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 تفسري سورة التوبة
 ( آية وهي السورة التاسعة يف ترتيب املصحف الشريف. 121سورة التوبة مدنية وعدد آياهتا ) 

غزوة ن خلفوا يف واملهاجرين وتاب فيها على الثالثة الذيومسيت بالتوبة ألن فيها التوبة، تاب هللا على النيب 
، كما مسيت البقرة سورة البقرة، ألن فيها ذكر البقرة، وهي السورة الوحيدة يف القرآن اليت مل تبدأ بالبسملة، تبوك

ضائل ف وتسمى سورة التوبة بأمساء عديدة واشهر األمساء "سورة براءة " و"سورة الفاضجة" ونبني أدلة ذلك يف
 السورة. 

 فضائل السورة:
 من فضائل سورة التوبة اليت وردت يف باألدلة الصحيحة ما يلي:

عة وقد نزلت يف أواخر السنة التاس -صلى هللا عليه وسلم -أهنا أواخر ما نزل من القرآن على الرسول  -1
حديث  خر ما نزل ودليل ذلكللهجرة، وليس املقصود بأهنا آخر ما نزل كآية من القرآن بل كسورة جممله هي آ

 ونزلت بعد غزوة تبوك  (1)البخاري عن الرباء بن عازب قال: "أن آخر سورة نزلت سورة براءة"
كشفت أسرار املنافقني مع النيب صلى هللا عليه وسلم وفضحتهم حيت مسيت "بالفاضحة" ودليل   أهنا -2

لت َّْوبَُة ِهَي الَفاِضَحُة، َما زَاَلْت ا»َعبَّاٍس: ُسوَرُة الت َّْوبَِة، قَاَل: َسِعيِد ْبِن ُجبَ رْيٍ، قَاَل: قُ ْلُت ِِلْبِن حديث ذلك 
ُهْم ِإِلَّ ذُِكَر ِفيَها ُهْم، َحَّتَّ ظَنُّوا أَن ََّها َلْن تُ ْبِقَي َأَحًدا ِمن ْ ُهْم َوِمن ْ ، قَاَل: قُ ْلُت: ُسورَُة األَنْ َفاِل، قَاَل: «تَ ْنزُِل، َوِمن ْ

 (2)«نَ َزَلْت يف َبِِن النَِّضريِ »، قَاَل: قُ ْلُت: ُسورَُة احَلْشِر، قَاَل: «نَ زََلْت يف بَْدرٍ »
ملاذا مل تصدر  وقد اختلف العلماء {بسم هللا الّرمحن الرَّحيم}أهنا السورة الوحيدة اليت مل تبدأ بالسملة  -3

 علي قولني وهناك أقوال أخري ولكن هذين اشهرمها:البسملة  سورة براءة ب  
 ، ألهنا "يمبسم هللا الرمحن الرح"أن سورة التوبة مكملة لسورة األنفال فلذلك مل تأت يف بدايتها  :األول 

 .مكملة لسورة األنفال
أن سورة التوبة مل تأت قبلها البسملة ألهنا سورة ذكر فيها اجلهاد وقتال الكفار وذُكر فيها  :والقول الثاين 

ا املوطن فيه ذكر يؤتى هبا للرمحة وهذ "بسم هللا الرمحن الرحيم"ضائحهم وخمازيهم، ووعيد املنافقني وبيان ف
 .اجلهاد وذكر صفات املنافقني، وهذا ليس من مواطن الرمحة بل هو من مواطن الوعيد والتخويف

 يف بدايتها "بسم هللا الرمحن الرحيم"فلذلك مل تذكر  
فتو  قال ما يف لقاء الباب امل -رمحه هللا -ِل يري هذا الراي فقال-ه هللارمح–و العالمة ابن عثيمني قلت: 

نصه: سورة التوبة كما هو معلوم للجميع ليس بينها وبني األنفال بسملة، فقال بعض العلماء: إهنا نزلت 

                                         
 [1باب قوله: }براءة من هللا ورسوله إىل الذين عاهدمت من املشركني{ ]التوبة:  -(4564 أخرجه البخاري )برقم/– (1)
 باب اإلخراج من أرض إىل أرض-(4882أخرجه البخاري )برقم/– (2)
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بالبسملة،  بالقتال والبسملة بركة وطمأنة فال يناسب أن تبدأ السورة اليت يف القتال ويف احلديث عن املنافقني
ولكن هذا ليس بصحيح، فالبسملة جيء هبا قبل سورة املسد، وقبل سورة اهلمزة مع أن كلها وعيد، والصحيح 
أنه مل يكن بينها وبني األنفال بسملة؛ ألن البسملة آيٌة من كتاب هللا عز وجل، فإذا مل يقل الرسول صلى 

لم هو الذي يعني بينهما، فالنيب صلى هللا عليه وس هللا عليه وسلم: ضعوا البسملة بني السورتني مل يضعوها
ضعوا البسملة، ومل يعني هلم بسملة بني سورة األنفال وسورة براءة فلم يكتبوها، ولكن بقي أن يقال:  :ويقول

إذا كان مل يعني فلماذا يفصل بينها وبني سورة األنفال؟ ملاذا مل جيعلومها سورة واحدة؟ نقول: نعم. مل 
رة واحدة؛ ألهنم شكوا هل هي سورة واحدة مع األنفال أو سورتني متباينتني؟ فقالوا: جنعل جيعلومها سو 

فاصلة بني السورتني، وِل جنعل بسملة، وهذا هو الصحيح يف عدم ذكر البسملة بينها وبني سورة 
 (3)اه .األنفال

أخرجه الرتمذي - عنهرضي هللا-أثر عن عثمان بن عفان -رمحه هللا -قلت: ويف ذلك القول الذي ذهب إليه
وشكك يف إسناده ومتنه بعض أهل العلم الثقات كما سوف نبني يف تنبيهات السورة يف السطور  وغريه

التالية، ولكن هذه املسألة من املسائل املشهورة وحتتاج لبيان شايف واليت سوف نستفيض يف بياهنا يف أحكام 
 ان.السورة وفوائدها منعاً لإلطالة هنا وهللا املستع

 تنبيهات هامة:
 هناك أحاديث ضعيفة عن فضل سورة التوبة وما خيصها وأشهرها:

اًل ُُمَمَّد ْبن َسْهٍل اْلَعمَّار عن أبيه أنه قال: " َكاَن يف جَمِْلِس احلَْجَّاِج ْبِن يُوُسَف َوُهَو يَ ْعِرُض َخيْ حديث -1
ُ َعْنُه فَ َقاَل: يَا أَبَا مَحْزََة أَْيَن َهِذِه ِمَن اْْلَْيِل الَّيِت َكاَنتْ  اَّللَِّ َصلَّى هللاُ  َع َرُسولِ مَ  َوِعْنَدُه أََنُس ْبُن َماِلٍك َرِضَي اَّللَّ

ٍة َوِمْن رِبَاِ  اْْلَْيِل{ وَّ َعَلْيِه َوَسلََّم؟ ، قَاَل: تِْلَك َواَّللَِّ َكَما قَاَل اَّللَُّ َعزَّ َوَجلَّ }َوَأِعدُّوا هَلُْم َما اْسَتطَْعُتْم ِمْن ق ُ 
َََّ َلْوَِل ِكَتاُب أَِمرِي اْلُمْؤِمنِ َوَهِذِه ُهيَِّئْت بِالرِّيَاِء َوالسُّْمَعِة، فَ َغِضَب احلَْجَّاُج َوقَاَل:  نَي َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن َمْرَواَن ِإ

ِه َوَسلََّم َما َأْحرَتُِز بِِه يْ َلَفَعْلُت َوَلَفَعْلُت، فَ َقاَل َلُه أََنٌس: ِإنََّك َلْن ُتِطيَق َذِلَك َلَقْد َعلََّمِِن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعلَ 
ا َعمُّ، فَ َقاَل: َلْسَت هَلَا اٍن َرِجيٍم َوِمْن ُكلِّ َجبَّاٍر َعِنيٍد، َفَجثَا احلَْجَّاُج َعَلى رُْكَبتَ ْيِه َوقَاَل: َعلِّْمِنيِهنَّ يَ ِمْن ُكلِّ َشْيطَ 

ِِن بَ ْعُض بَِنيِه أَنَُّه قَاَل: ِ"ْسِم ثَ بَِأْهٍل قَاَل: َفَدسَّ ِإىَل ِعَياِلِه َوَوَلِدِه فَأَبَ ْوا َعَلْيِه، قَاَل ُُمَمَُّد ْبُن َسْهٍل: قَاَل َأِب: َحدَّ 
، اَّللَِّ َعَلى نَ ْفِسي َوِديِِن، ِبْسِم اَّللَِّ َعَلى َما أَْعطَاين َرِبِّ َعزَّ َوَجلَّ، ِبْسِم اَّللَِّ َعَلى أَْهِلي َوَماَِ  ُ َرِبِّ ُ َأْكبَ ُر، اَّللَّ ، اَّللَّ

َعِنيٍد، ِإنَّ َولِيَِّي اَّللَُّ الَِّذي  ِه َشْيًئا، َأِجْرين ِمْن ُكلِّ َشْيطَاٍن َرِجيٍم، َوِمْن ُكلِّ َجبَّارٍ اَّللَُّ َأْكبَ ُر، اَّللَُّ َرِبِّ َِل أُْشرُِك بِ 

                                         
 [ / القرآن وعلومه ِلبن العثيمني18لقاء الباب املفتو  ]انظر  – (3)
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َو َربُّ اْلَعْرِش وَكَّْلُت َوهُ ت َ  نَ زََّل اْلِكَتاَب َوُهَو يَ تَ َوىلَّ الصَّاحلِِنَي، فَِإْن تَ َولَّْوا فَ ُقْل َحْسيبَ اَّللَُّ َِل إَِلَه ِإِلَّ ُهَو َعَلْيهِ 
 (4)اْلَعِظيِم"

( وغريه من طريق أبان بن أِب عياش. 345برقم /-1قلت: وأخرج ابن السِن حنوه يف عمل اليوم والليلة )ج
هللا يف التقريب، وعلى هذا فال يصح هذا احلديث، و -رمحه هللا-،وأبان هذا مرتوك احلديث كما قال احلافظ 

ري  أحاديث يف خت –جه الطرباين يف الدعاء وقال احلافظ العراقي رمحه هللا أعلم. واحلديث املذكور هنا أخر 
أخرجه الطرباين يف الدعاء من حديث » األحياء: حديث "فضل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم إىل آخرها 

علمِن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما أحرتز به من كل شيطان رجيم ومن كل جبار « أنس بسند ضعيف
ائل القرآن يف وذكر أبو قاسم الغافقي يف فض»فقل حسيب هللا إىل آخر السورة « فذكر حديثا ويف آخره»عنيد 

: من أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال« رغائب القرآن لعبد امللك بن حبيب من رواية ُممد بن بكار
دة" غرقا وِل حرقا وِل ضربا حبدي لزم قراءة لقد جاءكم رسول من أنفسكم... إىل آخر السورة مل ميت هدما وِل

  (6)وهو ضعيف.
يزيد الفارسي، عن ابن عباس قال:" قلت لعثمان بن عفان: ما محلكم أن عمدمت إىل اِلنفال، حديث  -2

وهي من املثاين، وإىل براءة وهي من املئني، فقرنتم بينهما، ومل تكتبوا بينهما سطر بسم هللا الرمحن الرحيم، 
بع الطول، ما محلكم على ذلك؟ فقال عثمان: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، مما ووضعتموها يف الس

يأيت عليه الزمان وهو ينزل عليه السور ذوات العدد، فكان إذا نزل عليه الشئ دعا بعض من كان يكتب، 
قول: " ضعوا يفيقول: " ضعوا هؤِلء اآليات يف السورة اليت يذكر فيها كذا وكذا " فإذا نزلت عليه اآلية ف

 هذه اآلية يف السورة اليت يذكر فيها كذا وكذا ".
وكانت اِلنفال من أوائل ما نزلت باملدينة، وكانت براءة من آخر القرآن، وكانت قصتها شبيهة بقصتها، 
فظننت أهنا منها، فقبض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ومل يبني لنا أهنا منها، فمن أجل ذلك قرنت 

 (5)مل أكتب بينهما سطر بسم هللا الرمحن الرحيم، فوضعتها يف السبع الطول."بينهما، و 
                                         

 . باب : اْلَقْوِل ِعْنَد الدُُّخوِل َعَلى السُّْلطَانِ - (171"الدعاء") رقم/أخرجه الطرباين يف  - (4)
 
 
/ص 1)لعراقيللحافظ ا-انظر كتاب "املغِن عن محل األسفار يف األسفار، يف ختري  ما يف اإلحياء من األخبار "  - (6)

 م 2006 -ه   1425الطبعة: األوىل،  -لبنان –نشر دار ابن حزم، بريوت -)311
 8(، والرتمذي يف التفسري:) 380/  1أخرجه أبو داود يف الصالة، باب من جهر هبا )بسم هللا الرمحن الرحيم( :) - (5)

(، وقال: صحيح اإلسناد ومل خيرجاه، 330، 221/  2(، وقال: هذا حديث حسن وأخرجه احلاكم:) 477-480/ 
 ووافقه الذهيب .  
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ضعف بعض أهل احلديث هذا األثر بشدة لغرابة املنت فضاًل عن اإلسناد قلت: وكما ذكرنا أنفاً 
يف  -رمحه هللا -(7)ِلختالفهم يف يزيد الفارسي، هل هو ابن هرمز، أو غريه فقال العالمة أمحد شاكر

عيف إسناده صحيح، يف إسناده نظر كثري، بل هو عندي ض علي مسند األمام امحد ما خمتصره وبتصرف:تعليقه 
جداً، بل هو حديث ِل أصل له، يدور إسناده يف كل رواياته على "يزيد الفارسى" مث قال: ويزيد الفارسي هذا اختلفت 

 فيه: أهو يزيد بن هرمز أم غريه؟ 
فيه معرفة سور القرآن، الثابتة بالتواتر القطعي، قراءة ومساعًا وكتابة يف املصاحف، و وأضاف بعد كالم: وفيه تشكيك يف 

تشكيك يف إثبات البسملة يف أوائل السور، كأن عثمان كان يثبتها برأيه وينفيها برأيه، وحاشاه من ذلك، فال علينا إذا قلنا 

 (8).ها بني أئمة احلديث،إنه "حديث ِل أصل له" تطبيقاً للقواعد الصحيحة الَّت ِل خالف في
  

                                         
ن ُممد شاكر بن أمحد بن عبد القادر، من آل أِب علياء، أبو األشبال املصري. ولد بالقاهرة الشيخ احملدث أمحد ب - (7)

سنة تسع وثالمثائة وألف. نشأ يف طلب العلم على يد والده الشيخ اإلمام ُممد شاكر، وحتت توجيهه، فأخذ عن الشيخ 
. وتفقه على الشيخ أمحد بن الشمس الشنقيطيعبد هللا بن إدريس السنوسي املغرِب والشيخ ُممد بن األمني الشنقيطي و 

مذهب أِب حنيفة، ونال شهادة العاملية من األزهر سنة أربع وثالثني وثالمثائة وألف من اهلجرة، مث َو القضاء إىل سنة 
 (1/365نقاًل عن موسوعة مواقف السلف ألبو سهل ُممد بن عبد الرمحن املغراوي)-سبعني وثالمثائة وألف للهجرة.

القاهرة الطبعة:  -الناشر: دار احلديث  -حتقيق أمحد ُممد شاكر-(1/332انظر مسند اإلمام أمحد بن حنبل)- (8)
 م 1116 -ه   1415األوىل، 
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 أسباب النزول:
 وسنذكرها حسب موقعها يف اآليات وهللا املستعان

 ({1}بَ رَاَءٌة ِمَن اَّللَِّ َوَرُسولِِه ِإىَل الَِّذيَن َعاَهْدمُتْ ِمَن اْلُمْشرِِكنَي )
 (1)إعراب مفردات اآلية 

وجمرور نعت لرباءة )الواو( عاطفة )رسول( ، )من اَّلّل( جاّر «(10)»)براءة( خرب ملبتدأ ُمذوف تقديره هذه 
معطوف على لفظ اجلاللة جمرور )إىل( حرف جّر )الذين( اسم موصول مبِّن يف ُمّل جّر متعّلق ب )براءة(، 
)عاهدمت( فعل ماض مبِّن على السكون... و)مت( ضمري فاعل )من املشركني( جاّر وجمرور متعّلق حبال من 

 .العائد احملذوف أي عاهدمتوهم
 روائع البيان والتفسري

 }بَ رَاَءٌة ِمَن اَّللَِّ َوَرُسولِِه ِإىَل الَِّذيَن َعاَهْدمُتْ ِمَن اْلُمْشرِِكنَي {
اءة من قوله تعاىل: }براءة من هللا ورسوله{ أي هذه بر  يف بياهنا إمجاًِل ما نصه:-رمحه هللا–قال البغوي -

 هللا. وهي مصدر كالنشاءة والدناءة.
قال املفسرون: ملا خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل تبوك، كان املنافقون يرجفون األراجيف وجعل 
املشركون ينقضون عهودا كانت بينهم وبني رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فأمر هللا عز وجل بنقض 

 . (68-عهودهم، وذلك قوله عز وجل: }وإما ختافن من قوم خيانة{اآلية )األنفال 
قال الزجاج: براءة أي: قد برئ هللا تعاىل ورس  وله من إعطائهم العهود والوفاء هلم هبا إذا نكثوا. }إىل الذين 
عاهدمت من املشركني{ اْلطاب مع أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم وإن كان النيب صلى هللا عليه وسلم 

 (11) فكأهنم عاقدوا وعاهدوا. اه هو الذي عاهدهم وعاقدهم، ألنه عاهدهم وأصحابه راضون بذلك، 
ر ما نزل على هذه السورة الكرمية من أواخ يف بياهنا فقال ما خمتصره وبتصرف:-رمحه هللا -وزاد ابن كثري-

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، كما قال البخاري.

                                         
 (10/277دمشق) –نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان -انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-(1)
أو مبتدأ خربه )إىل الذين عاهدمت( أي براءة .. واصلة إىل الذين، وهو اختيار أِب حيان يف البحر احمليط. واألظهر  - (10)

 أهّنا على حذف مضاف أي ذات براءة.
 (  4/8الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع )  -انظر معامل التنزيل للبغوي -(11)
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يُكْم يف اْلَكالَلِة { اَّللَُّ يُ ْفتِ عن أِب إسحاق قال: "مسعت الرباء يقول: آخر آية نزلت: } َيْستَ ْفُتوَنَك ُقِل 
 . (12)[ وآخر سورة نزلت براءة "175]النساء: 
 :-رمحه هللا -مث أضاف

وأول هذه السورة الكرمية نزل على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ملا رجع من غزوة تبوك وهم باحل ، مث 
ه ، وأهنم يطوفون بالبيت عراة فكر ذُكر أن املشركني حيضرون عامهم هذا املوسم على عادهتم يف ذلك

خمالطتهم، فبعث أبا بكر الصديق، رضي هللا عنه، أمريًا على احل  هذه السنة، ليقيم للناس مناسكهم، ويعلم 
املشركني أِل حيجوا بعد عامهم هذا، وأن ينادي يف الناس برباءة، فلما قفل أتبعه بعلي بن أِب طالب ليكون 

  عليه وسلم، لكونه َعَصَبة له، كما سيأيت بيانه.مبلًغا عن رسول هللا صلى هللا
وِلِه { أي: هذه براءة، أي: ترب} من هللا ورس              وله } ِإىَل الَِّذيَن َعاَهْدمُتْ ِمَن  فقوله: } بَ رَاَءٌة ِمَن اَّللَِّ َوَرس              ُ

 (13)اْلُمْشرِِكنَي َفِسيُحوا يف األْرِض أَْربَ َعَة َأْشُهٍر {.اه 
ُر ُمْعِجزِي اَّللَِّ َوَأنَّ اَّللََّ خُمْزِي اْلَكاِفرِيَفِسيُحوا يف اأْلَرْ }  ({2َن )ِض أَْربَ َعَة َأْشُهٍر َواْعَلُموا أَنَُّكْم َغي ْ

 (14)إعراب مفردات اآلية 
)الفاء( عاطفة لربط السبب باملسّبب )سيحوا( فعل أمر مبِّن على حذف النون... والواو فاعل )يف األرض( 

)سيحوا(، )أربعة( ظرف زمان منصوب متعّلق ب )سيحوا(، )أشهر( مضاف إليه جاّر وجمرور متعّلق ب 
نصب  و)كم( ضمري يف ُملّ  -ناسخ -جمرور )الواو( عاطفة )اعلموا( مثل سيحوا )أّن( حرف مشّبه بالفعل

( اسم أّن )غري( خرب أّن مرفوع )معجزي( مضاف إليه جمرور وعالمة اجلّر الياء، وحذفت النون لإلضافة )اَّللّ 
 لفظ اجلاللة مضاف إليه جمرور.

 واملصدر املؤّول )أّنكم غري... ( يف ُمّل نصب سّد مسّد مفعَو اعلموا.
 )الواو( عاطفة )أّن اَّلّل خمزي الكافرين( مثل أّنكم غري... وعالمة اجلّر يف )الكافرين( الياء.

 ؤّول األول.واملصدر املؤّول )أّن اَّلّل خمزي( يف ُمّل نصب معطوف على املصدر امل
 روائع البيان والتفسري

ُر ُمْعِجزِي اَّللَِّ َوَأنَّ اَّللََّ خُمْزِي اْلَكاِفرِ }  َن {يَفِسيُحوا يف اأْلَْرِض أَْربَ َعَة َأْشُهٍر َواْعَلُموا أَنَُّكْم َغي ْ

                                         
 باب قول -(4564 أخرجه البخاري )برقم/ - (12)

ُ
ْشرِِكنَي{ ه: بَاُب قَ ْولِِه: }بَ رَاَءٌة ِمَن اَّللَِّ َوَرُسولِِه ِإىَل الَِّذيَن َعاَهْدمُتْ ِمَن امل

 [ 1]التوبة: 
 ( 4/101الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع )-تفسري القرآن العظيم ِلبن كثري -(13)
 (10/278دمشق) –ر الرشيد مؤسسة اإلميان نشر:دا-انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-(14)
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طاب، يف بياهنا إمجاًِل ما خمتصره: }فسيحوا يف األرض{ رجع من اْلرب إىل اْل -رمحه هللا -قال البغوي-
أي: قل هلم: سيحوا، أي: سريوا يف األرض، مقبلني ومدبرين، آمنني غري خائفني أحدا من املسلمني. }أربعة 
أشهر واعلموا أنكم غري معجزي هللا{ أي: غري فائتني وِل سابقني، }وأن هللا خمزي الكافرين{ أي: مذهلم 

 (16) بالقتل يف الدنيا والعذاب يف اآلخرة. اه 
ألربعة : قال بعض العلماء: كان ابتداء التأجيل باألشهر ايف بياهنا ما نصه -رمحه هللا -الشنقيطيوأضاف -

املذكورة من ش      وال، وآخره س      لخ احملرم، وبه قال الزهري رمحه هللا تعاىل ولكن القرآن يدل على أن ابتداءها 
، ول بأنه هو يوم احل  األكربمن يوم النحر على األص              ح من أنه يوم احل  األكرب، أو يوم عرفة على الق

وذلك يف قوله تعاىل: }وأذان من هللا ورسوله إىل الناس يوم احل  األكرب{. وهو صريح يف أن ابتداء اإلعالم 
 (15)املذكور من يوم احل  األكرب، وهو يوم النحر، وِل خيفى انتها}ها يف العشر من ربيع الثاين.اه 

هذه اآلية: وقال الزهري: كان ابتداء التأجيل من ش          وال، وآخره  : يف تفس          ري-رمحه هللا -وقال ابن كثري-
س      لخ احملرم، وهذا القول غريب، وكيف حياس      بون  دة مل يبلغهم حكمها، وإرا ظهر هلم أمرها يوم النحر، 
حني نادى أص   حاب رس   ول هللا ص   لى هللا عليه وس   لم بذلك، وهلذا قال تعاىل: }وأذان من هللا ورس   وله إىل 

 (17)احل  األكرب{.اه  الناس يوم
ُر ُمْعِجزِي اَّللَِّ َوَأنَّ يف تفسري قوله تعاَ:  -رمحه هللا -وقال السعدي-  اَّللََّ خُمْزِي اْلَكاِفرِيَن }َواْعَلُموا أَنَُّكْم َغي ْ
 ما نصه: {

اس     تمر  نمث أنذر املعاهدين يف مدة عهدهم، أهنم وإن كانوا آمنني، فإهنم لن يعجزوا هللا ولن يفوتوه، وأنه م
منهم على شركه فإنه ِل بد أن خيزيه، فكان هذا مما جيلبهم إىل الدخول يف اإلسالم، إِل من عاند وأصر ومل 

 (18)يبال بوعيد هللا له.اه  
  

                                         
 (4/8الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع ) -انظر معامل التنزيل للبغوي -(16)
 (2/114لبنان) –أضواء البيان للشنقيطي الناشر:دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بريوت - (15)
 (4/103للنشر والتوزيع) الناشر: دار طيبة -تفسري القرآن العظيم ِلبن كثري -(17)
 (1/328الناشر: مؤسسة الرسالة)-تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -(18)
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ٌر وَ  }َوأََذاٌن ِمَن اَّللَِّ َوَرُسولِِه ِإىَل النَّاِس يَ ْوَم احلَْ ِّ اأْلَْكرَبِ َأنَّ اَّللََّ بَرِيٌء ِمَن اْلُمْشرِِكنيَ  َرُسولُُه فَِإْن تُ ْبُتْم فَ ُهَو َخي ْ
ِر الَِّذيَن َكَفُروا بَِعَذاٍب أَلِيٍم ) ُر ُمْعِجزِي اَّللَِّ َوَبشِّ  ({3َلُكْم َوِإْن تَ َولَّْيُتْم فَاْعَلُموا أَنَُّكْم َغي ْ

 (11)إعراب مفردات اآلية 
متعّلق بنعت ل )أذان( )الواو( عاطفة )من اَّلّل( جاّر وجمرور « (20)»)الواو( عاطفة )أذان( مبتدأ مرفوع 

)رسول( معطوف على لفظ اجلاللة جمرور و)اهلاء( ضمري مضاف إليه )إىل الناس( جاّر وجمرور متعّلق 
 حذوف خرب املبتدأ )يوم( ظرف زمان منصوب متعّلق باْلرب احملذوف )احلّ ( مضاف إليه )األكرب( نعت 

)اَّلّل( لفظ اجلاللة اسم أّن منصوب )بريء( خرب مرفوع  -سخنا -للحّ  جمرور )أّن( حرف مشّبه بالفعل
)من املشركني( جاّر وجمرور متعّلق ب )بريء( )الواو( عاطفة )رسول( مبتدأ مرفوع و)اهلاء( ضمري مضاف 

واملصدر املؤّول )أّن اَّلّل بريء( يف ُمّل جّر حبرف جّر ُمذوف « (21)»إليه.. واْلرب ُمذوف تقديره بريء 
)الفاء( استئنافّية )إن( حرف شر  جازم )تبتم( فعل ماض مبِّن « (22)»متعّلق بنعت ل )أذان( هو الباء 

على السكون يف ُمّل جزم فعل الشر ... و)مت( ضمري فاعل )الفاء( رابطة جلواب الشر  )هو( ضمري 
 ُمّل جّر يفمنفصل مبِّن يف ُمّل رفع مبتدأ أي املتاب )خري( خرب مرفوع )الالم( حرف جّر و)كم( ضمري 

متعّلق ب )خري( )الواو( عاطفة )إن تولّيتم( مثل إن تبتم )الفاء( رابطة جلواب الشر  )اعلموا أّنكم غري 
، )الواو( استئنافّية )بّشر( فعل أمر، والفاعل أنت )الذين( اسم الذين آمنوا «(23)»معجزي اَّلّل( مّر اعراهبا 

وا( )أولئك( موصول مبِّن يف ُمّل نصب مفعول به )كفر  و)نصروا( معطوف على )آووا( ويعربان مثل كفروا
، )أليم( نعت «(24)»فعل ماض مبِّن على الضّم.. والواو فاعل )بعذاب( جاّر وجمرور متعّلق ب )بّشر( 

 لعذاب جمرور مثله.
 روائع البيان والتفسري

َ بَرِيٌء ِمَن اْلُمْشرِِكنَي َورَ    ولُُه{ سُ }َوأََذاٌن ِمَن اَّللَِّ َوَرُسولِِه ِإىَل النَّاِس يَ ْوَم احلَْ ِّ اأْلَْكرَبِ َأنَّ اَّللَّ

                                         
 (10/271دمشق) –نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان -انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-(11)
 أو خرب ملبتدأ ُمذوف تقديره هذا أذان ... أو هذه اآليات أذان و)من اَّلّل، إن الناس( متعلقان بأذان. - (20)
جيوز أن يكون )رسول( معطوف على الضمري املستكّن يف )بريء( وهو يف ُمّل رفع ألنه فاعل الصفة بريء،  - (21)

 واملسوّغ هلذا العطف كونه فصل بقوله من املشركني
 جيوز أن يكون املصدر املؤّول خربا ألذان، و)إىل الناس( متعّلق بأذان. - (22)
 يف اآلية السابقة. - (23)
 وقد جاء بالفعل على سبيل التهّكم منهم. - (24)
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يف تفسريه لآلية ما نصه: هذا ما وعد اَّلّل به املؤمنني، من نصر دينه وإعالء   -رمحه هللا-قال السعدي-
املشركني الذين أخرجوا الرسول ومن معه من مكة، من بيت اَّلّل احلرام،  كلمته، وخذِلن أعدائهم من

 وأجلوهم، مما هلم التسلط عليه من أرض احلجاز.
 نصر اَّلّل رسوله واملؤمنني حَّت افتتح مكة، وأذل املشركني، وصار للمؤمنني احلكم والغلبة على تلك الديار.

يوم النحر، وقت اجتماع الناس مسلمهم وكافرهم، من  فأمر النيب مؤذنه أن يؤذن يوم احل  األكرب، وهو
مجيع جزيرة العرب، أن يؤذن بأن اَّلّل بريء ورسوله من املشركني، فليس هلم عنده عهد وميثاق، فأينما وجدوا 

 قتلوا، وقيل هلم: ِل تقربوا املسجد احلرام بعد عامكم هذا، وكان ذلك سنة تسع من اهلجرة.
هللا عليه  ابن عم رس   ول اَّلّل ص   لى -يوم النحر-ق رض   ي اَّلّل عنه، وأذن برباءة وح  بالناس أبو بكر الص   دي

 (26)وسلم علي بن أِب طالب رضي اَّلّل عنه.اه  
ِر الَِّذينَ  ُر ُمْعِجزِي اَّللَِّ َوَبشِّ ٌر َلُكْم َوِإْن تَ َولَّْيُتْم فَاْعَلُموا أَنَُّكْم َغي ْ  َذاٍب أَلِيٍم {َكَفُروا بِعَ   } فَِإْن تُ ْبُتْم فَ ُهَو َخي ْ

ا فقال ما نص          ه: يقول تعاىل ذكره: }فإن تبتم{، من كفركم، أيه -رمحه هللا -فس          رها أبو جعفر الطربي-
املش      ركون، ورجعتم إىل توحيد هللا وإخالص العبادة له دون اآلهلة واألنداد فالرجوع إىل ذلك }خري لكم{، 

 ، يقول: وإن أدبرمت عن اإلمي  ان ب  اب وأبيتم إِلمن اإلق  ام  ة على الش              رك يف ال  دني  ا واآلخرة }وإن توليتم{
اإلقامة على شرككم }فاعلموا أنكم غري معجزي هللا{، يقول: فأيقنوا أنكم ِل تُِفيتون هللا بأنفسكم من أن 
حيّل بكم عذابه األليم وعقابه الش  ديد، على إقامتكم على الكفر، كما فعل  ن قبلكم من أهل الش  رك من 

إحالله العذاب عاجال بس             احته }وبش             ر الذين كفروا{، يقول: واعلم، يا ُممد، الذين إنزال نقمه به، و 
 (25)جحدوا نبوتك وخالفوا أمر رهبم }بعذاب}، موجع حيلُّ هبم.اه 

 
 
 
ُقُصوُكْم َشْيًئا وملَْ يُظَاِهُروا َعَلْيُكْم } َحًدا فََأمتُّوا ِإَلْيِهْم َعْهَدُهْم ِإىَل أَ ِإِلَّ الَِّذيَن َعاَهْدمُتْ ِمَن اْلُمْشرِِكنَي مُثَّ ملَْ يَ ن ْ

هِتِْم ِإنَّ اَّللََّ حيُِبُّ اْلُمتَِّقنَي )  ({4ُمدَّ
 (27)إعراب مفردات اآلية 

                                         
 (1/328الناشر: مؤسسة الرسالة) -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -(26)
  15451الناشر : مؤسسة الرسالة ) -يف تأويل القرآن ألِب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد ُممد شاكرجامع البيان  -(25)
/14/131) 
 (10/282دمشق) –نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان -انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-(27)
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، )عاهدمت من املشركني( «(28)»)إِّل( أداة استثناء )الذين( موصول يف ُمّل نصب على اِلستثناء املّتصل 
حرف نفي وجزم وقلب )ينقصوا( مضارع جمزوم وعالمة اجلزم  ، )مّث( حرف عطف )مل(«(21)»مر إعراهبا 

، )الواو( عاطفة «(30)»حذف النون... الواو فاعل و)كم( ضمري مفعول به )شيئا( مفعول به ثان منصوب 
)مل يظاهروا( مثل مل ينقصوا )على( حرف جّر و)كم( ضمري يف ُمّل جّر متعّلق ب )يظاهروا(، )أحدا( 

( رابطة جلواب شر  مقّدر )أمتّوا( فعل أمر مبِّن على حذف النون... والواو فاعل مفعول به منصوب )الفاء
)إىل( حرف جّر و)هم( ضمري يف ُمّل جّر متعّلق بفعل )أمتّوا( )عهد( مفعول به منصوب و)هم( ضمري 

، و)هم( مثل السابق )إّن( حرف «(31)»مضاف إليه )إىل مّدة( جاّر وجمرور متعّلق حبال من عهدهم 
)اَّلّل( لفظ اجلاللة اسم إّن منصوب )حيّب( مضارع مرفوع، والفاعل هو )املتقني(  -ناسخ -ّبه بالفعلمش

 مفعول به منصوب وعالمة النصب الياء.
 روائع البيان والتفسري

ُقُصوُكْم َشْيًئا وملَْ يُظَاِهُروا } َلْيُكْم َأَحًدا فََأمتُّوا ِإَلْيِهْم َعْهَدُهْم ِإىَل عَ ِإِلَّ الَِّذيَن َعاَهْدمُتْ ِمَن اْلُمْشرِِكنَي مُثَّ ملَْ يَ ن ْ
هِتِْم ِإنَّ اَّللََّ حيُِبُّ اْلُمتَِّقنَي {  ُمدَّ

وله: }إِل الذين عاهدمت من املش  ركني{ هذا اس  تثناء من ق رمحه هللا يف بياهنا إمجاًِل ما نص  ه: -قال البغوي-
ركني" إِل من عهد الذين عاهدمت من املش     ركني، وهم بنو "براءة من هللا ورس     وله إىل الذين عاهدمت من املش     

ض   مرة، حي من كنانة، أمر هللا تعاىل رس   وله ص   لى هللا عليه وس   لم بإمتام عهدهم إىل مدهتم، وكان قد بقي 
من مدهتم تس  عة أش  هر، وكان الس  بب فيه: أهنم مل ينقض  وا العهد، وهذا معع قوله تعاىل: }مث مل ينقص  وكم 

الذي عاهدمتوهم عليه، }ومل يظاهروا{ مل يعاونوا، }عليكم أحدا{ من عدوكم. وقرأ ش             يئا{ من عهدهم 
عطاء بن يس            ار: "مل ينقض            وكم" بالض            اد املعجمة من نقض العهد، }فأمتوا إليهم عهدهم{ فأوفوا هلم 

 (32) بعهدهم، }إىل مدهتم{ إىل أجلهم الذي عاهدمتوهم عليه، }إن هللا حيب املتقني{. اه 

                                         
عل املستثع منه ، وبعضهم جي-على رأي الزجاج -ية األوىلواملستثع منه قوله )الذين عاهدمت من املشركني( يف اآل - (28)

ُمذوفا والتقدير: اقتلوا املشركني املعاهدين إِّل الذين عاهدمت ... وعند أِب حّيان هو استثناء منقطع لبعد املستثع منه و)إِّل( 
  عع لكن، واملوصول يف ُمّل رفع مبتدأ خربه مجلة أمتّوا.

 (.1يف اآلية ) - (21)
 أو هو مفعول مطلق نائب عن املصدر. - (30)
 أو متعّلق ب )أمتّوا( ومعع اجلاّر إىل انتهاء الغاية. - (31)
 (  4/12الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع )  -انظر معامل التنزيل للبغوي -(32)
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رك يف بيان }ِإنَّ اَّللََّ حيُِبُّ اْلُمتَِّقنَي{ فقال: الذين أدوا ما أمروا به، واتقوا الش          -رمحه هللا-وزاد الس          عدي -
 (33)واْليانة، وغري ذلك من املعاصي.اه  

اْحُصُروُهْم َواقْ ُعُدوا هَلُْم ُكلَّ َمْرَصٍد وَ }فَِإَذا اْنَسَلَخ اأْلَْشُهُر احْلُرُُم فَاقْ تُ ُلوا اْلُمْشرِِكنَي َحْيُث َوَجْدمُتُوُهْم َوُخُذوُهْم 
 ({6فَِإْن تَابُوا َوأَقَاُموا الصَّاَلَة َوَآتَ ُوا الزََّكاَة َفَخلُّوا َسِبيَلُهْم ِإنَّ اَّللََّ َغُفوٌر َرِحيٌم )

 (34)إعراب مفردات اآلية 
عّلق  ضمون اجلواب يف ُمّل نصب مت)الفاء( استئنافّية )إذا( ظرف للزمن املستقبل متضّمن معع الشر  مبِّن 

)انسلخ( فعل ماض )األشهر( فاعل مرفوع )احلرم( نعت لألشهر مرفوع )الفاء( رابطة جلواب الشر  )اقتلوا( 
فعل أمر مبِّن على حذف النون... والواو فاعل )املشركني( مفعول به منصوب وعالمة النصب الياء )حيث( 

، و)الواو( «(36)»نصب متعّلق ب )اقتلوا(، )وجدمت( مثل عاهدمت ظرف مكان مبِّن على الضّم يف ُمّل 
حركة إشباع امليم و)هم( ضمري مفعول به )الواو( عاطفة يف املواضع الثالثة )خذوهم، احصروهم، اقعدوا( 
مثل اقتلوا )الالم( حرف جّر و)هم( ضمري يف ُمّل جّر متعّلق ب )اقعدوا(، )كّل( ظرف مكان نائب عن 

)مرصد( مضاف إليه جمرور. )الفاء( عاطفة )إن( حرف « (35)»منصوب متعّلق ب )اقعدوا(  املفعول فيه
شر  جازم )تابوا( فعل ماض مبِّن على الضّم يف ُمّل جزم فعل الشر ... والواو فاعل )الواو( عاطفة يف 

وب )الفاء( منصاملوضعني )أقاموا، آتوا( مثل تابوا ومعطوف عليه )الصالة، الزكاة( كّل منهما مفعول به 
رابطة جلواب الشر  )خّلوا( مثل اقتلوا )سبيل( مفعول به منصوب و)هم( ضمري مضاف إليه )إّن اَّلّل( مّر 

 )غفور( خرب إّن مرفوع )رحيم( خرب ثان مرفوع.« (37)»إعراهبا 
 روائع البيان والتفسري

وُهْم َواقْ ُعُدوا هَلُْم ُكلَّ َمْرَصٍد َحْيُث َوَجْدمُتُوُهْم َوُخُذوُهْم َواْحُصرُ  }فَِإَذا اْنَسَلَخ اأْلَْشُهُر احْلُرُُم فَاقْ تُ ُلوا اْلُمْشرِِكنيَ 
} 

                                         
 (1/328الة) الرسالناشر: مؤسسة -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -(33)
 (10/283دمشق) –نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان -انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-(34)
 (.4يف اآلية السابقة ) - (36)
 أو هو منصوب على نزع اْلافض أي يف كّل مرصد أو على كّل مرصد. - (35)
 (.4يف اآلية السابقة ) - (37)
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راد باألشهر احلرم اختلف العلماء يف امل يف بياهنا ما خمتصره وبتصرف يسري: -رمحه هللا -قال الشنقيطي-
م فال تظلموا ذلك الدين القي فقال ابن جرير: إهنا املذكورة يف قوله تعاىل. }منها أربعة حرميف هذه اآلية 

 .(38)[، قال أبو جعفر الباقر35 \ 1فيهن أنفسكم{ ]
ولكن قال ابن جرير: آخر األشهر احلرم يف حقهم احملرم، وحكى حنو قوله هذا علي بن أِب طلحة، عن 

 ابن عباس، وإليه ذهب الضحاك.
 :-رمحه هللا-مث قال

 اإلمهال املذكورة يف قوله: فسيحوا يف األرض أربعة أشهر.ولكن السياق يدل على أن املراد هبا أشهر 
مث قال: قال ابن كثري: والذي يظهر من حيث الس       ياق، ما ذهب إليه ابن عباس، يف رواية العويف عنه، وبه 
قال جماهد، وعمرو بن ش   عيب، وُممد بن إس   حاق، وقتادة، والس   دي، وعبد الرمحن بن زيد بن أس   لم: أن 

األربعة املنص   وص عليها بقوله: }فس   يحوا يف األرض أربعة أش   هر{، مث قال:}فإذا انس   لخ املراد هبا األش   هر 
[، أي: إذا انقض  ت األش  هر األربعة اليت حرمنا عليكم قتاهلم فيها، وأجلناهم فيها، 6 \ 1األش  هر احلرم{]

حملرمة بعة افحيثما وجدمتوهم فاقتلوهم ؛ ألن عود العهد على مذكور أوىل من مقدر، مع أن األش              هر األر 
 (31)سيأيت بيان حكمها يف آية أخرى اه 

ُهُر قول تعاىل } فَِإَذا اْنس   َ  يف تفس   ريه فقال ما نص   ه:-رمحه هللا-قلت: وذهب إَ هذا الس   عدي - َلَخ األش   ْ
احْلُرُُم { أي: اليت حرم فيها قتال املش       ركني املعاهدين، وهي أش       هر التس       يري األربعة، ومتام املدة ملن له مدة 

 (40)منها، فقد برئت منهم الذمة.اه   أكثر
 َوَجْدمُتُوُهْم َوُخُذوُهْم فَاقْ تُ ُلوا اْلُمْشرِِكنَي َحْيثُ يف بيان قوله تعاَ: } -رمحه هللا -وأضاف أبو جعفر الطربي-

 َواْحُصُروُهْم َواقْ ُعُدوا هَلُْم ُكلَّ َمْرَصٍد { فقال:
}فاقتلوا املش           ركني{، يقول: فاقتلوهم }حيث وجدمتوهم{، يقول: حيث لقيتموهم من األرض، يف احلرم، 
وغري احلرم يف األش         هر احلرم وغري األش         هر احلرم }وخذوهم{ يقول: وأس         روهم }واحص         روهم{، يقول: 

                                         
زين العابدين بن احلسني الطاليب اهلامشي القرشي، أبو جعفر الباقر: خامس األئمة اِلثِن عشر عند ُممد بن علي - (38)

األعالم -اإلمامية. كان ناسكا عابداً، له يف العلم وتفسري القرآن آراء وأقوال. ولد باملدينة، وتويف باحلميمة ودفن باملدينة. 
 (5/270للزركلي )

 (2/114لبنان) –أضواء البيان للشنقيطي الناشر : دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بريوت  - (31)
 (1/321 الناشر : مؤسسة الرسالة)-تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -(40)



16 

 

 ا هلموامنعوهم من التص             رف يف بالد اإلس             الم ودخول مكة }واقعدوا هلم كل مرص             د{، يقول: واقعدو 
 (41)بالطلب لقتلهم أو أسرهم "كل مرصد"، يعِن: كل طريق ومرَقب.اه 

َ َغُفوٌر َرِحيٌم {  }فَِإْن تَابُوا َوأَقَاُموا الصَّاَلَة َوَآتَ ُوا الزََّكاَة َفَخلُّوا َسِبيَلُهْم ِإنَّ اَّللَّ
لزكاة فخلوا الصالة وآتوا يف بياهنا ما نصه: }فإن تابوا{ من الشرك، }وأقاموا ا -رمحه هللا -قال البغوي-

 سبيلهم{ يقول: دعوهم فليتصرفوا يف أمصارهم ويدخلوا مكة، }إن هللا غفور{ ملن تاب، }رحيم{ به.
يف القرآن فيها ذكر اإلعراض والص  رب على  (43): هذه اآلية نس  خت كل آية(42)وقال احلس  ني بن الفض  ل

 (44) أذى األعداء.اه 
ال يف تفس       ريه فقال ما خمتص       ره: وهلذا اعتمد الص       ديق، رض       ي هللا عنه، يف قت -رمحه هللا -وزاد ابن كثري-

مانعي الزكاة على هذه اآلية الكرمية وأمثاهلا، حيث حرمت قتاهلم بش              ر  هذه األفعال، وهي الدخول يف 
ليت ركان بعد الش    هادة الص    الة، ااإلس    الم، والقيام بأداء واجباته. ونبه بأعالها على أدناها، فإن أش    رف األ

هي حق هللا، عز وجل، وبعدها أداء الزكاة اليت هي نفع متعد إىل الفقراء واحملاوي ، وهي أش              رف األفعال 
املتعلقة باملخلوقني؛ وهلذا كثريا ما يقرن هللا بني الص             الة والزكاة، وقد جاء يف الص             حيحني عن ابن عمر، 

                                         
/   15474الناشر : مؤسسة الرسالة )-مد شاكرجامع البيان يف تأويل القرآن ألِب جعفر الطربي، حتقيق أمحد ُم -(41)

14  /134  ) 
احلسني بن الفضل بن عمري أبو علي البجلي العالمة، املفسر، اإلمام، اللغوي، احملدث، أبو علي البجلي الكويف، - (42)

 مث النيسابوري، عامل عصره ولد قبل الثمانني ومئة.
ن كيسان البجلي، املفسر، إمام عصره يف معاين القرآن، أقدمه اب  قال احلاكم: احلسني بن الفضل بن عمري بن قاسم بن

طاهر معه نيسابور، وابتاع له دار عزرة، فسكنها، وهذا يف سنة سبع عشرة ومائتني، فبقي يعلم الناس، ويفيت يف تلك الدار 
ع سنني، وقربه مشهور يزار، ة وأربإىل أن تويف، ودفن يف مقربة احلسني بن معاذ، يف سنة اثنتني ومثانني ومائتني، وهو ابن مئ

 (202انظر سري أعالم النبالء خمتصرا وبتصرف)-وشيعه خلق عظيم.
قلت: وهذه اآلية اشتهرت عند العلماء من املفسرين والفقهاء بآية السيف واألقوال املختلفة فيها بني النسخ  – (43)

فسري وهو يف بياهنا هنا لعدم تشتيت القارئ عن الت نضرب صفًحا ولذلكوعدم النسخ واألحكام املتعلقة هبا كثريه جداً 
 املراد من طرحنا هذا ونزيدها توضيحاً وبياناً يف أحكام سورة التوبة أن شاء هللا تعاَ.

 ( 4/14الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع ) -انظر معامل التنزيل للبغوي -(44)
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ى هللا عليه وس  لم أنه قال: "أمرت أن أقاتل الناس حَّت يش  هدوا أن ِل رض  ي هللا عنهما، عن رس  ول هللا ص  ل
 (45)احلديث.اه (46)إله إِل هللا وأن ُممدا رسول هللا، ويقيموا الصالة، ويؤتوا الزكاة" 

ْأَمَنُه َذِلَك بِأَن َُّهْم قَ ْوٌم َِل يَ ْعَلُموَن مَ َوِإْن َأَحٌد ِمَن اْلُمْشرِِكنَي اْسَتَجاَرَك فََأِجْرُه َحَّتَّ َيْسَمَع َكاَلَم اَّللَِّ مُثَّ أَبِْلْغُه }
(5}) 

 (47)إعراب مفردات اآلية 
)الواو( عاطفة )إن( مثل السابق )أحد( فاعل لفعل ُمذوف يفّسره فعل استجارك )من املشركني( جاّر وجمرور 

 تقديره مسترت نعت ألحد، وعالمة اجلّر الياء )استجار( فعل ماض، و)الكاف( مفعول به، والفاعل ضمري
هو )الفاء( رابطة جلواب الشر  )أجره( فعل أمر ومفعوله، والفاعل أنت )حَّّت( حرف غاية وجّر )يسمع( 
مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حَّّت، والفاعل هو )كالم( مفعول به منصوب )اَّلّل( لفظ اجلاللة مضاف 

 إليه جمرور.
 متعّلق ب )أجره(.واملصدر املؤّول )أن يسمع( يف ُمّل جّر ب )حَّّت( 

 )مثّ( حرف عطف )أبلغه( مثل أجره )مأمنه( منصوب على نزع اْلافض أي:
إىل مأمنه. و)اهلاء( ضمري مضاف إليه. )ذلك( اسم إشارة مبِّن يف ُمّل رفع مبتدأ، واإلشارة إىل األمرين 

 -الفعلمشّبه ب املذكورين.. و)الالم( للبعد و)الكاف( للخطاب )الباء( حرف جّر للسببّية )أّن( حرف
و)هم( ضمري يف ُمّل نصب اسم أّن )قوم( خرب مرفوع )ِل( نافية )يعلمون( مضارع مرفوع... والواو  -ناسخ
 فاعل.

 واملصدر املؤّول )أهّنم قوم... ( يف ُمّل جّر بالباء متعّلق  حذوف خرب املبتدأ ذلك.
 
 
 
 

 روائع البيان والتفسري

                                         
]التوبة:  }فَِإْن تَابُوا َوأَقَاُموا الصَّاَلَة َوآتَ ُوا الزََّكاَة َفَخلُّوا َسِبيَلُهْم{بَاٌب:  -(26أخرجاه يف الصحيحني البخاري )برقم/ - (46)

 بَاُب اأْلَْمِر بِِقَتاِل النَّاِس َحَّتَّ يَ ُقوُلوا: َِل إَِلَه ِإِلَّ هللاُ ُُمَمٌَّد َرُسوُل هللِا. -( 35[، ومسلم )برقم/6
 ( 4/111: دار طيبة للنشر والتوزيع)الناشر-تفسري القرآن العظيم ِلبن كثري -(45)
 (286/ 10دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان -انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-(47)
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بِأَن َُّهْم قَ ْوٌم َِل يَ ْعَلُموَن   اْسَتَجاَرَك فََأِجْرُه َحَّتَّ َيْسَمَع َكاَلَم اَّللَِّ مُثَّ أَبِْلْغُه َمْأَمَنُه َذِلكَ َوِإْن َأَحٌد ِمَن اْلُمْشرِِكنيَ }
} 
تُ ُلوا يف بياهنا ما نصه: ملا كان ما تقدم من قوله } فَِإَذا اْنَسَلَخ األْشُهُر احْلُرُُم فَاق ْ  -رمحه هللا -قال السعدي-

يف  رِِكنَي َحْيُث َوَجْدمُتُوُهْم َوُخُذوُهْم َواْحُصُروُهْم َواقْ ُعُدوا هَلُْم ُكلَّ َمْرَصٍد { أمرا عاما يف مجيع األحوال، و اْلُمشْ 
كل األشخاص منهم، ذكر تعاىل، أن املصلحة إذا اقتضت تقريب بعضهم جاز، بل وجب ذلك فقال: } 

{ أي: طلب منك أن جتريه، ومتنعه من الضرر، ألجل أن يسمع كالم  َوِإْن َأَحٌد ِمَن اْلُمْشرِِكنَي اْسَتَجاَركَ 
 اَّلّل، وينظر حالة اإلسالم.

} فََأِجْرُه َحَّتَّ َيْسَمَع َكالَم اَّللَِّ { مث إن أسلم، فذاك، وإِل فأبلغه مأمنه، أي: احملل الذي يأمن فيه، والسبب 
على كفرهم جلهل منهم، إذا زال اختاروا عليه يف ذلك أن الكفار قوم ِل يعلمون، فر ا كان استمرارهم 

 اإلسالم، فلذلك أمر اَّلّل رسوله، وأمته أسوته يف األحكام، أن جيريوا من طلب أن يسمع كالم اَّلّل.
ويف هذا حجة صرحية ملذهب أهل السنة واجلماعة، القائلني بأن القرآن كالم اَّلّل غري خملوق، ألنه تعاىل هو 

 نفس    ه إض    افة الص    فة إىل موص    وفها، وبطالن مذهب املعتزلة ومن أخذ بقوهلم: أن املتكلم به، وأض    افه إىل
 (48)القرآن خملوق.اه  

  يف بياهنا فقال ما خمتصره وبتصرف: -رمحه هللا-وأضاف ابن كثري-
ومن هذا كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يعطي األمان ملن جاءه، مسرتشًدا أو يف رسالة، كما جاءه 

، وسهيل بن (60)، وِمْكَرز بن حفص(41)يبية مجاعة من الرسل من قريش، منهم: عروة بن مسعوديوم احلد
، وغريهم واحًدا بعد واحد، يرتددون يف القضية بينه وبني املشركني، فرأوا من إعظام املسلمني (61)عمرو

                                         
 (  1/321الناشر:مؤسسة الرسالة) -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -(48)
عود الثقفي عم املغرية بن شعبة بعثه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم داعيا إىل الطائف يدعوهم إىل عروة بن مس - (41)

اإلسالم، فقتلوه بعد مقفله من حنني، وكان صاحب قريش يوم احلديبية، وحضر النيب صلى هللا عليه وسلم، فلما رجع إىل 
 (2188/ 4عرفة الصحابة ألبو نعيم اِلصفهاين)انظر م-قريش، قال: إن هذا الذي عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها

مكرز بن حفص بن األخيف، من بِن عامر بن لؤّي، من قريش: شاعر جاهلي، من الُفتاك. أدرك اإلسالم.  - (60)
ه  فقال هلم: اجعلوا رجلّي يف القيد مكان رجليه حَّت  2وقدم املدينة ملا أسر املسلمون )سهيل ابن عمرو( يوم بدر )سنة 

 إليكم بالفداء، ففعلوا ذلك، وبعث سهيل بالفداء.يبعث 
ومن أخباره أن عامر بن يزيد )من بِن امللّو ( قتل أخا له، فقتله مكرز وقال يف ذلك من أبيات: فأحلمته سيفي، وألقيت  

 (7/284األعالم للزركلي بتصرف)-كلكلي على بطل شاكي السال  جمّرب(
د بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي القرشي أبو يزيد والد سهيل بن عمرو بن عبد مشس بن عبد و  - (61)

أِب جندل بن سهيل من أهل مكة انتقل إىل املدينة وأمه حىب بنت قيس بن ضبيس بن ثعلبة بن حيان بن غنم بن مليح 
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ومهم فأخربوهم ىل قرسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما هبرهم وما مل يشاهدوه عند ملك وِل قيصر، فرجعوا إ
 بذلك، وكان ذلك وأمثاله من أكرب أسباب هداية أكثرهم.

 :-رمحه هللا-مث قال
والغرض أن من قدم من دار احلرب إىل دار اإلس   الم يف أداء رس   الة أو جتارة، أو طلب ص   لح أو مهادنة أو 

أمانًا ما دام مرتدًدا يف دار محل جزية، أو حنو ذلك من األس          باب، فطلب من اإلمام أو نائبه أمانًا، أعطي 
اإلس           الم، وحَّت يرجع إىل مأمنه ووطنه. لكن قال العلماء: ِل جيوز أن ميكن من اإلقامة يف دار اإلس           الم 
س       نة، وجيوز أن ميكن من إقامة أربعة أش       هر، وفيما بني ذلك فيما زاد على أربعة أش       هر ونقص عن س       نة 

 (62)رمحهم هللا.اه  قوِلن، عن اإلمام الشافعي وغريه من العلماء،
اِم َفَما اْستَ َقاُموا َلُكْم رَ َكْيَف َيُكوُن لِْلُمْشرِِكنَي َعْهٌد ِعْنَد اَّللَِّ َوِعْنَد َرُسولِِه ِإِلَّ الَِّذيَن َعاَهْدمُتْ ِعْنَد اْلَمْسِجِد احلَْ }

 ({7فَاْسَتِقيُموا هَلُْم ِإنَّ اَّللََّ حيُِبُّ اْلُمتَِّقنَي )
 (63)إعراب مفردات اآلية 

 )كيف( اسم استفهام مبِّن يف ُمّل نصب خرب يكون وقّدم
، )يكون( مضارع ناقص مرفوع )للمشركني( جاّر وجمرور متعّلق  حذوف حال من )عهد( «(64)»للصدارة 

، )عند( ظرف منصوب متعّلق ب «(66)»)عهد( اسم يكون الناقص مرفوع  -نعت تقّدم على املنعوت
)اَّلّل( مضاف إليه جمرور )الواو( عاطفة )عند رسوله( مثل األوىل ومعطوفة عليها، و)اهلاء( « (65)»)عهد( 

، )عند املسجد( مثل عند اَّلّل متعّلق ب )عاهدمت(، «(67)»مضاف إليه )إِّل الذين عاهدمت( مثل املتقّدمة 

                                         
رانة وكان عبن عمرو بن خزاعة وهو من قريش خرج مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل حنني وهو مشرك وأسلم باجل

-من املؤلفة قلوهبم مث حسن إسالمه وخرج إىل الشام يف خالفة عمر غازيا ومات هبا يف طاعون عمواس سنة مثان عشرة
 (665الثقات ِلبن حبان )

 
 (4/114الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع )-تفسري القرآن العظيم ِلبن كثري -(62)
 (10/285دمشق) –نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان -عبد الرحيم صايفانظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن -(63)
حيتمل أن يكون حاِل من عهد إذا أعرب )يكون( فعال تاّما، أو أعرب ناقصا وكان اْلرب )للمشركني( أو )عند  - (64)

 اَّلّل(.
 أو فاعل )يكون( التامّ  - (66)
 أو متعّلق  حذوف نعت لعهد. - (65)
 ( من هذه السورة.4يف اآلية ) - (67)
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، «(68)» ن معع الشر )احلرام( نعت للمسجد جمرور )الفاء( استئنافّية )ما( حرف مصدرّي ظريّف متضمّ 
)استقاموا( فعل ماض مبِّن على الضّم.. والواو فاعل )الالم( حرف جّر و)كم( ضمري يف ُمّل جّر متعّلق 
ب )استقاموا(، )الفاء( رابطة جلواب الشر  )استقيموا( فعل أمر مبِّن على حذف النون.. والواو فاعل )هلم( 

 مثل لكم متعّلق ب )استقيموا(.
ل )ما استقاموا لكم( يف ُمّل نصب على الظرفّية الزمانّية متعّلق ب )استقيموا( )إّن اَّلّل حيّب واملصدر املؤوّ 

 «.(61)»املّتقني( مّر إعراهبم 
 روائع البيان والتفسري

ْلَمْسِجِد احلَْرَاِم َفَما اْستَ َقاُموا َلُكْم اَكْيَف َيُكوُن لِْلُمْشرِِكنَي َعْهٌد ِعْنَد اَّللَِّ َوِعْنَد َرُسولِِه ِإِلَّ الَِّذيَن َعاَهْدمُتْ ِعْنَد }
 فَاْسَتِقيُموا هَلُْم ِإنَّ اَّللََّ حيُِبُّ اْلُمتَِّقنَي {

ؤمنون يف بياهنا إمجاِلً ما خمتصره وبتصرف: يقول تعاىل ذكره: أّّن يكون أيها امل -رمحه هللا -قال أبو جعفر-
، ويرتكوا من م عهٌد وذمة عند هللا وعند رسوله، يوّّ هلم بهباب ورسوله، وبأيِّ معع، يكون للمشركني برهب

أجله آمنني يتصرفون يف البالد؟ وإرا معناه: ِل عهد هلم، وأن الواجب على املؤمنني قتلهم حيث وجدوهم، 
إِل الذين أعطوا العهد عند املسجد احلرام منهم، فإن هللا جل ثنا}ه أمَر املؤمنني بالوفاء هلم بعهدهم، 

 ِلستقامة هلم عليه، ما داموا عليه للمؤمنني مستقيمني.وا
 واختلف أهل التأويل يف الذين عنوا بقوله:}إِل الذين عاهدمت عند املسجد احلرام{.

 فقال بعضهم: هم قوم من جذمية بن الدُِّئل و ذكر من قال ذلك:كالسدي وابن إسحاق
 -رمحهم هللا تعاَ-ن زيدوقال آخرون: هم قريش. وذكر من قال يذلك: كابن عباس واب
 -رمحه هللا-وقال آخرون: هم قوم من خزاعة وذكر ممن قال ذلك: كمجاهد

: وأوىل هذه األقوال بالصواب عندي، قوُل من قال: هم بعُض بِن بكر من  -رمحه هللا-مث قال أبو جعفر
سلم وبني  عليه و كنانة، ممن كان أقام على عهده، ومل يكن دخل يف نقض ما كان بني رسول هللا صلى هللا

قريش يوم احلديبية من العهد مع قريش، حني نقضوه  عونتهم حلفاَءهم من بِن الدُِّئل، على حلفاء رسول 
 هللا صلى هللا عليه وسلم من خزاعة.

:وإرا قلُت: هذا القول أوىل األقوال يف ذلك بالص         واب، ألن هللا أمر نبيه واملؤمنني -رمحه هللا -مث أض         اف
عهد ملن كانوا عاهدوه عند املس    جد احلرام، ما اس    تقاموا على عهدهم. وقد بينَّا أن هذه اآليات إرا بإمتام ال

                                         
 ُمّل أو هي اسم شر  يف -وهو اختيار العكربيّ  -أو هي اسم شر  جازم يف ُمّل نصب على الظرفّية الزمانّية - (68)

 ريّف.وهو اختيار احل -رفع مبتدأ خربه مجلة استقاموا، والتقدير: أّي وقت استقاموا فيه لكم فاستقيموا هلم
 ذه السورة.( من ه4يف اآلية ) - (61)
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نادى هبا علّي يف س      نة تس      ع من اهلجرة، وذلك بعد فتح مكة بس      نة، فلم يكن  كة من قريش وِل خزاعة  
ه ما اس  تقام على عهده، بعهد كافٌر يومئذ بينه وبني رس  ول هللا ص  لى هللا عليه وس  لم عهٌد، فيؤمر بالوفاء له

ألّن من كان منهم من ساكِن مكة، كان قد نقض العهد وحورب قبل نزول هذه اآليات وأما قوله:}إن هللا 
حيب املتقني{، فإن معناه: إن هللا حيب من اتقى هللا وراقبه يف أداء فرائض               ه، والوفاء بعهده ملن عاهده، 

 (50)اه عاهده..واجتناب معاصيه، وترك الغدر بعهوده ملن 
بُ ُهْم َوَأْكثَ ُرُهْم فَاِسُقوَن و }َكْيَف َوِإْن َيْظَهُروا َعَلْيُكْم َِل يَ ْرقُ ُبوا ِفيُكْم ِإِلا َوَِل ِذمًَّة يُ ْرُضوَنُكْم بِأَفْ َواِهِهْم َوتَْأََب قُ لُ 

(8}) 
 (51)إعراب مفردات اآلية 
املذكور أي كيف يكون هلم عهد، وهو ، واملستفهم عنه ُمذوف دّل عليه «(52)»)كيف( مثل املتقّدم 

تكرار ِلستبعاد ثباهتم على العهد )الواو( عاطفة )إّن( حرف شر  جازم )يظهروا( مضارع جمزوم فعل الشر  
وعالمة اجلزم حذف النون.. والواو فاعل )على( حرف جّر و)كم( ضمري يف ُمّل جّر متعّلق ب )يظهروا(، 

ب الشر  )فيكم( مثل عليكم متعّلق ب )يرقبوا(، )إِّل( مفعول به )ِل( نافية )يرقبوا( مثل يظهروا جوا
منصوب، )الواو( عاطفة )ذّمة( معطوف على )إِّل( منصوب و)ِل( زائدة لتأكيد النفي. )يرضون( مثل 

، و)كم( مفعول به )بأفواه( جاّر وجمرور متعّلق ب )يرضون( و)هم( ضمري مضاف إليه «(53)»يعلمون 
)تأَب( مضارع مرفوع وعالمة الرفع الضّمة املقّدرة على األلف )قلوب( فاعل  -الّيةأو ح -)الواو( عاطفة

مرفوع و)هم( ضمري مضاف إليه )الواو( عاطفة )أكثر( مبتدأ مرفوع و)هم( مثل األخري )فاسقون( خرب 
 مرفوع وعالمة الرفع الواو.

 روائع البيان والتفسري
قُ ُلوبُ ُهْم َوَأْكثَ ُرُهْم فَاِسُقوَن  يَ ْرقُ ُبوا ِفيُكْم ِإِلا َوَِل ِذمًَّة يُ ْرُضوَنُكْم بِأَفْ َواِهِهْم َوتَْأََب }َكْيَف َوِإْن َيْظَهُروا َعَلْيُكْم َِل 

} 

                                         
/  15418الناشر :مؤسسة الرسالة ) -جامع البيان يف تأويل القرآن ألِب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد ُممد شاكر -(50)

14 /144) 
 (10/288دمشق) –نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان -انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-(51)
 .7يف اآلية السابقة  - (52)
 ( من هذه السورة.5يف اآلية ) - (53)
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ثاق : }َكْيَف{ يكون للمشركني عند هللا عهد ومييف تفسريها إمجاًِل ما نصه -رمحه هللا -قال السعدي-
مًَّة{ ْم{ بالقدرة والسلطة، ِل يرمحوكم، و }ِل يَ ْرقُ ُبوا ِفيُكْم ِإِل َوِل ذِ }و{ احلال أهنم }َوِإْن َيْظَهُروا َعَلْيكُ 

 أي: ِل ذمة وِل قرابة، وِل خيافون هللا فيكم، بل يسومونكم سوء العذاب، فهذه حالكم معهم لو ظهروا.
وَنُكْم بِأَفْ َواِهِهْم  ْأََب قُ ُلوبُ ُهْم{ امليل َوتَ وِل يغرنكم منهم ما يعاملونكم به وقت اْلوف منكم، فإهنم }يُ ْرض              ُ

ُقوَن{ ِل ديانة هلم وِل مروءة.اه   واحملبة لكم، بل هم األعداء حقا، املبغض    ون لكم ص    دقا، }َوَأْكثَ رُُهْم فَاس    ِ
(54) 

 ({1}اْشتَ َرْوا بَِآيَاِت اَّللَِّ مَثًَنا قَِلياًل َفَصدُّوا َعْن َسِبيِلِه ِإن َُّهْم َساَء َما َكانُوا يَ ْعَمُلوَن )
 (56)إعراب مفردات اآلية 

)اشرتوا( فعل ماض مبِّن على الضّم املقّدر على األلف احملذوفة ِللتقاء الساكنني.. والواو فاعل )بآيات( 
جاّر وجمرور متعّلق ب )اشرتوا( بتضمينه معع استبدلوا )اَّلّل( لفظ اجلاللة مضاف إليه جمرور )مثنا( مفعول 

منصوب )الفاء( عاطفة )صّدوا( مثل اشرتوا )عن سبيل( جاّر وجمرور به منصوب )قليال( نعت ل )مثنا( 
 ُمّل و)هم( ضمري يف -ناسخ -متعّلق ب )صّدوا(، و)اهلاء( ضمري مضاف إليه )أّن( حرف مشّبه بالفعل

، )ما( اسم موصول مبِّن يف ُمّل رفع «(55)»نصب اسم إّن )ساء( فعل ماض إلنشاء الذّم جامد 
 على مبِنّ  -ناسخ -بالذّم ُمذوف تقديره عملهم هذا )كانوا( فعل ماض ناقص، واملخصوص «(57)»فاعل

 الضّم.. والواو ضمري يف ُمّل رفع اسم كان )يعملون( مضارع مرفوع... والواو فاعل.
 

 روائع البيان والتفسري
 َمُلوَن {َما َكانُوا يَ عْ }اْشتَ َرْوا بَِآيَاِت اَّللَِّ مَثًَنا قَِلياًل َفَصدُّوا َعْن َسِبيِلِه ِإن َُّهْم َساَء 

ا احلظ العاجل } اْشتَ َرْوا بِآيَاِت اَّللَِّ مَثًَنا قَِليال { أي: اختارو  رمحه هللا يف تفسريها ما نصه:-قال السعدي-
 اْلسيس يف الدنيا. على اإلميان باَّلّل ورسوله، واِلنقياد آليات اَّلّل.

اَء َما َكانُوا يَ ْعَمُلوَن { أي ألجل عداوهتم  ِبيِلِه ِإن َُّهْم س      َ دُّوا { بأنفس      هم، وص      دوا غريهم } َعْن س      َ } َفص      َ
 (58) اه لإلميان. 

                                         
 ( 1/321الناشر: مؤسسة الرسالة) -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -(54)
 (10/210دمشق) –نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان -انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-(56)
ّد فاعله املصدر املؤّول أو املوصول ومفعوله ُمذوف أي ساءهم عملهم أو ساءهم الذي كانوا أو متصّرف متع - (55)

 يعملونه ..
 أو هو حرف مصدرّي يؤّول مع الفعل بعده  صدر. - (57)
 (1/321الناشر:مؤسسة الرسالة)  -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -(58)
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يعِن املش     ركني يف نقض     هم العهود بأكلة أطعمهم إياها أبو س     فيان، قاله جماهد. :-رمحه هللا-وزاد القرطيب-

ع الدنيا. }فص     دوا عن س     بيله{ أي أعرض     وا، من الص     دود. أو منعوا عن وقيل: إهنم اس     تبدلوا بالقرآن متا 
 (51)سبيل هللا، من الصد.اه 

 ({10َِل يَ ْرقُ ُبوَن يف ُمْؤِمٍن ِإِلا َوَِل ِذمًَّة َوأُولَِئَك ُهُم اْلُمْعَتُدوَن )}
 (70)إعراب مفردات اآلية 

)ِل( نافية )يرقبون( مثل يعملون )يف مؤمن( جاّر وجمرور متعّلق ب )يرقبون(، )إِّل وِل ذّمة( مّر إعراهبا  
)الواو( عاطفة )أولئك( اسم إشارة مبِّن يف ُمّل رفع مبتدأ.. و)الكاف( حرف خطاب )هم( « (71)»

 ، )املعتدون( خرب مرفوع وعالمة الرفع الواو.«(72)»ضمري فصل 
 ن والتفسريروائع البيا

 َِل يَ ْرقُ ُبوَن يف ُمْؤِمٍن ِإِلا َوَِل ِذمًَّة َوأُولَِئَك ُهُم اْلُمْعَتُدوَن {}
ق  ال النح  اس: ليس ه  ذا تكريرا، ولكن األول جلميع املش              ركني والث  اين لليهود :-رمح  ه هللا -ق  ال القرطيب-

بيانه بطلب باعوا حج  هللا عز وجل و خاصة. والدليل على هذا" اشرتوا بآيات هللا مثنا قليال" يعِن اليهود، 
 (73)ه االرياسة وطمع يف شيء. }وأولئك هم املعتدون{أي اجملاوزون احلالل إىل احلرام بنقض العهد.

 يف بيان قوله تعاَ} ِإِل َوِل ِذمًَّة {فقال: أي ألجل عداوهتم لإلميان وأهله -رمحه هللا -وزاد السعدي-
ويبغض         ونكم هو اإلميان فذبوا عن دينكم وانص         روه واختذوا من  فالوص         ف الذي جعلهم يعادونكم ألجله

عاداه لكم عدوا ومن نص              ره لكم وليا واجعلوا احلكم يدور معه وجودا وعدما ِل جتعلوا الوِلية والعداوة 
 (74) .اه طبيعية متيلون هبما حيثما مال اهلوى وتتبعون فيهما النفس األمارة بالسوء

ُل اآْلَيَاِت ِلَقْوٍم يَ ْعلَ  فَِإْن تَابُوا َوأَقَاُموا}  ({11ُموَن )الصَّاَلَة َوَآتَ ُوا الزََّكاَة فَِإْخَوانُُكْم يف الدِّيِن َونُ َفصِّ
 (76)إعراب مفردات اآلية 

                                         
 (8/80القاهرة ) –الناشر : دار الكتب املصرية  -اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب--(51)
 (10/210دمشق) –نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان -انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-(70)
 ( من هذه السورة.8يف اآلية ) - (71)
  يرقبون اعرتاضّية.أو على مجلة إهّنم ساء ... وتصبح مجلة: ِل - (72)
 (  8/80القاهرة )  –الناشر : دار الكتب املصرية  -اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب--(73)
 (1/321الناشر:مؤسسة الرسالة) -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -(74)
 (10/211دمشق) –نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان -صايف انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم-(76)
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، )الفاء( رابطة جلواب الشر  )إخوان( خرب ملبتدأ «(75)»)الفاء( عاطفة )إن تابوا... الزكاة( مّر إعراهبا 
ضمري مضاف إليه )يف الدين( جار وجمرور متعلق ب )إخوان( ألّن فيه معع ُمذوف تقديره هم و)كم( 
 املشاركة يف السرّاء والضرّاء.

)الواو( استئنافّية )نفّصل( مضارع مرفوع.. والفاعل ضمري مسترت تقديره حنن للتعظيم، )اآليات( مفعول به 
 )يعلمون( مثل يعلمون. منصوب وعالمة النصب الكسرة )لقوم( جّر وجمرور متعّلق ب )نفّصل(،

 روائع البيان والتفسري
ُل اآْلَيَاِت ِلَقْوٍم يَ ْعلَ }  ُموَن {فَِإْن تَابُوا َوأَقَاُموا الصَّاَلَة َوَآتَ ُوا الزََّكاَة فَِإْخَوانُُكْم يف الدِّيِن َونُ َفصِّ
وا{ أي عن الشرك بيف تفسريها ما خمتصره وبتصرف يسري: قوله تعاىل: }فإن تا-رمحه هللا–قال القرطيب -

والتزموا أحكام اإلسالم. }فإخوانكم{ أي فهم إخوانكم }يف الدين{. قال ابن عباس: حرمت هذه دماء 
 أهل القبلة. 

وقال ابن زيد: افرتض هللا الص        الة والزكاة وأَب أن يفرق بينهما وأَب أن يقبل الص        الة إِل بالزكاة. وقال ابن 
 (77)مل يزك فال صالة له.اه مسعود: أمرمت بالصالة والزكاة فمن 

ُل اآليَاِت{ أي نوض   حها وريزها }لَِقْوٍم يَ ْعَلُموَن{ فإليهم - وأض   اف الس   عدي يف بيان قوله تعاَ: }َونُ َفص   ِّ
 (78) سياق الكالم وهبم تعرف اآليات واألحكام وهبم عرف دين اإلسالم وشرائع الدين.اه 

َة اْلُكْفِر ِإن َُّهْم َِل }َوِإْن َنَكثُوا أمَْيَانَ ُهْم ِمْن بَ ْعِد عَ   أمَْيَاَن هَلُْم َلَعلَُّهْم يَ ْنتَ ُهوَن ْهِدِهْم َوطََعُنوا يف ِديِنُكْم فَ َقاتُِلوا أَئِمَّ
(12}) 

 (71)إعراب مفردات اآلية 
)الواو( عاطفة )إن نكثوا( مثل إن تابوا، )إميان( مفعول به منصوب و)هم( ضمري مضاف إليه )من بعد( 

عّلق ب )نكثوا(، )عهد( مضاف إليه جمرور و)هم( مثل األخري )الواو( عاطفة )طعنوا( مثل جاّر وجمرور مت
تابوا ومعطوف على )نكثوا(، )يف دين( جاّر وجمرور متعّلق ب )طعنوا( و)كم( ضمري مضاف إليه )الفاء( 

ه منصوب ب رابطة جلواب الشر  )قاتلوا( فعل أمر مبِّن على حذف النون.. والواو فاعل )أئّمة( مفعول
)الكفر( مضاف إليه جمرور )إهّنم( مثل األول )ِل( نافية للجنس )أميان( اسم ِل مبِّن على الفتح يف ُمّل 

                                         
 ( من هذه السورة.6يف اآلية ) - (75)
 ( 8/81القاهرة ) –الناشر : دار الكتب املصرية  -اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب--(77)
 (1/321ة) لالناشر:مؤسسة الرسا -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -(78)
 (212/ 10دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان -انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-(71)
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 -نصب )الالم( حرف جّر و)هم( ضمري يف ُمّل جّر متعّلق  حذوف، خرب ِل )لعّل( حرف مشّبه بالفعل
 و)هم( ضمري يف ُمّل نصب اسم لعّل )ينتهون( كيعملون. -ناسخ

 روائع البيان والتفسري
َة اْلُكْفِر ِإن َُّهْم َِل  مْيَاَن هَلُْم َلَعلَُّهْم يَ ْنتَ ُهوَن أَ }َوِإْن َنَكثُوا أمَْيَانَ ُهْم ِمْن بَ ْعِد َعْهِدِهْم َوطََعُنوا يف ِديِنُكْم فَ َقاتُِلوا أَئِمَّ

} 
كون الذين وإن نكث هؤِلء املشر  يقول تعاىل: يف بياهنا إمجاًِل ما خمتصره: -رمحه هللا -قال ابن كثري-

عاهدمتوهم على مدة معينة أمياهنم، أي: عهودهم ومواثيقهم، } َوَطَعُنوا يف ِديِنُكْم { أي: عابوه وانتقصوه. 
ومن هاهنا أخذ قتل من سب الرسول، صلوات هللا وسالمه عليه، أو من طعن يف دين اإلسالم أو ذكره 

ون عما هم فيه من ئِمََّة اْلُكْفِر ِإن َُّهْم ِل أمَْيَاَن هَلُْم َلَعلَُّهْم يَ ْنتَ ُهوَن { أي: يرجعبتنقص؛ وهلذا قال: } فَ َقاتُِلوا أَ 
 الكفر والعناد والضالل.

 ، وعدد رجاِل.(80)وقد قال قتادة وغريه: أئمة الكفر كأِب جهل، وعتبة، وشيبة، وأمية بن خلف
من اْلوارج، فقال اْلارجي: هذا من أئمة قال: مر سعد برجل  (81)وعن مصعب بن سعد بن أِب وقاص

 الكفر. فقال سعد: كذبت، بل أنا قاتلت أئمة الكفر. رواه ابن مردويه.
، عن حذيفة أنه قال: ما قوتل أهل هذه اآلية بعد. وروى عن علي (82)وقال األعمش، عن زيد بن وهب

 بن أِب طالب، رضي هللا عنه، مثله.

                                         
أمية بن خلف بن وهب، من بِن لؤّي: أحد جبابرة قريش يف اجلاهلية، ومن ساداهتم. أدرك اإلسالم، ومل يسلم.  - (80)

ظهور اإلسالم. أسره عبد الرمحن بن عوف يوم بدر، فرآه بالل فصا  بالناس وهو اّلذي عذب بالِل " احلبشي يف بداءة 
 (2/22انظر اِلعالم للزركلي)-حيرضهم على قتله. فقتلوه  . 

مصعب" بن سعد بن أِب وقاص الزهري أبو زرارة املدين روى عن أبيه وعلي وطلحة وعكرمة بن أِب جهل وعدي  - (81)
والزبري بن عدي واحلكم بن عتيبة وسفيان بن دينار التمار وعمرو بن مرة وغطيف بن حامت وابن عمر وعاصم بن هبدلة 

بن أعني وغريهم وذكره بن سعد يف الطبقة الثانية من أهل املدينة وقال كان ثقة كثري احلديث وذكره ابن حبان يف الثقات 
 يسمع وقال البخاري يف الصغري ملوقال عمرو بن علي وغريه أحد مات سنة ثالث ومائة قلت وقال العجلي تابعي ثقة 

من عكرمة بن أِب جهل وقال البيهقي يف املدخل حديثه عن عثمان منقطع قلت ووقفت يف كتاب املصاحف ِلبن أِب 
 (304انظر هتذيب التهذيب ِلبن حجر العسقالين)-داود على ما يدل على صحة مساعه منه.

ر سليمان عداده يف أهل الكوفة يروي عن عمر وعبد هللا روى عنه منصو زيد بن وهب اجلهِن اهلمداين كنيته أبو  - (82)
 (2761الثقات ِلبن حبان )-واألعمش مات سنة ست وتسعني وكان يصفر حليته
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 (83)سبب نزوهلا مشركي قريش فهي عامة هلم ولغريهم، وهللا أعلم. اه والصحيح أن اآلية عامة، وإن كان 
ُ َأَحقُّ َأْن خَتَْشْوُه ِإْن  َأَِل تُ َقاتُِلوَن قَ ْوًما َنَكثُوا أمَْيَانَ ُهْم َومَهُّوا بِِإْخرَاِج الرَُّسوِل َوُهْم َبَدُءوُكْم أَوََّل َمرٍَّة َأخَتْشَ } ْونَ ُهْم فَاَّللَّ

 ( {13ُمْؤِمِننَي )ُكْنُتْم 
 (84)إعراب مفردات اآلية 

)أِل( أداة حتضيض )تقاتلون( مضارع مرفوع... والواو فاعل )قوما( مفعول به منصوب )نكثوا( فعل ماض 
وفاعله )أميان( مفعول به منصوب و)هم( ضمري مضاف إليه )الواو( عاطفة )مّهوا( مثل نكثوا )بإخراج( جاّر 

)الرسول( مضاف إليه جمرور )الواو( عاطفة )هم( ضمري منفصل مبِّن يف ُمّل رفع وجمرور متعّلق ب )مّهوا(، 
مبتدأ )بد}وا( مثل نكثوا و)كم( ضمري مفعول به )أّول( مفعول مطلق منصوب نائب عن املصدر أي بدءا 

ل به و أّوِل )مرّة( مضاف إليه جمرور )اهلمزة( لالستفهام التقريرّي )ختشون( مثل تقاتلون و)هم( ضمري مفع
، )أن( حرف «(86)»)الفاء( رابطة جلواب شر  مقّدر )اَّلّل( لفظ اجلاللة مبتدأ مرفوع )أحّق( خرب مرفوع 

مصدرّي ونصب )ختشوا( مضارع منصوب وعالمة النصب حذف النون.. والواو فاعل و)اهلاء( ضمري 
 «.(85)»َّلّل أحقّ لة أي خشية امفعول به. واملصدر املؤّول )أن ختشوه( يف ُملّ رفع بدل اشتمال من لفظ اجلال

، )كنتم( فعل ماض ناقص مبِّن على السكون يف ُمّل جزم فعل الشر ... و)مت( «(87)»)إن( مثل السابق 
 ضمري يف ُمّل رفع اسم كان )مؤمنني( خرب كنتم منصوب وعالمة النصب الياء.

 روائع البيان والتفسري
ُ َأَحقُّ َأْن خَتَْشْوُه أمَْيَانَ ُهْم َومَهُّوا بِِإْخرَاِج الرَُّسوِل َوُهْم بََدُءوُكْم أَوََّل َمرٍَّة َأخَتَْشوْ َأَِل تُ َقاتُِلوَن قَ ْوًما َنَكثُوا } نَ ُهْم فَاَّللَّ

 ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِننَي {
، هيف بياهنا إمجاًِل ما نص              ه: يقول تعاىل ذكره للمؤمنني باب ورس              ول -رمحه هللا-قال أبو جعفر الطربي-

ا هلم على جهاد أعدائهم من املش     ركني:}أِل تقاتلون{ أيها املؤمنون، هؤِلء املش     ركني الذين نقض     وا  حاض     ا
العهد الذي بينكم وبينهم، وطعنوا يف دينكم، وظاهروا عليكم أعداءكم، }ومهوا بإخراج الرسول{، من بني 

                                         
 (4/117الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع) -تفسري القرآن العظيم ِلبن كثري -(83)
 (10/213دمشق) –نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان -صايف انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم-(84)
أو هو خرب مقّدم، واملصدر املؤّول )أن ختشوه( مبتدأ مؤّخر، وهو قول العكربّي .. وأجاز ابن عطّية أن يكون أحّق  - (86)

فة خربا للنكرة يف مثل ر مبتدأ خربه املصدر املؤّول وسوّغ اِلبتداء بالنكرة ألهنا اسم تفضيل، وقد أجاز سيبويه أن تكون املع
 قوهلم: اقصد رجال خري منه أبوه.

 جيوز أن يكون املصدر املؤّول يف ُمّل جّر حبرف جر ُمذوف هو الباء أي: أحّق باْلشية من غريه. - (85)
 ( من هذه السورة.8يف اآلية ) - (87)
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اء رسول م بدر، وقيل: قتاهلم حلفأظهرهم فاخرجوه }وهم بدءوكم أول مرة{، بالقتال، يعِن فعلهم ذلك يو 
هللا ص  لى هللا عليه وس  لم من خزاعة }أختش  وهنم{، يقول: أختافوهنم على أنفس  كم فترتكوا قتاهلم خوفًا على 
أنفس   كم منهم }فاب أحق أن ختش   وه{، يقول: فاب أوىل بكم أن ختافوا عقوبته برتككم جهادهم، وحتذروا 

ين ِل ميلكون لكم ض     راا وِل نفًعا إِل بإذن هللا}إن كنتم مؤمنني{، س     خطه عليكم، من هؤِلء املش     ركني الذ
 (88)يقول: إن كنتم مقرِّين أن خشية هللا لكم أوىل من خشية هؤِلء املشركني على أنفسكم.اه 

 
 

ُ بِأَْيِديُكْم َوخُيْزِِهْم َويَ ْنُصرُْكْم َعَلْيِهْم َوَيْشِف ُصُدورَ   ({14ْوٍم ُمْؤِمِننَي )ق َ  }قَاتُِلوُهْم يُ َعذِّبْ ُهُم اَّللَّ
 (81)إعراب مفردات اآلية 

)قاتلوا( فعل أمر مبِّن على حذف النون.. والواو فاعل و)هم( ضمري مفعول به )يعّذب( مضارع جمزوم  
جبواب الطلب و)هم( مثل األول )اَّلّل( لفظ اجلاللة فاعل مرفوع )بأيدي( جاّر وجمرور متعّلق ب )يعّذهبم( 

رة املقّدرة على الياء و)كم( ضمري مضاف إليه )الواو( عاطفة يف املواضع الثالثة )خيز، وعالمة اجلّر الكس
ينصر، يشف( أفعال مضارعة جمزومة معطوفة على )يعّذب(، وعالمة جزم األول والثالث حذف حرف 

م، كم( هالعّلة، وفاعل كّل من األفعال الثالثة ضمري مسترت تقديره هو يعود على لفظ اجلاللة والضمريان )
يف ُمّل نصب مفعول به، )على( حرف جّر و)هم( ضمري يف ُمّل جّر متعّلق ب )ينصر(، )صدور( مفعول 

 به منصوب )قوم( مضاف إليه جمرور )مؤمنني( نعت لقوم جمرور وعالمة اجلّر الياء.
 روائع البيان والتفسري

ُ بِأَْيِديُكْم َوخُيْزِِهمْ   ْوٍم ُمْؤِمِننَي {َويَ ْنُصرُْكْم َعَلْيِهْم َوَيْشِف ُصُدوَر ق َ  }قَاتُِلوُهْم يُ َعذِّبْ ُهُم اَّللَّ
}وخيزهم{  }قاتلوهم يعذهبم هللا بأيديكم{ يقتلهم هللا بأيديكم، -يف تفس     ريها: -رمحه هللا -قال البغوي-

ويذهلم باألس   ر والقهر، }وينص   ركم عليهم ويش   ف ص   دور قوم{ ويربئ داء قلوب قوم، }مؤمنني{ مما كانوا 
ينالونه من األذى منهم. وقال جماهد والس   دي: أراد ص   دور خزاعة حلفاء رس   ول هللا ص   لى هللا عليه وس   لم 

ريش بِن بكر عليهم، حَّت نكؤوا فيهم فش       فى هللا ص       دورهم من بِن بكر بالنيب ص       لى هللا حيث أعانت ق
 (10) عليه وسلم وباملؤمنني.اه 

                                         
 15634الناشر : مؤسسة الرسالة ) -جامع البيان يف تأويل القرآن ألِب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد ُممد شاكر -(88)
/14/168) 
 (10/215دمشق) –نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان -انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-(81)
 (4/18الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع ) -انظر معامل التنزيل للبغوي -(10)
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ُ َعِليٌم َحِكيٌم ) ُ َعَلى َمْن َيَشاُء َواَّللَّ  ({16}َويُْذِهْب َغْيَظ قُ ُلوهِبِْم َويَ ُتوُب اَّللَّ
 (11)إعراب مفردات اآلية 

جمزوم معطوف على )يعّذب(، والفاعل هو )غيظ( مفعول به منصوب  )الواو( عاطفة )يذهب( مضارع
)قلوب( مضاف إليه جمرور و)هم( ضمري يف ُمّل جّر مضاف إليه. )الواو( استئنافّية )يتوب( مضارع مرفوع 
)اَّلّل( لفظ اجلاللة فاعل مرفوع )على( كاألول )من( اسم موصول مبِّن يف ُمّل جّر متعّلق ب )يتوب(، 

ل يتوب )الواو( استئنافّية )اَّلّل( لفظ اجلاللة مبتدأ مرفوع )عليم( خرب مرفوع )حكيم( خرب ثان )يشاء( مث
 مرفوع.

 روائع البيان والتفسري
ُ َعِليٌم َحِكيٌم { ُ َعَلى َمْن َيَشاُء َواَّللَّ  }َويُْذِهْب َغْيَظ قُ ُلوهِبِْم َويَ ُتوُب اَّللَّ

قتلهم فإن يف قلوهبم من احلنق والغيظ عليهم ما يكون قتاهلم و يف بياهنا إمجاًِل:  -رمحه هللا-قال السعدي-
شفاء ملا يف قلوب املؤمنني من الغم واهلم إذ يرون هؤِلء األعداء ُماربني ب ولرسوله ساعني يف إطفاء نور 

-حَّت إنه جعل  لعباده املؤمنني واعتنائه بأحواهلم هللا وزواِل للغيظ الذي يف قلوهبم وهذا يدل على ُمبة هللا
ُ َعَلى َمْن َيَشاُء{ من  -من مجلة املقاصد الشرعية شفاء ما يف صدورهم وذهاب غيظهم مث قال }َويَ ُتوُب اَّللَّ

 هؤِلء احملاربني بأن يوفقهم للدخول يف اإلسالم ويزينه يف قلوهبم ويَُكرَِّه إليهم الكفر والفسوق والعصيان
ُ َعِليٌم َحِكيٌم{ يض  ع األش  ياء مواض  عها ويعلم من يص  لح لإلميان فيهديه ومن ِل يص  لح فيبقيه يف غيه}وَ   اَّللَّ

 (12)وطغيانه.اه  
ُ الَِّذيَن َجاَهُدوا ِمْنُكْم وملَْ يَ تَِّخُذوا ِمْن ُدوِن اَّللَِّ  رَُكوا َوَلمَّا يَ ْعَلِم اَّللَّ ِه َوَِل اْلُمْؤِمِننَي َوَِل َرُسولِ  } أَْم َحِسْبُتْم َأْن تُ ت ْ

ُ َخِبرٌي ِ َا تَ ْعَمُلوَن )  ({15َولِيَجًة َواَّللَّ
 (13)إعراب مفردات اآلية 

َّ واِلستفهام اِلنكارّي )حسبتم( فعل ماض مبِّن على  )أم( حرف  عع بل واهلمزة أي لإلضراب اِلنتقا
السكون... و)مت( فاعل )أن( حرف مصدرّي ونصب )ترتكوا( مضارع مبِّن للمجهول منصوب وعالمة 

زوم وحّرك م( مضارع جمالنصب حذف النون... والواو نائب الفاعل )الواو( حالّية )ملّا( حرف نفي وجزم )يعل
بالكسر ِللتقاء الساكنني )اَّلّل( لفظ اجلاللة فاعل مرفوع )الذين( اسم موصول مبِّن يف ُمّل نصب مفعول 
به )جاهدوا( فعل ماض وفاعله )من( حرف جّر و)كم( ضمري يف ُمّل جّر متعّلق  حذوف حال من فاعل 

                                         
 (217/ 10دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان -بد الرحيم صايفانظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن ع-(11)
 ( 1/331الناشر: مؤسسة الرسالة) -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -(12)
 (10/218 دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان -انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-(13)
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( مضارع جمزوم وعالمة اجلزم حذف النون... والواو )مل( مثل ملّا )يّتخذوا« (14)»جاهدوا )الواو( عاطفة 
فاعل )من دون( جاّر وجمرور متعّلق  حذوف مفعول به ثان لفعل يتخذوا )اَّلّل( لفظ اجلاللة مضاف إليه 
جمرور )الواو( عاطفة )ِل( زائدة لتأكيد النفي املفهوم من قوله من دون )رسول( معطوفة على لفظ اجلاللة 

ري مضاف إليه )الواو( عاطفة )ِل( مثل ألخرية )املؤمنني( مثل رسول وعالمة اجلّر الياء جمرور و)اهلاء( ضم
 )وليجة( مفعول به منصوب.

 واملصدر املؤّول )ان ترتكوا( يف ُمّل نصب سّد مسّد مفعول حسبتم.
رف مصدرّي ح )الواو( استئنافّية )اَّلّل( لفظ اجلاللة مبتدأ مرفوع )خبري( خرب مرفوع )الباء( حرف جّر )ما(

)تعملون( مضارع مرفوع.. والواو فاعل. واملصدر املؤّول )ما تعملون( يف ُمّل جّر بالباء متعّلق ب « (16)»
 )خبري(.

 روائع البيان والتفسري
ُ الَِّذيَن َجاَهُدوا ِمْنُكْم وملَْ يَ تَِّخُذوا ِمْن ُدو  رَُكوا َوَلمَّا يَ ْعَلِم اَّللَّ  اَّللَِّ َوَِل َرُسولِِه َوَِل اْلُمْؤِمِننَي نِ } أَْم َحِسْبُتْم َأْن تُ ت ْ

ُ َخِبرٌي ِ َا تَ ْعَمُلوَن {   َولِيَجًة َواَّللَّ
م مهملني، قول تعاىل: }أم حسبتم{ أيها املؤمنون أن نرتكك يف تفسريها ما نصه:-رمحه هللا  -قال ابن كثري-

ِل خنتربكم بأمور يظهر فيها أهل العزم الصادق من الكاذب؟ وهلذا قال: }وملا يعلم هللا الذين جاهدوا منكم 
ومل يتخذوا من دون هللا وِل رسوله وِل املؤمنني وليجة{ أي: بطانة ودخيلة بل هم يف الظاهر والباطن على 

 صح ب ولرسوله، فاكتفى بأحد القسمني عن اآلخر، كما قال الشاعر:الن
 وما أدري إذا ميمت أرضا... أريد اْلري أيهما يليِن... 

وقد قال هللا تعاىل يف اآلية األخرى: } امل* أحسب الناس أن يرتكوا أن يقولوا آمنا وهم ِل يفتنون ولقد فتنا 
[ وقال تعاىل: }أم حسبتم 3-1ا وليعلمن الكاذبني{ ]العنكبوت:الذين من قبلهم فليعلمن هللا الذين صدقو 

[ وقال تعاىل: }ما  142أن تدخلوا اجلنة وملا يعلم هللا الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين{ ]آل عمران: 
كان هللا ليذر املؤمنني على ما أنتم عليه حَّت مييز اْلبيث من الطيب وما كان هللا ليطلعكم على الغيب{ 

 [171مران: ]آل ع

                                         
 أو حالّية واجلملة بعدها حال من فاعل جاهدوا، أي: جاهدوا حال كوهنم غري مّتخذين وليجة. - (14)
 أو اسم موصول، أو نكرة موصوفة، والعائد ُمذوف أي تعملونه. - (16)
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واحلاصل أنه تعاىل ملا شرع اجلهاد لعباده، بني أن له فيه حكمة، وهو اختبار عبيده: من يطيعه ممن يعصيه، 
وهو تعاىل العامل  ا كان وما يكون، وما مل يكن لو كان كيف كان يكون؟ فيعلم الش              يء قبل كونه، ومع  

 (15)راد ملا قدره وأمضاه.اه كونه على ما هو عليه، ِل إله إِل هو، وِل رب سواه، وِل 
 
 

َماهُلُْم َويف النَّاِر عْ } َما َكاَن لِْلُمْشرِِكنَي َأْن يَ ْعُمُروا َمَساِجَد اَّللَِّ َشاِهِديَن َعَلى أَنْ ُفِسِهْم بِاْلُكْفِر أُولَِئَك َحِبَطْت أَ 
 ({17ُهْم َخاِلُدوَن )

 (17)إعراب مفردات اآلية 
)للمشركني( جاّر وجمرور متعّلق  حذوف خرب مقّدم  -ناسخ -ناقص)ما( حرف نفي )كان( فعل ماض 

)أن( حرف مصدرّي ونصب )يعمروا( مضارع منصوب وعالمة النصب حذف النون... والواو فاعل 
)مساجد( مفعول به منصوب )اَّلّل( مضاف إليه جمرور )شاهدين( حال منصوبة من فاعل يعمروا، وعالمة 

وجمرور متعّلق ب )شاهدين( و)هم( ضمري مضاف إليه )بالكفر( جاّر  النصب الياء )على أنفس( جارّ 
 وجمرور متعّلق ب )شاهدين(.

 واملصدر املؤّول )أن يعمروا( يف ُمّل رفع اسم كان مؤّخر.
)أولئك( اسم إشارة مبِّن يف ُمّل رفع مبتدأ.. و)الكاف( حرف خطاب )حبطت( فعل ماض. و)التاء( 

و)هم( مثل األول )الواو( عاطفة )يف النار( جاّر وجمرور متعّلق ب )خالدون(، للتأنيث )أعمال( فاعل مرفوع 
 )هم( ضمري منفصل يف ُمّل رفع مبتدأ )خالدون( خرب مرفوع وعالمة الرفع الواو.

 روائع البيان والتفسري
ولَِئَك َحِبَطْت َأْعَماهُلُْم َويف النَّاِر ْم بِاْلُكْفِر أُ } َما َكاَن لِْلُمْشرِِكنَي َأْن يَ ْعُمُروا َمَساِجَد اَّللَِّ َشاِهِديَن َعَلى أَنْ ُفِسهِ 

 ُهْم َخاِلُدوَن {
{ما خمتصره: وجب َما َكاَن لِْلُمْشرِِكنَي أَْن يَ ْعُمُروا َمَساِجَد اَّللَِّ  يف بيان قوله تعاَ:} -رمحه هللا-قال البغوي-

ن هللا وحده، فمن كان كافرا باب فليس معلى املس         لمني منعهم من ذلك؛ ألن املس         اجد إرا تعمر لعبادة 
ش            أنه أن يعمرها. فذهب مجاعة إىل أن املراد منه: العمارة املعروفة من بناء املس            اجد ومرممته عند اْلراب 

                                         
 (4/111الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع) -تفسري القرآن العظيم ِلبن كثري -(15)
 (10/211دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان -إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايفانظر اجلدول يف -(17)
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فيمنع منه الكافر حَّت لو أوص       ى به ِل متتثل. ومحل بعض       هم العمارة ها هنا على دخول املس       جد والقعود 
 (18) ركني أن يرتكوا فيكونوا أهل املسجد احلرام.اه فيه. قال احلسن: ما كان للمش

عاىل: ما ينبغي للمشركني يقول ت يف تفسريه لآلية إمجاِلً ما خمتصره وبتصرف: -رمحه هللا -وأضاف ابن كثري-
باب أن يعمروا مساجد هللا اليت بنيت على امسه وحده ِل شريك له. ومن قرأ: "مسجد هللا" فأراد به املسجد 
احلرام، أشرف املساجد يف األرض، الذي بِن من أول يوم على عبادة هللا وحده ِل شريك له. وأسسه خليل 

هم بالكفر، أي: حباهلم وقاهلم، كما قال السُّدِّي: لو سألت النصراين: الرمحن هذا، وهم شاهدون على أنفس
ما دينك؟ لقال: نصراين، واليهودي: ما دينك؟ لقال يهودي، والصابئي، لقال: صابئي، واملشرك، لقال: 

 مشرك.
: } َوَما هَلُْم َأِل تعاىل } أُولَِئَك َحِبَطْت َأْعَماهُلُْم { أي: بشركهم، } َويف النَّاِر ُهْم َخاِلُدوَن { كما قال
ُقوَن َوَلِكنَّ َأْكثَ َرُهْم ِل ت َّ يُ َعذِّبَ ُهُم اَّللَُّ َوُهْم َيُصدُّوَن َعِن اْلَمْسِجِد احلَْرَاِم َوَما َكانُوا أَْولَِياَءُه ِإْن أَْولَِياُ}ُه ِإِل اْلمُ 

َا يَ ْعُمُر َمَساِجدَ 34يَ ْعَلُموَن { ]األنفال: شهد تعاىل اَّللَِّ َمْن آَمَن بِاَّللَِّ َواْليَ ْوِم اآلِخِر { ف [؛ وهلذا قال: } ِإرَّ
 (11)باإلميان لعمار املساجد اه 

اهُلُْم َويف يف بي     ان قول     ه تع     اَ: } -رمح     ه هللا-وزاد أبو جعفر الطربي- ْت أَْعم     َ َك َحِبط     َ اِر ُهْم  أُولَئ     ِ الن     َّ
ال ِ ُدونَ   ب  ل ك  ان  ت للش              يط  ان}ويف الن  ار هم {فق  ال، يقول: بطل  ت وذهب  ت أجوره  ا، ألهن  ا مل تكن بخ  َ

 (100)خالدون{،يقول: ماكثون فيها أبًدا، ِل أحياًء وِل أمواتًا.اه 
َا يَ ْعُمُر َمَساِجَد اَّللَِّ َمْن َآَمَن بِاَّللَِّ َواْليَ ْوِم اآْلَِخِر َوأَقَاَم الصَّاَلَة َوَآَتى الزََّكاَة وملَْ  ِئَك  خَيَْش ِإِلَّ اَّللََّ فَ َعَسى أُولَ }ِإرَّ

 ({18َأْن َيُكونُوا ِمَن اْلُمْهَتِديَن )
 (101)إعراب مفردات اآلية 

، )من( اسم موصول مبِّن يف «(102)»)إّرا( كافّة ومكفوفة )يعمر( مضارع مرفوع )مساجد اَّلّل( مّر إعراهبا 
ُمّل رفع فاعل )آمن( فعل ماض، والفاعل ضمري مسترت تقديره هو وهو العائد )باَّلّل( جاّر وجمرور متعّلق ب 
)آمن(، )الواو( عاطفة )اليوم( معطوفة على لفظ اجلاللة جمرور )اآلخر( نعت لليوم جمرور )الواو( عاطفة 

                                         
 ( 4/11الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع )  -انظر معامل التنزيل للبغوي -(18)
 (4/111الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع) -تفسري القرآن العظيم ِلبن كثري -(11)
 15664الناشر : مؤسسة الرسالة) -القرآن ألِب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد ُممد شاكر جامع البيان يف تأويل -(100)

 /14/155) 
 (10/300دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان -انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-(101)
 (18يف اآلية السابقة ) - (102)
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منصوب )الواو( عاطفة )آتى الزكاة( مثل أقام الصالة )الواو( عاطفة )أقام( مثل آمن، )الصالة( مفعول به 
)مل( حرف نفي وجزم )خيش( مضارع جمزوم وعالمة اجلزم حذف حرف العّلة، والفاعل هو )إِّل( أداة حصر 
)اَّلّل( لفظ اجلاللة مفعول به منصوب، )الفاء( عاطفة )عسى( فعل ماض ناقص جامد )أولئك( إشارة يف 

سم عسى، و)الكاف( للخطاب )أن( حرف مصدرّي ونصب )يكونوا( مضارع ناقص منصوب ُمّل رفع ا
 وعالمة النصب حذف النون.. والواو اسم يكون )من املهتدين( جاّر وجمرور خرب يكون.

 واملصدر املؤّول )أن يكونوا( يف ُمّل نصب خرب عسى.
 روائع البيان والتفسري

َا يَ ْعُمُر َمَساِجَد اَّللَِّ  َش ِإِلَّ اَّللََّ فَ َعَسى أُولَِئَك َمْن َآَمَن بِاَّللَِّ َواْليَ ْوِم اآْلَِخِر َوأَقَاَم الصَّاَلَة َوَآَتى الزََّكاَة وملَْ خيَْ }ِإرَّ
 َأْن َيُكونُوا ِمَن اْلُمْهَتِديَن { 

َا يَ ْعُمُر َمَساِجَد اَّللَِّ َمْن آمَ يف تفسريها ما نصه:–رمحه هللا  -قال السعدي- اَّللَِّ َواْليَ ْوِم اآلِخِر َوأَقَاَم َن بِ }ِإرَّ
 الصَّالَة{ الواجبة واملستحبة، بالقيام بالظاهر منها والباطن.

{ أي قصر خشيته على ربه، فكف عما حرم هللا، ومل يقصر حبقوق  }َوآَتى الزََّكاَة{ ألهلها }ومََلْ خَيَْش ِإِل اَّللََّ
 هللا الواجبة.

ل كل قيام باألعمال الصاحلة اليت أُمُّها الصالة والزكاة، وخبشية هللا اليت هي أصفوصفهم باإلميان النافع، وبال
 خري، فهؤِلء عمار املساجد على احلقيقة وأهلها الذين هم أهلها.

ى أُوَلِئَك أَْن َيُكونُوا ِمَن اْلُمْهَتِديَن{ و "عس              ى" من هللا واجبة. وأما من مل يؤمن باب وِل باليوم  }فَ َعس              َ
وِل عنده خش         ية ب، فهذا ليس من عمار مس         اجد هللا، وِل من أهلها الذين هم أهلها، وإن زعم اآلخر، 

 (103)اه  ذلك وادعاه.
ْستَ ُووَن  َسِبيِل اَّللَِّ َِل يَ يف  } َأَجَعْلُتْم ِسَقايََة احْلَاجِّ َوِعَماَرَة اْلَمْسِجِد احلَْرَاِم َكَمْن َآَمَن بِاَّللَِّ َواْليَ ْوِم اآْلَِخِر َوَجاَهدَ 

ُ َِل يَ ْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمنَي )  ({11ِعْنَد اَّللَِّ َواَّللَّ
 (104)إعراب مفردات اآلية 

)اهلمزة( لالستفهام التعّجيّب )جعلتم( فعل ماض مبِن على السكون.. و)مت( ضمري فاعل )سقاية( مفعول 
 به منصوب )احلاّج(

مثل سقاية احلاّج ومعطوفة عليه )احلرام( نعت للمسجد مضاف إليه جمرور )الواو( عاطفة )عمارة املسجد( 
جمرور )الكاف( حرف جّر )من( اسم موصول مبِّن يف ُمّل جّر متعّلق  حذوف مفعول به ثان ل )جعلتم( 

                                         
 ( 1/331ة) الناشر :مؤسسة الرسال -املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعديتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم  -(103)
 (10/302 دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان -انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-(104)
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، )يف «(107)»)الواو( عاطفة )جاهد( مثل آمن « (105)»)آمن باَّلّل واليوم اآلخر( مر إعراهبا « (106)»
ب )جاهد(، )اَّلّل( لفظ اجلاللة مضاف إليه )ِل( نافية )يستوون( مضارع مرفوع.. سبيل( جاّر وجمرور متعّلق 

والواو فاعل )عند( ظرف منصوب متعّلق ب )يستوون(، )اَّلّل( مثل اللفظ األخري )الواو( استئنافّية )اَّلّل( 
ى الياء، والفاعل عللفظ اجلاللة مبتدأ مرفوع )ِل( نافية )يهدي( مضارع مرفوع وعالمة الرفع الضّمة املقّدرة 
 هو )القوم( مفعول به منصوب )الظاملني( نعت للقوم منصوب وعالمة النصب الياء.

 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 منقوِل من لباب النقول يف أسباب النزول
( عن النعمان بن بش     ري قال: كنت عند منرب رس     ول هللا ص     لى هللا عليه وعلى آله  26/ ص13مس     لم )ج

وس         لم، فقال رجل: ما أباَ أِل أعمل عمال بعد اإلس         الم إِل أن أس         قي احلاج. وقال آخر: ما أباَ أِل 
هاد يف س       بيل هللا أفض       ل مما قلتم. أعمل عمال بعد اإلس       الم إِل أن أعمر املس       جد احلرام. وقال آخر: اجل

فزجرهم عمر وقال: ِل ترفعوا أصواتكم عند منرب رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم وهو يوم اجلمعة، 
َقايََة احْلَاجِّ َوِعَماَرَة }َأَجَعْلتُ ¸: ولكن إذا ص    ليت اجلمعة دخلت فاس    تفتيته فيما اختلفتم فيه، فأنزل هللا  ْم س    ِ

 (108)احلَْرَاِم َكَمْن آَمَن بِاَّللَِّ َواْليَ ْوِم اآْلِخِر{ اآلية إىل آخرها. اه  اْلَمْسِجدِ 
 َسِبيِل اَّللَِّ َِل َيْستَ ُووَن يف  } َأَجَعْلُتْم ِسَقايََة احْلَاجِّ َوِعَماَرَة اْلَمْسِجِد احلَْرَاِم َكَمْن َآَمَن بِاَّللَِّ َواْليَ ْوِم اآْلَِخِر َوَجاَهدَ 

ُ َِل يَ ْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمنَي {ِعْنَد   اَّللَِّ َواَّللَّ
ملشركني، ملا اختلف بعض املسلمني، أو بعض املسلمني وبعض ا يف تفسريها إمجاًِل:-رمحه هللا-قال السعدي-

يف تفضيل عمارة املسجد احلرام، بالبناء والصالة والعبادة فيه وسقاية احلاج، على اإلميان باَّلّل واجلهاد يف 
سبيله، أخرب اَّلّل تعاىل بالتفاوت بينهما، فقال: } َأَجَعْلُتْم ِسَقايََة احْلَاجِّ { أي: سقيهم املاء من زمزم كما 

                                         
وز من .. وجيأو متعّلق حبال إذا تعّدى الفعل ملفعول، واحد، وهو على تأويل حذف مضاف أي كإميان من آ - (106)

 تقدير احلذف يف سقاية أي أهل سقاية احلاّج أو أصحاب سقاية احلاّج.
 (.18يف اآلية السابقة ) - (105)
 (.18يف اآلية السابقة ) - (107)
النزول  يف الصحيح املسند من أسباب -رمحه هللا–قال احملدث العالمة أِب عبد الرمحن مقبل بن هادى الوادعى - (108)

قال عبد الرزاق أخربنا  342ص 2وقال احلافظ ابن كثري ج 251ص 4( ما نصه: احلديث أخرجه أمحد ج 105)ص/ 
من الطريقني إىل النعمان  16ص 10أخرجه ابن جرير جمعمر بن حيىي بن أِب كثري عن النعمان بن بشري رضي هللا عنه به و 

 .36ص 4وأخرجه ابن أِب حامت ج
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اَهَد هو املعروف إذا أطلق هذا اِلسم، أنه املراد } َوِعَمارََة اْلَمْسِجِد احلَْرَاِم َكَمْن آَمَن بِاَّللَِّ َواْليَ ْوِم اآلِخِر َوجَ 
 اَّللَِّ ِل َيْستَ ُووَن ِعْنَد اَّللَِّ {يف َسِبيِل 

فاجلهاد واإلميان باَّلّل أفضل من سقاية احلاج وعمارة املسجد احلرام بدرجات كثرية، ألن اإلميان أصل الدين، 
 وبه تقبل األعمال، وتزكو اْلصال.

ينصر احلق وخيذل و وأما اجلهاد يف سبيل اَّلّل فهو ذروة سنام الدين، الذي به حيفظ الدين اإلسالمي ويتسع، 
 الباطل.

وأما عمارة املس   جد احلرام وس   قاية احلاج، فهي وإن كانت أعماِل ص   احلة، فهي متوقفة على اإلميان، وليس 
ُ ِل يَ ْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمنيَ  تَ ُووَن ِعْنَد اَّللَِّ َواَّللَّ  فيها من املص     ايف ما يف اإلميان واجلهاد، فلذلك قال: } ِل َيس     ْ

ين وص        فهم الظلم، الذين ِل يص        لحون لقبول ش        يء من اْلري، بل ِل يليق هبم إِل الش        ر.اه  { أي: الذ
(101) 

 َوأُولَِئَك ُهُم اْلَفائُِزوَن }الَِّذيَن َآَمُنوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا يف َسِبيِل اَّللَِّ بَِأْمَواهلِِْم َوأَنْ ُفِسِهْم أَْعَظُم َدَرَجًة ِعْنَد اَّللَِّ 
(20}) 

 (110)فردات اآلية إعراب م
)الذين( اسم موصول مبِّن يف ُمّل رفع مبتدأ )آمنوا( فعل ماض وفاعله ومثله )هاجروا، جاهدوا(، )يف سبيل( 
جاّر وجمرور متعّلق ب )جاهدوا(، )اَّلّل( لفظ اجلاللة مضاف إليه )بأموال( جاّر وجمرور متعّلق ب )جاهدوا(، 

)أنفسهم( مثل أمواهلم ومعطوف عليه )أعظم( خرب  و)هم( ضمري مضاف إليه )الواو( عاطفة« (111)»
املبتدأ الذين )درجة( متييز منصوب )عند( ظرف منصوب متعّلق ب )أعظم(، )اَّلّل( مثل األخري )الواو( 
عاطفة )أولئك( اسم إشارة مبِّن يف ُمّل رفع مبتدأ.. و)الكاف( حرف خطاب )هم( ضمري فصل 

 مرفوع وعالمة الرفع الواو.، )الفائزون( خرب املبتدأ أولئك «(112)»
 روائع البيان والتفسري

  َوأُولَِئَك ُهُم اْلَفائُِزوَن {}الَِّذيَن َآَمُنوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا يف َسِبيِل اَّللَِّ بَِأْمَواهلِِْم َوأَنْ ُفِسِهْم َأْعَظُم َدَرَجًة ِعْنَد اَّللَِّ 
تخَر يف تفس              ريها: وهذا قض               اٌء من هللا بَ نْي ِفَرق املفتخرين الذين اف -رمحه هللا-قال أبو جعفر الطربي-

دانة، واآلخر باإلميان باب واجلهاد يف س          بيله. يقول تعاىل ذكره:}الذين  أحدهم بالس          قاية، واآلخُر بالس          ِّ
 }وجاهدوا{ املش            ركني يف دين هللا أمنوا{ باب، وص            دقوا بتوحيده من املش            ركني }وهاجروا{دوَر قومهم

                                         
 (1/331) الناشر: مؤسسة الرسالة-تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -(101)
 (10/304 دمشق)–اإلميان  نشر:دار الرشيد مؤسسة-انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-(110)
 ( من سورة األنفال.72مّر اعراب نظريها يف اآلية ) - (111)
 أو ضمري منفصل مبتدأ ثان خربه )الفائزون( ، واجلملة اِلمسّية خرب أولئك. - (112)



34 

 

َقاة احلاج وُعمَّار املس  جد احلرام، وهم  }بأمواهلم وأنفس  هم أعظم درجة عند هللا{، وأرفع منزلة عنده، من س  ُ
باب مش              ركون }وأولئك{، يقول: وهؤِلء الذين وص              فنا ص              فتهم، أهنم آمنوا وهاجروا وجاهدوا }هم 

 (113) الفائزون{ باجلنة، الناجون من النار.اه
قي والعمارة. أي من الذين افتخروا بالس     فقال ما خمتص    ره: فائدة يف بياهنا –رمحه هللا -وأض    اف القرطيب -

وليس للكافرين درجة عند هللا حَّت يقال: املؤمن أعظم درجة. واملراد أهنم قدروا ألنفس        هم الدرجة بالعمارة 
والس     قي فخاطبهم على ما قدروه يف أنفس     هم وإن كان التقدير خطأ كقوله تعاىل:} أص     حاب اجلنة يومئذ 

" من ك   ل ذي درج   ة، أي هلم املزي   ة واملرتب   ة العلي   ة.} وأولئ   ك هم خري مس              تقرا"{ وقي   ل:" أعظم درج   ة
 (114)الفائزون{ بذلك.اه 

رُُهْم َرب ُُّهْم ِبَرمْحٍَة ِمْنُه َورِْضَواٍن َوَجنَّاٍت هَلُْم ِفيَها نَِعيٌم ُمِقيٌم )  ({21}يُ َبشِّ
 (116)إعراب مفردات اآلية 

اّر مرفوع و)هم( ضمري مضاف إليه )برمحة( ج )يبّشر( مضارع مرفوع و)هم( ضمري مفعول به )رّب( فاعل
وجمرور متعّلق ب )يبّشر(، )من( حرف جّر و)اهلاء( ضمري يف ُمّل جّر متعّلق بنعت ل )رمحة( )الواو( عاطفة 
)رضوان( معطوفة على رمحة جمرور )الواو( عاطفة )جّنات( معطوفة على رمحة جمرور )هلم( مثل منه متعّلق 

م ا( مثل منه متعّلق  ا تعّلق به هلم )نعيم( مبتدأ مؤّخر مرفوع )مقيم( نعت لنعي حذوف خرب مقّدم )فيه
 مرفوع مثله.

 روائع البيان والتفسري
رُُهْم َرب ُُّهْم ِبَرمْحٍَة ِمْنُه َورِْضَواٍن َوَجنَّاٍت هَلُْم ِفيَها نَِعيٌم ُمِقيٌم {  }يُ َبشِّ

رُُهْم َرب ُُّهْم { جودا منه، وكرما وبرا هب نصه:يف بياهنا إمجاًِل ما  -رمحه هللا -قال السعدي- م، واعتناء } يُ َبشِّ
وُمبة هلم، }ِبَرمْحٍَة ِمْنُه { أزال هبا عنهم الشرور، وأوصل إليهم هبا كل خري. }َورِْضَواٍن{ منه تعاىل عليهم، 

 الذي هو أكرب نعيم اجلنة وأجله، فيحل عليهم رضوانه، فال يسخط عليهم أبدا.

                                         
 15655الناشر : مؤسسة الرسالة ) -جامع البيان يف تأويل القرآن ألِب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد ُممد شاكر -(113)
/14/172) 
 (8/13القاهرة )  –الناشر : دار الكتب املصرية  -اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب--(114)
 (10/305 دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان -انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-(116)
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اٍت هَلُْم ِفيَها نَِعيٌم ُمِقيٌم { من كل ما اش     تهته األنفس، وتلذ األعني، مما ِل يعلم وص     فه ومقداره إِل } َوَجنَّ 
اَّلّل تعاىل، الذي منه أن اَّلّل أعد للمجاهدين يف س           بيله مائة درجة، ما بني كل درجتني كما بني الس           ماء 

 (115)واألرض، ولو اجتمع اْللق يف درجة واحدة منها لوسعتهم.اه  
 ({22}َخاِلِديَن ِفيَها أََبًدا ِإنَّ اَّللََّ ِعْنَدُه َأْجٌر َعِظيٌم )

 (117)إعراب مفردات اآلية 
، وعالمة النصب الياء )يف( «(118)»)خالدين( حال منصوبة مقّدرة من الضمري املنصوب يف )يبّشرهم( 

اَّلّل( لفظ ) -ناسخ -بالفعلحرف جّر و)ها( ضمري يف ُمّل جّر متعّلق ب )خالدين( )إّن( حرف مشّبه 
اجلاللة اسم إّن منصوب )عند( ظرف منصوب متعّلق  حذوف خرب مقّدم و)اهلاء( مضاف إليه )أجر( 

 مبتدأ مؤّخر مرفوع )عظيم( نعت ألجر مرفوع مثله.
 روائع البيان والتفسري

 }َخاِلِديَن ِفيَها أََبًدا ِإنَّ اَّللََّ ِعْنَدُه َأْجٌر َعِظيٌم {
فيها، يعع  يقول تعاىل ذكره }خالدين فيها{، ماكثني يف تفسريها: -رمحه هللا ى -جعفر الطربي قال أبو-

يف اجلنات }أبدا{، ِل هناية لذلك وِل حدَّ }إن هللا عنده أجر عظيم{، يقول: إن هللا عنده هلؤِلء املؤمنني 
ال  ذين نعَتهم ج  ل ثن  ا}ه النع  َت ال  ذي ذكر يف ه  ذه اآلي  ة }أجر{، ثواب على ط  اعتهم لرهّبم، وأدائهم م  ا  

 (111)اه عمال }عظيم{، وذلك النعيم الذي وعَدهم أن يعطيهم يف اآلخرة.كلفهم من األ
 
 
 
 
 

ُْم ِمْنُكْم }يَا أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َِل تَ تَِّخُذوا َآبَاءَُكْم َوِإْخَواَنُكْم أَْولَِياَء ِإِن اْسَتَحبُّوا اْلُكْفَر َعَلى اإْلِ  ميَاِن َوَمْن يَ تَ َوهلَّ
 ({23الظَّاِلُموَن )فَُأولَِئَك ُهُم 

                                         
 ( 1/332ة) الناشر:مؤسسة الرسال -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -(115)
 (10/307 دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان -انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-(117)
 ستقبلة.يف اآلية السابقة، واحلال املقّدرة تسمّى أيضا امل - (118)
/ 15657الناشر:مؤسسة الرسالة ) -جامع البيان يف تأويل القرآن ألِب جعفر الطربي،حتقيق أمحد ُممد شاكر -(111)

14/176) 
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 (120)إعراب مفردات اآلية 
)يا( أداة نداء )أّي( منادى نكرة مقصودة مبِّن على الضّم يف ُمّل نصب و)ها( حرف تنبيه )الذين( اسم 

ذوا( )أمنوا( فعل ماض وفاعله )ِل( ناهية جازمة )تّتخ -أو نعت له -موصول مبِّن يف ُمّل نصب بدل من أيّ 
زم حذف النون... والواو فاعل )آباء( مفعول به منصوب و)كم( ضمري مضاف مضارع جمزوم وعالمة اجل

 إليه )الواو( عاطفة )إخوانكم( معطوف على آباء... ومضاف إليه )أولياء( مفعول به ثان
منصوب )إن( حرف شر  جازم )استحّبوا( فعل ماض مبِّن على الضّم يف ُمّل جزم فعل الشر ... والواو 

به منصوب )على اإلميان( جاّر وجمرور متعّلق ب )استحّبوا( بتضمينه معع اختاروا.  فاعل )الكفر( مفعول
)الواو( عاطفة )من( اسم شر  جازم مبِّن يف ُمّل رفع مبتدأ )يتوّل( مضارع جمزوم فعل الشر  وعالمة اجلزم 

( ضمري محذف حرف العلة )هم( ضمري مفعول به، والفاعل ضمري مسترت تقديره هو )من( حرف جّر و)ك
يف ُمّل جّر متعّلق  حذوف حال من فاعل يتوهّلم )الفاء( رابطة جلواب الشر  )أولئك( اسم إشارة مبتدأ 

 ، )الظاملون( خرب املبتدأ أولئك.«(121)»يف ُمّل رفع... و)الكاف( حرف خطاب )هم( ضمري فصل 
 روائع البيان والتفسري

ميَ }يَا أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َِل  ُْم ِمْنُكْم تَ تَِّخُذوا َآبَاءَُكْم َوِإْخَواَنُكْم أَْولَِياَء ِإِن اْسَتَحبُّوا اْلُكْفَر َعَلى اإْلِ اِن َوَمْن يَ تَ َوهلَّ
 فَُأولَِئَك ُهُم الظَّاِلُموَن {

ينة دملا أمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم باهلجرة من مكة إىل امل يف تفسريها:-رمحه هللا-قال القرطيب-
جعل الرجل يقول ألبيه واألب ِلبنه واألخ ألخيه والرجل لزوجته: إنا قد أمرنا باهلجرة، فمنهم من تسارع 
لذلك، ومنهم من أَب أن يهاجر، فيقول: وهللا لئن مل خترجوا إىل دار اهلجرة ِل أنفعكم وِل أنفق عليكم شيئا 

م من يرق فيدع باب أِل خترج فنضيع بعدك، فمنه أبدا. ومنهم من تتعلق به امرأته وولده ويقولون له: أنشدك
اهلجرة ويقيم معهم، فنزلت}يا أيها الذين آمنوا ِل تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على 

 اإلميان{. يقول: إن اختاروا اإلقامة على الكفر  كة على اإلميان باب واهلجرة إىل املدينة.
 (122)زول اآلية}فأولئك هم الظاملون{.اه ومن يتوهلم منكم" بعد ن

هم أولياء، وأصل الوِلية: احملبة والنصرة، وذلك أن اختاذ يف تفسريها ما خمتصره:-رمحه هللا-وأضاف السعدي-
 (123)اه  موجب لتقدمي طاعتهم على طاعة هللا، وُمبتهم على ُمبة هللا ورسوله.

                                         
 (10/307دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان -انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-(120)
 خرب، واجلملة اِلمسّية خرب املبتدأ أولئك. أو ضمري منفصل مبتدأ و)الظاملون( - (121)

 (8/16القاهرة )  –الناشر : دار الكتب املصرية  -اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب-(122)
 (1/332الناشر:مؤسسة الرسالة) -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي-(123)
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وقت ِل }فأولئك هم الظاملون{ وكان يف ذلك ال تعاَ:فقال يف تفس              ري قوله  -رمحه هللا -وزاد البغوي-
 (124)يقبل اإلميان إِل من مهاجر، فهذا معع قوله: }فأولئك هم الظاملون{. اه  

خَتَْشْوَن َكَساَدَها  ارَةٌ جِتَ }ُقْل ِإْن َكاَن َآبَا}ُُكْم َوأَبْ َنا}ُُكْم َوِإْخَوانُُكْم َوأَْزَواُجُكْم َوَعِشريَُتُكْم َوأَْمَواٌل اقْ تَ َرفْ ُتُموَها وَ 
ُ َِل يَ ْهِدي َّللَُّ َوَمَساِكُن تَ ْرَضْونَ َها َأَحبَّ إِلَْيُكْم ِمَن اَّللَِّ َوَرُسولِِه َوِجَهاٍد يف َسِبيِلِه فَ تَ َربَُّصوا َحَّتَّ يَْأيتَ ا  بَِأْمرِِه َواَّللَّ

 ({ 24اْلَقْوَم اْلَفاِسِقنَي )
 (126)إعراب مفردات اآلية 

)قل( فعل أمر، والفاعل أنت )إن( حرف شر  جازم )كان( فعل ماض ناقص مبِّن يف ُمّل جزم فعل 
الشر  )آباء( اسم كان مرفوع )كم( ضمري مضاف إليه )أبنا}كم... عشريتكم( أمساء مضاف إليها ضمري 

وفة على طخطاب اجلمع معطوفة حبروف العطف على آباء مرفوعة مثله )أموال، جتارة، مساكن( أمساء مع
آباء حبروف العطف مرفوعة )اقرتفتم( فعل ماض مبِّن على السكون... و)مت( ضمري فاعل و)الواو( زائدة 
هي إشباع حركة امليم و)ها( ضمري مفعول به )ختشون( مضارع مرفوع... والواو فاعل )كساد( مفعول به 

 ّب( خرب كان منصوبمنصوب و)ها( مضاف إليه )ترضون( مثل ختشون و)ها( ضمري مفعول به )أح
)إىل( حرف جّر و)كم( ضمري يف ُمّل جّر متعّلق ب )أحب( )من اَّلّل( جاّر وجمرور متعّلق ب )أحّب( 
)الواو( عاطفة )رسول( معطوف على لفظ اجلاللة جمرور و)اهلاء( مضاف إليه )الواو( عاطفة )جهاد( 

الفاء( )جهاد(، و)اهلاء( مثل األخري ) معطوف على لفظ اجلاللة جمرور )يف سبيل( جاّر وجمرور متعّلق ب
 رابطة جلواب الشر  )ترّبصوا( فعل أمر مبِّن على حذف النون.. 

، )حَّّت( حرف غاية وجّر )يأيت( مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حَّّت )اَّلّل( لفظ «(125)»والواو فاعل 
 األخري.اجلاللة فاعل مرفوع )بأمر( جاّر وجمرور متعّلق ب )يأيت(، و)اهلاء( مثل 
 واملصدر املؤّول )أن يأيت اَّلّل( يف ُمّل جّر ب )حَّّت( متعّلق ب )ترّبصوا(.

)الواو( استئنافّية )اَّلّل( لفظ اجلاللة مبتدأ مرفوع )ِل( نافية )يهدي( مضارع مرفوع وعالمة الرفع الضّمة املقّدرة 
 ب الياء.منصوب وعالمة النص على الياء، والفاعل هو )القوم( مفعول به منصوب )الفاسقني( نعت للقوم

 روائع البيان والتفسري

                                         
 ( 4/26الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع )  -انظر معامل التنزيل للبغوي -(124)
 (10/311 دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان -انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-(126)
 واملفعول ُمذوف أي ترّبصوا عذاب اَّلّل أي انتظروا عذابه. - (125)
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ارٌَة خَتَْشْوَن َكَساَدَها جِتَ }ُقْل ِإْن َكاَن َآبَا}ُُكْم َوأَبْ َنا}ُُكْم َوِإْخَوانُُكْم َوأَْزَواُجُكْم َوَعِشريَُتُكْم َوأَْمَواٌل اقْ تَ َرفْ ُتُموَها وَ 
ُ َِل يَ ْهِدي اَّللَِّ َوَرُسولِِه َوِجَهاٍد يف َسِبيِلِه فَ تَ َربَُّصوا َحَّتَّ َوَمَساِكُن تَ ْرَضْونَ َها َأَحبَّ إِلَْيُكْم ِمَن  ُ بَِأْمرِِه َواَّللَّ  يَْأيتَ اَّللَّ

 اْلَقْوَم اْلَفاِسِقنَي { 
 وهلذا ذكر السبب املوجب لذلك، وهو أن ُمبة اَّلّل ورسوله، يتعني قال السعدي يف بياهنا إمجاًِل ما نصه:-

تقدميهما على ُمبة كل شيء، وجعل مجيع األشياء تابعة هلما فقال: }ُقْل ِإْن َكاَن آبَا}ُُكْم{ ومثلهم األمهات 
م عموما }َوأَْمَواٌل قراباتك }َوأَبْ َنا}ُُكْم َوِإْخَوانُُكْم{ يف النسب والعشرة( }َوأَْزَواُجُكْم َوَعِشريَُتُكْم{ أي:

اقْ تَ َرفْ ُتُموَها{ أي: اكتسبتموها وتعبتم يف حتصيلها، خصها بالذكر، ألهنا أرغب عند أهلها، وصاحبها أشد 
 حرصا عليها ممن تأتيه األموال من غري تعب وِل َكّد.

من عروض  لتجارات واملكاسب}َوجِتَارٌَة خَتَْشْوَن َكَساَدَها{ أي: رخصها ونقصها، وهذا شامل جلميع أنواع ا
 التجارات، من األمثان، واألواين، واألسلحة، واألمتعة، واحلبوب، واحلروث، واألنعام، وغري ذلك.

}َوَمَساِكُن تَ ْرَضْونَ َها{ من حسنها وزخرفتها وموافقتها ألهوائكم، فإن كانت هذه األشياء }َأَحبَّ إِلَْيُكْم ِمَن 
 يف َسِبيِلِه { فأنتم فسقة ظلمة. اَّللَِّ َوَرُسولِِه َوِجَهادٍ 

ُ بَِأْمرِِه{ الذي ِل مرد له.  }فَ تَ َربَُّصوا{ أي: انتظروا ما حيل بكم من العقاب }َحَّتَّ يَْأيتَ اَّللَّ
ُ ِل يَ ْهِدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقنَي{ أي: اْلارجني عن طاعة اَّلّل، املقدمني على ُمبة اَّلّل شيئا من املذكورات.  }َواَّللَّ

ذه اآلية الكرمية أعظم دليل على وجوب ُمبة اَّلّل ورسوله، وعلى تقدميها على ُمبة كل شيء، وعلى الوعيد وه
 الشديد واملقت األكيد، على من كان شيء من هذه املذكورات أحب إليه من اَّلّل ورسوله، وجهاد يف سبيله.

به ليس لنفس             ه فيه هوى، واآلخر حتوعالمة ذلك، أنه إذا عرض عليه أمران، أحدمها حيبه اَّلّل ورس             وله، و 
به نفس  ه وتش  تهيه، ولكنه يُ َفوُِّت عليه ُمبوبًا َّلّل ورس  وله، أو ينقص  ه، فإنه إن قدم ما هتواه نفس  ه، على ما حي

 (127)اَّلّل، دل ذلك على أنه ظامل، تارك ملا جيب عليه.اه  
تُ ْغِن َعْنُكْم َشْيًئا َوَضاَقْت َعَلْيُكُم   ِإْذ أَْعَجَبْتُكْم َكثْ َرُتُكْم فَ َلمْ }َلَقْد َنَصرَُكُم اَّللَُّ يف َمَواِطَن َكِثريٍَة َويَ ْوَم ُحنَ نْيٍ 

 ( {26اأْلَْرُض ِ َا َرُحَبْت مُثَّ َولَّْيُتْم ُمْدِبرِيَن )
 (128)إعراب مفردات اآلية 

( لفظ )الالم( ِلم القسم لقسم مقّدر )قد( حرف حتقيق )نصر( فعل ماض و)كم( ضمري مفعول به )اَّللّ 
اجلاللة فاعل مرفوع )يف مواطن( جاّر وجمرور متعّلق ب )نصر(، وعالمة اجلّر الفتحة ِلمتناعه من الصرف 
فهو على صيغة منتهى اجلموع )كثرية( نعت ملواطن جمرور )الواو( عاطفة )يوم( ظرف منصوب متعّلق  ا 

                                         
 (1/332ة)الناشر : مؤسسة الرسال-الرمحن بن ناصر السعديتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد  -(127)
 (311/ 10دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان -انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-(128)
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جمرور )إذ( ظرف للزمن املاضي ، )حنني( مضاف إليه «(121)»تعّلق به )يف مواطن( ألنه معطوف عليه 
مبِّن بدل من يوم )أعجبت( مثل نصر و)التاء( للتأنيث و)كم( ضمري مفعول به )كثرة( فاعل مرفوع و)كم( 
ضمري مضاف إليه )الفاء( عاطفة )مل( حرف نفي وجزم )تغن( مضارع جمزوم وعالمة اجلزم حذف حرف 

ب  عن( حرف جّر و)كم( ضمري يف ُمّل جّر متعّلقالعّلة، والفاعل ضمري مسترت تقديره هي أي الكثرة )
)تغن(، )شيئا( مفعول مطلق نائب عن املصدر أي إغناء ما )الواو( عاطفة )ضاقت( مثل أعجبت )عليكم( 
مثل عنكم متعّلق ب )ضاقت(، )األرض( فاعل مرفوع )الباء( حرف جّر و)ما( حرف مصدرّي )رحبت( 

 ، )مدبرين( حال مؤّكدة ملعع الفعل منصوبة «(130)»اقرتفتم  مثل أعجبت )مثّ( حرف عطف )ولّيتم( مثل
واملصدر املؤّول )ما رحبت( يف ُمّل جّر بالباء متعّلق  حذوف حال من األرض ألّن الباء للمالبسة أي 

 ضاقت ملتبسة برحبها.
 
 

 روائع البيان والتفسري
ُ يف َمَواِطَن َكِثريٍَة َويَ ْوَم ُحنَ نْيٍ {   }َلَقْد َنَصرَُكُم اَّللَّ

اطن{ أي قوله تعاىل: }لقد نص            ركم هللا يف مو  يف تفس            ريه لآلية ما خمتص            ره:–رمحه هللا  -قال البغوي-
 (131) مشاهد، }كثرية ويوم حنني{ وحنني واد بني مكة والطائف. وقال عروة: إىل جنب ذي اجملاز.اه 

 (132)قلت: وقصة وقعة حنني مشهورة 
 ولقد ذكر ابن كثري يف تفسريه بياناً وافياً هلذه الوقعة قال ما خمتصره:-

وقد كانت وقعة: "حنني" بعد فتح مكة يف شوال سنة مثان من اهلجرة، وذلك ملا فرغ عليه السالم من فتح 
عوا  عليه وسلم، فبلغه أن هوازن مجمكة، ومتهدت أمورها، وأسلم عامة أهلها، وأطلقهم رسول هللا صلى هللا

 ، ومعه ثقيف بكماهلا، وبنو جشم وبنو سعد بن (133)له ليقاتلوه، وأن أمريهم مالك بن عوف النضري

                                         
أو متعّلق بفعل ُمذوف تقديره اذكر، ألّن )إذ أعجبتكم( بدل من يوم حنني، فلو كان الناصب الظاهر ِلختلف  - (121)

 املعع بعض اختالف ألّن كثرهتم مل تعجبهم يف
 (.24يف اآلية السابقة ) - (130)
 (  4/26الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع )  -انظر معامل التنزيل للبغوي -(131)
 .168/  4، الدر املنثور:  437/  2للمزيد سرية ابن هشام:  انظر - (132)
 مالك ْبن عوف ْبن َسْعد ْبن َربِيَعة بن يربوع بن واثلة بن دمهان ابن َنْصر ْبن ُمَعاِويَة ْبن َبْكر ْبن هوازن النصري، - (133)
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بكر، وأوزاع من بِن هالل، وهم قليل، وناس من بِن عمرو بن عامر، وعوف بن عامر، وقد أقبلوا معهم 
 هم وقضيضهم فخرج إليهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يفالنساء والولدان والشاء والنعم، وجاءوا بقض

جيشه الذي جاء معه للفتح، وهو عشرة آِلف من املهاجرين واألنصار وقبائل العرب، ومعه الذين أسلموا 
من أهل مكة، وهم الطلقاء يف ألفني أيضا، فسار هبم إىل العدو، فالتقوا بواد بني مكة والطائف يقال له 

فيه الوقعة يف أول النهار يف غلس الصبح، احندروا يف الوادي وقد كمنت فيه هوازن، فلما  "حنني"، فكانت
تواجهوا مل يشعر املسلمون إِل هبم قد ثاوروهم ورشقوا بالنبال، وأصلتوا السيوف، ومحلوا محلة رجل واحد،  

هللا  ول هللا صلىكما أمرهم ملكهم. فعند ذلك وىل املسلمون مدبرين، كما قال هللا، عز وجل وثبت رس
عليه وسلم، وهو راكب يومئذ بغلته الشهباء يسوقها إىل حنر العدو، والعباس عمه آخذ بركاهبا األمين، وأبو 
سفيان بن احلارث بن عبد املطلب آخذ بركاهبا األيسر، يثقالهنا لئال تسرع السري، وهو ينوه بامسه، عليه 

 يقول: الصالة والسالم، ويدعو املسلمني إىل الرجعة و 
 " أين يا عباد هللا؟ إَ أنا رسول هللا"، ويقول يف تلك احلال: أنا النيب ِل كذب... أنا ابن عبد املطلب... 

                                         
اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه  بالطائف، فَ َقاَل َرُسول اهنزم يَ ْوم حنني كافرا، َوُهَو َكاَن رئيس جيش املشركني يومئذ، وحلق يف اهنزامه

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، وقد خ ج من اجلعرانة، ر َوَسلََّم: لو أتاين ُمْسِلم لرددت إِلَْيِه أهله وماله، فبلغه َذِلَك، فلحق برسول هللا َصلَّى اَّللَّ
 (2210انظر ِلستيعاب يف معرفة األصحاب ِلبن عبد الرب)-فأسلم
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وثبت معه من أصحابه قريب من مائة، ومنهم من قال: مثانون، فمنهم: أبو بكر، وعمر، رضي هللا عنهما، 
 ،(137)، وأمين بن أم أمين(135)ارث، وأبو سفيان بن احل(136)وعلي، والفضل بن عباس (134)والعباس

                                         
العباس بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كالب بن مرة عم رسول هللا صلى هللا عليه  - (134)

 وسلم وصنو أبيه، يكع أبا الفضل، بابنه.
وكان أسن من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بسنتني، وقيل: بثالث سنني وكان العباس يف اجلاهلية رئيسا يف قريش، وإليه  

املسجد احلرام والسقاية يف اجلاهلية، أما السقاية فمعروفة، وأما عمارة املسجد احلرام فإنه كان ِل يدع أحدا كانت عمارة 
يسب يف املسجد احلرام، وِل يقول فيه هجرا ِل يستطيعون لذلك امتناعا، ألن مأل قريش كانوا قد اجتمعوا وتعاقدوا على 

 ذلك، فكانوا له أعوانا عليه.
ون للعباس فضله، ويقدمونه ويشاورونه ويأخذون برأيه، وكفاه شرفا وفضال أنه كان يعزى بالنيب صلى كان الصحابة يعرف

 هللا عليه وسلم ملا مات، ومل خيلف من عصباته أقرب منه.
وأضر العباس يف آخر عمره، وتويف باملدينة يوم اجلمعة ِلثنيت عشرة ليلة خلت من رجب، وقيل: بل من رمضان، سنة 

ال الثني، قبل قتل عثمان بسنتني، وصلى عليه عثمان، ودفن بالبقيع، وهو ابن مثان ومثانني سنة، وكان طويال مجياثنتني وث
 (2711انظر أسد الغابة يف معرفة الصحابة ِلبن اِلثري خمتصرا وبتصرف)-أبيض بضا، ذا ضفريتني. .

س. حابة ووجوههم. كان أسن ولد العباالفضل بن العباس بن عبد املطلب اهلامشي القرشي: من شجعان الص - (136)
ثبت يوم حنني. وأردفه رسول هللا صّلى هللا عليه وسلم وراءه يف حجة الوداع، فلقب " ردف رسول هللا ". وخرج بعد وفاة 
النيب صّلى هللا عليه وسلم جماهدا إىل الشام، فاستشهد يف وقعة أجنادين )بفلسطني( وقيل: مات بناحية األردن يف طاعون 

 (6/141األعالم للزركلي )-حديثا. ويف مدينة الرملة )بفلسطني( قرب قدمي يقال: إنه مدفون فيه 24مواس. له ع
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  - (135)  .أَبُو ُسْفَيان ْبن احلارث ْبن عبد املطلب ْبن هاشم القرشي اهلامشي اْبن عم َرُسول اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 عليه وسلم من الرضاعة، أرضعتهما حليمة بنت أِب ذ}يب السعدية. وأمه غزية بنت قيس وََكاَن أخا رسول هللا صلى هللا
 آخرون: بل منهم ِإبْ رَاِهيم ْبن املنذر: امسه اْلُمِغريَة. َوقَالَ  -ْبن طريف، من ولد فهر ْبن مالك ْبن النضر ْبن كنانة. قَاَل قوم

 امسه كنيته، واملغرية أخوه.
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم مكة، لقيه ُهَو وابنه جعفر ْبن أِب ُسْفَياوََكاَن إسالمه يوم الف ن باألبواء فأسلما تح قبل دخول َرُسول اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 خبطيئة منذ أسلمت.-أتلطخ–ويروى عنه أنه ملا حضرته الوفاة قَاَل: ِل تبكوا علي، فإين مل أتنطف 
ن احلارث ُعَمر ْبن اْلطاب رضي هللا عنه. وقيل: بل مات أَبُو ُسْفَيان بْ  ودفن يف دار عقيل ْبن أِب طالب، وصلى َعَلْيهِ 

باملدينة بعد أخيه نوفل ْبن احلارث بأربعة أشهر إِل ثالث عشرة ليلة، وََكاَن ُهَو الَِّذي حفر قرب نفسه قبل أن ميوت بثالثة 
صحاب لعبد اتظر اِلستيعاب يف معرفة األ -عشرة. أيام، وكانت وفاة نوفل ْبن احلارث َعَلى َما ذكرنا يف بابه سنة مخس 

 (3002الرب  خمتصراً)
 -أمين بن أم أمين وهو أمين بن عبيد وهو أخو أسامة بن زيد، وأمه أم أمين، موِلة النيب صلى هللا عليه وسلم. - (137)

 (20انظر معجم الصحابة للبغوي )
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- الصوت وكان جهري-وأسامة بن زيد، وغريهم، رضي هللا عنهم مث أمر صلى هللا عليه وسلم عمه العباس 
ين يعِن شجرة بيعة الرضوان، اليت بايعه املسلمون من املهاجر -أن ينادي بأعلى صوته: يا أصحاب الشجرة 

ويقول تارة: يا  (138)ينادي هبم: يا أص             حاب الس             مرة فجعل -واألنص             ار حتتها، على أِل يفروا عنه 
أص      حاب س      ورة البقرة، فجعلوا يقولون: يا لبيك، يا لبيك، وانعطف الناس فجعلوا يرتاجعوا إىل رس      ول هللا 
ص         لى هللا عليه وس         لم، حَّت إن الرجل منهم إذا مل يطاوعه بعريه على الرجوع، لبس درعه، مث احندر عنه، 

 رس  ول هللا ص  لى هللا عليه وس  لم. فلما رجعت ش  رذمة منهم، أمرهم عليه الس  الم وأرس  له، ورجع بنفس  ه إىل
أن يص               دقوا احلملة، وأخذ قبض               ة من الرتاب بعدما دعا ربه واس              تنص              ره، وقال: "اللهم أجنز َ ما 

مث رمى القوم هبا، فما بقي إنسان منهم إِل أصابه منها يف عينيه وفمه ما شغله عن القتال،  (131)وعدتِن"
اهنزموا، فاتبع املس     لمون أقفاءهم يقتلون ويأس     رون، وما تراجع بقية الناس إِل واألس     ارى جمدلة بني يدي  مث

 (140)رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.اه 
 لَّْيُتْم ُمْدِبرِيَن {وَ } ِإْذ أَْعَجَبْتُكْم َكثْ َرُتُكْم فَ َلْم تُ ْغِن َعْنُكْم َشْيًئا َوَضاَقْت َعَلْيُكُم اأْلَْرُض ِ َا َرُحَبْت مُثَّ 

رتكم{ قيل: كانوا قوله تعاىل: }إذ أعجبتكم كث يف تفس  ريها ما خمتص  ره وبتص  رف:-رمحه هللا-قال القرطيب-
اثِن عشر ألفا. وقيل: أحد عشر ألفا ومخسمائة. وقيل: ستة عشر ألفا. فقال بعضهم: لن نغلب اليوم عن 

من اهلزمية يف اِلبتداء إىل أن تراجعوا، فكان النص              ر والظفر  قلة. فوكلوا إىل هذه الكلمة، فكان ما ذكرناه
للمس    لمني بربكة س    يد املرس    لني ص    لى هللا عليه وس    لم. فبني هللا عز وجل يف هذه اآلية أن الغلبة إرا تكون 

                                         
واحلديث  الرضوان ومعناه ناد أهل بيعة الرضوان يوم احلديبية )أصحاب السمرة( هي الشجرة اليت بايعوا حتتها بيعة - (138)

اس، ناد أي عب»باب يف غزوة حنني ولفظه " قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  -(1776 أخرج مثله مسلم )برقم/
فتهم ط، فقال عباس: وكان رجال صيتا، فقلت بأعلى صويت: أين أصحاب السمرة؟ قال: فوهللا، لكأن ع«أصحاب السمرة

حني مسعوا صويت عطفة البقر على أوِلدها، فقالوا: يا لبيك، يا لبيك، قال: فاقتتلوا والكفار، والدعوة يف األنصار يقولون: 
يا معشر األنصار، يا معشر األنصار، قال: مث قصرت الدعوة على بِن احلارث بن اْلزرج، فقالوا: يا بِن احلارث بن اْلزرج، 

ل هللا ج، فنظر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو على بغلته كاملتطاول عليها إىل قتاهلم، فقال رسو يا بِن احلارث بن اْلزر 
قال: مث أخذ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حصيات فرمى هبن وجوه « هذا حني محي الوطيس»صلى هللا عليه وسلم 

ل على هيئته فيما أرى، قال: فوهللا، ما هو إِل أن قال: فذهبت أنظر فإذا القتا« اهنزموا ورب ُممد»الكفار، مث قال: 
 رماهم حبصياته فما زلت أرى حدهم كليال، وأمرهم مدبرا ".

ْمَداِد بِاْلَماَلِئَكِة يِف َغْزَوِة بَْدٍر، َوِإبَاَحِة اْلَغَنائِمِ   -( 1753 جزء من حديث أخرجه مسلم )برقم/ - (131)  بَاُب اإْلِ
 ( 4/126الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع) -ِلبن كثريتفسري القرآن العظيم  -(140)
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بنص              ر هللا ِل ب    الكثرة وق    د ق    ال:} وإن خي    ذلكم فمن ذا ال    ذي ينص              ركم من بع    ده{ ]آل عمران: 
 (141)[.اه 150
اَقْت َعَلْيُكُم األْرُض{  ا أص  ابكم من اهليف بيان قوله تعاَ: -رمحه هللا -الس  عديوأض  اف - م والغم }َوض  َ

 (142)حني اهنزمتم }ِ َا َرُحَبْت{ أي: على رحبها وسعتها، }مُثَّ َولَّْيُتْم ُمْدِبرِيَن{ أي: منهزمني.اه  
ذََّب الَِّذيَن َكَفُروا َوَذِلَك َجزَاُء اْلُمْؤِمِننَي َوأَنْ َزَل ُجُنوًدا ملَْ تَ َرْوَها َوعَ  }مُثَّ أَنْ َزَل اَّللَُّ َسِكيَنَتُه َعَلى َرُسولِِه َوَعَلى

 ({25اْلَكاِفرِيَن )
 (143)إعراب مفردات اآلية 

)مّث( حرف عطف )أنزل( فعل ماض )اَّلّل( لفظ اجلاللة فاعل مرفوع )سكينة( مفعول به منصب و)اهلاء( 
جاّر وجمرور متعّلق ب )أنزل(، و)اهلاء( مثل األخري )الواو( عاطفة على  ضمري مضاف إليه )على رسول(

املؤمنني( جاّر وجمرور متعّلق  ا تعّلق به اجملرور األول ألنّه معطوف عليه )الواو( عاطفة )أنزل جنودا( مثل 
)اهلاء( عل وأنزل سكينة.. )مل( حرف نفي وجزم )تروا( مضارع جمزوم وعالمة اجلزم حذف النون.. والواو فا

ضمري مفعول به )الواو( عاطفة )عّذب( مثل أنزل والفاعل هو )الذين( اسم موصول مبِّن يف ُمّل نصب 
 مفعول به )كفروا( فعل ماض وفاعله.

)الواو( استئنافّية )ذلك( اسم إشارة مبِّن يف ُمّل رفع مبتدأ.. و)الالم( للبعد و)الكاف( للخطاب )جزاء( 
 مضاف إليه جمرور وعالمة اجلّر الياء.خرب مرفوع )الكافرين( 

 
 
 
 
 

 روائع البيان والتفسري
يَن َكَفُروا َوَذِلَك َجزَاُء }مُثَّ أَنْ َزَل اَّللَُّ َسِكيَنَتُه َعَلى َرُسولِِه َوَعَلى اْلُمْؤِمِننَي َوأَنْ َزَل ُجُنوًدا ملَْ تَ َرْوَها َوَعذََّب الَّذِ 

 اْلَكاِفرِيَن {

                                         
 (8/100القاهرة )  –الناشر : دار الكتب املصرية  -اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب--(141)
 (332/ 1لة) الناشر : مؤسسة الرسا -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -(142)
 (10/316 دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان -إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف انظر اجلدول يف-(143)
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اْلُمْؤِمِننَي{ والسكينة  }مُثَّ أَنزَل اَّللَُّ َسِكيَنَتُه َعَلى َرُسولِِه َوَعَلى يف تفسريها ما نصه: قال السعدي رمحه هللا-
ما جيعله هللا يف القلوب وقت القالقل والزِلزل واملفظعات، مما يثبتها، ويسكنها وجيعلها مطمئنة، وهي من 

 نعم هللا العظيمة على العباد.
 النصر.َرْوَها{ وهم املالئكة، أنزهلم هللا معونة للمسلمني يوم حنني، يثبتوهنم، ويبشروهنم ب}َوأَنزَل ُجُنوًدا مَلْ ت َ 

 }َوَعذََّب الَِّذيَن َكَفُروا{ باهلزمية والقتل، واستيالء املسلمني على نسائهم وأوِلدهم وأمواهلم.
 (144)خرة إىل عذاب غليظ.اه  }َوَذِلَك َجزَاُء اْلَكاِفرِيَن{ يعذهبم هللا يف الدنيا، مث يردهم يف اآل
ُ َغُفوٌر َرِحيٌم ) ُ ِمْن بَ ْعِد َذِلَك َعَلى َمْن َيَشاُء َواَّللَّ  ({27} مُثَّ يَ ُتوُب اَّللَّ

 (146)إعراب مفردات اآلية 
، )يتوب( مضارع مرفوع )اَّلّل( لفظ اجلاللة فاعل مرفوع )من بعد( جاّر «(145)»)مث( حرف لالستئناف 

)ذلك( مثل السابق مضاف إليه يف ُمّل جّر )على( حرف جّر )من( اسم  وجمرور متعّلق ب )يتوب(،
موصول مبِّن يف ُمّل جّر متعّلق ب )يتوب(، )يشاء( مثل يتوب والفاعل هو، )الواو( استئنافّية )اَّلّل( لفظ 

 اجلاللة مبتدأ مرفوع )غفور( خرب مرفوع )رحيم( خرب ثان مرفوع.
 روائع البيان والتفسري

ُ َغُفوٌر َرِحيٌم {} مُثَّ  ُ ِمْن بَ ْعِد َذِلَك َعَلى َمْن َيَشاُء َواَّللَّ  يَ ُتوُب اَّللَّ
ا عليه قد تاب هللا على بقية هوازن، وأسلموا وقدمو  يف تفسريها ما خمتصره:–رمحه هللا -قال ابن كثري-

هم ما، فمسلمني، وحلقوه وقد قارب مكة عند اجلِِعرَّانة، وذلك بعد الوقعة بقريب من عشرين يو  عند ذلك َخريَّ
بني سبيهم وبني أمواهلم، فاختاروا سبيهم، وكانوا ستة آِلف أسري ما بني صيب وامرأة، فرده عليهم، وقسم 
أمواهلم بني الغارني، ونفل أناسا من الطلقاء ليتألف قلوهبم على اإلسالم، فأعطاهم مائًة مائًة من اإلبل، 

ف النَّْضري، واستعمله على قومه كما كان، فامتدحه بقصيدته وكان من مجلة من أعطي مائة مالك بن عو 
 اليت يقول فيها:

 م                   ا إْن َرأيُت وِل مَسعُت  ْثِله... يف النَّاس ُكّلهم  ثل ُُمَمَّد... 
َّ وأْعَطى للجزي         ل إذا اجُتدى... وَمَّت َتَشأ خُيْرْبَك َعّما يف َغد...      أْو

                                         
 (1/332لة) الناشر : مؤسسة الرسا -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -(144)
 (315/ 10دمشق)–الرشيد مؤسسة اإلميان نشر:دار -انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-(146)
( من سورة 11ترد )مثّ( يف الكتاب الكرمي وِل يراد منها العطف ِلستحالة املعع وذلك كما جاء يف اآلية ) - (145)

ذلك ِلستحالة ر}يتهم و العنكبوت: أَوملَْ يَ َرْوا َكْيَف يُ ْبِدُئ اَّللَُّ اْْلَْلَق مُثَّ يُِعيُدُه ... فإّن )مثّ( فيها لالستئناف ِل للعطف 
على إنزال اجلنود  -وهو فعل للمستقبل -إعادة اْللق ألهنا مل تقع ... ويف هذه اآلية اليت حنن بصددها فإن عطف التوبة

 إّن هذا العطف ِل ينسجم مع املعع. -وهو فعل ماض مّت وقوعه -وتعذيب الكافرين
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 وإَذا الكتيب                                   ة َعّرَدْت أنياهُبا... بالسَّْمَهرّي َوَضْرب ُكّل ُمَهنَّد...  
 (147)فَ                                     َكأنَّه ليث على أْشَباله... وسط اهلََباءة َخادر يف َمْرَصد.اه  
ُ َغُفوٌر َرِحيٌم{ فقال: أي: ذو مغفيف تفس   ريه لقو –رمحه هللا  -وأض   اف الس   عدي- رة واس   عة، له تعاَ }َواَّللَّ

ورمحة عامة، يعفو عن الذنوب العظيمة للتائبني، ويرمحهم بتوفيقهم للتوبة والطاعة، والص   فح عن جرائمهم، 
 (148)وقبول توباهتم، فال ييأسنَّ أحد من مغفرته ورمحته، ولو فعل من الذنوب واإلجرام ما فعل.اه  

َا اْلُمْشرُِكوَن جَنٌَس َفاَل يَ ْقَربُوا اْلَمْسِجَد احلَْرَاَم بَ ْعَد َعاِمِهْم َهَذا َوإِ }يَا  َلًة َفَسْوَف أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ِإرَّ ْن ِخْفُتْم َعي ْ
َ َعِليٌم َحِكيٌم ) ُ ِمْن َفْضِلِه ِإْن َشاَء ِإنَّ اَّللَّ  ({28يُ ْغِنيُكُم اَّللَّ

 (141)إعراب مفردات اآلية 
، )إّرا( كافة ومكفوفة )املشركون( مبتدأ مرفوع وعالمة الرفع الواو «(160)»)يأيّها الذين آمنوا( مّر إعراهبا 

، «(161)»)جنس( خرب مرفوع على حذف مضاف أي: ذوو جنس )الفاء( عاطفة لربط املسّبب بالسبب 
 )ِل( ناهية جازمة )يقربوا( مضارع جمزوم وعالمة اجلزم حذف النون.. 

واو فاعل )املسجد( مفعول به منصوب )احلرام( نعت للمسجد منصوب )بعد( ظرف زمان منصوب وال
متعّلق ب )ِل يقربوا(، )عام( مضاف إليه جمرور و)هم( ضمري مضاف إليه )ها( حرف تنبيه )ذا( اسم إشارة 

عل ماض ف مبِّن يف ُمّل جّر عطف بيان لعام أو بدل منه )الواو( عاطفة )إن( حرف شر  جازم )خفتم(
مبِّن على السكون يف ُمل جزم فعل الشر ... و)مت( ضمري فاعل )عيلة مفعول به منصوب )الفاء( رابطة 
جلواب الشر  )سوف( حرف استقبال )يغِن( مضارع مرفوع وعالمة الرفع الضّمة املقّدرة على الياء و)كم( 

اء( ضمري رور متعّلق ب )يغِن(، و)اهلضمري مفعول به )اَّلّل( لفظ اجلاللة فاعل مرفوع )من فضل( جاّر وجم
 -مضاف إليه )إن( مثل األول )شاء( فعل ماض مبِّن يف ُمّل جزم، والفاعل هو )إّن( حرف مشّبه بالفعل

 )اَّلّل( لفظ اجلاللة اسم إّن منصوب )عليم( خرب إن مرفوع )حكيم( خرب ثان مرفوع. -ناسخ
 روائع البيان والتفسري

َا اْلُمْشرُِكوَن جَنٌَس َفاَل يَ ْقَربُوا اْلَمْسِجَد احلَْرَاَم بَ ْعَد َعاِمِهْم َهَذا َوِإْن خِ  }يَا أَي َُّها الَِّذينَ  َلًة َفَسْوَف َآَمُنوا ِإرَّ ْفُتْم َعي ْ
َ َعِليٌم َحِكيٌم { ُ ِمْن َفْضِلِه ِإْن َشاَء ِإنَّ اَّللَّ  يُ ْغِنيُكُم اَّللَّ

                                         
 (4/130للنشر والتوزيع) الناشر: دار طيبة-تفسري القرآن العظيم ِلبن كثري -(147)
 (1/332ة) الناشر : مؤسسة الرسال-تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -(148)
 (10/315 دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان -انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-(141)
 السورة.( من هذه 23يف اآلية ) - (160)
 أو هي رابطة جلواب شر  مقّدر. - (161)
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َا اْلُمْشرُِكوَن{ ب يف تفسريها: -رمحه هللا-قال السعدي- اَّلّل الذين عبدوا يقول تعاىل: }يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإرَّ
معه غريه }جَنٌَس{ أي: خبثاء يف عقائدهم وأعماهلم، وأي جناسة أبلغ ممن كان يعبد مع اَّلّل آهلة ِل تنفع وِل 

 تضر، وِل تغِن عنه شيئا؟".
 يل اَّلّل ونصر للباطل، ورد للحق، وعمل بالفساد يف األرض ِل يفوأعماهلم ما بني ُماربة َّلّل، وصد عن سب

 الصال ، فعليكم أن تطهروا أشرف البيوت وأطهرها عنهم.
}َفال يَ ْقَربُوا اْلَمْسِجَد احلَْرَاَم بَ ْعَد َعاِمِهْم َهَذا{ وهو سنة تسع من اهلجرة، حني ح  بالناس أبو بكر الصديق، 

عد م ابن عمه عليا، أن يؤذن يوم احل  األكرب ب  }براءة{ فنادى أن ِل حي  بوبعث النيب صلى هللا عليه وسل
 العام مشرك، وِل يطوف بالبيت عريان.

وليس املراد هنا، جناسة البدن، فإن الكافر كغريه طاهر البدن، بدليل أن اَّلّل تعاىل أبا  و ء الكتابية 
 ومباشرهتا، ومل يأمر بغسل ما أصاب منها.

َرْهم من النجاسات، وإرا واملسلمون ما  زالوا يباشرون أبدان الكفار، ومل ينقل عنهم أهنم تقذروا منها، تَ َقذُّ
 املراد كما تقدم جناستهم املعنوية، بالشرك، فكما أن التوحيد واإلميان، طهارة، فالشرك جناسة.

َلةً { أي: فقرا وحاجة، من منع ملسجد احلرام، املشركني من قربان ا وقوله: }َ ِإْن ِخْفُتْم { أيها املسلمون } َعي ْ
ُ ِمْن َفْضِلِه { فليس ا لرزق بأن تنقطع األسباب اليت بينكم وبينهم من األمور الدنيوية، } َفَسْوَف يُ ْغِنيُكُم اَّللَّ

مقصورا على باب واحد، وُمل واحد، بل ِل ينغلق باب إِل وفتح غريه أبواب كثرية، فإن فضل اَّلّل واسع، 
 صوصا ملن ترك شيئا لوجهه الكرمي، فإن اَّلّل أكرم األكرمني.وجوده عظيم، خ

وقد أجنز اَّلّل وعده، فإن اَّلّل قد أغع املسلمني من فضله، وبسط هلم من األرزاق ما كانوا به من أكرب األغنياء 
 وامللوك.

ِل يدل على ُمبة ن، و وقوله: }ِإْن َشاَء{ تعليق لإلغناء باملشيئة، ألن الغع يف الدنيا، ليس من لوازم اإلميا
 اَّلّل، فلهذا علقه اَّلّل باملشيئة.

 فإن اَّلّل يعطي الدنيا، من حيب، ومن ِل حيب، وِل يعطي اإلميان والدين، إِل من حيب.
}ِإنَّ اَّللََّ َعِليٌم َحِكيٌم{ أي: علمه واسع، يعلم من يليق به الغع، ومن ِل يليق، ويضع األشياء مواضعها 

 وينزهلا منازهلا.
تدل اآلية الكرمية، وهي قوله }َفال يَ ْقَربُوا اْلَمْسِجَد احلَْرَاَم بَ ْعَد َعاِمِهْم َهَذا{ أن املشركني بعد ما كانوا، هم و 

امللوك والر}ساء بالبيت، مث صار بعد الفتح احلكم لرسول اَّلّل واملؤمنني، مع إقامتهم يف البيت، ومكة املكرمة، 
 مث نزلت هذه اآلية.
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نيب ص        لى هللا عليه وس        لم أمر أن جيلوا من احلجاز، فال يبقى فيها دينان، وكل هذا ألجل بُ ْعِد  وملا مات ال
 (162)كل كافر عن املسجد احلرام، فيدخل يف قوله }َفال يَ ْقَربُوا اْلَمْسِجَد احلَْرَاَم بَ ْعَد َعاِمِهْم َهَذا{.اه  

ما خمتصره: أراد  -رمحه هللا-سجد احلرام{ فقالوزاد البغوي فائدة يف تفسريه لقوله تعاَ }فال يقربوا امل-
منعهم من دخول احلرم ألهنم إذا دخلوا احلرم فقد قربوا من املسجد احلرام، وأراد به احلرم وهذا كما قال هللا 

[، وأراد به احلرم ألنه أسري به من 1-تعاىل: }سبحان الذي أسرى بعبده ليال من املسجد احلرام{]اإلسراء 
 .(163)بيت أم هانئ
 :-رمحه هللا -مث أضاف

 :(164)ومجلة بالد اإلسالم يف حق الكفار على ثالثة أقسام
أحدها: احلرم، فال جيوز للكافر أن يدخله حبال، ذميا كان أو مستأمنا، لظاهر هذه اآلية، وإذا جاء رسول 

مع رسالته من يسمن بالد الكفار إىل اإلمام واإلمام يف احلرم ِل يأذن له يف دخول احلرم، بل يبعث إليه 
 خارج احلرم. وجوز أهل الكوفة للمعاهد دخول احلرم.

والقسم الثاين من بالد اإلسالم: احلجاز، فيجوز للكافر دخوهلا باإلذن ولكن ِل يقيم فيها أكثر من مقام 
 السفر وهو ثالثة أيام، ملا روي عن عمر بن اْلطاب رضي هللا عنه أنه مسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
يقول: "لئن عشت إن شاء هللا تعاىل ألخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حَّت ِل أدع فيها إِل مسلما" 

 (165). فمضى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأوصى فقال: "أخرجوا املشركني من جزيرة العرب" (166)
                                         

 ( 1/333ة) الناشر:مؤسسة الرسال -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -(162)
هانئ هي فاختة بنت أِب طالب بن عبد املطلب اهلامشية القرشية، املشهورة بأم هانئ: أخت أمري املؤمنني علي  - (163)
أِب طالب، وبنت عم النيب صّلى هللا عليه وسلم اختلف املؤرخون يف امسها: فاختة، أو عاتكة، أو فاطمة، واألشهر بن 

األول. وكع عنها زوجها هبرية ابن أِب وهب املخزومي، يف أبيات له، ب " هند " وأول األبيات: أشاقتك " هند " أم نآك 
رق بعض مرتمجيها هندا. أسلمت عام الفتح  كة، وهرب زوجها إىل جنران، فف سؤاهلا كذاك النوى أسباهبا وانفتاهلا فسماها

األعالم -حديثا 45اإلسالم بينهما، فعاشت أميا. وماتت بعد أخيها " علّي ". وروت عن النيب صّلى هللا عليه وسلم 
 (6/125للزركلي بتصرف )

 شاء هللا لبيان حكمها باألدلة الشرعية ونبنيقلت : وسوف نطر  هذه املسألة يف فوائد وأحكام السورة أن  - (164)
 خالصة املسألة وأقوال علمائنا الثقات سلفاً وخلفاً من أهل السنة واجلماعة.

 (لأللباين.4063انظر صحيح املشكاة )برقم/ - (166)
 ومومتام متنه " قال ابن عباس: ي  -رضي هللا عنهما-جزء من حديث اخرجاه يف الصحيحني عن ابن عباس - (165)

ن تضلوا بعده ائتوين أكتب لكم كتابا ل»اْلميس، وما يوم اْلميس؟ اشتد برسول هللا صلى هللا عليه وسلم وجعه، فقال: 
دعوين، فالذي »، فتنازعوا وِل ينبغي عند نيب تنازع، فقالوا: ما شأنه، أهجر استفهموه؟ فذهبوا يردون عليه، فقال: «أبدا
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ن يقدم منهم ته، وأجل ملفلم يتفرغ لذلك أبو بكر رضي هللا عنه، وأجالهم عمر رضي هللا عنه يف خالف
تاجرا ثالثا. وجزيرة العرب من أقصى عدن أبني إىل ريف العراق يف الطول، وأما العرض فمن جدة وما واِلها 

 من ساحل البحر إىل أطراف الشام.
والقسم الثالث: سائر بالد اإلسالم، جيوز للكافر أن يقيم فيها بذمة وأمان، ولكن ِل يدخلون املساجد إِل 

 (167) سلم.اه بإذن م
  

                                         
أخرجوا املشركني من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت »م بثالث، قال: وأوصاه« أنا فيه خري مما تدعوين إليه

 وسكت عن الثالثة أو قال فنسيتها "« أجيزهم
باب ترك  -(1537 بَاُب َمَرِض النَّيبِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َوَوفَاتِِه واللفظ له، ومسلم )برقم/ -(4431 "البخاري )برقم/ 

 ليس له شيء يوصي فيه.الوصية ملن 
 ( 4/32الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع )  -انظر معامل التنزيل للبغوي -(167)
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ُ َوَرُسولُهُ  َِل َيِديُنوَن ِديَن احلَْقِّ ِمَن الَِّذيَن وَ  }قَاتُِلوا الَِّذيَن َِل يُ ْؤِمُنوَن بِاَّللَِّ َوَِل بِاْليَ ْوِم اآْلَِخِر َوَِل حُيَّرُِموَن َما َحرََّم اَّللَّ
 ({21َصاِغُروَن )أُوتُوا اْلِكَتاَب َحَّتَّ يُ ْعطُوا اجلِْْزيََة َعْن َيٍد َوُهْم 

 (168)إعراب مفردات اآلية 
)قاتلوا( فعل أمر مبِّن على حذف النون.. والواو فاعل )الذين( موصول مفعول به )ِل( نافية، )يؤمنون( 
مضارع مرفوع. والواو فاعل )باَّلّل( جاّر وجمرور متعّلق ب )ِل يؤمنون(، )الواو( عاطفة )ِل( زائدة لتأكيد 

وم جمرور )اآلخر( نعت للي -معطوف على اجلاّر األول -وجمرور متعّلق ب )ِل يؤمنون(النفي )باليوم( جاّر 
)الواو( عاطفة )ِل حيّرمون( مثل ِل يؤمنون )ما( اسم موصول مبِّن يف ُمّل نصب مفعول به )حّرم( فعل 

اهلاء( )ماض )اَّلّل( لفظ اجلاللة فاعل مرفوع )الواو( عاطفة )رسول( معطوف على لفظ اجلاللة مرفوع و
، )احلّق( «(161)»ضمري مضاف إليه )الواو( عاطفة )ِل يدينون( مثل ِل يؤمنون )دين( مفعول به منصوب 

، )من( حرف جّر )الذين( موصول مبِّن يف ُمّل جّر متعّلق حبال من فاعل «(150)»مضاف إليه جمرور 
يدينون )أوتوا( فعل ماض مبِّن للمجهول... والواو نائب الفاعل )الكتاب( مفعول به منصوب )حَّّت( حرف 

 غاية وجّر )يعطوا( مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حَّّت وعالمة النصب حذف النون.. 
( مفعول به منصوب، واملفعول الثاين ُمذوف )عن يد( جاّر وجمرور حال من فاعل يعطوا والواو فاعل )اجلزية

 أي منقادين.
 واملصدر املؤّول )أن يعطوا... ( يف ُمّل جّر ب )حَّّت( متعّلق ب )قاتلوا(.

 )الواو( حالّية )هم( ضمري منفصل مبِّن يف ُمّل رفع مبتدأ )صاغرون( خرب مرفوع وعالمة الرفع الواو.
 وائع البيان والتفسرير 

ُ َوَرُسولُهُ  َِل َيِديُنوَن ِديَن احلَْقِّ ِمَن الَِّذيَن وَ  }قَاتُِلوا الَِّذيَن َِل يُ ْؤِمُنوَن بِاَّللَِّ َوَِل بِاْليَ ْوِم اآْلَِخِر َوَِل حُيَّرُِموَن َما َحرََّم اَّللَّ
 َصاِغُروَن { أُوتُوا اْلِكَتاَب َحَّتَّ يُ ْعطُوا اجلِْْزيََة َعْن َيٍد َوُهمْ 

ن أصحاب رسوله : يقول تعاىل ذكره للمؤمنني به ميف تفسريها ما خمتصره -رمحه هللا-قال أبو جعفر الطربي-
صلى هللا عليه وسلم: }قاتلوا{، أيها املؤمنون، القوَم }الذين ِل يؤمنون باب وِل باليوم اآلخر{، يقول: وِل 

اعة هللا ورسوله وِل يدينون دين احلق{، يقول: وِل يطيعون هللا طيصّدقون جبنة وِل نار }وِل حيرمون ما حرم 
، يعِن: أهنم ِل يطيعون طاعَة أهل اإلسالم }من الذين أوتوا الكتاب{، وهم اليهود والنصاَرى.  احلقِّ

                                         
 (10/311 دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان -انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-(168)
 أو مفعول مطلق بكونه مصدرا. - (161)
 هذا إذا كان )احلّق( امسا من أمساء اَّلّل، أو على حذف مضاف أي دين أهل احلّق. - (150)
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 -وكل مطيع ملًكا وذا سلطاٍن، فهو دائٌن له. يقال منه: دان فالن لفالن فهو يدين له، ديًنا"، مث أضاف
 :-هللارمحه 

وقوله: }من الذين أوتوا الكتاب{، يعِن: الذين أعطوا كتاب هللا،وهم أهل التوراة واإلجنيل }حَّت يعطوا 
اجلزية{ و"اجلزية": الِفْعلة من: "جزى فالن فالنًا ما عليه"، إذا قضاه، "جيزيه"، و"اجِلْزية" مثل "الِقْعدة" 

 و"اجلِْلسة".
 رقاهبم، الذي يبذلونه للمسلمني َدفْ ًعا عنها.ومعع الكالم: حَّت يعطوا اْلراَج عن 

 وأما قوله: }عن يد{، فإنه يعِن: من يده إىل يد من يدفعه إليه.
وكذلك تقول العرب لكل معٍط قاهرًا له، ش    يًئا طائًعا له أو كارًها: "أعطاه عن يده، وعن يد". وذلك نظري 

 (151)وكذلك: "أعطيته عن يٍد ليد".اه قوهلم: "كلمته فًما لفٍم"، و"لقيته َكفًَّة لَكفٍَّة، 
رمحه هللا يف بيان تفس      ري قوله تعاَ:} وهم ص      اغرون { ما خمتص      ره: أي: ذليلون  –وأض      اف ابن كثري -

حقريون مهانون. فلهذا ِل جيوز إعزاز أهل الذمة وِل رفعهم على املس     لمني، بل هم أذِلء ص     غرة أش     قياء،  
وا ي هللا عنه، أن النيب ص  لى هللا عليه وس  لم قال: "ِل تبدءكما جاء يف ص  حيح مس  لم، عن أِب هريرة، رض  

 (153).اه (152)اليهود والنصارى بالسالم، وإذا لقيتم أحدهم يف طريق فاضطروه إىل أضيقه" 
  

                                         
 15516الناشر: مؤسسة الرسالة )-جامع البيان يف تأويل القرآن ألِب جعفر الطربي، حتقيق أمحد ُممد شاكر -(151)
/14/117) 
(، واإلرواء)برقم/ 704)برقم/ ( وهو يف الصحيحة 7204صحح األلباين إسناده يف صحيح اجلامع )برقم/  - (152)

1271) 
 (133/ 4الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسري القرآن العظيم ِلبن كثري -(153)
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ِهِهْم ُيَضاِهُئوَن قَ ْوَل الَِّذيَن  ا}َوقَاَلِت اْليَ ُهوُد ُعَزيْ ٌر اْبُن اَّللَِّ َوقَاَلِت النََّصاَرى اْلَمِسيُح اْبُن اَّللَِّ َذِلَك قَ ْوهُلُْم بِأَفْ وَ 
ُ َأّنَّ يُ ْؤَفُكوَن )  ( {30َكَفُروا ِمْن قَ ْبُل قَاتَ َلُهُم اَّللَّ

 (154)إعراب مفردات اآلية 
« (156)»)الواو( استئنافّية )قالت( فعل ماض... و)التاء( للتأنيث )اليهود( فاعل مرفوع )عزيز( مبتدأ مرفوع 

اجلاللة مضاف إليه جمرور )الواو( عاطفة )قالت النصارى... اَّلّل( مثل نظريها )ابن( خرب مرفوع )اَّلّل( لفظ 
املتقّدمة )ذلك( اسم إشارة مبِّن يف ُمّل رفع مبتدأ.. و)الالم( للبعد و)الكاف( للخطاب )قول( خرب مرفوع 

ألخري ا و)هم( ضمري مضاف إليه )بأفواه( جاّر وجمرور متعّلق حبال من قول عامله اإلشارة و)هم( مثل
)يضاهئون( مضارع مرفوع... والواو فاعل )قول( مفعول به منصوب )الذين( موصول مضاف إليه يف ُمّل 
جّر )كفروا( فعل ماض وفاعله )من( حرف جّر )قبل( اسم مبِّن على الضّم يف ُمّل جّر متعّلق ب )كفروا(، 

 ُمّل نصب فوع )أّّن( اسم استفهام يف)قاتل( فعل ماض و)هم( ضمري مفعول به )اَّلّل( لفظ اجلاللة فاعل مر 
 ، )يؤفكون( مضارع مرفوع مبِّن للمجهول.. والواو نائب الفاعل.«(155)»حال 

 روائع البيان والتفسري
ِهُئوَن قَ ْوَل الَِّذيَن  َضايُ  }َوقَاَلِت اْليَ ُهوُد ُعَزيْ ٌر اْبُن اَّللَِّ َوقَاَلِت النََّصاَرى اْلَمِسيُح اْبُن اَّللَِّ َذِلَك قَ ْوهُلُْم بِأَفْ َواِهِهمْ 

ُ َأّنَّ يُ ْؤَفُكوَن {  َكَفُروا ِمْن قَ ْبُل قَاتَ َلُهُم اَّللَّ
اهلم ملا أمر تعاىل بقتال أهل الكتاب، ذكر من أقو  يف تفسريها ما نصه إمجاًِل: -رمحه هللا -قال السعدي-

 اْلبيثة، ما يهي  املؤمنني الذين يغارون لرهبم ولدينه على قتاهلم، واِلجتهاد وبذل الوسع فيه فقال: } َوقَاَلتِ 
ك على أن يف لاْليَ ُهوُد ُعَزيْ ٌر اْبُن اَّللَِّ { وهذه املقالة وإن مل تكن مقالة لعامتهم فقد قاهلا فرقة منهم، فيدل ذ

اليهود من اْلبث والشر ما أوصلهم إىل أن قالوا هذه املقالة اليت جترأوا فيها على اَّلّل، وتنقصوا عظمته 
 وجالله.

وقد قيل: إن سبب ادعائهم يف }عزير{ أنه ابن اَّلّل، أنه ملا سلط هللا امللوك على بِن إسرائيل، ومزقوهم كل 
ا عزيرا بعد ذلك حافظا هلا أو ألكثرها، فأمالها عليهم من حفظه، ممزق، وقتلوا مَحََلَة التوراة، وجدو 

 واستنسخوها، فادعوا فيه هذه الدعوى الشنيعة.
{ قال اَّلّل تعاىل } َذِلَك { القول الذي قالوه }  }َوقَاَلِت النََّصاَرى اْلَمِسيُح { عيسى ابن مرمي }اْبُن اَّللَّ

 يه حجة وِل برهانا.قَ ْوهُلُْم بِأَفْ َواِهِهْم { مل يقيموا عل

                                         
 (10/321 دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان -انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-(154)
 جاء عزيز منونا ألن )ابن( خربه، وثبّتت األلف فيه. - (156)
 أو هو ظرف متعّلق  حذوف حال. - (155)
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ومن كان ِل يباَ  ا يقول، ِل يس           تغرب عليه أي قول يقوله، فإنه ِل دين وِل عقل، حيجزه، عما يريد من 
 (157)الكالم.اه  

هذا إغراء و  فائدة جليلة يف سياق تفسريه لآلية قال ما خمتصره وبتصرف يسري: -رمحه هللا -وذكر ابن كثري-
الِفْرية تال املشركني الكفار من اليهود والنصارى، ملقالتهم هذه املقالة الشنيعة، و من هللا تعاىل للمؤمنني على ق

 على هللا تعاىل، فأما اليهود فقالوا يف الُعَزير: "إنه ابن هللا"، تعاىل هللا عن ذلك علوا كبريا.
فسريه لقوله تعاَ: ت-رمحه هللا-بعد كالم: وأما َضالل النصارى يف املسيح فظاهر؛ مث بني-رمحه هللا-مث أضاف

ُ َأّنَّ يُ ْؤَفُكونَ   :فقال{ } َذِلَك قَ ْوهُلُْم بِأَفْ َواِهِهْم ُيَضاِهُئوَن قَ ْوَل الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن قَ ْبُل قَاتَ َلُهُم اَّللَّ
ه س    وى و وهلذا َكذَّب هللا س    بحانه الطائفتني فقال: } َذِلَك قَ ْوهُلُْم بِأَفْ َواِهِهْم { أي: ِل مس    تند هلم فيما ادع

افرتائهم واختالقهم، } يض              اهئون { أي: يش              اهبون } قَ ْوَل الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن قَ ْبُل { أي: من قبلهم من 
ُ { وقال ابن عباس: لعنهم هللا، } َأّنَّ يُ ْؤَفُكوَن {؟ أي: كيف  األمم، ض  لوا كما ض  ل هؤِلء، } قَاتَ َلُهُم اَّللَّ

 (158)لباطل؟.اه يضلون عن احلق، وهو ظاهر، ويعدلون إىل ا
ْعُبُدوا ِإهَلًا َواِحًدا َِل ِإَلَه ِإِلَّ }اختََُّذوا َأْحَباَرُهْم َورُْهَبانَ ُهْم أَْربَابًا ِمْن ُدوِن اَّللَِّ َواْلَمِسيَح اْبَن َمْرمَيَ َوَما أُِمُروا ِإِلَّ لِي َ 

 ({31ُهَو ُسْبَحانَُه َعمَّا ُيْشرُِكوَن )
 (151)إعراب مفردات اآلية 

)اخّتذوا( فعل ماض وفاعله )أحبار( مفعول به منصوب و)هم( ضمري مضاف إليه )الواو( عاطفة )رهبان( 
معطوف على أحبار منصوب و)هم( مثل األول )أربابا( مفعول به ثان منصوب )من دون( جاّر وجمرور 

وف على أحبار سيح( معطمتعّلق بنعت ل )أربابا(، )اَّلّل( لفظ اجلاللة مضاف إليه جمرور )الواو( عاطفة )امل
، )ابن( نعت للمسيح منصوب )مرمي( مضاف إليه جمرور وعالمة اجلّر الفتحة فهو ممنوع «(170)»منصوب 

من الصرف )الواو( حالّية )أمروا( فعل ماض مبِّن للمجهول مبِّن على الضّم.. والواو نائب الفاعل )إِّل( 
 ن مضمرة بعد الالم.. والواو فاعل )إهلا( مفعول بهأداة حصر )الالم( للتعليل )يعبدوا( مضارع منصوب بأ

منصوب )واحدا( نعت ل )إهلا( منصوب )ِل( نافية للجنس )إله( اسم ِل مبِّن على الفتح يف ُمّل نصب 

                                         
 (1/334لة) الناشر : مؤسسة الرسا -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -(157)
 (4/134)الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع-تفسري القرآن العظيم ِلبن كثري -(158)
 (10/324 دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان -انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-(151)
 أو هو مفعول به لفعل ُمذوف )اخّتذوا(، واملفعول الثاين ُمذوف تقديره ربّا. - (170)
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)إِّل( أداة استثناء )هو( ضمري منفصل مبِّن يف ُمّل رفع بدل من الضمري املستكّن يف اْلرب احملذوف وتقديره 
 «(171)»موجود 

سبحان( مفعول مطلق لفعل ُمذوف تقديره سّبح و)اهلاء( ضمري مضاف إليه )عن( حرف جّر و)ما( ، )
 حرف مصدرّي )يشركون( مضارع مرفوع.. والواو فاعل.

 واملصدر املؤّول )ما يشركون( يف ُمّل جّر متعّلق باملصدر سبحان.
 روائع البيان والتفسري

ُدوا ِإهَلًا َواِحًدا َِل ِإَلَه ِإِلَّ أَْربَابًا ِمْن ُدوِن اَّللَِّ َواْلَمِسيَح اْبَن َمْرمَيَ َوَما أُِمُروا ِإِلَّ لِيَ ْعبُ  }اختََُّذوا َأْحَباَرُهْم َورُْهَبانَ ُهمْ 
 ُهَو ُسْبَحانَُه َعمَّا ُيْشرُِكوَن {

لما}هم عيف تفسريها ما خمتصره وبتصرف يسري: }اختََُّذوا َأْحَباَرُهْم{ وهم -رمحه هللا  -قال السعدي-
 }َورُْهَبانَ ُهْم{ أي: الُعبَّاد املتجردين للعبادة.

{ حيُِلُّون هلم ما حرم هللا فيحلونه، وحيرمون هلم ما أحل هللا فيحرمونه، ويشرعون هلم  }أَْربَابًا ِمْن ُدوِن اَّللَِّ
 من الشرائع واألقوال املنافية لدين الرسل فيتبعوهنم عليها.

م وعبادهم ويعظموهنم، ويتخذون قبورهم أوثانا تعبد من دون هللا، وتقصد وكانوا أيضا يغلون يف مشاخيه
 بالذبائح، والدعاء واِلستغاثة.

}َواْلَمِسيَح اْبَن َمْرمَيَ{ اختذوه إهلا من دون هللا، واحلال أهنم خالفوا يف ذلك أمر هللا هلم على ألسنة رسله 
بة والدعاء،  ِإَلَه ِإِل ُهَو{ فيخلصون له العبادة والطاعة، وخيصونه باحملفما }أُِمُروا ِإِل لِيَ ْعُبُدوا ِإهَلًا َواِحًدا ِل

 فنبذوا أمر هللا وأشركوا به ما مل ينزل به سلطانا.
ه }ُسْبَحانَُه{ وتعاىل }َعمَّا ُيْشرُِكوَن{ أي: تنزه وتقدس، وتعالت عظمته عن شركهم وافرتائهم، فإهنم ينتقصون

ا ينايف  جبالله، وهللا تعاىل العاَ يف أوصافه وأفعاله عن كل ما نسب إليه، مميف ذلك، ويصفونه  ا ِل يليق 
 (172)كماله املقدس. اه  

 
 

ُ ِإِلَّ َأْن يُِتمَّ نُورَُه َوَلْو َكرَِه اْلَكافِ   ({ 32ُروَن )}يُرِيُدوَن َأْن يُْطِفُئوا نُوَر اَّللَِّ بِأَفْ َواِهِهْم َويَْأََب اَّللَّ
 (173)إعراب مفردات اآلية 

                                         
 أو بدل من ُمّل )ِل وامسها(، فهو مرفوع على اِلبتداء. - (171)
 ( 1/334) الناشر :مؤسسة الرسالة-الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي تيسري -(172)
 (10/326 دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان -انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-(173)
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، )نور( «(176)»، )أن( حرف مصدرّي ونصب )يطفئوا( مثل يعبدوا «(174)»)يريدون( مثل يشركون 
 مفعول به منصوب )اَّلّل( لفظ اجلاللة مضاف إليه جمرور )بأفواههم( جاّر وجمرور متعّلق ب )يطفئوا(... 

اَّلّل( لفظ رة على األلف )و)هم( مضاف إليه )الواو( عاطفة )يأَب( مضارع مرفوع وعالمة الرفع الضّمة املقدّ 
)أن( مثل األول )يتّم( مضارع منصوب، والفاعل هو )نور( « (175)»اجلاللة فاعل مرفوع )إِّل( أداة حصر 

 مفعول به منصوب و)اهلاء( مضاف إليه. واملصدر املؤّول )أن يتّم... ( يف ُمّل نصب مفعول به لفعل يأَب.
 ( فعل ماض )الكافرون( فعل مرفوع وعالمة الرفع الواو.)الواو( حالّية )لو( حرف شر  غري جازم )كره

 روائع البيان والتفسري
ُ ِإِلَّ َأْن يُِتمَّ نُورَُه َوَلْو َكرَِه اْلَكافِ   ُروَن { }يُرِيُدوَن َأْن يُْطِفُئوا نُوَر اَّللَِّ بِأَفْ َواِهِهْم َويَْأََب اَّللَّ

وأهل الكتاب  يقول تعاىل: يريد هؤِلء الكفار من املشركنيرمحه هللا يف تفسريها ما خمتصره: -قال ابن كثري-
} َأْن يُْطِفُئوا نُوَر اَّللَِّ { أي: ما بعث به رسوله من اهلدى ودين احلق،  جرد جداهلم وافرتائهم، فمثلهم يف 
ذلك كمثل من يريد أن يطفئ شعاع الشمس، أو نور القمر بنفخه، وهذا ِل سبيل إليه، فكذلك ما أرسل 

ُ ِإِل َأْن يُِتمَّ  هللا نُوَرُه  به رسوله ِل بد أن يتم ويظهر؛ وهلذا قال تعاىل مقابال هلم فيما راموه وأرادوه: }َويَْأََب اَّللَّ
 َوَلْو َكرَِه اْلَكاِفُروَن {

والكافر: هو الذي يس    رت الش    يء ويغطيه، ومنه مسي الليل "كافرا"؛ ألنه يس    رت األش    ياء، والزارع كافرا؛ ألنه 
 (177)[. اه 20احلب يف األرض كما قال: } أَْعَجَب اْلُكفَّاَر نَ َباتُُه { ]احلديد: يغطي 

 يف تفسريها: فلما تبني أنه ِل حجة هلم على ما قالوه، وِل برهان ملا أصَّلوه، -رمحه هللا-وأضاف السعدي-
  بِأَفْ َواِهِهْم {ْطِفُئوا نُوَر اَّللَِّ وإرا هو جمرد قول قالوه وافرتاء افرتوه أخرب أهنم } يُرِيُدوَن { هبذا } َأْن يُ 

ونور اَّلّل: دينه الذي أرسل به الرسل، وأنزل به الكتب، ومساه اَّلّل نورا، ألنه يستنار به يف ظلمات اجلهل 
واألديان الباطلة، فإنه علم باحلق، وعمل باحلق، وما عداه فإنه بضده، فهؤِلء اليهود والنصارى ومن ضاهوه 

 يريدون أن يطفئوا نور اَّلّل  جرد أقواهلم، اليت ليس عليها دليل أصال.من املشركني، 
} َوي َ ْأََب اَّللَُّ ِإِل أَْن يُِتمَّ نُورَُه { ألن  ه النور الب  اهر، ال  ذي ِل ميكن جلميع اْللق لو اجتمعوا على إطف  ائ  ه أن 

وء، وهلذا قال: } ده بس         يطفئوه، والذي أنزله مجيع نواص         ي العباد بيده، وقد تكفل حبفظه من كل من يري

                                         
 (.31يف اآلية السابقة ) - (174)
 (.31يف اآلية السابقة ) - (176)
 الذي سوّغ جميء اِلستثناء املفرّغ من املوجب أن )يأَب( فيه معع النفي أي: ِل يريد. - (175)
 ( 4/135الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسري القرآن العظيم ِلبن كثري -(177)
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ُ ِإِل أَْن يُِتمَّ نُورَُه َوَلْو َكرَِه اْلَكاِفُروَن { وس  عوا ما أمكنهم يف رده وإبطاله، فإن س  عيهم ِل يض  ر ا حلق َويَْأََب اَّللَّ
 (178)شيئا.اه  

 ({33ْو َكرَِه اْلُمْشرُِكوَن )ِه َولَ }ُهَو الَِّذي أَْرَسَل َرُسوَلُه بِاهْلَُدى َوِديِن احلَْقِّ لُِيْظِهرَُه َعَلى الدِّيِن ُكلِّ 
 (171)إعراب مفردات اآلية 

)هو( ضمري منفصل مبِّن يف ُمّل رفع مبتدأ )الذي( اسم موصول مبِّن يف ُمّل رفع خرب )أرسل( فعل ماض،  
والفاعل هو )رسول( مفعول به منصوب و)اهلاء( ضمري مضاف إليه )باهلدى( جاّر وجمرور متعّلق ب )أرسل( 

)الواو( عاطفة )دين( معطوف على اهلدى جمرور مثله )احلّق( مضاف إليه جمرور )الالم( تعليلّية « (180)»
)يظهر( مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الالم، والفاعل هو و)اهلاء( ضمري مفعول به )على الدين( جاّر 

ركون( مثل كره و كره املشوجمرور متعّلق ب )يظهر(، )كّل( توكيد للدين جمرور مثله و)اهلاء( مضاف إليه )ول
 «.(181)»الكافرون 

 واملصدر املؤّول )أن يظهره... ( يف ُمّل جّر بالالم متعّلق ب )أرسل(.
 روائع البيان والتفسري

  { }ُهَو الَِّذي أَْرَسَل َرُسوَلُه بِاهْلَُدى َوِديِن احلَْقِّ لُِيْظِهرَُه َعَلى الدِّيِن ُكلِِّه َوَلْو َكرَِه اْلُمْشرُِكونَ 
 يف بياهنا ما نصه: -رمحه هللا -قال السعدي-

مث بني تعاىل هذا النور الذي قد تكفل بإمتامه وحفظه فقال: } ُهَو الَِّذي أَْرَسَل َرُسوَلُه بِاهْلَُدى { الذي هو 
العلم النافع } َوِديِن احلَْقِّ { الذي هو العمل الص        ايف فكان ما بعث اَّلّل به ُممدا ص        لى هللا عليه وس        لم 

 وأوص               افه وأفعاله، ويف أحكامه وأخباره، واألمر بكل مش              تمال على بيان احلق من الباطل يف أمساء اَّللّ 
مص             لحة نافعة للقلوب، واألروا  واألبدان من إخالص الدين َّلّل وحده، وُمبة اَّلّل وعبادته، واألمر  كارم 
األخالق وُماس   ن الش   يم، واألعمال الص   احلة واآلداب النافعة، والنهي عن كل ما يض   اد ذلك ويناقض   ه من 

 (182)ل السيئة املضرة للقلوب واألبدان والدنيا واآلخرة.اه  األخالق واألعما
 يف تفسريها ما خمتصره وبتصرف:-رمحه هللا-وأضاف ابن كثري -

                                         
 (1/336) الناشر :مؤسسة الرسالة-تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -(178)
 (10/327 دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان -انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-(171)
 أو  حذوف حال من رسول أي ملتبسا باهلدى. - (180)
 (.32يف اآلية السابقة ) - (181)
 (336/ 1ة) الناشر : مؤسسة الرسال-السعديتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر  -(182)
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قال تعاىل: } ُهَو الَِّذي أَْرَسَل َرُسوَلُه بِاهْلَُدى َوِديِن احلَْقِّ { فاهلدى: هو ما جاء به من اإلخبارات الصادقة، 
 ودين احلق: هي األعمال الصاحلة الصحيحة النافعة يف الدنيا واآلخرة.-نافع واإلميان الصحيح، والعلم ال

} لُِيْظِهرَُه َعَلى الدِّيِن ُكلِِّه { أي: على سائر األديان، كما ثبت يف الصحيح، عن رسول هللا صلى هللا عليه 
وقال  (183)وي َ منها" وسلم أنه قال: "إن هللا َزَوى َ األرض مشارقها ومغارهبا، وسيبلغ ملك أميت ما زُ 

اإلمام أمحد: عن متيم الداري، رضي هللا عنه، قال: مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: "ليبلغن 
هذا األمر ما بلغ الليل والنهار، وِل يرتك هللا بيت مدر وِل وبر إِل أدخله هذا الدين، بعز عزيز، أو بذل 

، فكان متيم الداري يقول: قد عرفت ذلك يف (184)هللا به الكفر" ذليل، عزا يعز هللا به اإلسالم، وذِل يذل
أهل بييت، لقد أصاب من أسلم منهم اْلري والشرف والعز، ولقد أصاب من كان منهم كافرا الذل والصغار 

 واجلزية 
وقال مسلم: عن عائشة، رضي هللا عنها، قالت: مسعت رسول هللا صلى هللا بعد كالم:  -رمحه هللا -مث قال

ليه وسلم يقول: "ِل يذهب الليل والنهار حَّت تعبد الالت والعزى". فقلت: يا رسول هللا، إن كنت ألظن ع
ن أ حني أنزل هللا، عز وجل: }هو الذي أرس   ل رس   وله باهلدى ودين احلق{ إىل قوله: }ولو كره املش   ركون{

ل من كان ا طيبة فيتّو "كذلك تام، قال: "إنه س     يكون من ذلك ما ش     اء هللا، عز وجل، مث يبعث هللا رحي
 (185)فيبقى من ِل خري فيه، فريجعون إىل دين آبائهم.اه  (186)يف قلبه مثقال حبة خردل من إميان "

َعْن َسِبيِل اَّللَِّ َوَيُصدُّوَن  }يَا أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ِإنَّ َكِثريًا ِمَن اأْلَْحَباِر َوالرُّْهَباِن لََيْأُكُلوَن أَْمَواَل النَّاِس بِاْلَباِطلِ 
ْرُهْم بَِعَذاٍب أَلِيٍم )  ({34َوالَِّذيَن َيْكِنُزوَن الذََّهَب َواْلِفضََّة َوَِل يُ ْنِفُقونَ َها يف َسِبيِل اَّللَِّ فَ َبشِّ

 (187)إعراب مفردات اآلية 
                                         

باب هالك هذه األمة بعضهم ببعض ومتام  -( 2881 )برقم/ -رضي هللا عنه-أخرجه مسلم من حديث ثوبان- (183)
متنه "قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: " إن هللا زوى َ األرض، فرأيت مشارقها ومغارهبا، وإن أميت سيبلغ ملكها 

 منها، وأعطيت الكنزين األمحر واألبيض، وإين سألت رِب ألميت أن ِل يهلكها بسنة عامة، وأن ِل يسلط عليهم ما زوي َ
عدوا من سوى أنفسهم، فيستبيح بيضتهم، وإن رِب قال: يا ُممد إين إذا قضيت قضاء فإنه ِل يرد، وإين أعطيتك ألمتك 

سوى أنفسهم، يستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها  أن ِل أهلكهم بسنة عامة، وأن ِل أسلط عليهم عدوا من
 حَّت يكون بعضهم يهلك بعضا، ويسيب بعضهم بعضا " -أو قال من بني أقطارها  -
 1531( وابن حبان يف" صحيحه " )125/1/ 1« )املعجم الكبري»( والطرباين يف 103/ 4أخرجه أمحد )  - (184)
 ( لأللباين.3باين )رقم/(، وانظر السلسلة الصحيحة لألل1532و
 باب ِل تقوم الساعة حَّت تعبد دوس ذا اْللصة -( 2107 أخرجه مسلم )برقم/- (186)
 (135/ 4الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسري القرآن العظيم ِلبن كثري -(185)
 (10/328 دمشق)–اإلميان نشر:دار الرشيد مؤسسة -انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-(187)
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 منصوب )من)كثريا( اسم إّن  -ناسخ -، )اّن( حرف مشّبه بالفعل«(188)»)يأيّها الذين آمنوا( مّر إعراهبا 
األحبار( جاّر وجمرور متعّلق بنعت ل )كثريا(، )الواو( عاطفة )الرهبان( معطوف على األحبار جمرور )الالم( 
املزحلقة للتوكيد )يأكلون( مضارع مرفوع... والواو فاعل )أموال( مفعول به منصوب )الناس( مضاف إليه 

لّبس ل يأكلون أو من مفعوله أي متلّبسني أو متجمرور )بالباطل( جاّر وجمرور متعّلق  حذوف حال من فاع
بالباطل )الواو( عاطفة )يصّدون( مثل يأكلون )عن سبيل( جاّر وجمرور متعّلق ب )يصّدون(، )اَّلّل( لفظ 
اجلاللة مضاف إليه جمرور حبذف مضاف أي سبيل دين اَّلّل )الواو( عاطفة )الذين( موصول مبِّن يف ُمّل 

يأكلون )الذهب( مفعول به منصوب)الفّضة( معطوف بالواو على الذهب منصوب رفع مبتدأ )يكنزون( مثل 
)يف سبيل اَّلّل( مثل « (181)»مثله )الواو( عاطفة )ِل( نافية )ينفقون( مثل يأكلون و)ها( ضمري مفعول به 

نت أعن سبيل اَّلّل متعّلق ب )ينفقون(، )الفاء( زائدة ملشاهبة املوصول للشر  )بّشر( فعل أمر، والفاعل 
 و)هم( ضمري مفعول به )بعذاب( جاّر وجمرور متعّلق ب )بّشر(، )أليم( نعت لعذاب جمرور.

 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 منقوِل من لباب النقول يف أسباب النزول 
( عن زيد بن وهب قال: مررت بالربذة فإذا أنا بأِب ذرر فقلت له: ما أنزلك منزلك 16/ ص4البخاري)ج

َة َوِل يُ ْنِفُقونَ َها يف هذا؟ قال: كنت ب ِبيِل الش   ام فاختلفت أنا ومعاوية يف }َوالَِّذيَن َيْكِنُزوَن الذََّهَب َواْلِفض   َّ  س   َ
{ ق  ال مع  اوي  ة: نزل  ت يف أه  ل الكت  اب، فقل  ت: نزل  ت فين  ا وفيهم فك  ان بيِن وبين  ه يف ذل  ك وكت  ب إىل  اَّللَِّ

ََّ عثمان أن اقدم املدينة، فق¢ عثمان  ين قبل دمتها فكثر علي الناس حَّت كأهنم مل يرو يش       كوين، فكتب إ
ذلك، فذكرت ذلك لعثمان، فقال َ: إن ش              ئت تنحيت فكنت قريبا، فذاك الذي أنزلِن هذا املنزل ولو 

 (110)أمروا علي حبشيا لسمعت وأطعت.اه 
 اْلَباِطِل َوَيُصدُّوَن َعْن َسِبيِل اَّللَِّ {ُلوَن أَْمَواَل النَّاِس بِ }يَا أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ِإنَّ َكِثريًا ِمَن اأْلَْحَباِر َوالرُّْهَباِن لََيْأكُ 

يف تفس              ريها ما نص               ه: قوله تعاىل: }يا أيها الذين آمنوا إن كثريا من األحبار -رمحه هللا -قال البغوي-
ذون الرش           ا خوالرهبان{ يعِن، العلماء والقراء من أهل الكتاب، }ليأكلون أموال الناس بالباطل{ يريد: ليأ

                                         
 (.23يف اآلية ) - (188)
 الضمري يعود على الكنوز من قوله )يكنزوهنا( أو على أنواع الذهب والفّضة، أو على الفّضة كرمز لألموال ..إخل. - (181)
النزول  يف الصحيح املسند من أسباب -رمحه هللا–قال احملدث العالمة أِب عبد الرمحن مقبل بن هادى الوادعى - (110)

وأخرجه الواحدي يف أسباب النزول  313ص 1( ما نصه: احلديث أعاده البخاري يف كتاب التفسري ج 107)ص/ 
 .46ص 4وابن أِب حامت ج 122ص 10والطربي ج
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يف أحكامهم، وحيرفون كتاب هللا، ويكتبون بأيديهم كتبا يقولون: هذه من عند هللا، ويأخذون هبا مثنا قليال 
من س         فلتهم، وهي املآكل اليت يص         يبوهنا منهم على تغيري نعت النيب ص         لى هللا عليه وس         لم، خيافون لو 

  ل.اه }عن سبيل هللا{ دين هللا عز وجصدقوهم لذهبت عنهم تلك املآكل، }ويصدون{ ويصرفون الناس، 
(111) 
لماء فائدة جليلة يف تفسريه لآلية فقال ما خمتصره: واملقصود: التحذير من ع–رمحه هللا  -وذكر ابن كثري-

: من فسد من علمائنا كان فيه شبه من اليهود، ومن (112)السوء وعباد الضالل كما قال سفيان بن عيينة
النصارى. ويف احلديث الصحيح: "لرتكنب سنن من كان قبلكم حذو القذة  فسد من عبادنا كان فيه شبه من

 . (113)بالقذة". قالوا: اليهود والنصارى؟ قال: "فمن؟ "
واحلاص       ل التحذير من التش       به هبم يف أحواهلم وأقواهلم؛ وهلذا قال تعاىل: }ليأكلون أموال الناس بالباطل{ 

اس     تهم يف الناس، يأكلون أمواهلم بذلك، كما كان ألحبار وذلك أهنم يأكلون الدنيا بالدين ومناص     بهم وري
اليهود على أهل اجلاهلية ش      رف، وهلم عندهم خرج وهدايا وض      رائب جتيء إليهم، فلما بعث هللا رس      وله، 
صلوات هللا وسالمه عليه استمروا على ضالهلم وكفرهم وعنادهم، طمعا منهم أن تبقى هلم تلك الرياسات، 

 (114)لنبوة، وسلبهم إياها، وعوضهم بالذلة واملسكنة، وباءوا بغضب من هللا. اه فأطفأها هللا بنور ا
ْرُهْم ِبَعَذاٍب أَلِيٍم{  }َوالَِّذيَن َيْكِنُزوَن الذََّهَب َواْلِفضََّة َوَِل يُ ْنِفُقونَ َها يف َسِبيِل اَّللَِّ فَ َبشِّ

ه:}إن كثريا من يقول تعاىل ذكر  يف تفسريها ما خمتصره وبتصرف:: -رمحه هللا-قال أبو جعفر الطربي-
األحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل{، ويأكلها أيًضا معهم}الذين يكنزون الذهب والفضة وِل 
ينفقوهنا يف سبيل هللا فبشرهم بعذاب أليم{، يقول: بّشر الكثرَي من األحبار والرهبان الذين يأكلون أموال 

                                         
 (4/41الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع )  -للبغوي انظر معامل التنزيل -(111)
سفيان بن عيينة ابن أِب عمران ويكع أبا ُممد. موىل لبِن عبد هللا بن روبية من بن هالل بن عامر بن صعصعة.  - (112)

كان أبوه و  قال: أخربنا ُممد بن عمر قال: أخربين سفيان بن عيينة أنه ولد سنة سبع ومائة. وكان أصله من أهل الكوفة.
 من عمال خالد بن عبد هللا القسري.

فلما عزل خالد عن العراق وَو يوسف بن عمر الثقفي طلب عمال خالد فهربوا منه فلحق عيينة بن أِب عمران  كة 
 فنزهلا.

حلديث ا تويف يف السنة الداخلة يوم السبت أول يوم من رجب سنة مثان وتسعني ومائة. ودفن باحلجون. وكان ثقة ثبتا كثري
 (1542ِلبن سعد ُمتصراً وبتصرف)-الطبقات الكربى-حجة. وتويف وهو ابن إحدى وتسعني سنة.

 ( 1508 - 6053انظر صحيح اجلامع لأللباين )برقم/  - (113)
 ( 4/138الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع) -تفسري القرآن العظيم ِلبن كثري -(114)
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ُموجع  لذهب والفضة وِل ينفقوهنا يف سبيل هللا، بعذاٍب أليم هلم يوم القيامة،الناس بالباطل، والذين يكنزون ا
 من هللا. 

واختلف أهل العلم يف معع "الكنز" فقال بعضهم: هو كل مال وجبت فيه الزكاة، فلم تؤدَّ زكاته. قالوا: 
 وعع بقوله:}وِل ينفقوهنا يف سبيل هللا{، وِل يؤدُّون زكاهتا.

 -رمحه هللا-والسدي-رضي هللا عنه-ممن قال بذلك: كابن عمر-رمحه هللا -وذكر
 مث قال: وقال آخرون: كل مال زاد على أربعة آِلف درهم فهو كنز أدَّيت منه الزكاة أو مل تؤدِّ.

 .-رضي هللا عنه-وذكر ممن قال بذلك: كعلي بن اِب طالب
 إليه. مث أضاف: وقال آخرون: "الكنز" كل ما فضل من املال عن حاجة صاحبه

 مث ذكر كعادته القول الراجح عنده فقال:-رضي هللا عنه -وذكر ممن قال بذلك: كثوبان
وأوىل األقوال يف ذلك بالصحة، القوُل الذي ذكر عن ابن عمر: من أن كل ماٍل أّديت زكاته فليس بكنز 

وعيَد هللا، إِل أن  تحق  حيُرم على صاحبه اكتنازُه وإن كثر وأّن كل ماٍل مل تُ ؤَّد زكاته فصاحبه ُمعاقب مس
 يتفضل هللا عليه بعفوه وإن قّل، إذا كان مما جيُب فيه الزكاة.

وذلك أن هللا أوجب يف مخس أواٍق من الَورِق على لسان رسوله رُبع ُعْشرها، ويف عشرين مثقاًِل من الذهب 
ة على لس   ان رس    وٌم أن الكثري وله، فمعلمثل ذلك، رُْبع عش   رها. فإذ كان ذلك فرَض هللا يف الذهب والفض   َّ

من امل  ال وإن بلغ يف الكثرة ألوَف ألوٍف، لو ك  ان وإن أدِّي  ت زك  ات  ه من الكنوز اليت أوع  َد هللا أهَله  ا عليه  ا 
ا إخراُج مجيِعه من املال، وحراٌم  ر. ألن ما كان فرض              ً العقاب، مل يكن فيه الزكاة اليت ذكرنا من رُْبع الُعش              ْ

يعه إىل أهله، ِل رُبع ُعش         ره. وذلك مثُل املال املغص         وب الذي هو حراٌم على اختاذه، فزكاته اْلروُج من مج
الغاص  ب إمس  اُكه، وفرٌض عليه إخراجه من يده إىل يده، التطّهر منه: ردُّه إىل ص  احبه. فلو كان ما زاَد من 

اقتنائه إذا باملال على أربعة آِلف درهم، أو ما فض     ل عن حاجة ربِّه اليت ِل بد منها، مما يس     تحق ص     احُبه 
ْهمان حقوقهم منها من الص        دقة وعيَد هللا، مل يكن الالزُم ربَّه فيه رُْبع عش        ره، بل كان  أدَّى إىل أهل الس        ُّ
الالزم له اْلروج من مجيعه إىل أهله، وص             رفه فيما جيب عليه ص             رفه، كالذي ذكرنا من أن الواجب على 

 (116)غاِصِب رجٍل ماَله، َردُّه على ربِّه.: اه 
" فقال ما  آنأضواء البيان يف إيضا  القرآن بالقر  بياناً شافياً يف تفسريه "–رمحه هللا -د الشنقيطيوزا-

 خمتصره وبتصرف:

                                         
/  15548الناشر :مؤسسة الرسالة )-جعفر الطربي ،حتقيق أمحد ُممد شاكرجامع البيان يف تأويل القرآن ألِب -(116)

14 /217 ) 
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قوله تعاىل: }والذين يكنزون الذهب والفض    ة وِل ينفقوهنا يف س    بيل هللا{ أظهر األقوال وأقرهبا للص    واب يف 
، بكنزهم الذهب والفض   ة وعدم إنفاقهم هلا يف س   بيل هللامعع: }يكنزون { يف هذه اآلية الكرمية، أن املراد 

 (115)أهنم ِل يؤدون زكاهتما.اه 
، (117)يف تفسريه هلذه اآلية فقال: وأما الكنز؟ فقال مالك: عن عبد هللا بن دينار -رمحه هللا-وزاد ابن كثري-

 عن ابن عمر: هو املال الذي ِل تؤدى زكاته.
عن نافع، عن ابن عمر، قال: ما أدي زكاته فليس بكنز وإن كان حتت وروى الثوري، وغريه، عن عبيد هللا، 

سبع أرضني، وما كان ظاهرا ِل تؤدى زكاته فهو كنز، وقد روي هذا عن ابن عباس، وجابر، وأِب هريرة، 
 موقوفا ومرفوعا.

ل مل تؤد اوقال عمر بن اْلطاب حنوه: أميا مال أديت زكاته فليس بكنز وإن كان مدفونا يف األرض، وأميا م
 زكاته فهو كنز يكوى به صاحبه، وإن كان على وجه األرض 

وممن روي عنه هذا القول عكرمة، والسدي، وِل شك أن هذا القول أصوب األقوال ؛ ألن من أدى احلق 
الواجب يف املال الذي هو الزكاة ِل يكوى بالباقي إذا أمسكه ؛ ألن الزكاة تطهره كما قال تعاىل: خذ من 

 صدقة تطهرهم وتزكيهم هبا، وألن املواريث ما جعلت إِل يف أموال تبقى بعد مالكيها.أمواهلم 
ومن أصر  األدلة يف ذلك، حديث طلحة بن عبيد هللا وغريه يف قصة األعراِب أخي بِن سعد، من هوازن، 

: هل علي لملا أخربه النيب صلى هللا عليه وسلم: بأن هللا فرض عليه الزكاة، وقا (118)وهو ضمام بن ثعلبة

                                         
 (2/115لبنان)  –أضواء البيان للشنقيطي الناشر : دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بريوت  - (115)
سليَمان بن يَسار مسع اْبن عمر وَ عبد هللا بن ِديَنار موىَل عبد هللا بن عمر بن اْْلطاب اْلقرِشي اْلَعدوي اْلمدين  - (117)

َماَت سنة  يَوأَبا َصايف السمان َرَوى َعنُه َمالك َوسليَمان بن ِباَلل َوابْنه عبد الرَّمْحَن يف اْلعلم َوغري َموِضع قَاَل َعْمرو بن َعلّ 
 (672لسداد للكالباذي ) معرفة أهل الثقة وااهلداية واإلرشاد يف -سبع َوعْشرين َوِمائَة َوقَاَل ُُمَمَّد بن سعد قَاَل اهْلَْيَثم مثله

ضمام بن ثعلبة الّسعدّي من بِن سعد بن بكر. وقع ذكره يف حديث أنس يف الّصحيحني، قال: بينما حنن  - (118)
ل و عند النيّب صّلى اَّللَّ عليه وسلم إذ جاء أعراِّب، فقال: أيكم ابن عبد املطّلب ... احلديث. وفيه: أنه أسلم، وقال: أنا رس

 من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة.
 وكان عمر بن اْلطّاب يقول: ما رأيت أحدا أحسن مسألة، وِل أوجز من ضمام بن ثعلبة.

قال البغوّي: كان يسكن الكوفة  . وروى ابن مندة وأبو سعيد النيسابورّى من طريق عبد الّرمحن بن عبد اَّللَّ بن دينار  ، 
 رجل من بِن متيم يقال له ضمام بن ثعلبة ... فذكر حنوه وقوله من بِن متيم وهم  عن أبيه، عن ابن عمر، عن

وزعم الواقدّي أّن قدومه كان يف سنة مخس، وفيه نظر. وذكر ابن هشام عن أِب عبيدة أن قدومه كان سنة تسع. وهذا 
 (4118اإلصابة يف متييز الصحابة ِلبن حجر العسقالين ُمنصراً وبتصرف) -عندي أرجح.
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 2: وقوله تعاىل: }ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو{ ](111)«ِل، إِل أن تطوع»غريها، فإن النيب قال له: 
\ 211 ] 

احلديث ؛ ألن صدقة نكرة يف سياق النفي (200)« ليس فيما دون مخسة أوسق»: وقوله: -رمحه هللا-مث قال
 فهي تعم نفي كل صدقة.

منسوخة بآيات الزكاة كقوله: }خذ من أمواهلم صدقة تطهرهم{ اآلية. وذكر  ويف اآلية أقوال أخر: منها: أهنا
اه  (201)البخاري هذا القول بالنسخ عن ابن عمر أيضا، وبه قال عمر بن عبد العزيز، وعراك بن مالك. 

(202) 
َها يف نَاِر َجَهنََّم فَ ُتْكَوى هِبَا ِجَباُهُهْم َوُجُنوبُ ُهْم َوظُهُ  ُهْم َهَذا َما َكنَ ْزمُتْ أِلَنْ ُفِسُكْم َفُذوُقوا َما  ورُ }يَ ْوَم حُيَْمى َعَلي ْ

 ({36ُكْنُتْم َتْكِنُزوَن )
 (203)إعراب مفردات اآلية 

                                         
باب بيان  -( 11باب: الزكاة من اإلسالم ، ومسلم )برقم/ -(45أخرجاه يف الصحيحني البخاري )برقم/ - (111)

الصلوات اليت هي أحد أركان اإلسالم ومتام املنت" جاء رجل إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من أهل جند ثائر الرأس، 
هللا صلى هللا عليه وسلم، فإذا هو يسأل عن اإلسالم، فقال نسمع دوي صوته، وِل نفقه ما يقول حَّت دنا من رسول 

 أن تطوع، وصيام ِل، إِل»فقال: هل علي غريهن؟ قال: « مخس صلوات يف اليوم، والليلة»رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
لزكاة، فقال: ا ، وذكر له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم«ِل، إِل أن تطوع»، فقال: هل علي غريه؟ فقال: «شهر رمضان

، قال: فأدبر الرجل، وهو يقول: وهللا، ِل أزيد على هذا، وِل أنقص منه، فقال «ِل، إِل أن تطوع»هل علي غريها؟ قال: 
 واللفظ ملسلم.« أفلح إن صدق»رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

باب زكاة الورق ومتام متنه"  -(1447)برقم/  -رضي هللا عنه-أخرجه البخاري من حديث أِب سعيد اْلدري - (200)
ليس فيما دون مخس ذود صدقة من اإلبل، وليس فيما دون مخس أواق صدقة، »قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
 «وليس فيما دون مخسة أوسق صدقة

ت أِب نعراك بن مالك الغفاري املدين أحد العلماء العاملني روى عن: أِب هريرة، وعبد هللا بن عمر، وزينب ب - (201)
 سلمة، وعن عائشة، فقيل: مل يسمع منها.

 حدث عنه: ولده؛ خثيم، ويزيد بن أِب حبيب، وبكري بن األش ، وحيىي بن سعيد األنصاري، وجعفر بن ربيعة، وعدة.
 وثقه: أبو حامت، وغريه وكان يسرد الصوم وقال عمر بن عبد العزيز: ما أعلم أحدا أكثر صالة من عراك بن مالك.

 أعالم النبالء للذهيب سري-الكتب كلها، وليس هو بالكثري الرواية، لعله تويف: يف سنة أربع ومائة، أو قبلها. حديثه يف
 (6/54ُمتصراً)

 (4/138الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع) -تفسري القرآن العظيم ِلبن كثري -(202)
 (10/330 دمشق)–ر الرشيد مؤسسة اإلميان نشر:دا-انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-(203)
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وم... أي يعّذبون ي -يف اآلية السابقة -)يوم( ظرف زمان منصوب متعّلق  حذوف يدّل عليه عذاب
اعل املقّدرة على األلف، ونائب الف)حيمى( مضارع مبِّن للمجهول مرفوع وعالمة الرفع الضّمة « (204)»

)على( حرف جّر و)ها( ضمري يف ُمّل جّر متعّلق ب )حيمى(، « (206)»ضمري مسترت تقديره هو أي الوقود 
)يف نار( جاّر وجمرور متعّلق ب )حيمى(، )جهّنم( مضاف إليه جمرور وعالمة اجلّر الفتحة )الفاء( عاطفة 

ق ب )تكوى(، )جباه( نائب الفاعل مرفوع و)هم( ضمري مضاف )تكوى( مثل حيمى )هبا( مثل عليها متعلّ 
إليه )الواو( عاطفة يف املوضعني )جنوهبم، ظهورهم( امسان معطوفان حبريف العطف على جباههم.. مضافان 
إىل ضمري الغائب و)هم(، )ها( حرف تنبيه )ذا( اسم إشارة مبِّن يف ُمّل رفع مبتدأ )ما( اسم موصول مبِّن 

ع خرب )كنزمت( فعل ماض مبِّن على السكون. و)مت( ضمري فاعل )ألنفس( جاّر وجمرور متعّلق يف ُمّل رف
 حذوف حال من فاعل كنزمت أو مفعوله )الفاء( لربط جواب شر  مقّدر )ذوقوا( فعل أمر مبِّن على حذف 

 عل ماضالنون.. والواو فاعل )ما( موصول مفعول به على حذف مضاف أي جزاء ما كنتم... )كنتم( ف
 ناقص... و)مث( اسم كان )تكنزون( مضارع مرفوع.. والواو فاعل.

 روائع البيان والتفسري
َها يف نَاِر َجَهنََّم فَ ُتْكَوى هِبَا ِجَباُهُهْم َوُجُنوبُ ُهْم َوظُُهوُرُهْم َهَذا َما َكنَ ْزمُتْ أِلَ  نْ ُفِسُكْم َفُذوُقوا َما  }يَ ْوَم حُيَْمى َعَلي ْ

 وَن {ُكْنُتْم َتْكِنزُ 
َها{ أي: على يف بياهنا ما نصه وبتصرف يسري: -رمحه هللا-قال السعدي- أمواهلم، }يف  }يَ ْوَم حُيَْمى َعَلي ْ

 نَاِر َجَهنََّم{ فيحمى كل دينار أو درهم على حدته.
مقداره مخسني  ن}فَ ُتْكَوى هِبَا ِجَباُهُهْم َوُجُنوبُ ُهْم َوظُُهورُُهْم{ يف يوم القيامة كلما بردت أعيدت يف يوم كا

ألف سنة، ويقال هلم توبيخا ولوما: }َهَذا َما َكنزمُتْ ألنْ ُفِسُكْم َفُذوُقوا َما ُكْنُتْم َتْكنزوَن{ فما ظلمكم ولكنكم 
 ظلمتم أنفسكم وعذبتموها هبذا الكنز.

 ، احنراف اإلنسان يف ماله، وذلك بأحد أمرين:(205)وذكر هللا يف هاتني اآليتني
الباطل الذي ِل جيدي عليه نفعا، بل ِل يناله منه إِل الضرر احملض، وذلك كإخراج األموال إما أن ينفقه يف 

 يف املعاصي والشهوات اليت ِل تعني على طاعة هللا، وإخراجها للصد عن سبيل هللا.
 (207)وإما أن ميسك ماله عن إخراجه يف الواجبات، و "النهي عن الشيء، أمر بضده".اه  

                                         
 .-يف اآلية السابقة -جيوز أن يتعّلق ب )أليم(  عع مؤمل - (204)
 هذا إذا كان مضارعا للرباعّي أمحي، وإذا كان مضارعا للثالثّي محي كان اجلاّر )عليها( هو نائب الفاعل. - (206)
 ة.الوثيق بالرتهيب من كنز األموال وعدم اخراج الزكاة املفروضقصد املصنف هذه اآلية واليت قبلها ِلرتباطهما  - (205)
 (1/336ة) الناشر : مؤسسة الرسال-تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -(207)
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َة  َها أَ }ِإنَّ ِعدَّ ْربَ َعٌة ُحُرٌم َذِلَك الشُُّهوِر ِعْنَد اَّللَِّ اثْ َنا َعَشَر َشْهرًا يف ِكَتاِب اَّللَِّ يَ ْوَم َخَلَق السََّماَواِت َواأْلَْرَض ِمن ْ
َ َمَع اْلُمتَِّقنَي مْ الدِّيُن اْلَقيُِّم َفاَل َتْظِلُموا ِفيِهنَّ أَنْ ُفَسُكْم َوقَاتُِلوا اْلُمْشرِِكنَي َكافًَّة َكَما يُ َقاتُِلوَنكُ   َكافًَّة َواْعَلُموا َأنَّ اَّللَّ

(35}) 
 (208)إعراب مفردات اآلية 

)عّدة( اسم إّن منصوب )الشهور( مضاف إليه جمرور )عند( ظرف  -ناسخ -)إّن( حرف مشّبه بالفعل
وع وعالمة الرفع مرفمنصوب متعّلق بعّدة، فهو مصدر، )اَّلّل( لفظ اجلاللة مضاف إليه جمرور )اثنا( خرب إن 

األلف ألنه ملحق باملثّع )عشر( لفظ عددّي مبِّن على الفتح ِل ُمّل له )شهرا( متييز منصوب )يف كتاب( 
جاّر وجمرور نعت ل )اثنا عشر(، )اَّلّل( مثل األول )يوم( ظرف زمان منصوب متعّلق  ا تعّلق به اجلاّر )يف  

ماض، والفاعل هو )السموات( مفعول به منصوب من معع اِلستقرار )خلق( فعل « (201)»كتاب( 
وعالمة النصب الكسرة )الواو( عاطفة )األرض( معطوف على السموات منصوب )من( حرف جّر و)ها( 
ضمري يف ُمّل جّر متعّلق  حذوف خرب مقّدم )أربعة( مبتدأ مؤّخر مرفوع )حرم( نعت ألربعة مرفوع )ذلك( 

 . اسم إشارة مبِّن يف ُمّل رفع مبتدأ.
والالم للبعد و)الكاف( للخطاب واإلشارة إىل التحرمي )الدين( خرب املبتدأ مرفوع )القّيم( نعت للدين مرفوع 

)ِل( ناهية جازمة )تظلموا( مضارع جمزوم وعالمة اجلزم حذف النون.. والواو «. (210)»)الفاء( استئنافّية 
كم( وا(، )أنفس( مفعول به منصوب و)فاعل )يف( حرف جّر و)هّن( ضمري يف ُمّل جّر متعّلق ب )تظلم

ضمري مضاف إليه )الواو( عاطفة )قاتلوا( فعل أمر مبِّن على حذف النون.. والواو فاعل )املشركني( مفعول 
به منصوب وعالمة النصب الياء( )كافّة( حال من ضمري الفاعل أو من املشركني، منصوبة )الكاف( حرف 

مرفوع.. والواو فاعل و)كم( يف ُمّل نصب مفعول به )كافّة(  جّر )ما( حرف مصدرّي )يقاتلون( مضارع
مثل األول )الواو( عاطفة )اعلموا( مثل قاتلوا )أّن اَّلّل( مثل إّن عّدة )مع( ظرف منصوب متعّلق  حذوف 

 خرب أّن )املّتقني( مضاف إليه جمرور وعالمة اجلّر الياء.
  

                                         
 (10/333 دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان -انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-(208)
 أو متعّلق بالكتاب إن جعل مصدرا ... أو متعّلق بفعل ُمذوف تقديره كتب ذلك يوم خلق .. - (201)
 أو رابطة جلواب شر  مقّدر أي إن كنتم فيهّن فال تظلموا .. - (210)
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 روائع البيان والتفسري
َة الشُُّهو  ا أَْربَ َعٌة ُحُرٌم َذِلَك ِر ِعْنَد اَّللَِّ اثْ َنا َعَشَر َشْهرًا يف ِكَتاِب اَّللَِّ يَ ْوَم َخَلَق السََّماَواِت َواأْلَْرَض ِمن ْهَ }ِإنَّ ِعدَّ
 الدِّيُن اْلَقيُِّم{

،أن النيب صلى (211)قال اإلمام أمحد: عن أِب بكرة يف بياهنا ما خمتصره وبتصرف:-رمحه هللا-قال ابن كثري-
هللا عليه وسلم خطب يف حجته، فقال: "أِل إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق هللا السموات واألرض، 
السنة اثنا عشر شهرا، منها أربعة حرم، ثالثة متواليات: ذو القعدة، وذو احلجة، واحملرم، ورجب مضر الذي 

غري  ورسوله أعلم. فسكت حَّت ظننا أنه سيسميه ببني مجادى وشعبان". مث قال: "أي يوم هذا؟ " قلنا: هللا
امسه، قال: "أليس يوم النحر؟ " قلنا؛ بلى. مث قال: "أي شهر هذا؟ " قلنا: هللا ورسوله أعلم. فسكت حَّت 
ظننا أنه سيسميه بغري امسه، قال: "أليس ذا احلجة؟ " قلنا: بلى. مث قال: "أي بلد هذا؟ ". قلنا: هللا ورسوله 

ت حَّت ظننا أنه سيسميه بغري امسه، قال: "أليست البلدة؟ " قلنا: بلى. قال: "فإن دماءكم أعلم. فسك
عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، يف شهركم هذا، يف بلدكم -قال: وأحسبه قال: وأعراضكم -وأموالكم 

 ِلهذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، أِل ِل ترجعوا بعدي ضالِل يضرب بعضكم رقاب بعض، أ
 . (212)هل بلغت؟ أِل ليبلغ الشاهد الغائب منكم، فلعل من يبلغه يكون أوعى له من بعض من يسمعه 

 بعد بيان أدلة أخري عن حرمة هذه الشهور: -رمحه هللا -مث قال
وقوله صلى هللا عليه وسلم يف احلديث: " إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق هللا السموات واألرض"، 

 لوات هللا وسالمه عليه، وتثبيت لألمر على ما جعله هللا تعاىل يف أول األمر من غري تقدمي وِلتقرير منه، ص
تأخري، وِل زيادة وِل نقص، وِل نسيء وِل تبديل، كما قال يف حترمي مكة: "إن هذا البلد حرمه هللا يوم خلق 

ه ا: "إن الزمان قد استدار كهيئتالسموات واألرض، فهو حرام حبرمة هللا إىل يوم القيامة" وهكذا قال هاهن

                                         
لمة بن سأبو بكرة الثقفي، امسه نفيع بن مسرو . وقيل: نفيع بن احلارث ابن كلدة بن عمرو بن عالج بن أِب  - (211)

عبد العزى بن عبدة بن عوف بن قسي، وهو ثقيف. ، وكان أبو بكرة يقول: أنا موىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، 
ويأَب أن ينتسب، وكان مثل النصل من العبادة، حَّت مات. قيل: إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كناه بأِب بكرة، ألنه 

لم، رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وكان أوِلده أشرافا بالبصرة بالوِليات والع تعلق ببكرة من حصن الطائف، فنزل إىل
 وله عقب كثري.

وتويف أبو بكرة بالبصرة سنة إحدى، وقيل: سنة اثنني ومخسني، وأوصى أن يصلي عليه أبو برزة األسلمي، فصلى عليه. 
ِلستيعاب يف ا -عمران بن حصني وأَب بكرة.  قال احلسن البصري: مل ينزل البصرة من الصحابة ممن سكنها أفضل من

 (2877معرفة األصحاب لعبد الرب خمتصراً)
باب تغليظ  -(1571 باب حجة الوداع، ومسلم )برقم/ -(4405 أخرجاه يف الصحيحني البخاري )برقم/ - (212)

 حترمي الدماء واألعراض واألموال
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يوم خلق هللا السموات واألرض" أي: األمر اليوم شرعا كما ابتدأ هللا ذلك يف كتابه يوم خلق السموات 
 واألرض.
 بعد كالم:  -رمحه هللا-مث أضاف

يف جزء مجعه مساه "املشهور يف أمساء األيام والشهور": أن احملرم  (213)ذكر الشيخ علم الدين السخاوي
مسي بذلك لكونه شهرا ُمرما، وعندي أنه مسي بذلك تأكيدا لتحرميه؛ ألن العرب كانت تتقلب به، فتحله 

 عاما وحترمه عاما، قال: وجيمع على ُمرمات، وُمارم، وُمارمي.
صفر: مسي بذلك ْللو بيوهتم منه، حني خيرجون للقتال واألسفار، يقال: "صفر املكان": إذا خال وجيمع 

 مل وأمجال.على أصفار كج
شهر ربيع أول: مسي بذلك ِلرتباعهم فيه. واِلرتباع اإلقامة يف عمارة الربع، وجيمع على أربعاء كنصيب 

 وأنصباء، وعلى أربعة، كرغيف وأرغفة.
 ربيع اآلخر: كاألول.

 امجادى: مسي بذلك جلمود املاء فيه. قال: وكانت الشهور يف حساهبم ِل تدور. ويف هذا وقوله تعاىل: }منه
أربعة حرم{ فهذا مما كانت العرب أيضا يف اجلاهلية حترمه، وهو الذي كان عليه مجهورهم، إِل طائفة منهم 

 يقال هلم: "البسل"، كانوا حيرمون من السنة مثانية أشهر، تعمقا وتشديدا.
إرا فوأما قوله: "ثالث متواليات: ذو القعدة وذو احلجة واحملرم، ورجب مضر الذي بني مجادى وشعبان، 

أضافه إىل مضر، ليبني صحة قوهلم يف رجب أنه الشهر الذي بني مجادى وشعبان ِل كما كانت تظنه ربيعة 
من أن رجب احملرم هو الشهر الذي بني شعبان وشوال، وهو رمضان اليوم، فبني، عليه الصالة والسالم، أنه 

سرد وواحد فرد؛ ألجل أداء مناسك رجب مضر ِل رجب ربيعة. وإرا كانت األشهر احملرمة أربعة، ثالثة 
احل  والعمرة، فحرم قبل شهر احل  شهر، وهو ذو القعدة؛ ألهنم يقعدون فيه عن القتال، وحرم شهر ذي 
احلجة ألهنم يوقعون فيه احل  ويشتغلون فيه بأداء املناسك، وحرم بعده شهر آخر، وهو احملرم؛ لريجعوا فيه 

                                         
سن اهلمداين السخاوي املصري شيخ العربية والقراء علي بن ُممد بن عبد الصمد الشيخ علم الدين أبو احل - (213)

والفقهاء يف زمانه بدمشق، مسع بالثغر من السلفي ومجاعة، وبدمشق من أِب طربزد، وحنبل، والكندي، وأخذ عنه علم 
التفسري، وله و العربية، وأكثر عن اإلمام أِب القاسم الشاطيب، وقرأ عليه وانتفع به حَّت فاق أهل زمانه يف القراءات والعربية 

تفسري يف أربع جملدات، وله غري ذلك يف فنون القراءة وانتفع به مجاعة كثري من الطلبة وغريهم، وأثع عليه أئمة كالعماد 
الكاتب، والقاضي مشس الدين ابن خلكان، والشيخ شهاب الدين أِب شامة فإنه قال: ويف ثاين عشر مجادى اآلخرة تويف 

انه، وشيخ أوانه  نزله بالرتبة الصاحلية، ودفن بقاسيون وكان على جنازته هيبة وجاللة وأصاب شيخنا علم الدين عالمة زم
منه علوما مجة كالقراءات، والتفسري وفنون العربية، صحبته من شعبان سنة أربع عشرة وست مائة إىل أن مات، وهو عِن 

 (1/868طبقات الشافعيني ِلبن كثري خمتصرا) -راض.



57 

 

جب يف وسط احلول، ألجل زيارة البيت واِلعتمار به، ملن يقدم إليه إىل نائي أقصى بالدهم آمنني، وحرم ر 
 من أقصى جزيرة العرب، فيزوره مث يعود إىل وطنه فيه آمنا.

وقوله تعاىل: }ذلك الدين القيم{ أي: هذا هو الش  رع املس  تقيم، من امتثال أمر هللا فيما جعل من األش  هر 
 (214)األول.اه احلرم، واحلذو هبا على ما سبق يف كتاب هللا 

 اَّللََّ َمَع اْلُمتَِّقنَي { } َفاَل َتْظِلُموا ِفيِهنَّ أَنْ ُفَسُكْم َوقَاتُِلوا اْلُمْشرِِكنَي َكافًَّة َكَما يُ َقاتُِلوَنُكْم َكافًَّة َواْعَلُموا َأنَّ 
  يف تفسريها ما نصه: -رمحه هللا-قال السعدي-

ني أنه جعلها تمل أن الضمري يعود إىل اِلثِن عشر شهرا، وأن اَّلّل تعاىل ب} َفال َتْظِلُموا ِفيِهنَّ أَنْ ُفَسُكْم { حي
مقادير للعباد، وأن تعمر بطاعته، ويشكر اَّلّل تعاىل على ِمنَِّتِه هبا، وتقييضها ملصايف العباد، فلتحذروا من 

 ظلم أنفسكم فيها.
الظلم   م فيها، خصوصا مع النهي عنوحيتمل أن الضمري يعود إىل األربعة احلرم، وأن هذا هني هلم عن الظل

 كل وقت، لزيادة حترميها، وكون الظلم فيها أشد منه يف غريها.
ومن ذلك النهي عن القتال فيها، على قول من قال: إن القتال يف األشهر احلرام مل ينسخ حترميه عمال 

 بالنصوص العامة يف حترمي القتال فيها.
ًة َكَما نسوخ، أخذا بعموم حنو قوله تعاىل: }َوقَاتُِلوا اْلُمْشرِِكنَي َكافَّ ومنهم من قال: إن حترمي القتال فيها م

 يُ َقاتُِلوَنُكْم َكافًَّة { أي: قاتلوا مجيع أنواع املشركني والكافرين برب العاملني.
وِل ختصوا أحدا منهم بالقتال دون أحد، بل اجعلوهم كلهم لكم أعداء كما كانوا هم معكم كذلك، قد 

 أهل اإلميان أعداء هلم، ِل يألوهنم من الشر شيئا.اختذوا 
وحيتمل أن } َكافًَّة { حال من الواو فيكون معع هذا: وقاتلوا مجيعكم املشركني، فيكون فيها وجوب النفري 

 على مجيع املؤمنني.
وقد نس              خت على هذا اِلحتمال بقوله: }َوَما َكاَن اْلُمْؤِمُنوَن لِيَ ْنِفُروا َكافًَّة { اآلية. }َواْعَلُموا أَنَّ اَّللََّ َمَع 
اْلُمتَِّقنَي { بعونه ونص       ره وتأييده، فلتحرص       وا على اس       تعمال تقوى اَّلّل يف س       ركم وعلنكم والقيام بطاعته، 

ذه احلال، ر ا ترك املؤمن العمل بالتقوى يف معاملة الكفار األعداء خص      وص      ا عند قتال الكفار، فإنه يف ه
 (216)احملاربني.اه  

َا النَِّسيءُ زِيَاَدٌة يف اْلُكْفِر ُيَضلُّ ِبِه الَِّذيَن َكَفُروا حيُِلُّونَهُ َعاًما َوحُيَّرُِمونَهُ َعاًما لِي ُ  ُ فَ ُيِحلُّو وَ }ِإرَّ َة َما َحرََّم اَّللَّ  ااِطُئوا ِعدَّ
ُ َِل يَ ْهِدي اْلَقْوَم اْلَكاِفرِيَن ) ُ زُيَِّن هَلُْم ُسوُء َأْعَماهلِِْم َواَّللَّ  ({37َما َحرََّم اَّللَّ

                                         
 (4/145الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-آن العظيم ِلبن كثريتفسري القر  -(214)
 (1/335ة)الناشر: مؤسسة الرسال -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -(216)
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 (215)إعراب مفردات اآلية 
إّرا( كافّة ومكفوفة )النسيء( مبتدأ مرفوع )زيادة( خرب مرفوع )يف الكفر( جاّر وجمرور متعّلق ب )زيادة(، »

جهول مرفوع )الباء( حرف جّر و)اهلاء( ضمري يف ُمّل جّر متعّلق ب )يضّل( والباء )يضّل( مضارع مبِّن للم
للسببّية )الذين( اسم موصول مبِّن يف ُمّل رفع نائب الفاعل )كفروا( فعل ماض وفاعله )حيّلون( مضارع 

الواو( ) مرفوع... والواو فاعل و)اهلاء( ضمري مفعول به )عاما( ظرف زمان منصوب متعّلق ب )حيّلونه(،
عاطفة )حيّرمونه عاما( مثل حيّلونه عاما والظرف متعّلق ب )حيّرمونه(، )الالم( تعليلّية )يواطئوا( مضارع 
منصوب بأن مضمرة بعد الالم وعالمة النصب حذف النون والواو فاعل )عّدة( مفعول به منصوب )ما( 

اء( عاطفة ( لفظ اجلاللة فاعل مرفوع )الفاسم موصول مبِّن يف ُمّل جّر مضاف إليه )حّرم( فعل ماض )اَّللّ 
)حيّلوا( مضارع منصوب معطوف على )يواطئوا(، )ما( موصول مفعول به )حّرم اَّلّل( مثل األوىل )زيّن( فعل 
ماض مبِّن للمجهول )هلم( مثل به متعّلق ب )زيّن(، )سوء( نائب الفاعل مرفوع )أعمال( مضاف إليه 

 جمرور و)هم( ضمري مضاف إليه.
 «.(217)»ملصدر املؤّول )أن يواطئوا( يف ُمّل جّر بالالم متعّلق ب )حيّرمون( وا

)الواو( استئنافّية )اَّلّل( لفظ اجلاللة مبتدأ مرفوع )ِل( نافية )يهدي( مضارع مرفوع وعالمة الرفع الضّمة املقّدرة 
 الياء.على الياء )القوم( مفعول به منصوب )الكافرين( نعت للقوم منصوب وعالمة النصب 

 روائع البيان والتفسري
َا النَِّسيءُ زِيَاَدٌة يف اْلُكْفِر ُيَضلُّ ِبِه الَِّذيَن َكَفُروا حيُِلُّونَهُ َعاًما َوحُيَّرُِمونَهُ َعاًما لِي ُ  ُ فَ ُيِحلُّوا وَ }ِإرَّ َة َما َحرََّم اَّللَّ اِطُئوا ِعدَّ

ُ زُيَِّن هَلُْم ُسوُء َأْعَماهلِِ  ُ َِل يَ ْهِدي اْلَقْوَم اْلَكاِفرِيَن {َما َحرََّم اَّللَّ  ْم َواَّللَّ
شركني من تصرفهم هذا مما ذم هللا تعاىل به امل يف تفسريها ما خمتصره وبتصرف: –رمحه هللا  -قال ابن كثري-

يف شرع هللا بآرائهم الفاسدة، وتغيريهم أحكام هللا بأهوائهم الباردة، وحتليلهم ما حرم هللا وحترميهم ما أحل 
، فإهنم كان فيهم من القوة الغَضِبية والشهامة واحلمية ما استطالوا به مدة األشهر الثالثة يف التحرمي املانع هللا

هلم من قضاء أوطارهم من قتال أعدائهم، فكانوا قد أحدثوا قبل اإلسالم  دة حتليل احملرم وتأخريه إىل صفر، 
 طئوا عدة األشهر األربعة. فيحلون الشهر احلرام، وحيرمون الشهر احلالل، ليوا

                                         
 (10/335 دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان -انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-(215)
 أو متعّلق بالفعلني )حيّلونه، وحيّرمونه(. - (217)
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َا النَِّسيُء زِيَاَدٌة يف اْلُكْفرِ -رمحه هللا -مث أضاف  { : قال علي بن أِب طلحة عن ابن عباس يف قوله: } ِإرَّ
، كان يوايف املوسم يف كل عام، وكان يكع "أبا (218)قال: النسيء أنَّ ُجنادة بن عوف بن أمية الكناين

أبا مثامة ِل حُياب وِل يُعاب، أِل وإن صفر العام األول حالل. فيحله للناس، فيحرم مُثَامة"، فينادي: أِل إن 
َا النَِّسيُء زِيَاَدٌة يف اْلُكْفِر { إىل قوله: } الكافرين {  صفرا عاما، وحيرم احملرم عاما، فذلك قول هللا: } ِإرَّ

َا النَِّسيُء زِيَاَدٌة يف اْلُكْفِر { يقول: ي  رتكون احملرم عاما، وعاما حيرمونه.وقوله } ِإرَّ
 وروى العويف عن ابن عباس حنوه.

، عن جماهد، كان رجل من بِن كنانة يأيت كل عام إىل املوسم على محار له، (211)وقال ليث بن أِب سليم
 جييء مث فيقول: يا أيها الناس، إين ِل أعاب وِل أجاب، وِل َمَرّد ملا أقول، إنا قد َحرَّمنا احملرم، وأخرنا صفر.

َة  العام املقبل بعده فيقول مثل مقالته، ويقول: إنا قد حرمنا ص           فر، وأخرنا احملرم. فهو قوله: } لِيُ َواِطُئوا ِعدَّ
ُ { لتأخري هذا الش              هر احلرام وروي عن أِب وائل،  ُ { قال: يعِن األربعة } فَ ُيِحلُّوا َما َحرََّم اَّللَّ َما َحرََّم اَّللَّ

 (220)هذا.اه  والضحاك، وقتادة حنو
ة النسيء: هو ما كان أهل اجلاهلي يف بياهنا فوائد جليلة قال ما نصه: -رمحه هللا-السعديوأضاف -

يستعملونه يف األشهر احلرم، وكان من مجلة بدعهم الباطلة، أهنم ملا رأوا احتياجهم للقتال يف بعض أوقات 

                                         
ُجنادة بن عوف بن أمّية بن قلع بن عّباد بن حذيفة بن عبد بن فقيم بن عدي ابن زيد بن عامر بن ثعلبة بن  - (218)

 احلارث بن مالك بن كنانة، أبو مثامة الكناين.
إىل أن قال: وقام اإلسالم على جنادة بن عوف، ومل يذكر أنه أمر النسيء والنسأة « أوائل الّسرية»ذكر ابن إسحاق يف 

 أسلم.
قال الّسهيلّي: وجدت له خربا يدّل على أنه أسلم، فإنه حضر احلّ  يف زمن عمر، فرأى الناس يزدمحون على احلجر األسود، 

 أبطل أمر اجلاهلية.فقال: أيها الناس، إين قد أجرته منكم، فخفقه عمر بالّدرّة، وقال: وحيك! إّن اَّللَّ قد 
ابة ِلبن اإلصابة يف متييز الصح -وحكى هشام بن الكليّب أنه نسأ أربعني سنة، قال: وكان أبعدهم ذكرا وأطوهلم أمدا. 

 1210حجر العسقالين خمتصراً)
ر مليث بن أِب سليم ويكع أبا بكر موىل عنبسة بن أِب سفيان بن حرب بن أمية. قال: قال عبد الرزاق عن مع - (211)

 قال: مسعت أيوب يقول لليث: انظر ما مسعت من هذين الرجلني فاشدد يديك به. يعِن طاوسا وجماهدا.
قالوا: وتويف ليث يف أول خالفة أِب جعفر. وكان منزله يف جبانة عرزم. وكان أبوه أبو سليم من العباد اجملتهدين يف املسجد 

ل. فرتك الناس املسجد فبيت من فيه فقتلهم وقتل أبا سليم فيمن قت اجلامع بالكوفة. فلما دخل شبيب اْلارجي الكوفة أتى
التهجد من ليلتئذ يف املسجد. وكان ليث رجال صاحلا عابدا. وكان ضعيفا يف احلديث. يقال كان يسأل عطاء وطاوسا 

 (2662الطبقات الكربى ِلبن سعد)-وجماهدا عن الشيء فيختلفون فيه فريوي أهنم اتفقوا. من غري تعمد لذلك.
 (4/160الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسري القرآن العظيم ِلبن كثري -(220)
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ا، وأن األشهر احلرم، اليت حرم اَّلّل القتال فيهأن حيافظوا على عدة  -بآرائهم الفاسدة-األشهر احلرم، رأوا 
يؤخروا بعض األشهر احلرم، أو يقدموه، وجيعلوا مكانه من أشهر احلل ما أرادوا، فإذا جعلوه مكانه أحلوا 

م، ملا فيه أنه زيادة يف كفرهم وضالهل -كما أخرب اَّلّل عنهم-القتال فيه، وجعلوا الشهر احلالل حراما، فهذا 
 .من احملاذير

 منها: أهنم ابتدعوه من تلقاء أنفسهم، وجعلوه  نزلة شرع اَّلّل ودينه، واَّلّل ورسوله بريئان منه.
 ومنها: أهنم قلبوا الدين، فجعلوا احلالل حراما، واحلرام حالِل.

 نومنها: أهنم َموَّهوا على اَّلّل بزعمهم وعلى عباده، ولبسوا عليهم دينهم، واستعملوا اْلداع واحليلة يف دي
 اَّلّل.

ومنها: أن العوائد املخالفة للشرع مع اِلستمرار عليها، يزول قبحها عن النفوس، ور ا ظن أهنا عوائد حسنة، 
َواِطُئوا فحصل من الغلط والضالل ما حصل، وهلذا قال: } ُيَضلُّ ِبِه الَِّذيَن َكَفُروا حيُِلُّونَهُ َعاًما َوحُيَّرُِمونَهُ َعاًما لِي ُ 

َة َما حَ  ُ { أي: ليوافقوها يف العدد، فيحلوا ما حرم اَّلّل.ِعدَّ  رََّم اَّللَّ
} زُيَِّن هَلُْم ُسوُء َأْعَماهلِِْم { أي: زينت هلم الشياطني األعمال السيئة، فرأوها حسنة، بسبب العقيدة املزينة 

 يف قلوهبم.
ُ ِل يَ ْهِدي اْلَقْوَم اْلَكاِفرِيَن { أي: الذين انص   بغ الكفر و  و جاءهتم كل آية، مل التكذيب يف قلوهبم، فل} َواَّللَّ

 (221)يؤمنوا.اه  
  

                                         
 (1/335ة) الناشر: مؤسسة الرسال -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -(221)
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نْ َيا ِمَن رَ }يَا أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َما َلُكْم ِإَذا ِقيَل َلُكُم اْنِفُروا يف َسِبيِل اَّللَِّ اثَّاقَ ْلُتْم ِإىَل اأْلَْرِض أَ  ِضيُتْم بِاحْلََياِة الدُّ
نْ َيا يف اآْلَِخرَِة ِإِلَّ قَِليٌل )اآْلَِخرَِة َفَما َمَتاُع احْلََيا  ({38ِة الدُّ
 (222)إعراب مفردات اآلية 

، )ما( اسم استفهام مبِّن يف ُمّل رفع مبتدأ )الالم( حرف جّر «(223)»يأيّها الذين آمنوا( مّر إعراهبا»
ّل نصب ُم و)كم( ضمري يف ُمّل جّر متعّلق  حذوف خرب املبتدأ )إذا( ظرف ُمض جمّرد من الشر  مبِّن يف

، )قيل( فعل ماض مبِّن للمجهول )لكم( مثل األول متعّلق ب )قيل(، «(224)»متعّلق ب )اثّاقلتم( 
)انفروا( فعل أمر مبِّن على حذف النون.. والواو فاعل )يف سبيل اَّلّل( جاّر وجمرور ومضاف إليه متعّلق ب 

)اثّاقلتم(،  إىل األرض( جاّر وجمرور متعّلق ب)انفروا(، )اثّاقلتم( فعل ماض مبِنّ على السكون.. و)مت( فاعل )
)أرضيتم( مهزة استفهام للتوبيخ وفعل وفاعل )باحلياة( جاّر وجمرور متعّلق ب )رضيتم(، )الدنيا( نعت للحياة 
جمرور وعالمة اجلّر الكسرة املقّدرة على األلف )من اآلخرة( جاّر وجمرور متعّلق ب )رضيتم( بتضمينه معع 

، )الفاء( استئنافّية تعليلّية )ما( نافية )متاع( مبتدأ مرفوع )احلياة( مضاف إليه جمرور «(226)»استعضتم 
 )الدنيا( مثل األول )يف اآلخرة( جاّر وجمرور متعّلق ب )قليل(، )إِّل( أداة حصر )قليل( خرب املبتدأ مرفوع.

 روائع البيان والتفسري
{ }يَا أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َما َلُكْم إِ   َذا ِقيَل َلُكُم اْنِفُروا يف َسِبيِل اَّللَِّ

قال أبو جعفر الطربي يف تفسريها ما خمتصره: وهذه اآلية حث  من هللا جل ثنا}ه املؤمنني به من أصحاب -
 رسوله على غزو الروم، وذلك غزوة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تبوك.

ل ورسوله }ما لكم{، أّي شيء أمرُكم }إذا قيل لكم انفروا يف سبييقول جل ثنا}ه: يا أيها الذين صدقوا هللا 
 هللا{، يقول: إذا قال لكم رسوُل هللا ُممٌد }انفروا{، أي: اخرجوا من منازلكم إىل مغزاكم.

وأصل "النفر"، مفارقة مكان إىل مكان ألمٍر هاجه على ذلك. ومنه: "نفورًا الدابة". غري أنه يقال: من النفر 
ف إىل الغزو: "نَ َفر فالن إىل ثغر كذا يْنِفر نَ ْفًرا ونَِفريًا"، وأحسب أن هذا من الفروق اليت يفرِّقون هبا بني اختال

 املخرب عنه، وإن اتفقت معاين اْلرب. 

                                         
 (10/338 دمشق)–مؤسسة اإلميان  نشر:دار الرشيد-انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-(222)
 ( من هذه السورة.23يف اآلية ) - (223)
 ألّن مجلة اثّاقلتم هلا ُمّل من اإلعراب كما سيأيت. - (224)
 جيوز أن يكون اجلاّر حاِل من احلياة أي بديال من اآلخرة. - (226)
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الكالم: م ا لكم أيه ا املؤمنون، إذا قي ل لكم: اخرُجوا غزاة "يف س              بي ل هللا"، أي: يف جه اد أع داء  فمعع
 (225)هللا.اه 

نْ َيا يف  نْ َيا ِمَن اآْلَِخرَِة َفَما َمَتاُع احْلََياِة الدُّ  آْلَِخرَِة ِإِلَّ قَِليٌل {ا} اثَّاقَ ْلُتْم ِإىَل اأْلَْرِض أََرِضيُتْم بِاحْلََياِة الدُّ
تم يف بياهنا ما خمتصره وبتصرف يسري: }اثاقلتم إىل األرض{ أي: تكاسلتم ومل-رمحه هللا-قال ابن كثري-

إىل املقام يف الدعة واْلفض وطيب الثمار، }أرضيتم باحلياة الدنيا من اآلخرة{ أي: ما لكم فعلتم هكذا 
ا متاع احلياة ورغب يف اآلخرة، فقال: }فمأرضا منكم بالدنيا بدِل من اآلخرة مث زهد تبارك وتعاىل يف الدنيا، 

الدنيا يف اآلخرة إِل قليل{ كما قال اإلمام أمحد عن قيس عن املستورد أخي بِن فهر قال: قال رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم: "ما الدنيا يف اآلخرة إِل كما جيعل إصبعه هذه يف اليم، فلينظر  ا ترجع؟ وأشار 

 .(227)بالسبابة 
يف سياق شرحه لآلية: وقال سفيان الثوري، عن األعمش يف اآلية: }فما متاع احلياة -محه هللار –مث أضاف 

 الدنيا يف اآلخرة إِل قليل{ قال: كزاد الراكب.
الوفاة قال: ائتوين  (221)عن أبيه: ملا حض              رت عبد العزيز بن مروان(228)وقال عبد العزيز بن أِب حازم 

دنيا وض     ع بني يديه نظر إليه فقال: أما َ من كبري ما أخلف من ال بكفِن الذي أكفن فيه، أنظر إليه فلما

                                         
  15718الناشر :مؤسسة الرسالة )-شاكرجامع البيان يف تأويل القرآن ألِب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد ُممد  -(225)
/14/261) 
 باب فناء الدنيا وبيان احلشر يوم القيامة -( 2868أخرجه مسلم )برقم/  - (227)
 عبد العزيز بن أِب حازم اإلمام الفقيه، أبو متام املدين. - (228)

عقبة، وهشام  اهلاد، وموسى بنحدث عن: أبيه، وزيد بن أسلم، والعالء بن عبد الرمحن، وسهيل بن أِب صايف، ويزيد بن 
 بن عروة، وحيىي بن سعيد، وخلق.

حدث عنه: احلميدي، وسعيد بن منصور، وأبو مصعب، والقعنيب، وعلي بن حجر، وعمرو الناقد، ويعقوب الدورقي، 
 وحيىي بن أكثم، وبشر كثري وكان من أئمة العلم باملدينة قال حيىي بن معني: صدوق.

 (106 خمتصراً)سري أعالم النبالء للذهيب-ن باملدينة بعد مالك أفقه من عبد العزيز بن أِب حازم.قال أمحد بن حنبل: مل يك
عبد العزيز بن مروان بن احلكم املدين أمري مصر، أبو األصبغ املدين َو العهد بعد عبد امللك، عقد له بذلك  - (221)

 أبوه، واستقل  لك مصر عشرين سنة وزيادة .
نسائي، قال ابن أِب مليكة: شهدت عبد العزيز عند املوت يقول: يا ليتِن مل أكن شيئا، يا ليتِن كهذا وثقه: ابن سعد، وال

املاء اجلاري. وقيل: قال: هاتوا كفِن، أف لك، ما أقصر طويلك وأقل كثريك.  قال ابن سعد، وسعيد بن عفري، والزيادي، 
 : مات يف مجادى اآلخرة، سنة ست ومثانني.وغريهم: مات سنة مخس ومثانني. وقال ابن يونس: قال الليث
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إِل هذا؟ مث وىل ظهره فبكى وهو يقول أف لك من دار. إن كان كثريك لقليل، وإن كان قليلك لقص              ري، 
 (230)وإن كنا منك لفي غرور.اه 

نْ َيا يف اآْلَ  }يف تفسريه لقوله تعاَ -رمحه هللا -السعديوأضاف -  { فقال: ِخرَِة ِإِلَّ قَِليٌل َفَما َمَتاُع احْلََياِة الدُّ
نْ َيا{اليت مالت بكم، وقدمتموها على اآلخرة }ِإِل قَِليٌل{ أفليس قد جعل هللا لكم  }َفَما َمَتاُع احْلََياِة الدُّ

 عقوِل َتزِنُون هبا األمور، وأيها أحق باإليثار؟.
ِل نسبة هلا يف اآلخرة. فما مقدار عمر اإلنسان القصري جدا من الدنيا -ا إىل آخرهامن أوهل-أفليست الدنيا 

حَّت جيعله الغاية اليت ِل غاية وراءها، فيجعل سعيه وكده ومهه وإرادته ِل يتعدى حياته الدنيا القصرية اململوءة 
 باألكدار، املشحونة باألخطار.

ني، اجلامعة لكل نعيم، اليت فيها ما تش              تهيه األنفس وتلذ األع فبأي رَْأٍي رأيتم إيثارها على الدار اآلخرة
وأنتم فيها خالدون، فو هللا ما آثر الدنيا على اآلخرة من وقر اإلميان يف قلبه، وِل من جزل رأيه، وِل من ُعدَّ 

 (231)من أَو األلباب.اه  
رَُكْم َوَِل َتُضرُّوُه َشْيًئا وَ }ِإِلَّ تَ ْنِفُروا يُ َعذِّْبُكْم َعَذابًا أَلِيًما َوَيْسَتْبِدْل ق َ  ُ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر )ْوًما َغي ْ  ({ 31اَّللَّ

 (232)إعراب مفردات اآلية 
)إن( حرف شر  جازم )ِل( نافية )تنفروا( مضارع جمزوم فعل الشر  وعالمة اجلزم حذف النون... والواو 

به والفاعل هو )عذابا( مفعول مطلق فاعل )يعّذب( مضارع جمزوم جواب الشر  و)كم( ضمري مفعول 
نائب عن املصدر فهو اسم مصدر، منصوب )أليما( نعت ل )عذابا( منصوب )الواو( عاطفة )يستبدل( 
مثل يعّذب ومعطوف عليه )قوما( مفعول به منصوب )غري( نعت ل )قوما( منصوب و)كم( ضمري مضاف 

 فروا ومعطوف على فعل يعّذبكم و)اهلاء( ضمري، )الواو( عاطفة )ِل( نافية )تضّروا( مثل تن«(233)»إليه 
مفعول به )شيئا( مفعول مطلق منصوب نائب عن املصدر أي ِل تضّروه ضررا ما. )الواو( استئنافّية )اَّلّل( 

                                         
قلت: األول أصح، وقد كان مات قبله ابنه أصبغ بستة عشر يوما، فحزن عليه، ومرض، ومات حبلوان؛ مدينة صغرية 

 (468سري أعالم النبالء للذهيب خمتصراً) -أنشأها على بريد فوق مصر
 ( 4/163نشر والتوزيع)الناشر: دار طيبة لل-تفسري القرآن العظيم ِلبن كثري -(230)
 (1/337ة) الناشر: مؤسسة الرسال -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -(231)
 (10/340دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان -انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-(232)
إضافة )غري( إىل الضمري مل تزده معرفة، وهلذا صّح إعرابه نعتا ل )قوما(، أّما املفعول اآلخر لفعل يستبدل  - (233)

 فمحذوف تقديره يستبدل بكم قوما غريكم.
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لفظ اجلاللة مبتدأ مرفوع )على كّل( جاّر وجمرور متعّلق ب )قدير( )شيء( مضاف إليه جمرور )قدير( خرب 
 مرفوع.

 لتفسريروائع البيان وا
رَُكْم{   }ِإِلَّ تَ ْنِفُروا يُ َعذِّْبُكْم َعَذابًا أَلِيًما َوَيْسَتْبِدْل قَ ْوًما َغي ْ

رمح  ه هللا يف تفس              ريه  ا: أن قول  ه تع  اىل:" إِل تنفروا" ش              ر ، فل  ذل  ك ح  ذف  ت من  ه النون. -ق  ال القرطيب-
ال ابن العرِب: النفري. ق واجلواب" يعذبكم"،" ويستبدل قوما غريكم" وهذا هتديد شديد ووعيد مؤكد يف ترك

ومن ُمققات األصول أن األمر إذا ورد فليس يف وروده أكثر من اقتضاء الفعل. فأما العقاب عند الرتك فال 
يؤخذ من نفس األمر وِل يقتضيه اِلقتضاء، وإرا يكون العقاب باْلرب عنه، كقوله: إن مل تفعل كذا عذبتك 

ون  ض       اها النفري للجهاد واْلروج إىل الكفار ملقاتلتهم على أن تكبكذا، كما ورد يف هذه اآلية. فوجب  قت
 (234)كلمة هللا هي العليا. اه 

يا واآلخرة، فإن }ِإِل تَ ْنِفُروا يُ َعذِّْبُكْم َعَذابًا أَلِيًما{ يف الدن يف بياهنا ما نصه: -رمحه هللا-وأضاف السعدي-
إن ألش   د العقاب، ملا فيها من املض   ار الش   ديدة، فعدم النفري يف حال اِلس   تنفار من كبائر الذنوب املوجبة 

املتخلف، قد عص            ى هللا تعاىل وارتكب لنهيه، ومل يس            اعد على نص            ر دين هللا، وِل ذب عن كتاب هللا 
وش     رعه، وِل أعان إخوانه املس     لمني على عدوهم الذي يريد أن يس     تأص     لهم وميحق دينهم، ور ا اقتدى به 

ه َفتَّ يف أعضاد من قاموا جبهاد أعداء هللا، فحقيق  ن هذا حاله أن يتوعد غريه من ضعفاء اإلميان، بل ر ا
ا َغي ْرَُكْم{ مث ِل يكونوا  ِدْل قَ ْوم  ً َتب  ْ ا َوَيس              ْ َذاب ً ا أَلِيم  ً ذِّْبُكْم ع  َ هللا ب  الوعي  د الش                دي  د، فق  ال: }ِإِل تَ ْنِفُروا يُ ع  َ

 (236) أمثالكم.اه 
ُ َعَلى    ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر {} َوَِل َتُضرُّوُه َشْيًئا َواَّللَّ

  يف تفسريها ما نصه: -رمحه هللا -قال ابن كثري -
  } َوِل َتُضرُّوُه َشْيًئا { أي: وِل تضروا هللا شيًئا بتوليكم عن اجلهاد، ونُُكولكم وتثاقلكم عنه، } َواَّللَُّ َعَلى

 ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر { أي: قادر على اِلنتصار من األعداء بدونكم.
وقد قيل: إن هذه اآلية، وقوله: } اْنِفُروا ِخَفافًا َوثَِقاِل { وقوله } َما َكاَن ألْهِل اْلَمِديَنِة َوَمْن َحْوهَلُْم ِمَن 

[ إهنن منسوخات بقوله تعاىل: } َوَما َكاَن اْلُمْؤِمُنوَن 120األْعرَاِب َأْن يَ َتَخلَُّفوا َعْن َرُسوِل اَّللَِّ { ]التوبة: 
ُهْم طَائَِفٌة { ]التوبة: لِيَ ْنِفرُ  [ ُروي هذا عن ابن عباس، وِعْكرِمة، 122وا َكافًَّة فَ َلْوِل نَ َفَر ِمْن ُكلِّ ِفْرَقٍة ِمن ْ

 واحلسن، وزيد بن أسلم. 

                                         
 (8/141القاهرة ) –الناشر : دار الكتب املصرية  -اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب--(234)
 (1/337) الناشر: مؤسسة الرسالة-م املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعديتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كال -(236)
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وردها بن جرير وقال: إرا هذا فيمن دعاهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل اجلهاد، فتعني عليهم ذلك، 
 (235)ليه وهذا له اجتاه، وهللا سبحانه وتعاىل أعلم بالصواب.اه فلو تركوه لعوقبوا ع

ُقوُل ِلَصاِحِبِه َِل حَتَْزْن ِإنَّ ي َ  }ِإِلَّ تَ ْنُصُروُه فَ َقْد َنَصرَُه اَّللَُّ ِإْذ َأْخَرَجُه الَِّذيَن َكَفُروا ثَاينَ اثْ نَ نْيِ ِإْذ مُهَا يف اْلَغاِر ِإذْ 
ُروا السُّْفَلى وََكِلَمُة اَّللَِّ ِهَي اْلُعْلَيا  َسِكيَنَتُه َعَلْيِه َوأَيََّدُه جِبُُنوٍد ملَْ تَ َرْوَها َوَجَعَل َكِلَمَة الَِّذيَن َكفَ اَّللََّ َمَعَنا فَأَنْ َزَل اَّللَُّ 
ُ َعزِيٌز َحِكيٌم )  ({40َواَّللَّ

 (237)إعراب مفردات اآلية 
و)اهلاء( ضمري مفعول به )الفاء( رابطة جلواب الشر  )قد( حرف «(238)»إِّل تنصروا( مثل إِّل تنفروا »

حتقيق )نصر( فعل ماض و)اهلاء( مثل األول )اَّلّل( لفظ اجلاللة فاعل مرفوع )إذ( ظرف للزمن املاضي مبِّن 
يف ُمّل نصب متعّلق ب )نصره(، )أخرجه( مثل نصره، والفاعل هو اسم املوصول )الذين( يف ُمّل رفع، 

فعل ماض مبِّن على الضّم.. والواو فاعل )ثاين( حال منصوبة من ضمري الغائب يف )أخرجه(، )كفروا( 
)اثنني( مضاف إليه جمرور وعالمة اجلّر الياء )إذ( مثل األول وبدل منه )مها( ضمري منفصل مبِّن يف ُمّل رفع 

ع مرفوع، لثاين )يقول( مضار مبتدأ )يف الغار( جاّر وجمرور متعّلق  حذوف خرب )إذ( مثل األول وبدل من ا
)لصاحب( جاّر وجمرور متعّلق ب )يقول(، و)اهلاء( ضمري ’ والفاعل ضمري مسترت تقديره هو أي النيّب 

)اَّلّل(  -اسخن -مضاف إليه )ِل( ناهية جازمة )حتزن( مضارع جمزوم، والفاعل أنت )إّن( حرف مشّبه بالفعل
متعّلق  حذوف خرب إّن و)نا( ضمري مضاف إليه. لفظ اجلاللة اسم إّن منصوب )مع( ظرف منصوب 

)الفاء( استئنافّية )انزل مثل نصر )اَّلّل( لفظ اجلاللة فاعل مرفوع )سكينة( مفعول به منصوب و)اهلاء ضمري 
مضاف إليه )على( حرف جّر و)اهلاء( ضمري يف ُمّل جّر متعّلق ب )أنزل( والضمري يف )عليه( يعود على 

( جاّر وجمرور )اجلنود’ فة )أيّد( مثل نصر و)اهلاء( ضمري مفعول به ويعود إىل الرسول أِب بكر )الواو( عاط
متعّلق ب )أيّد(، )مل( حرف نفي وجزم )تروا( مضارع جمزوم وعالمة اجلزم حذف النون... والواو فاعل 

لذين( او)ها( ضمري مفعول به )الواو( عاطفة )جعل( مثل نصر، والفاعل هو )كلمة( مفعول به منصوب )
موصول يف ُمّل جّر مضاف إليه )كفروا( مثل األول )السفلى( مفعول به ثان منصوب وعالمة النصب 
الفتحة املقّدرة. )الواو( استئنافّية )كلمة( مبتدأ مرفوع )اَّلّل( لفظ اجلاللة مضاف إليه جمرور )هي( ضمري 

                                         
 (4/164الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع) -تفسري القرآن العظيم ِلبن كثري -(235)
 (341/ 10دمشق )–نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان -انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-(237)
 ( .31يف اآلية السابقة ) - (238)
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افّية )اَّلّل قّدرة على األلف )الواو( استئن، )العليا( خرب املبتدأ مرفوع، وعالمة الرفع الضّمة امل«(231)»فصل 
 ، )حكيم( خرب ثان مرفوع.«(240)»عزيز( مثل اَّلّل قدير 
 روائع البيان والتفسري

ِبِه َِل حَتَْزْن ِإنَّ ُقوُل ِلَصاحِ ي َ  }ِإِلَّ تَ ْنُصُروُه فَ َقْد َنَصرَُه اَّللَُّ ِإْذ َأْخَرَجُه الَِّذيَن َكَفُروا ثَاينَ اثْ نَ نْيِ ِإْذ مُهَا يف اْلَغاِر ِإذْ 
ُ َسِكيَنَتُه َعَلْيِه َوأَيََّدُه جِبُُنوٍد مَلْ تَ َرْوَها{  َ َمَعَنا فَأَنْ َزَل اَّللَّ  اَّللَّ

هللا ا رسوله، فإن قول تعاىل: } ِإِل تَ ْنُصُروُه { أي: تنصرو  يف تفسريها ما خمتصره: -رمحه هللا-قال ابن كثري-
 اْلَغاِر{ أي: توىل نصره } ِإْذ َأْخَرَجُه الَِّذيَن َكَفُروا ثَاينَ اثْ نَ نْيِ ِإْذ مُهَا يف  ناصره ومؤيده وكافيه وحافظه، كما

عام اهلجرة، ملا هم املشركون بقتله أو حبسه أو نفيه، فخرج منهم هاربًا صحبة صدِّيقه وصاحبه أِب بكر بن 
و املدينة، فجعل رجوا يف آثارهم، مث يسريا حنأِب قحافة، فلجأ إىل غار ثور ثالثة أيام لريجع الطََّلُب الذين خ

أبو بكر، رضي هللا عنه، جيزع أن َيطَّلع عليهم أحد، فيخلص إىل الرسول، عليه السالم منهم أذى، فجعل 
 .(241)النيب صلى هللا عليه وسلم ُيَسكِّنه ويَثبِّته ويقول: " يا أبا بكر، ما ظنك باثنني هللا ثالثهما"

ِكيَنَتُه َعَلْيِه { أي: تأييده ونص     ره عليه، أي:-رمجه هللا-مث أض     اف  ُ س     َ : على وهلذا قال تعاىل: } فَأَنزَل اَّللَّ
الرس  ول يف أش  هر القولني: وقيل: على أِب بكر، وروي عن ابن عباس وغريه، قالوا: ألن الرس  ول مل تزل معه 

                                         
 أو ضمري منفصل مبِّن مبتدأ خربه العليا، واجلملة اِلمسّية هي العليا خرب املبتدأ كلمة هللا. - (231)
 (.31انظر يف اآلية السابقة ) - (240)
باب قوله:  -(4553البخاري )برقم/  -رضي هللا عنه-أخرجاه يف الصحيحني من حديث أنس بن مالك - (241)

باب من  -(2381[ ، ومسلم )برقم/ 40إذ مها يف الغار إذ يقول لصاحبه: ِل حتزن إن هللا معنا{ ]التوبة:  }ثاين اثنني
وسنا ومتام متنه" أن أبا بكر الصديق، حدثه قال: نظرت إىل أقدام املشركني على رء -فضائل أِب بكر الصديق رضي هللا عنه

ر ما ظنك باثنني يا أبا بك»ر إىل قدميه أبصرنا حتت قدميه، فقال: وحنن يف الغار، فقلت: يا رسول هللا لو أن أحدهم نظ
 واللفظ ملسلم.« هللا ثالثهما
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ْوَها { أي: ُه جِبُُنوٍد ملَْ تَ رَ س             كينة، وهذا ِل ينايف جتدد س             كينة خاص             ة بتلك احلال؛ وهلذا قال: } َوأَيَّدَ 
 (243).اه (242)املالئكة

ُ َعزِيٌز َحِكيٌم {  } َوَجَعَل َكِلَمَة الَِّذيَن َكَفُروا السُّْفَلى وََكِلَمُة اَّللَِّ ِهَي اْلُعْلَيا َواَّللَّ
 يف بياهنا مع مجلة من الفوائد اليت فيها ما نصه:  -رمحه هللا-وذكر السعدي-

َة الَِّذيَن َكَفُروا السُّْفَلى { أي: الساقطة املخذولة، فإن الذين كفروا قد كانوا على حرد قادرين، } َوَجَعَل َكِلمَ 
يف ظنهم على قتل الرسول صلى هللا عليه وسلم، وأخذه، حنقني عليه، فعملوا غاية جمهودهم يف ذلك، 

 فخذهلم اَّلّل ومل يتم هلم مقصودهم، بل وِل أدركوا شيئا منه.
رسوله بدفعه عنه، وهذا هو النصر املذكور يف هذا املوضع، فإن النصر على قسمني: نصر املسلمني  ونصر اَّللّ 

 إذا طمعوا يف عدوهم بأن يتم اَّلّل هلم ما طلبوا، وقصدوا، ويستولوا على عدوهم ويظهروا عليهم.
يدافع عنه، ولعل ه، و والثاين نصر املستضعف الذي طمع فيه عدوه القادر، فنصر اَّلّل إياه، أن يرد عنه عدو 

 هذا النصر أنفع النصرين، ونصر اَّلّل رسوله إذ أخرجه الذين كفروا ثاين اثنني من هذا النوع.
وقوله } وََكِلَمُة اَّللَِّ ِهَي اْلُعْلَيا { أي كلماته القدرية وكلماته الدينية، هي العالية على كلمة غريه، اليت من 

َنا َنْصُر اْلُمْؤِمِننَي { } ِإنَّا لَنَ ْنُصُر ُرُسَلَنا َوالَِّذيَن آَمُنوا يف احلَْ مجلتها قوله: } وََكاَن َحقاا  نْ َيا َويَ ْوَم يَ ُقوُم َعَلي ْ َياِة الدُّ
األْشَهاُد { } َوِإنَّ ُجْنَدنَا هَلُُم اْلَغالُِبوَن { فدين اَّلّل هو الظاهر العاَ على سائر األديان، باحلج  الواضحة، 

 اهرة والسلطان الناصر.واآليات الب
                                         

قيل أن املقصود باجلنود يف اآلية ما اشتهر بقصة العنكبوت واحلمامتني وهذه القصة ِل تصح وكل األحاديث يف  - (242)
( : واعلم أنَُّه ِل يصحُّ حديث 1181الضعيفة حديث رقم: )السلسلة "يف -رمحه هللا–ذلك ضعيفة. قال العالمة األلباين 

ه يف عنكبوت الغار واحلمامتني علٰى كثرة ما يُذكر ٰذلك يف بعض الكتب واحملاضرات اليت تُلقى  ناسبة هجرتِِه صلَّى هللا علي
 وسلم إىل املدينة، فُكن ِمن ٰذلك َعلٰى ِعلم

ا فيها ما يُؤكِّد ضعف ا{}َوأَيََّدُه جِبُُنوٍد ملَْ تَ َرْوَها–ية املتقدمة مثَّ إنَّ اآل وأضاف يف موضع آخر من السلسة: حلديث؛ ألهنَّ
ا كان جبنوٍد ِل تُرٰى، واحلديث يُثبت أنَّ نصره صلى هللا عليه وسلم كان بالعنكبوت، وهو مم ا صرحية بأنَّ النَّصر والتأييِّد إرَّ

 اه .يُرٰى، فتأمَّل
يف  -رمحه هللا-القصة واحاديثها اليت اشتهرت بني العامة واْلاصة قال العالمة ابن العثيمني ولزيادة بيان عن ضعف هذه-

 ( ما خمتصره: 1/السؤال:  15سلسلة لقاء الباب املفتو  اللقاء:) 
حلمامة وٰهذا ا وهٰبذه املناسبة أودُّ أن أُنبِّه علٰى أنَّه يوجد يف بعض الكتب أنَّ العنكبوت َضربت علٰى باِب الغار نسيًجا وعشِّ 

ِل صحة له، ليس هناك نسي  من العنكبوت وليس هناك محامة على شجرة علٰى باب الغار، إرا هي محاية هللا وهلذا قال 
: ))لو نظر أحدهم إىٰل قدمه ألبصرنا(( لو نظر أحدهم إىٰل قدمه ألبصر النيب صلى هللا عليه -رضي هللا عنه-أبو بكر 

 اه . أعمى أبصارهم فلم يروا أحًدا يف ٰهذا الغار وانصرفوا عنهوسلم و أبا بكر؛ ولكن هللا
 ( 164/ 4الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسري القرآن العظيم ِلبن كثري -(243)
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} َواَّللَُّ َعزِيٌز { ِل يغالبه مغالب، وِل يفوته هارب، } َحِكيٌم { يضع األشياء مواضعها، وقد يؤخر نصر 
 حزبه إىل وقت آخر، اقتضته احلكمة اإلهلية.

ملنقبة اويف هذه اآلية الكرمية فضيلة أِب بكر الصديق خبصيصة مل تكن لغريه من هذه األمة، وهي الفوز هبذه 
اجلليلة، والصحبة اجلميلة، وقد أمجع املسلمون على أنه هو املراد هبذه اآلية الكرمية، وهلذا عدوا من أنكر 

 صحبة أِب بكر للنيب صلى هللا عليه وسلم، كافرا، ألنه منكر للقرآن الذي صر  هبا.
تطيش هبا األفئدة،  ئد واملخاوف اليتوفيها فضيلة السكينة، وأهنا من متام نعمة اَّلّل على العبد يف أوقات الشدا

 وأهنا تكون على حسب معرفة العبد بربه، وثقته بوعده الصادق، وحبسب إميانه وشجاعته.
س   عى يف ذهابه أن ي-إذا نزل بالعبد-وفيها: أن احلزن قد يعرض ْلواص عباد هللا الص   ديقني، مع أن األوىل 

 (244) عنه، فإنه مضعف للقلب، موهن للعزمية. اه 
ٌر َلُكْم ِإْن ُكنْ   ({41ُتْم تَ ْعَلُموَن )}اْنِفُروا ِخَفافًا َوثَِقاًِل َوَجاِهُدوا بَِأْمَواِلُكْم َوأَنْ ُفِسُكْم يف َسِبيِل اَّللَِّ َذِلُكْم َخي ْ

 (246)إعراب مفردات اآلية 
لى )خفافا( بالواو عانفروا( فعل أمر.. والواو فاعل )خفافا( حال منصوبة من فاعل انفروا )ثقاِل( معطوف »

منصوب مثله )الواو( عاطفة )جاهدوا( مثل انفروا )بأموال( جاّر وجمرور متعّلق ب )جاهدوا(، و)كم( ضمري 
مضاف إليه )الواو( عاطفة )أنفسكم( معطوفة على أموالكم ويعرب مثله جمرور )يف سبيل( جاّر وجمرور 

بتدأ جمرور )ذلكم( اسم إشارة مبِّن يف ُمّل رفع م متعّلق بفعل )جاهدوا( )اَّلّل( لفظ اجلاللة مضاف إليه
و)الالم( للبعد، و)الكاف( للخطاب )خري( خرب مرفوع )الالم( حرف جّر و)كم( ضمري يف ُمّل جّر متعّلق 

مبِّن على السكون يف ُمّل جزم  -ناسخ -ب )خري(، )إن( حرف شر  جازم )كنتم( فعل ماض ناقص
 يف ُمّل رفع.. )تعلمون( مضارع مرفوع.. والواو فاعل.فعل الشر .. و)مت( ضمري اسم كان 

  

                                         
 (1/337) الناشر: مؤسسة الرسالة-تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -(244)
 (10/344 دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان -يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايفانظر اجلدول -(246)
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 روائع البيان والتفسري
 }اْنِفُروا ِخَفافًا َوثَِقاًِل { 

ن والضحاك قوله تعاىل: }انفروا خفافا وثقاِل{ قال احلس يف تفسريها ما خمتصره: -رمحه هللا-قال البغوي-
ش     اطا وغري نش     ا . وقال عطية العويف: ركبانا وجماهد وقتادة وعكرمة: ش     بانا وش     يوخا. وعن ابن عباس: ن

ومش           اة. وقال أبو ص           ايف: خفافا من املال، أي فقراء، وثقاِل أي: أغنياء. وقال ابن زيد: الثقيل الذي له 
الض      يعة، فهو ثقيل يكره أن يدع ض      يعته، واْلفيف الذي ِل ض      يعة له. ويروى عن ابن عباس قال: خفافا 

أهل العس              رة. وقيل: خفافا من الس              ال ، أي: مقلني منه، وثقاِل أي: من املال، وثقاِل  أهل امليس              رة
 (245) مستكثرين منه..اه 

نها هذا اْلالف يف تفسريه لآلية مث صوب بني اآلراء ومجع بي-رمحه هللا-ولقد ذكر أبو جعفر الطربي- 
ر جلهاد أعدائه املؤمنني بالنَّففقال: وأوىل األقوال يف ذلك عندنا بالصواب أن يقال: إن هللا تعاىل ذكره أمر 

يف سبيله، خفافًا وثقاِل. وقد يدخل يف "اْلفاف" كل من كان سهال عليه النفر لقوة بدنه على ذلك، 
 وصحة جسمه وشبابه، ومن كان ذا ُيْسٍر  اٍل وفراغ من اِلشتغال، وقادرًا على الظهر والركاب.

ف اجلسم وعليله وسقيمه، ومن ُمعِسٍر من املال، ويدخل يف "الثقال"، كل من كان خبالف ذلك، من ضعي
ن والِعَيال.  ومشتغل بضيعة ومعاش، ومن كان ِل ظهَر له وِل ركاب، والشيخ وذو السِّ

فإذ كان قد يدخل يف "اْلفاف" و"الثقال" من وصفنا من أهل الصفات اليت ذكرنا، ومل يكن هللا جل ثنا}ه 
ب خصَّ من ذلك ص   نًفا دون ص   نف يف الكتاب، و  ِل على لس   ان الرس   ول ص   لى هللا عليه وس   لم، وِل َنص   َ

على خص   وص   ه دليال وجب أن يقال: إن هللا جل ثنا}ه أمر املؤمنني من أص   حاب رس   وله بالنفر للجهاد يف 
 (247)سبيله خفافًا وثقاِل مع رسوله صلى هللا عليه وسلم، على كل حال من أحوال اْلّفة والثقل.اه 

ٌر َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم تَ ْعَلُموَن {}َوَجاِهُدوا بَِأْمَواِلكُ   ْم َوأَنْ ُفِسُكْم يف َسِبيِل اَّللَِّ َذِلُكْم َخي ْ
ابذلوا  رمحه هللا يف تفسريها ما نصه: } َوَجاِهُدوا بَِأْمَواِلُكْم َوأَنْ ُفِسُكْم يف َسِبيِل اَّللَِّ { أي: -قال السعدي-

 -اد يف النفسكما جيب اجله-ويف هذا دليل على أنه جهدكم يف ذلك، واستفرغوا وسعكم يف املال والنفس، 
 جيب اجلهاد يف املال، حيث اقتضت احلاجة ودعت لذلك.

                                         
 (4/63الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع ) -انظر معامل التنزيل للبغوي -(245)
 15765)الناشر:مؤسسة الرسالة  -جامع البيان يف تأويل القرآن ألِب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد ُممد شاكر -(247)
/14 /251 ) 



80 

 

ٌر َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم تَ ْعَلُموَن { أي: اجله  اد يف النفس وامل  ال، خري لكم من التق  اع  د عن  مث ق  ال: } َذِلُكْم َخي ْ
لة جنده اليات عنده، والنصر لدين اَّلّل، والدخول يف مجذلك، ألن فيه رضا اَّلّل تعاىل، والفوز بالدرجات الع

 (248) وحزبه.اه 
يف تفسريها ما نصه: قال الزهري: خرج سعيد بن املسيب إىل الغزو وقد ذهبت  -رمحه هللا-وذكر البغوي-

إحدى عينيه، فقيل له: إنك عليل صاحب ضر، فقال: استنفر هللا اْلفيف والثقيل، فإن مل ميكِن احلرب  
 السواد وحفظت املتاع.كثرت 

 وقال عطاء اْلراساين عن ابن عباس: نسخت هذه اآلية بقوله: }وما كان املؤمنون لينفروا كافة{. 
وقال الس   دي: ملا نزلت هذه اآلية اش   تد ش   أهنا على الناس فنس   خها هللا تعاىل وأنزل: }ليس على الض   عفاء 

 (241) وِل على املرضى{اآلية.اه 
ذهب إَ عدم النس  خ يف تفس  ريها وقال: واختلف يف هذه اآلية، فقيل إهنا منس  وخة -هللارمحه  -والقرطيب-

[. وقيل: الناس  خ هلا قوله:}فلوِل نفر من  11بقوله تعاىل:} ليس على الض  عفاء وِل على املرض  ى{ ]التوبة: 
 (260)[. والصحيح أهنا ليست  نسوخة.اه 122كل فرقة منهم طائفة{ ]التوبة: 

 َلِو اْسَتطَْعَنا َْلََرْجَنا َرًضا َقرِيًبا َوَسَفرًا قَاِصًدا َِلت َّبَ ُعوَك َوَلِكْن بَ ُعَدْت َعَلْيِهُم الشُّقَُّة َوَسَيْحِلُفوَن بِاَّللَِّ }َلْو َكاَن عَ 
ُ يَ ْعَلُم ِإن َُّهْم َلَكاِذبُوَن )  ({42َمَعُكْم يُ ْهِلُكوَن أَنْ ُفَسُهْم َواَّللَّ

 (261)إعراب مفردات اآلية 
وامسه ُمذوف دّل عليه سياق الكالم أي   -ناسخ -)لو( حرف شر  غري جازم )كان( فعل ماض ناقص

كان ما دعومت إليه )عرضا( خرب كان منصوب )قريبا( نعت ل )عرضا( منصوب )الواو( عاطفة )سفرا( 
فعل  (معطوف على اْلرب منصوب مثله )قاصدا( نعت ل )سفرا( منصوب )الالم( رابطة جلواب لو )اتّبعوا

ماض مبِّن ِل ُمّل له... والواو فاعل و)الكاف( مفعول به )الواو( عاطفة )لكن( حرف لالستدراك )بعدت( 
فعل ماض... و)التاء( للتأنيث، )على حرف جّر و)هم( ضمري يف ُمل جّر متعّلق ب )بعدت(، )الشّقة( 

( جاّر وجمرور . والواو فاعل )باَّللّ فاعل مرفوع )الواو( عاطفة )السني( حرف استقبال )حيلفون( مضارع مرفوع
متعّلق ب )حيلفون(، )لو( مثل األول )استطعنا فعل ماض مبِّن على السكون.. و)نا( ضمري فاعل )الالم( 

                                         
 (338/ 1 الناشر:مؤسسة الرسالة)-تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -(248)
 (4/64الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع )  -انظر معامل التنزيل للبغوي -(241)
 (8/160القاهرة ) –الناشر : دار الكتب املصرية  -اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب-(260)
 (10/346 دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان -انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-(261)



81 

 

مثل األول )خرجنا( مثل استطعنا )مع( ظرف منصوب متعّلق ب )خرجنا(، و)كم( ضمري مضاف إليه 
 )يهلكون( مثل حيلفون

)هم( ضمري مضاف إليه. )الواو( استئنافّية )اَّلّل( لفظ اجلاللة مبتدأ مرفوع )أنفس( مفعول به منصوب و
سم و)هم( ضمري يف ُمّل نصب ا -ناسخ -)يعلم( مضارع مرفوع، والفاعل هو )إّن( حرف مشّبه بالفعل
 إّن )الالم( املزحلقة )كاذبون( خرب مرفوع وعالمة الرفع الواو.

 روائع البيان والتفسري
 َلِو اْسَتطَْعَنا َْلََرْجَنا َرًضا َقرِيًبا َوَسَفرًا قَاِصًدا َِلت َّبَ ُعوَك َوَلِكْن بَ ُعَدْت َعَلْيِهُم الشُّقَُّة َوَسَيْحِلُفوَن بِاَّللَِّ }َلْو َكاَن عَ 

ُ يَ ْعَلُم ِإن َُّهْم َلَكاِذبُوَن {  َمَعُكْم يُ ْهِلُكوَن أَنْ ُفَسُهْم َواَّللَّ
هللا عليه وسلم  يقول تعاىل موخّبًا للذين ختلفوا عن النيب صلى ما نصه: يف بياهنا-رمحه هللا–قال ابن كثري -

يف غزوة تبوك، وقعدوا عن النيب صلى هللا عليه وسلم بعد ما استأذنوه يف ذلك، مظهرين أهنم ذوو أعذار، 
قَاِصًدا { أي:  اومل يكونوا كذلك، فقال: } َلْو َكاَن َعَرًضا َقرِيًبا { قال ابن عباس: غنيمة قريبة، } َوَسَفرً 

قريبا أيضا، } ِلت َّبَ ُعوَك { أي: لكانوا جاءوا معك لذلك، } َوَلِكْن بَ ُعَدْت َعَلْيِهُم الشُّقَّةُ { أي: املسافة إىل 
 (262)الشام.اه 

َرْجَنا َمَعُكْم يُ ْهِلُكوَن َوَسَيْحِلُفوَن بِاَّللَِّ َلِو اْسَتطَْعَنا ْلََ  يف بيان قوله تعاَ} -رمحه هللا-وأضاف السعدي -
ُ يَ ْعَلُم ِإن َُّهْم َلَكاِذبُوَن  م أعذرا وأهنم { ما خمتصره: أي: سيحلفون أن ختلفهم عن اْلروج أن هلأَنْ ُفَسُهْم َواَّللَّ

 ِل يستطيعون ذلك.
ُهْم{ بالقعود والكذب  ُ يَ ْعَلُم ِإن َُّهْم َلَكاِذبُوَن{ و }يُ ْهِلُكوَن أَنْ ُفس   َ هذا العتاب إرا واإلخبار بغري الواقع، }َواَّللَّ

هو للمنافقني، الذين ختلفوا عن النيب ص      لى هللا عليه وس      لم يف "غزوة تبوك" وأبدوا من األعذار الكاذبة ما 
بني له الص    ادق من م، فيتأبدوا، فعفا النيب ص    لى هللا عليه وس    لم عنهم  جرد اعتذارهم، من غري أن ميتحنه

 (263)الكاذب، وهلذا عاتبه هللا على هذه املسارعة إىل عذرهم. اه  
  

                                         
 ( 4/168الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع ) -تفسري القرآن العظيم ِلبن كثري -(262)
 (1/338ة) الناشر: مؤسسة الرسال -ناصر السعدي تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن -(263)
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َ َلَك الَِّذيَن َصَدُقوا َوتَ ْعَلَم اْلَكاِذِبنَي )} ُ َعْنَك مِلَ أَِذْنَت هَلُْم َحَّتَّ يَ َتبَ نيَّ  ({43َعَفا اَّللَّ
 (264)إعراب مفردات اآلية 

املقّدر على األلف )اَّلّل( لفظ اجلاللة فاعل مرفوع )عن( حرف جّر )عفا( فعل ماض مبِّن على الفتح 
و)الكاف( ضمري يف ُمّل جّر متعّلق ب )عفا(، )الالم( حرف جّر )ما( اسم استفهام يف ُمّل جّر متعّلق 
ب )أذنت( وحذفت األلف من اسم اِلستفهام لدخول حرف اجلّر عليه )أذنت( فعل ماض مبِّن على 

، )حَّّت( حرف غاية وجّر )يتبنّي( «(266)»ء( فاعل )هلم( مثل عنك متعّلق ب )أذنت( السكون... و)التا
مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حَّّت )لك( مثل عنك متعّلق ب )يتبنّي(، )الذين( اسم موصول مبِّن يف 

ومعطوف  ُملّ رفع فاعل )صدقوا( فعل ماض مبِّن على الضّم... والواو فاعل )الواو( عاطفة )تعلم( مثل يتبنّي 
 عليه، والفاعل أنت )الكاذبني( مفعول به منصوب.

واملصدر املؤّول )أن يتبنّي( يف ُمّل جّر ب )حَّّت( متعّلق بفعل ُمذوف يقتضيه سياق الكالم أي هاّل 
 أخرجتهم معك، أو هاّل توّقفت عن اإلذن.

 روائع البيان والتفسري
ُ َعْنَك مِلَ أَِذْنَت هَلُْم َحَّتَّ } َ َلَك الَِّذيَن َصَدُقوا َوتَ ْعَلَم اْلَكاِذِبنَي {َعَفا اَّللَّ   يَ َتبَ نيَّ
ُ يقول تعاىل لرسوله صلى هللا عليه وسلم: }عَ  يف بياهنا إمجاًِل ما نصه:-رمحه هللا-قال السعدي- َفا اَّللَّ

 َعْنَك{ أي: ساُمك وغفر لك ما أجريت.
 َ أن متتحنهم، ليتبني لك َلَك الَِّذيَن َصَدُقوا َوتَ ْعَلَم اْلَكاِذِبنَي{ ب}مِلَ أَِذْنَت هَلُْم{ يف التخلف }َحَّتَّ يَ َتبَ نيَّ

 (265)الصادق من الكاذب، فتعذر من يستحق العذر ممن ِل يستحق ذلك.اه 
: اثنان فعلهما رسول هللا (267)وزاد البغوي يف تفسريها ما نصه: }عفا هللا عنك{ قال عمرو بن ميمون -

 ون.هبما: إذنه للمنافقني، وأخذه الفدية من أسارى بدر، فعاتبه هللا كما تسمع صلى هللا عليه وسلم ومل يؤمر

                                         
 (10/347دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان -انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-(264)
 الالم يف )مل( للتعليل، والالم يف )هلم( للتبليغ، وهلذا جاز التعليق فيهما بالفعل نفسه. - (266)
 (1/338ة) الناشر: مؤسسة الرسال -الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعديتيسري الكرمي  -(265)
عمرو بن ميمون بن مهران اجلزري اإلمام، احلافظ، أبو عبد هللا اجلزري، الفقيه. وكان يقول: لو علمت أنه بقي  - (267)

 و بن ميمون ثقة.علي حرف من السنة باليمن، ألتيتها. قال حيىي بن معني، وغريه: عمر 
وقال امليموين: مسعت أِب يصف عمرو بن ميمون  عرفة القرآن والنحو، ومل أره يغتاب أحدا. وقال هالل بن العالء: مات 

 عمرو بالرقة، وكان يؤدب حبصن مسلمة.
 (148تصراً )خمانظر سري أعالم النبالء للذهيب -وقال الواقدي، وخليفة، وأبو عبيد: مات يف سنة مخس وأربعني ومائة.
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 قال سفيان بن عيينة: انظروا إىل هذا اللطف بدأ بالعفو قبل أن يعريه بالذنب.
وقيل: إن هللا عز وجل وقره ورفع ُمله بافتتا  الكالم بالدعاء له، كما يقول الرجل ملن خياطبه إذا كان كرميا 

 عفا هللا عنك ما صنعت يف حاجيت؟ ورضي هللا عنك أِل زرتِن. وقيل معناه: أدام هللا لك العفو.عنده: 
}مل أذنت هلم{ أي: يف التخلف عنك }حَّت يتبني لك الذين ص       دقوا{ يف أعذارهم، }وتعلم الكاذبني{ 

عليه وس      لم  فيها، أي: تعلم من ِل عذر له. قال ابن عباس رض      ي هللا عنه: مل يكن رس      ول هللا ص      لى هللا
 (268)يعرف املنافقني يومئذ.اه  

 ({ 44 َعِليٌم بِاْلُمتَِّقنَي )َّللَُّ }َِل َيْسَتْأِذُنَك الَِّذيَن يُ ْؤِمُنوَن بِاَّللَِّ َواْليَ ْوِم اآْلَِخِر َأْن جُيَاِهُدوا بَِأْمَواهلِِْم َوأَنْ ُفِسِهْم َوا
 (261)إعراب مفردات اآلية 

، «(250)»)ِل( نافية )يستأذن( مضارع مرفوع )الكاف( ضمري مفعول به )الذين( مثل الذين صدقوا  
)يؤمنون( مضارع مرفوع.. والواو فاعل )باَّلّل( جاّر وجمرور متعّلق ب )يؤمنون(، )الواو( عاطفة )اليوم( 

ضارع )جياهدوا( ممعطوف على لفظ اجلاللة جمرور )اآلخر( نعت لليوم جمرور )أن( حرف مصدرّي ونصب 
 «.(251)»منصوب وعالمة النصب حذف النون.. والواو فاعل )بأمواهلم وأنفسهم( مثل بأمواهلم وأنفسكم 

واملصدر املؤّول )أن جياهدوا( يف ُمّل جّر حبرف جّر ُمذوف تقديره )يف( أي: يف أن جياهدوا... متعّلق ب 
 فّية )اَّلّل( لفظ اجلاللة مبتدأ مرفوع )عليم( خربالواو( استئنا«.)(252)»)يستأذنك( أي يستأذنوك يف اجلهاد 

 مرفوع )باملّتقني( جاّر وجمرور متعّلق ب )عليم( وعالمة اجلّر الياء.
 روائع البيان والتفسري

ُ َعِليٌم بِاْلُمتَِّقنَي { وَ  }َِل َيْسَتْأِذُنَك الَِّذيَن يُ ْؤِمُنوَن بِاَّللَِّ َواْليَ ْوِم اآْلَِخِر َأْن جُيَاِهُدوا بَِأْمَواهلِِْم َوأَنْ ُفِسِهمْ   اَّللَّ
ه وسلم يف تفسريه لآلية ما نصه: وهذا إعالٌم من هللا نبيَّه صلى هللا علي-رمحه هللا-قال أبو جعفر الطربي-

لى ِسيَما املنافقني: أن من عالماهتم اليت يُعرفون هبا ختلُّفهم عن اجلهاد يف سبيل هللا، باستئذاهنم رسول هللا ص
 عليه وسلم يف تركهم اْلروَج معه إذا استنفروا باملعاذير الكاذبة.هللا 

                                         
 (4/64الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع ) -انظر معامل التنزيل للبغوي -(268)
 (10/348 دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان -انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-(261)
 (.43يف اآلية السابقة ) - (250)
 ( من هذه السورة.41يف اآلية ) - (251)
جيوز أن يكون اجلاّر احملذوف هو )عن(، فيتعّلق  حذوف تقديره التخلف أو القعود أي يستأذنوك يف التخّلف  - (252)

 أو القعود عن اجلهاد.
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يقول جل ثنا}ه لنبيه ُممد ص          لى هللا عليه وس          لم: يا ُممد، ِل تأذننَّ يف التخلُّف عنك إذا خرجت لغزو 
عدّوك، ملن اس       تأذنك يف التخلف من غري عذر، فإنه ِل يس       تأذنك يف ذلك إِل منافق ِل يؤمن باب واليوم 

خر. فأمَّا الذي يصّدق باب، ويقرُّ بوحدانيته وبالبعث والدار اآلخرة والثواب والعقاب، فإنه ِل يستأذنك اآل
ترك الغزو وجهاد أعداء هللا  اله ونفس             ه }وهللا عليم باملتقني{، يقول: وهللا ذو علم  ن خافه، فاتقاه  يف

 ذلك من زو عدّوه وجهادهم  اله ونفسه، وغريبأداء فرائضه، واجتناب معاصيه، واملسارعة إىل طاعته يف غ
 (253)أمره وهنيه.اه 

َا َيْسَتْأِذُنَك الَِّذيَن َِل يُ ْؤِمُنوَن بِاَّللَِّ َواْليَ ْوِم اآْلَِخِر َواْرتَاَبْت قُ ُلوبُ ُهْم فَ ُهْم يف َريْبِ   ({46ْم يَ تَ َردَُّدوَن )هِ }ِإرَّ
 (254)إعراب مفردات اآلية 
و)ِل( نافية )الواو( عاطفة )ارتابت( « (256)»)يستأذنك الذين... اآلخر( مثل نظريها )إّرا( كاّفة ومكفوفة 

فعل ماض.. و)التاء( للتأنيث )قلوب( فاعل مرفوع و)هم( ضمري مضاف إليه )الفاء( عاطفة )هم( ضمري 
يه لمنفصل مبِّن يف ُمّل رفع مبتدأ )يف ريب( جاّر وجمرور متعّلق ب )يرتّددون(، و)هم( ضمري مضاف إ

 «(255)»)يرتّددون( مثل يؤمنون 
 روائع البيان والتفسري

َا َيْسَتْأِذُنَك الَِّذيَن َِل يُ ْؤِمُنوَن بِاَّللَِّ َواْليَ ْوِم اآْلَِخِر َواْرتَاَبْت قُ ُلوبُ ُهْم فَ ُهْم يف َريْبِ   ْم يَ تَ َردَُّدوَن {هِ }ِإرَّ
}إرا يس        تأذنك{ أي: يف القعود ممن ِل عذر له }الذين ِل  قال ابن كثري يف تفس        ريها إمجاًِل ما نص        ه:-

يؤمنون باب واليوم اآلخر{ أي: ِل يرجون ثواب هللا يف الدار اآلخرة على أعماهلم، }وارتابت قلوهبم{ أي: 
ش     كت يف ص     حة ما جئتهم به، }فهم يف ريبهم يرتددون{ أي: يتحريون، يقدمون رجال ويؤخرون أخرى، 

بتة يف ش   يء، فهم قوم حيارى هلكى، ِل إىل هؤِلء وِل إىل هؤِلء، ومن يض   لل هللا فلن وليس   ت هلم قدم ثا
 (257)جتد له سبيال.اه 

ُ انِْبَعاثَ ُهْم فَ ثَبََّطُهْم َوِقيَل اقْ ُعُدوا  ًة َوَلِكْن َكرَِه اَّللَّ  ({45َع اْلَقاِعِديَن )مَ }َوَلْو أَرَاُدوا اْْلُُروَج أَلََعدُّوا َلُه ُعدَّ

                                         
  15757الناشر :مؤسسة الرسالة ) -جامع البيان يف تأويل القرآن ألِب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد ُممد شاكر -(253)

 /14 /274  ) 
 (10/341دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان -إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف انظر اجلدول يف-(254)
 (.44يف اآلية السابقة ) - (256)
 (.44يف اآلية السابقة ) - (255)
 (4/161الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع) -تفسري القرآن العظيم ِلبن كثري -(257)
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 (258)ردات اآلية إعراب مف
)الواو( استئنافّية )لو( حرف شر  غري جازم )أرادوا( فعل ماض وفاعله )اْلروج( مفعول به منصوب )الالم(  

رابطة جلواب لو )أعّدوا( مثل أرادوا )الالم( حرف جّر و)اهلاء( ضمري يف ُمّل جّر متعّلق ب )أعّدوا(، )عّدة( 
، )اَّلّل( لفظ اجلاللة فاعل مرفوع «(251)»ثل لكن بعدت مفعول به منصوب )الواو( عاطفة )لكن كره( م

)انبعاث( مفعول به منصوب و)هم( ضمري مضاف إليه )الفاء( عاطفة )ثّبط( فعل ماض، والفاعل هو 
و)هم( ضمري مفعول به )الواو( عاطفة )قيل( فعل ماض مبِّن للمجهول )اقعدوا( فعل أمر مبِّن على حذف 

رف منصوب متعّلق ب )اقعدوا(، )القاعدين( مضاف إليه جمرور وعالمة اجلّر النون... والواو فاعل )مع( ظ
 الياء.

 روائع البيان والتفسري
ُ انِْبَعاثَ ُهْم فَ ثَبََّطُهْم َوِقيَل اقْ ُعُدوا  ًة َوَلِكْن َكرَِه اَّللَّ  َع اْلَقاِعِديَن {مَ }َوَلْو أَرَاُدوا اْْلُُروَج أَلََعدُّوا َلُه ُعدَّ

منهم من  يقول تعاىل مبينا أن املتخلفني من املنافقني قد ظهر يف بياهنا ما نصه: -رمحه هللا-السعديقال -
القرائن ما يبني أهنم ما قصدوا اْلروج للجهاد بالكلية، وأن أعذارهم اليت اعتذروها باطلة، فإن العذر هو 

 يعذر. نعه مانع شرعي، فهذا الذياملانع الذي مينع إذا بذل العبد وسعه، وسعى يف أسباب اْلروج، مث م
ًة { أي: ِلستعدوا وعملوا ما ميكنهم من  }و{ أما هؤِلء املنافقون ف  } َلْو أَرَاُدوا اْْلُُروَج ألَعدُّوا َلُه ُعدَّ

 األسباب، ولكن ملا مل يعدوا له عدة، علم أهنم ما أرادوا اْلروج.
ُ انِْبَعاثَ ُهْم { معكم يف  رهم وحثهم اْلروج للغزو }فَ ثَبََّطُهْم { قدرا وقض            اء، وإن كان قد أم}َوَلِكْن َكرَِه اَّللَّ

على اْلروج، وجعلهم مقتدرين عليه، ولكن حبكمته ما أراد إعانتهم، بل خذهلم وثبطهم }َوِقيَل اقْ ُعُدوا َمَع 
 (270)اْلَقاِعِديَن{ من النساء واملعذورين.اه  

يط رد اإلنسان عن الشيء والتثب ه لشر  اآلية فقال ما خمتصره:فائدة جليلة يف بيان-رمحه هللا-وزاد ابن القيم-
الذي يفعله. قال ابن عباس: يريد خزهلم وكسلهم عن اْلروج. وقال يف رواية أخري: حبسهم. قال مقاتل: 

 وأوحى إىل قلوهبم اقعدوا مع القاعدين.
 الَِّذيَن ِل يُ ْؤِمُنوَن بِاَّللَِّ ا َيْسَتْأِذُنكَ وقد بني سبحانه حكمته يف هذا التثبيط واْلذِلن قبل وبعد، فقال: }ِإرَّ  

ُ انِْبعاثَ ُهْم عُ  َواْليَ ْوِم اآْلِخِر َواْرتاَبْت قُ ُلوبُ ُهْم فَ ُهْم يف َريِْبِهْم يَ تَ َردَُّدوَن َوَلْو أَراُدوا اْْلُُروَج أَلََعدُّوا َلهُ  ًة َولِكْن َكرَِه اَّللَّ دَّ

                                         
 (10/360 دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان -بن عبد الرحيم صايفانظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود -(258)
 ( من هذه السورة.42يف اآلية ) - (251)
 (1/331ة) الناشر: مؤسسة الرسال -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -(270)
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مل يريدوا اْلروج َمَع اْلقاِعِديَن{ فلما تركوا اإلميان به وبلقائه، وارتابوا  ا ِل ريب فيه، و فَ ثَبََّطُهْم َوِقيَل اقْ ُعُدوا 
 يف طاعة هللا، ومل يستدعوا له، وِل أخذوا أهبة ذلك كره سبحانه انبعاث من هذا شأنه.

قه إليه وأكرمهم لفإن من مل يرفع به وبرس  وله وكتابه رأس  ا ومل يقبل هديته اليت أهداها إليه على يد أحب خ 
عليه، ومل يعرف قدر هذه النعمة وِل ش             كرها، بل بدهلا كفرا. فإن طاعة هذا وخروجه مع رس             وله يكرهه 
س              بحانه فثّبطه لئال يقع ما يكره من خروجه، وأوحى إىل قلبه قدرا وكونا أن يقعد مع القاعدين مث أخرب 

 (271) عنهم.اه سبحانه عن احلكمة اليت تتعلق باملؤمنني يف تثبيط هؤِلء 
َنَة َوِفيُكْم مَسَّاعُ  ُغوَنُكُم اْلِفت ْ َن هَلُْم َواَّللَُّ َعِليٌم و }َلْو َخَرُجوا ِفيُكْم َما زَاُدوُكْم ِإِلَّ َخَباًِل َوأَلَْوَضُعوا ِخاَلَلُكْم يَ ب ْ

 ({ 47بِالظَّاِلِمنَي )
 (272)إعراب مفردات اآلية 

جّر و)كم( ضمري يف ُمّل جّر متعّلق ب )خرجوا( على ، )يف( حرف «(273)»)لو خرجوا( مثل لو أرادوا 
حذف مضاف أي يف جيشكم )ما( حرف نفي )زادوا( مثل أرادوا، و)كم( ضمري مفعول به )اِّل( أداة 

، )الواو( عاطفة )الالم( رابطة جلواب لو )أوضعوا( مثل «(274)»حصر )خباِل( مفعول به ثان منصوب 
ق ب )أوضعوا(، و)كم( مضاف إليه )يبغون( مضارع مرفوع.. والواو أرادوا، )خالل( ظرف مكان مبِّن متعلّ 

، )الفتنة( مفعول به منصوب )الواو( حالّية )فيكم( مثل األول «(276)»فاعل و)كم( ضمري مفعول به 
متعّلق  حذوف خرب مقّدم )مسّاعون( مبتدأ مؤّخر مرفوع وعالمة الرفع الواو )هلم( مثل فيكم متعّلق ب 

 «.(275)»لواو( استئنافّية )اَّلّل عليم بالظاملني( مثل اَّلّل عليم باملّتقني )مسّاعون(، )ا
 روائع البيان والتفسري

َنَة َوِفيُكْم مَسَّاعُ  ُغوَنُكُم اْلِفت ْ َن هَلُْم َواَّللَُّ َعِليٌم و }َلْو َخَرُجوا ِفيُكْم َما زَاُدوُكْم ِإِلَّ َخَباًِل َوأَلَْوَضُعوا ِخاَلَلُكْم يَ ب ْ
 بِالظَّاِلِمنَي { 

                                         
 ه 1410-الطبعة: األوىل-بريوت–دار ومكتبة اهلاللالناشر: -( 304تفسري القرآن الكرمي   ِلبن القيم/ -(271)
 (10/361 دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان -انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-(272)
 ( السابقة.45يف اآلية ) - (273)
 ِل.دوكم شيئا إِل خباهو على رأي الزخمشرّي مستثع ب )إِل( مّتصل، واملفعول الثاين ُمذوف أي ما زوّ  - (274)
هذا الضمري جمرور بالالم يف األصل أي يبغون لكم، فلّما حذفت الالم اّتصل الضمري بالفعل فكان مفعوِل به  - (276)

 على السعة.
 ( من هذه السورة.44يف اآلية ) - (275)
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 عليه هللا }لو خرجوا فيكم{ وذلك أن رس  ول هللا ص  لى يف تفس  ريها ما خمتص  ره:–رمحه هللا  -قال البغوي-
وسلم أمرهم باجلهاد لغزوة تبوك، فضرب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عسكره على ثنية الوداع، وضرب 
عبد هللا بن أِب على أس   فل من ثنية الوداع، ومل يكن بأقل العس   كرين، فلما س   ار رس   ول هللا ص   لى هللا عليه 

عزي نبيه صلى هللا هل الريب، فأنزل هللا تعاىل يوسلم ختلف عنه عبد هللا بن أِب فيمن ختلف من املنافقني وأ
عليه وس      لم }لو خرجوا{ يعِن املنافقني }فيكم{ أي معكم، }ما زادوكم إِل خباِل{ أي: فس      ادا وش      را. 
ومعع الفساد: إيقاع اجلنب والفشل بني املؤمنني بتهويل األمر، }وألوضعوا{ أسرعوا، }خاللكم{ وسطكم 

نكم ب  النميم  ة ونق  ل احل  دي  ث من البعض إىل البعض. وقي  ل: }وألوض              عوا ب  إيق  اع الع  داوة والبغض                اء بي
خاللكم{ أي: أس              رعوا فيما خيل بكم. }يبغونكم الفتنة{ أي: يطلبون لكم ما تفتنون به، يقولون: لقد 
مجع لكم كذا وكذا، وإنكم مهزومون وس              يظهر عليكم عدوكم وحنو ذلك. وقال الكليب: يبغونكم الفتنة 

ش     ر. وقال الض     حاك: الفتنة الش     رك، ويقال: بغيته الش     ر واْلري أبغيه بغاء إذا التمس     ته له، يعِن: العيب وال
 (277) يعِن: بغيت له.اه 

  يف تفسريه لبقية اآلية ما نصه: -رمحه هللا -وأضاف السعدي-
م حريصني ه }َوِفيُكْم{ أناس ضعفاء العقول }مَسَّاُعوَن هَلُْم{ أي: مستجيبون لدعوهتم يغرتون هبم، فإذا كانوا

على خذِلنكم، وإلقاء الشر بينكم، وتثبيطكم عن أعدائكم، وفيكم من يقبل منهم ويستنصحهم. فما 
ظنك بالشر احلاصل من خروجهم مع املؤمنني، والنقص الكثري منهم، فلله أمت احلكمة حيث ثبطهم ومنعهم 

 نفعهم، بل يضرهم.من اْلروج مع عباده املؤمنني رمحة هبم، ولطفا من أن يداخلهم ما ِل ي
ُ َعِليٌم بِالظَّاِلِمنَي{ فيعلم عباده كيف حيذروهنم، ويبني هلم من املفاس               د الناش              ئة من خمالطتهم.اه   }َواَّللَّ

(278) 
َنَة ِمْن قَ ْبُل َوقَ لَُّبوا َلَك اأْلُُموَر َحَّتَّ َجاَء احلَْقُّ َوَظَهَر أَْمُر اَّللَِّ َوُهْم كَ   ({48ُهوَن )ارِ }َلَقِد ابْ تَ َغُوا اْلِفت ْ

 (271)إعراب مفردات اآلية 
)الالم( واقعة يف جواب قسم مقّدر )قد( حرف حتقيق )ابتغوا( فعل ماض مبِّن على الضّم... والواو فاعل 
)الفتنة( مفعول به منصوب )من( حرف جّر )قبل( اسم مبِّن على الضّم يف ُمّل جّر متعّلق ب )ابتغوا(، 

وا )الالم( حرف جّر و)الكاف( ضمري يف ُمّل جّر متعّلق ب )قّلبوا(، )األمور( )الواو( عاطفة )قّلبوا( مثل ابتغ
، )جاء( فعل ماض )احلّق( فاعل مرفوع )الواو( عاطفة «(280)»مفعول به منصوب )حَّّت( حرف غاية وجر 

                                         
 (4/65الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع )  -انظر معامل التنزيل للبغوي -(277)
 (1/331) الناشر: مؤسسة الرسالة-الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي تيسري -(278)
 (10/363 دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان -انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-(271)
 أو حرف ابتداء، واجلملة بعده استئنافّية ِل ُمّل هلا. - (280)
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بتدأ م)ظهر أمر( مثل جاء احلّق )اَّلّل( لفظ اجلاللة مضاف إليه جمرور )الواو( حالّية )هم( ضمري منفصل 
 )كارهون( خرب مرفوع وعالمة الرفع الواو.

 «.(281)»واملصدر املؤّول )أن جاء... ( يف ُمّل جّر ب )حَّّت( متعّلق ب )قّلبوا( 
 روائع البيان والتفسري

َنَة ِمْن قَ ْبُل َوقَ لَُّبوا َلَك اأْلُُموَر َحَّتَّ َجاَء احلَْقُّ َوَظَهَر أَْمُر اَّللَِّ    َوُهْم َكارُِهوَن {}َلَقِد ابْ تَ َغُوا اْلِفت ْ
يف تفس              ريها إمجاًِل ما نص               ه: يقول تعاىل ذكره: لقد التمس هؤِلء -رمحه هللا-قال أبو جعفر الطربي-

املنافقون الفتنة ألص   حابك، يا ُممد، التمس   وا ص   دَّهم عن دينهم وحرص   وا على رّدهم إىل الكفِر بالتخذيل 
كان   ، حني انص     رف عنك  ن تبعه من قومه. وذلكعنه، كفعل عبد هللا بن أِّب بك وبأص     حابك يوم أحدٍ 

ابتغاءهم ما كانوا ابتغوا ألص     حاب وس     ول هللا ص     لى هللا عليه وس     لم من الفتنة من قبل. ويعِن بقوله:}من 
قبل{، من قبل هذا }وقلبوا لك األمور{، يقول: وأجالوا فيك ويف إبطال الدين الذي بعثك به هللا الرأَي 

ما تأتيهم به، ورّده عليك }حَّت جاء احلق{، يقول: حَّت جاء نص       ر هللا }وظهر بالتخذيل عنك، وإنكار 
أمر هللا{، يقول: وظهر دين هللا الذي أمَر به وافرتض      ه على خلقه، وهو اإلس      الم }وهم كارهون{، يقول: 

ا من و واملنافقون بظهور أمر هللا ونص        ره إياك كارهون. وكذلك اآلن، يظهرك هللا ويظهر دينه على الذين كفر 
 (282)الروم وغريهم من أهل الكفر به، وهم كارهون.اه 

َنِة َسَقطُوا َوِإنَّ َجَهنََّم َلُمِحيطٌَة بِاْلَكافِ  ُهْم َمْن يَ ُقوُل اْئَذْن َِ َوَِل تَ ْفِتِنِّ َأَِل يف اْلِفت ْ  ({41يَن )رِ }َوِمن ْ
 (283)إعراب مفردات اآلية 

)الواو( استئنافّية )من( حرف جّر و)هم( ضمري يف ُمّل جّر متعّلق بنعت ْلرب ُمذوف مقّدم أي بعض 
منهم.. )من( اسم موصول مبِّن يف ُمّل رفع مبتدأ مؤّخر )يقول( مضارع مرفوع، والفاعل هو وهو العائد 

(، جّر متعّلق ب )ائذن )ائذن( فعل أمر دعائّي والفاعل أنت )الالم( حرف جّر و)الياء( ضمري يف ُملّ 
)الواو( عاطفة )ِل( ناهية جازمة دعائية )تفنت( مضارع جمزوم و)النون( للوقاية و)الياء( ضمري مفعول به، 
والفاعل ضمري مسترت تقديره أنت )أِل( حرف تنبيه )يف الفتنة( جاّر وجمرور متعّلق ب )سقطوا( وهو فعل 

اسم إّن  )جهّنم( -ناسخ -عاطفة )إّن( حرف مشّبه بالفعل ماض مبِّن على الضّم.. والواو فاعل )الواو(

                                         
 أو متعّلق  حذوف أي: استمّروا يف تقليب األمور حَّّت جاء. - (281)
  15781الناشر : مؤسسة الرسالة ) -جامع البيان يف تأويل القرآن ألِب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد ُممد شاكر -(282)

 /14/283  ) 
 (10/366 دمشق)–اإلميان نشر:دار الرشيد مؤسسة -انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-(283)



81 

 

منصوب وهو ممنوع من التنوين )الالم( املزحلقة للتوكيد )ُميطة( خرب مرفوع )بالكافرين( جاّر وجمرور متعّلق 
 ب )ُميطة(، وعالمة اجلّر الياء.

 روائع البيان والتفسري
ُهْم َمْن يَ ُقوُل اْئَذْن َِ َوَِل تَ ْفتِ  َنِة َسَقطُوا َوِإنَّ َجَهنََّم َلُمِحيطٌَة بِ }َوِمن ْ  اْلَكاِفرِيَن {ِنِّ َأَِل يف اْلِفت ْ

  يف تفسريها ما خمتصره:-رمحه هللا -قال البغوي-
قال ابن عباس: اعتل جد بن قيس ومل تكن له علة إِل النفاق، فأعرض عنه النيب ص        لى هللا عليه وس        لم،  

فقال: أذنت لك فأنزل هللا عز وجل: }ومنهم{ يعِن من املنافقني }من يقول ائذن َ{ يف التخلف }وِل 
 تفتِن{ ببنات األصفر. قال قتادة: وِل تؤمثِن: }أِل يف الفتنة سقطوا{ أي:

يف الش      رك واإلمث وقعوا بنفاقهم وخالفهم أمر هللا وأمر رس      وله، }وإن جهنم حمليطة بالكافرين{ مطبقة هبم   
 (284) وجامعة هلم فيها.اه 

َنِة َسَقطُوا { يف تفسريه لقوله تعاَ -رمحه هللا-وزاد السعدي-   صه:ما ن} َأِل يف اْلِفت ْ
هي لتخلف مفس        دة كربى وفتنة عظمى ُمققة، و فإنه على تقدير ص        دق هذا القائل يف قص        ده، فإن يف ا

معص   ية اَّلّل ومعص   ية رس   وله، والتجر} على اإلمث الكبري، والوزر العظيم، وأما اْلروج فمفس   دة قليلة بالنس   بة 
للتخلف، وهي متومهة، مع أن هذا القائل قص        ده التخلف ِل غري، وهلذا توعدهم اَّلّل بقوله: } َوِإنَّ َجَهنََّم 

 (286)اْلَكاِفرِيَن { ليس هلم عنها مفر وِل مناص، وِل فكاك، وِل خالص.اه  َلُمِحيطٌَة بِ 
 ({ 60ْم َفرُِحوَن )هُ }ِإْن ُتِصْبَك َحَسَنٌة َتُسْؤُهْم َوِإْن ُتِصْبَك ُمِصيَبٌة يَ ُقوُلوا َقْد َأَخْذنَا أَْمَرنَا ِمْن قَ ْبُل َويَ تَ َولَّْوا وَ 

 (285)إعراب مفردات اآلية 
جازم )تصب( مضارع جمزوم فعل الشر ، )الكاف( ضمري مفعول به )حسنة( فاعل مرفوع )إن( حرف شر  

)تسؤ( مضارع جمزوم جواب الشر  و)هم( ضمري مفعول به والفاعل ضمري مسترت تقديره هي )الواو( عاطفة 
)إن تصبك مصيبة( مثل إن تصبك حسنة )يقولوا( مضارع جمزوم جواب الشر  الثاين وعالمة اجلزم حذف 

لنون... والواو فاعل )قد( حرف حتقيق )أخذنا( فعل ماض مبِّن على السكون.. و)نا( ضمري فاعل )أمرنا( ا
مفعول به منصوب.. و)نا( مضاف إليه )من( حرف جّر )قبل( اسم مبِّن يف ُمّل جّر متعّلق ب )أخذنا(، 

ُمّل رفع مبتدأ   منفصل مبِّن يف)الواو( عاطفة )يتوّلوا( مثل يقولوا ومعطوف عليه )الواو( حالّية )هم( ضمري
 )فرحون( خرب مرفوع وعالمة الرفع الواو.

                                         
 (4/67الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع )  -انظر معامل التنزيل للبغوي -(284)
 (1/331) الناشر: مؤسسة الرسالة-تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -(286)
 (10/367دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان -انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-(285)
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 روائع البيان والتفسري
 ْم َفرُِحوَن { هُ }ِإْن ُتِصْبَك َحَسَنٌة َتُسْؤُهْم َوِإْن ُتِصْبَك ُمِصيَبٌة يَ ُقوُلوا َقْد َأَخْذنَا أَْمَرنَا ِمْن قَ ْبُل َويَ تَ َولَّْوا وَ 

ون للدين يقول تعاىل مبينا أن املنافقني هم األعداء حقا، املبغض يف بياهنا ما نصه: -رمحه هللا-قال السعدي-
 صرفا: }ِإْن ُتِصْبَك َحَسَنٌة{ كنصر وإدالة على العدو }َتُسْؤُهْم{ أي: حتزهنم وتغمهم.

 }َوِإْن ُتِصْبَك ُمِصيَبٌة{ كإدالة العدو عليك }يَ ُقوُلوا{ متبجحني بسالمتهم من احلضور معك.
 }َقْد َأَخْذنَا أَْمَرنَا ِمْن قَ ْبُل{ أي: قد حذرنا وعملنا  ا ينجينا من الوقوع يف مثل هذه املصيبة.

 (287)}َويَ تَ َولَّْوا َوُهْم َفرُِحوَن{ فيفرحون  صيبتك، وبعدم مشاركتهم إياك فيها.اه  
ُ لََنا ُهَو َمْوَِلنَا وَ   ({61ُنوَن )َعَلى اَّللَِّ فَ ْلَيتَ وَكَِّل اْلُمْؤمِ }ُقْل َلْن ُيِصيبَ َنا ِإِلَّ َما َكَتَب اَّللَّ

 (288)إعراب مفردات اآلية 
)قل( فعل أمر، والفاعل أنت )لن( حرف نفي ونصب )يصيب( مضارع منصوب )ونا( ضمري مفعول به 
)إِّل( أداة حصر )ما( اسم موصول مبِّن يف ُمّل رفع فاعل )كتب( فعل ماض )اَّلّل( لفظ اجلاللة فاعل 

والعائد ُمذوف أي كتبه )الالم( حرف جّر و)نا( ضمري يف ُمّل جّر متعّلق ب )كتب(، )هو( ضمري مرفوع 
منفصل مبِّن يف ُمّل رفع مبتدأ )موىل( خرب مرفوع وعالمة الرفع الضّمة املقّدرة على األلف و)نا( ضمري 

  مقّدر ء( رابطة جلواب شر مضاف إليه )الواو( عاطفة )على اَّلّل( جاّر وجمرور متعّلق ب )يتوّكل(، )الفا
، )الالم( ِلم األمر )يتوّكل( مضارع جمزوم وحّرك بالكسر ِللتقاء الساكنني )املؤمنون( فاعل مرفوع «(281)»

 وعالمة الرفع الواو.
 روائع البيان والتفسري

ُ لََنا ُهَو َمْوَِلنَا َوَعَلى اَّللَِّ   ْؤِمُنوَن {فَ ْلَيتَ وَكَِّل اْلمُ }ُقْل َلْن ُيِصيبَ َنا ِإِلَّ َما َكَتَب اَّللَّ
 }قل{ أي: هلم }لن يص      يبنا إِل ما كتب هللا لنا{ أي: حنن فقال ما نص      ه:-رمحه هللا -فس      رها ابن كثري-

حتت مش              يئة هللا، وقدره، }هو موِلنا{ أي: س              يدنا وملجؤنا }وعلى هللا فليتوكل املؤمنون{ أي: وحنن 
 (210)متوكلون عليه، وهو حسبنا ونعم الوكيل.اه 

                                         
 (1/331ة) الناشر:مؤسسة الرسال -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -(287)
 (10/361 دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان -انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-(288)
كما يف قوله   الفاء سببّية .. للدِللة على استحبابه تعاىل للتوّكل»ال اجلمل يف حاشيته على تفسري اجلاللني، ق - (281)
 اه .« فإيّاي فارهبون»
 ( 4/152الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع) -تفسري القرآن العظيم ِلبن كثري -(210)
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ْن ِعْنِدِه أَْو بِأَْيِديَنا }ُقْل َهْل تَ َربَُّصوَن بَِنا ِإِلَّ ِإْحَدى احلُْْسنَ يَ نْيِ َوحَنُْن نَ تَ َربَُّص ِبُكْم َأْن ُيِصيَبُكُم اَّللَُّ ِبَعَذاٍب مِ 
 ({ 62فَ تَ َربَُّصوا ِإنَّا َمَعُكْم ُمتَ َربُِّصوَن )

 (211)إعراب مفردات اآلية 
، )هل( حرف استفهام فيه معع النفي )ترّبصون( مضارع مرفوع ُمذوف منه «(212)»)قل( مثل السابق 

، «(213)»إحدى التاءين... والواو فاعل )الباء( حرف جّر و)نا( ضمري يف ُمّل جّر متعّلق ب )ترّبصون( 
)إِل( أداة حصر )إحدى( مفعول به منصوب وعالمة النصب الفتحة املقّدرة على األلف )احلسنيني( مضاف 

جمرور وعالمة اجلّر الياء )الواو( عاطفة )حنن( ضمري منفصل مبِّن يف ُمّل رفع مبتدأ )نرتّبص( مضارع  إليه
مرفوع، والفاعل ضمري مسترت تقديره حنن )بكم( مثل بنا متعّلق ب )نرتّبص(، )أن( حرف مصدري ونصب 

اّر وجمرور )بعذاب( ج)يصيب( مضارع منصوب و)كم( ضمري مفعول به )اَّلّل( لفظ اجلاللة فاعل مرفوع 
متعّلق ب )يصيب(، )من عند( جاّر وجمرور متعّلق بنعت ل )عذاب( و)اهلاء( مضاف إليه )أو( حرف 
عطف للتخيري )بأيدي( جاّر وجمرور متعّلق بنعت ل )عذاب( معطوف على اجلاّر قبله و)نا( ضمري مضاف 

 إليه.
 له نرتّبص.واملصدر املؤّول )أن يصيبكم( يف ُمّل نصب مفعول به عام

)الفاء( رابطة جلواب شر  مقّدر )ترّبصوا( فعل أمر مبِّن على حذف النون.. والواو فاعل )إّن( حرف مشّبه 
و)نا( ضمري يف ُماّل نصب اسم اّن )مع( ظرف منصوب متعّلق ب )مرتّبصون(، و)كم(  -ناسخ -بالفعل

 ضمري مضاف إليه )مرتّبصون( خرب إّن مرفوع وعالمة الرفع الواو.
 روائع البيان والتفسري

ْن ِعْنِدِه أَْو بِأَْيِديَنا }ُقْل َهْل تَ َربَُّصوَن بَِنا ِإِلَّ ِإْحَدى احلُْْسنَ يَ نْيِ َوحَنُْن نَ تَ َربَُّص ِبُكْم َأْن ُيِصيَبُكُم اَّللَُّ ِبَعَذاٍب مِ 
 فَ تَ َربَُّصوا ِإنَّا َمَعُكْم ُمتَ َربُِّصوَن { 

نَ ي َ يف  -رمحه هللا-قال القرطيب- وَن بَِنا ِإِلَّ ِإْحَدى احلُْس    ْ  نْيِ {ما خمتص    ره:تفس    ريه لقوله تعاَ} ُقْل َهْل تَ َربَّص    ُ
والرتبص اِلنتظار. يقال: تربص بالطعام أي انتظر به إىل حني الغالء. واحلس         ع تأنيث األحس         ن. وواحد 

. واملراد أيت امرأة حس       عاحلس       نيني حس       ع، واجلمع احلس       ع. وِل جيوز أن ينطق به إِل معرفا. ِل يقال: ر 
 (214)باحلسنيني الغنيمة والشهادة، عن ابن عباس وجماهد وغريمها. واللفظ استفهام واملعع توبيخ. اه 

                                         
 (10/361 دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان -صايفانظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم -(211)
 (.61يف اآلية السابقة ) - (212)
 أو متعّلق بفعل ُمذوف، والتقدير هل ترّبصون أن يقع بنا إِّل إحدى احلسنيني. - (213)
 (8/150القاهرة )  –الناشر : دار الكتب املصرية  -اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب--(214)
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ر: يف تفسريها إمجاِلً ما نصه: أي: قل للمنافقني الذين يرتبصون بكم الدوائ -رمحه هللا -وأضاف السعدي -
باألعداء   أمرا فيه غاية نفعنا، وهو إحدى احلسنيني، إما الظفرأي شيء تربصون بنا؟ فإنكم ِل تربصون بنا إِل

والنصر عليهم ونيل الثواب األخروي والدنيوي. وإما الشهادة اليت هي من أعلى درجات اْللق، وأرفع املنازل 
 عند هللا.

ب لنا بفنحن نرتبص بكم، أن يص  يبكم هللا بعذاب من عنده، ِل س   -يا معش  ر املنافقني-وأما تربص  نا بكم 
وَن{ بكم الش    وا{ بنا اْلري }ِإنَّا َمَعُكْم ُمتَ َربِّص   ُ ر.اه  فيه، أو بأيدينا، بأن يس   لطنا عليكم فنقتلكم. }فَ تَ َربَّص   ُ

(216) 
 ({ 63}ُقْل أَْنِفُقوا َطْوًعا أَْو َكْرًها َلْن يُ تَ َقبََّل ِمْنُكْم ِإنَُّكْم ُكْنُتْم قَ ْوًما فَاِسِقنَي )

 (215)إعراب مفردات اآلية 
، )أنفقوا( فعل أمر مبِّن على حذف )النون.. والواو فاعل )طوعا( مصدر يف «(217)»)قل( مثل السابق 

، )لن( حرف نفي «(218)»موضع احلال منصوب )الواو( عاطفة )كرها( معطوفة على )طوعا( منصوب 
ي: لن أ ونصب )يتقّبل( مضارع مبِّن للمجهول منصوب، ونائب الفاعل ُمذوف دّل عليه قوله )أنفقوا(

يتقّبل منكم ما أنفقتموه )من( حرف جّر و)كم( ضمري يف ُمّل جّر متعّلق ب )يتقّبل(، )إّن( حرف مشّبه 
ن و)مت( ضمري اسم كا -ناسخ -بالفعل و)كم( ضمري يف ُمّل نصب اسم إّن )كنتم( فعل ماض ناقص

 )قوما( خرب كان منصوب )فاسقني( نعت ل )قوما( منصوب وعالمة النصب الياء.
 روائع البيان والتفسري

 }ُقْل أَْنِفُقوا َطْوًعا أَْو َكْرًها َلْن يُ تَ َقبََّل ِمْنُكْم ِإنَُّكْم ُكْنُتْم قَ ْوًما فَاِسِقنَي { 
ه وسلم:}قل{، يقول تعاىل ذكره لنبيه ُممد صلى هللا علي يف تفسريها: -رمحه هللا -قال أبو جعفر الطربي-

ا كيف ش         ئتم أموالكم يف س         فركم هذا وغريه، وعلى أي حال ش         ئتم، من يا ُممد، هلؤِلء املنافقني: أنفقو 
حال الطوع والكره، فإنكم إن تنفقوها لن يتقبَّل هللا منكم نفقاتكم، وأنتم يف ش               ك من دينكم، وجهٍل 
منكم بنبوة نبيكم، وس    وء معرفة منكم بثواب هللا وعقابه }إنكم كنتم قوًما فاس    قني{، يقول: خارجني عن 

 (211)ربكم.اه اإلميان ب
                                         

 (1/331مؤسسة الرسالة)  -الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعديتيسري الكرمي  -(216)
 (10/351 دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان -انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-(215)
 ( من هذه السورة.61يف اآلية ) - (217)
 ( من سورة آل عمران83انظر اآلية ) - (218)
/ 15802الناشر:مؤسسة الرسالة ) -جامع البيان يف تأويل القرآن ألِب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد ُممد شاكر -(211)

14/212 ) 
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ُهْم نَ َفَقاتُ ُهْم ِإِلَّ أَن َُّهْم َكَفُروا بِاَّللَِّ َوِبَرُسولِِه َوَِل يَْأتُوَن الصَّ  اَلَة ِإِلَّ َوُهْم ُكَساىَل َوَِل }َوَما َمنَ َعُهْم َأْن تُ ْقَبَل ِمن ْ
 ({64يُ ْنِفُقوَن ِإِلَّ َوُهْم َكارُِهوَن )

 (300)إعراب مفردات اآلية 
)ما( نافية )منع( فعل ماض و)هم( ضمري مفعول به )أن( حرف مصدرّي ونصب )تقبل( )الواو( عاطفة 

متعّلق ب )تقبل(، )نفقات( نائب الفاعل « (301)»مضارع منصوب مبِّن للمجهول )منهم( مثل منكم 
 مرفوع و)هم( مضاف إليه.

 متعّلق ب )منع(.« (302)»واملصدر املؤّول )أن تقبل( يف ُمّل جّر حبرف جّر ُمذوف أي من أن تقبل 
و)هم( ضمري يف ُمّل نصب اسم أّن )كفروا( فعل  -ناسخ -)إِّل( أداة حصر )أّن( حرف مشّبه بالفعل

ماض مبِّن على الضّم... والواو فاعل )باَّلّل( جاّر وجمرور متعّلق ب )كفروا(، )الواو( عاطفة )برسول( جاّر 
)الواو( عاطفة )ِل( نافية )يأتون( مضارع مرفوع.. وجمرور متعّلق ب )كفروا(، و)اهلاء( ضمري مضاف إليه 

والواو فاعل )الصالة( مفعول به منصوب )إِّل( أداة حصر )الواو( حالّية )هم( ضمري منفصل مبِّن يف ُمّل 
رفع مبتدأ )كساىل( خرب مرفوع وعالمة الرفع الضّمة املقّدرة على األلف )الواو( عاطفة )ِل ينفقون إِّل وهم  

 ِل يأتون... هم كساىل. كارهون( مثل
 «.(303)»واملصدر املؤّول )أهّنم كفروا.. ( يف ُمّل رفع فاعل منع 

 روائع البيان والتفسري
ُهْم نَ َفَقاتُ ُهْم ِإِلَّ أَن َُّهْم َكَفُروا بِاَّللَِّ َوِبَرُسولِِه َوَِل يَْأتُوَن الصَّ  اىَل َوَِل اَلَة ِإِلَّ َوُهْم ُكسَ }َوَما َمنَ َعُهْم َأْن تُ ْقَبَل ِمن ْ

 يُ ْنِفُقوَن ِإِلَّ َوُهْم َكارُِهوَن {
ُهْم نَ َفَقاتُ ُهْم ِإِل أَن َّ  يف تفسريه لآلية: -رمحه هللا-قال السعدي- ُهْم َكَفُروا بِاَّللَِّ } َوَما َمنَ َعُهْم َأْن تُ ْقَبَل ِمن ْ

صالة اليت هي ل صايف، حَّت إن الَوِبَرُسولِِه { واألعمال كلها شر  قبوهلا اإلميان، فهؤِلء ِل إميان هلم وِل عم
أفضل أعمال البدن، إذا قاموا إليها قاموا كساىل، قال: } َوِل يَْأتُوَن الصَّالَة ِإِل َوُهْم ُكَساىَل { أي: متثاقلون، 

 ِل يكادون يفعلوهنا من ثقلها عليهم.

                                         
 (10/352 دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان -انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-(300)
 (.63يف اآلية السابقة ) - (301)
 نصب مفعول به ثان عامله منع. أو يف ُملّ  - (302)
 جيوز أن يكون الفاعل هو اَّلّل، )أهّنم كفروا( مفعول ألجله أي ألهّنم كفروا. - (303)
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ن فعل مثل ي هذا غاية الذم مل} َوِل يُ ْنِفُقوَن ِإِل َوُهْم َكارُِهوَن { من غري انش          را  ص          در وثبات نفس، فف
فعلهم، وأنه ينبغي للعبد أن ِل يأيت الص    الة إِل وهو نش    يط البدن والقلب إليها، وِل ينفق إِل وهو منش    ر  

 (304) اه الصدر ثابت القلب، يرجو ذخرها وثواهبا من اَّلّل وحده، وِل يتشبه باملنافقني.
نْ َيا وَ }َفاَل تُ ْعِجْبَك أَْمَواهُلُْم َوَِل  َا يُرِيُد اَّللَُّ لِيُ َعذِّبَ ُهْم هِبَا يف احْلََياِة الدُّ تَ ْزَهَق أَنْ ُفُسُهْم َوُهْم َكاِفُروَن أَْوَِلُدُهْم ِإرَّ

(66}) 
 (306)إعراب مفردات اآلية 

)ِل( ناهية جازمة )تعجب( مضارع جمزوم و)الكاف( ضمري مفعول به )أموال( « (305)»)الفاء( استئنافّية 
رفوع و)هم( ضمري مضاف إليه )الواو( عاطفة )ِل( زائدة لتأكيد النفي )أوِلدهم( معطوفة على فاعل م

أمواهلم مرفوع مثله. )إّرا( كاّفة ومكفوفة )يريد( مضارع مرفوع )اَّلّل( لفظ اجلاللة فاعل مرفوع )الالم( زائدة 
 والفاعل هو )الباء()يعذب( مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الالم و)هم( ضمري مفعول به « (307)»

حرف جّر و)ها( ضمري يف ُمّل جّر متعّلق ب )يعّذب( أي بسببها )يف احلياة( جاّر وجمرور متعّلق ب 
)يعّذب(، )الدنيا( نعت للحياة جمرور وعالمة اجلّر الكسرة املقّدرة على األلف )الواو( عاطفة )تزهق( مضارع 

 ومضاف إليه.منصوب معطوف على )يعّذب(، )أنفسهم( فاعل مرفوع 
 واملصدر املؤّول )أن يعّذهبم( يف ُمل نصب مفعول به عامله يريد وهو احملّل البعيد، واجلّر وهو القريب.

 )الواو( حالّية )هم( منفصل مبتدأ )كافرون( خرب مرفوع وعالمة الرفع الواو.
 روائع البيان والتفسري

ن ْ }َفاَل تُ ْعِجْبَك أَْمَواهُلُْم َوَِل أَْوَِلُدُهْم إِ  ُ لِيُ َعذِّبَ ُهْم هِبَا يف احْلََياِة الدُّ َا يُرِيُد اَّللَّ  َيا{ رَّ
 ل ذلك.يف تفسريها ما خمتصره وبتصرف: اختلف أهل التأويل يف تأوي -رمحه هللا-قال أبو جعفر الطربي-

إرا يريد هللا  ،فقال بعضهم: معناه: فال تعجبك، يا ُممد، أموال هؤِلء املنافقني وِل أوِلدهم يف احلياة الدنيا
 ليعذهبم هبا يف اآلخرة. وقال: معع ذلك التقدمُي، وهو مؤخر.

 -رضي هللا عنه-وابن عباس -رمحه هللا–ممن قال بذلك: كقتادة -رمحه هللا–وذكر 
 وقال آخرون: بل معع ذلك: إرا يريد هللا ليعذهبم هبا يف احلياة الدنيا،  ا ألزمهم فيها من فرائضه.

 -رمحهما هللا-ل بذلك: كاحلسن وابن زيدوذكر ممن قا

                                         
 (1/340ة) الناشر: مؤسسة الرسال -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -(304)
 (10/353 دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان -عبد الرحيم صايفانظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن -(306)
 أو رابطة جلواب شر  مقّدر أي: إن نظرت إليهم فال تعجبك أمواهلم. - (305)
 جاءت بعد فعل متعّد أي يريد اَّلّل أن يعّذهبم هبا ... - (307)
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مرجحاً: وأوىل التأويلني بالصواب يف ذلك عندنا، التأويُل الذي ذكرنا عن احلسن. ألن -رمحه هللا-مث قال
ذلك هو الظاهر من التنزيل، فصْرُف تأويله إىل ما دلَّ عليه ظاهره، أوىل من صرفه إىل باطٍن ِل دِللَة على 

 صحته.
ه من  ه ذلك إىل التقدمي وهو مؤخر، ألنه مل يعرف لتعذيب هللا املنافقني بأمواهلم وأوِلدهم يف وإرا وجَّ وجَّ

هه إليه، وقال: كيف يعذِّهبم بذلك يف الدنيا، وهي هلم فيها س              رور؟ وذهَب عنه  احلياة الدنيا، وجًها يوجِّ
ذ كان يلزمه حقوقه وفرائض               ه، إتوجيهه إىل أنه من عظيم العذاب عليه إلزاُمه ما أوجب هللا عليه فيها من 

ويؤخذ منه وهو غري طيِّب النفس، وِل راٍج من هللا جزاًء، وِل من اآلخذ منه محًدا وِل ش       كرًا، على ض       جٍر 
 (308)منه وُكْرٍه.اه 

قني وِل يقول تعاىل: فال تعجبك أموال هؤِلء املناف ما خمتصره:-رمحه هللا-وزاد السعدي يف بياهنا فقال-
َا يُرِيُد  أوِلدهم، فإنه ِل غبطة فيها، وأول بركاهتا عليهم أن قدموها على مراضي رهبم، وعصوا هللا ألجلها }ِإرَّ

نْ َيا{ واملراد بالعذاب هنا، ما يناهلم من املشقة  ُ لِيُ َعذِّبَ ُهْم هِبَا يف احْلََياِة الدُّ  حتصيلها، والسعي الشديد يف يفاَّللَّ
 ذلك، وهم القلب فيها، وتعب البدن.

صارت وباِل عليهم -ملا أهلتهم عن هللا وذكره-فلو قابلت لذاهتم فيها  شقاهتم، مل يكن هلا نسبة إليها، فهي 
 حَّت يف الدنيا.

لوهبم وغاية مرغوهبم ى مطومن وباهلا العظيم اْلطر، أن قلوهبم تتعلق هبا، وإرادهتم ِل تتعداها، فتكون منته
 (301) وِل يبقى يف قلوهبم لآلخرة نصيب.اه 
 } َوتَ ْزَهَق أَنْ ُفُسُهْم َوُهْم َكاِفُروَن {

أي: ويريد أن مييتهم حني مييتهم على الكفر، ليكون ذلك أنكى هلم وأش       د لعذاهبم، عياذا باب من ذلك، 
 (310) يف تفسريه.اه-رمحه هللا –كثري وهذا يكون من باب اِلستدراج هلم فيما هم فيه.قاله ابن  

 ({65}َوحَيِْلُفوَن بِاَّللَِّ ِإن َُّهْم َلِمْنُكْم َوَما ُهْم ِمْنُكْم َوَلِكن َُّهْم قَ ْوٌم يَ ْفَرقُوَن )
 (311)إعراب مفردات اآلية 

                                         
  15803الناشر: مؤسسة الرسالة )-شاكرجامع البيان يف تأويل القرآن ألِب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد ُممد  -(308)
/14 /216) 
 ( 340/ 1لة)الناشر : مؤسسة الرسا -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -(301)
 (4/153الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع) -تفسري القرآن العظيم ِلبن كثري -(310)
 (10/354 دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان -ن حملمود بن عبد الرحيم صايفانظر اجلدول يف إعراب القرآ-(311)
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إّن( حرف ))الواو( استئنافّية )حيلفون( مضارع مرفوع. والواو فاعل )باَّلّل( جاّر وجمرور متعّلق ب )حيلفون(، 
و)هم( ضمري يف ُمّل نصب اسم إّن )الالم( املزحلقة وهي مؤكّدة للقسم )من( حرف  -ناسخ-مشّبه بالفعل

جّر و)كم( ضمري يف ُمّل جّر متعّلق  حذوف خرب إّن )الواو( حالّية )ما( نافية )هم( ضمري منفصل مبتدأ 
ة )لكّن( حرف مشّبه بالفعل )منكم( مثل األول متعّلق  حذوف خرب هم )الواو( عاطف« (312)»

 و)هم( ضمري يف ُمّل نصب اسم لكّن )قوم( خرب لكّن مرفوع )يفرقون( مثل حيلفون. -ناسخ -لالستدراك
 روائع البيان والتفسري

 }َوحَيِْلُفوَن بِاَّللَِّ ِإن َُّهْم َلِمْنُكْم َوَما ُهْم ِمْنُكْم َوَلِكن َُّهْم قَ ْوٌم يَ ْفَرقُوَن {
ِمْنُكْم َوَلِكن َُّهْم{  }َوحَيِْلُفوَن بِاَّللَِّ ِإن َُّهْم َلِمْنُكْم َوَما ُهمْ  يف بياهنا إمجاًِل ما نصه:-ه هللارمح–قال السعدي -

قصدهم يف حلفهم هذا أهنم }قَ ْوٌم يَ ْفَرُقوَن{ أي: خيافون الدوائر، وليس يف قلوهبم شجاعة حتملهم على أن 
عداء من كل خطفهم األيبينوا أحواهلم. فيخافون إن أظهروا حاهلم منكم، وخيافون أن تتربأوا منهم، فيت

 جانب.
وأما حال قوي القلب ثابت اجلنان، فإنه حيمله ذلك على بيان حاله، حس              نة كانت أو س              يئة، ولكن 

 (313)املنافقني خلع عليهم خلعة اجلنب، وحلوا حبلية الكذب.اه  
 ({67َمُحوَن )}َلْو جيَُِدوَن َمْلَجأً َأْو َمَغارَاٍت َأْو ُمدََّخاًل َلَولَّْوا إِلَْيِه َوُهْم جيَْ 

 (314)إعراب مفردات اآلية 
 )لو( حرف شر  غري جازم )جيدون( مضارع مرفوع.

والواو فاعل )ملجأ( مفعول به منصوب )أو( حرف عطف )مغارات( معطوف على ملجأ منصوب مثله 
. .وعالمة النصب الكسرة، ومثله )مّدخال(، )الالم( واقعة يف جواب لو )وّلوا( فعل ماض مبِّن على الضمّ 

والواو فاعل )إىل( حرف جّر و)اهلاء( ضمري يف ُمّل جّر متعّلق ب )وّلوا(، )الواو( حالّية )هم( ضمري مبتدأ 
 )جيمحون( مثال جيدون.
 روائع البيان والتفسري

 }َلْو جيَُِدوَن َمْلَجأً َأْو َمَغارَاٍت َأْو ُمدََّخاًل َلَولَّْوا إِلَْيِه َوُهْم جَيَْمُحوَن {
ا ومعقال. }لو جيدون ملجأ{ حرزا وحصن ما خمتصره وبتصرف يسري:-يف بياهنا-رمحه هللا–قال البغوي - 

وقال عطاء: مهربا. وقيل: قوما يأمنون فيهم. }أو مغارات{ غريانا يف اجلبال، مجع مغارة وهو املوضع الذي 

                                         
 أو يف ُمّل رفع اسم )ما( العاملة عمل ليس، ومنكم اْلرب. - (312)
 (340/ 1)الناشر :مؤسسة الرسالة-تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -(313)
 (356/ 10دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان -إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايفانظر اجلدول يف -(314)
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َعٌل، من أصل: ُمْدخَتٌَل ُمْفت َ يغور فيه، أي يسترت. وقال عطاء: سراديب. }أو مدخال{ موضع دخول فيه، و 
أدخل يدخل. قال جماهد: ُمرزا. وقال قتادة: سربا. وقال الكليب: نفقا يف األرض كنفق الريبوع. وقال احلسن: 

 وجها يدخلونه على خالف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.
اء ونفور ِل رعون يف إب: }لولوا إليه{ ألدبروا إليه هربا منكم، }وهم جيمحون{ يس      -رمحه هللا -مث أض      اف

 (316) يرد وجوههم شيء. ومعع اآلية: أهنم لو جيدون خملصا منكم ومهربا لفارقوكم. اه 
َها ِإَذا ُهْم َيْسَخطُ  َها َرُضوا َوِإْن مَلْ يُ ْعَطْوا ِمن ْ ُهْم َمْن يَ ْلِمُزَك يف الصََّدقَاِت فَِإْن أُْعطُوا ِمن ْ  ({ 68َن )و }َوِمن ْ

 (315)إعراب مفردات اآلية 
، و)الكاف( ضمري مفعول به )يف الصدقات( جاّر وجمرور «(317)»)ومنهم من يلمز( مثل ومنهم من يقول

متعّلق ب )يلمز( على حذف مضاف أي يف قسم الصدقات )الفاء( عاطفة )إن( حرف شر  جازم )أعطوا( 
 فعل ماض مبِّن للمجهول يف ُمّل جزم فعل الشر .. 

و)ها( ضمري يف ُمّل جّر متعّلق ب )أعطوا( واجلاّر للتبعيض أو للبيان  والواو نائب الفاعل )من( حرف جرّ 
 )رضوا( فعل ماض مبِن على الضّم.. 

والواو فاعل، وهو يف ُمّل جزم جواب الشر  )الواو( عاطفة )إّن( مثل األول )مل( حرف للنفي )يعطوا( 
فاعل )منها( مثل األول متعّلق ب مضارع جمزوم فعل الشر  وعالمة اجلزم حذف النون... والواو نائب ال

ِل ُمّل « منهم من يلمزك... »مجلة: « (318)»)يعطوا(، )إذا( فجائّية )هم يسخطون( مثل هم جيمحون 
 هلا معطوفة على مجلة اِلستئناف يف اآلية السابقة.

 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 منقوِل من لباب النقول يف أسباب النزول 
( عن أِب س  عيد قال: بينما النيب ص  لى هللا عليه وعلى آله وس  لم يقس  م جاء عبد 320ص 16البخاري )ج

رة التميمي فقال: اعدل يا رس   ول هللا، فقال: "ويلك من يعدل إذا مل أعدل". قال عمر هللا بن ذي اْلويص   
 بن اْلطاب:

                                         
 (4/61الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع )  -انظر معامل التنزيل للبغوي -(316)
 (10/355 دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان -انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-(315)
 ( من هذه السورة.41يف اآلية ) - (317)
 (.67يف اآلية السابقة ) - (318)
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دعِن أض  رب عنقه، قال: "دعه فإن له أص  حابا حيقر أحدكم ص  الته مع ص  الته وص  يامه مع ص  يامه ميرقون  
فال يوجد فيه  لهمن الدين كما ميرق الس       هم من الرمية ينظر يف قذذه فال يوجد فيه ش       يء مث ينظر يف نص       

ش   يء مث ينظر يف رص   افه فال يوجد فيه ش   يء مث ينظر يف نض   يه فال يوجد فيه ش   يء قد س   بق الفرث والدم، 
آيتهم رجل إحدى يديه أو قال ثدييه مثل ثدي املرأة أو قال مثل البض              عة تدردر خيرجون على حني فرقة 

ليه وعلى آله وس    لم وأش    هد أن عليا من الناس". قال أبو س    عيد أش    هد مسعت من رس    ول هللا ص    لى هللا ع
قتلهم وأنا معه جيء بالرجل على النعت الذي نعته رس   ول هللا ص   لى هللا عليه وعلى آله وس   لم قال: فنزلت 

ُهْم َمْن يَ ْلِمُزَك يف الصََّدقَاِت{.اه   (311)فيهم }َوِمن ْ
َها رَ  ُهْم َمْن يَ ْلِمُزَك يف الصََّدقَاِت فَِإْن أُْعطُوا ِمن ْ َها ِإَذا ُهْم يَ }َوِمن ْ  ْسَخطُوَن { ُضوا َوِإْن مَلْ يُ ْعَطْوا ِمن ْ

مزك{ يقول تعاىل: }ومنهم{ أي ومن املنافقني }من يل يف بياهنا ما خمتص              ره:-رمحه هللا–قال ابن كثري -
أي: يعيب عليك }يف{ قس      م }الص      دقات{ إذا فرقتها، ويتهمك يف ذلك، وهم املتهمون املأبونون، وهم 
مع هذا ِل ينكرون للدين، وإرا ينكرون حلظ أنفس    هم؛ وهلذا إن }أعطوا منها رض    وا وإن مل يعطوا منها إذا 

 (320)ألنفسهم.اه هم يسخطون{ أي: يغضبون 
  

                                         
النزول  يف الصحيح املسند من أسباب -رمحه هللا–قال احملدث العالمة أِب عبد الرمحن مقبل بن هادى الوادعى - (311)

حدي يف والوا 167ص 10وابن جرير ج 147ص 10( ما نصه: احلديث أخرجه عبد الرزاق يف املصنف ج 108)ص/ 
 .67ص 4أسباب النزول وابن أِب حامت ج

 ( 154/ 4الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسري القرآن العظيم ِلبن كثري -(320)



100 

 

ُسولُُه ِإنَّا ِإىَل اَّللَِّ رَاِغُبوَن }َوَلْو أَن َُّهْم َرُضوا َما َآتَاُهُم اَّللَُّ َوَرُسولُُه َوقَاُلوا َحْسبُ َنا اَّللَُّ َسيُ ْؤتِيَنا اَّللَُّ ِمْن َفْضِلِه َورَ 
(61}) 

 (321)إعراب مفردات اآلية 
صب و)هم( ضمري يف ُمّل ن -ناسخ -ف مشّبه بالفعل)الواو( عاطفة )لو( حرف شر  غري جازم )أّن( حر 

، )ما( اسم موصول مبِّن يف ُمّل نصب مفعول به )آتى( فعل ماض «(322)»اسم أّن )رضوا( مثل السابق 
مبِّن على الفتح املقّدر على األلف )هم( ضمري مّتصل مفعول به )اَّلّل( لفظ اجلاللة فاعل مرفوع )الواو( 

لفظ اجلاللة مرفوع و)اهلاء( مضاف إليه )الواو( عاطفة )قالوا( فعل ماض عاطفة )رسول( معطوفة على 
 وفاعله )حسب( مبتدأ مرفوع و)نا( ضمري مضاف إليه )اَّلّل( لفظ اجلاللة خرب مرفوع.

 واملصدر املؤّول )أهّنم رضوا( يف ُمّل رفع فاعل لفعل ُمذوف تقديره ثبت أي لو ثبت رضاهم... 
)يؤيت( مضارع مرفوع وعالمة الرفع الضّمة املقّدرة على الياء و)نا( ضمري مفعول به )السني( حرف استقبال 

)اَّلّل( لفظ اجلاللة فاعل مرفوع )من فضل( جاّر وجمرور متعّلق ب )يؤيت(، و)اهلاء( ضمري مضاف إليه )الواو( 
 -ناسخ -لبالفع عاطفة )رسول( معطوف على لفظ اجلاللة األخري و)اهلاء( مثل األخري )إّن( حرف مشّبه

و)نا( ضمري يف ُمّل نصب اسم إّن )إىل اَّلّل( جاّر وجمرور متعّلق ب )راغبون( وهو خرب إّن مرفوع وعالمة 
 الرفع الواو.

 روائع البيان والتفسري
ُ َسيُ ْؤتِيَنا اَّللَُّ   ُ َوَرُسولُُه َوقَاُلوا َحْسبُ َنا اَّللَّ  ْن َفْضِلِه َوَرُسولُُه ِإنَّا ِإىَل اَّللَِّ رَاِغُبوَن {مِ  }َوَلْو أَن َُّهْم َرُضوا َما َآتَاُهُم اَّللَّ
ولُُه { أي: أعطاهم يف تفس ريها: -رمحه هللا -قال الس عدي- ُ َوَرس ُ من قليل  } َوَلْو أَن َُّهْم َرض ُوا َما آتَاُهُم اَّللَّ

ُ { أي: كافينا اَّلّل، فنرض     ى  ا قس     مه لنا، ول بُ َنا اَّللَّ له وإحس     انه إليهم بأن يؤملوا فض     وكثري. } َوقَاُلوا َحس     ْ
ولُُه ِإنَّا ِإىَل اَّللَِّ رَاِغُبوَن { أي: متض        رعون يف جلب منافعنا، و  ِلِه َوَرس        ُ ُ ِمْن َفض        ْ يُ ْؤتِيَنا اَّللَّ دفع يقولوا: } س        َ

 (323) اه مضارنا، لسلموا من النفاق وهلدوا إىل اإلميان واألحوال العالية.
ري من ذلك مث قال تعاىل منبها هلم على ما هو خ تفسريها فائدة عظيمة قال:يف -رمحه هللا -وزاد ابن كثري-

هلم، فقال: }ولو أهنم رضوا ما آتاهم هللا ورسوله وقالوا حسبنا هللا سيؤتينا هللا من فضله ورسوله إنا إىل هللا 
 ورسوله والتوكل راغبون{ فتضمنت هذه اآلية الكرمية أدبا عظيما وسرا شريفا، حيث جعل الرضا  ا آتاه هللا

                                         
 (10/358 دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان -انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-(321)
 (.68يف اآلية السابقة ) - (322)
 (1/340) الناشر: مؤسسة الرسالة-تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -(323)
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على هللا وحده، وهو قوله: }وقالوا حس             بنا هللا{ وكذلك الرغبة إىل هللا وحده يف التوفيق لطاعة الرس             ول 
 (324)وامتثال أوامره، وترك زواجره، وتصديق أخباره، واِلقتفاء بآثاره.اه 

َا الصََّدقَاُت لِْلُفَقرَاِء َواْلَمَساِكنِي َواْلَعاِمِلنَي َعَلي ْ   الرِّقَاِب َواْلَغارِِمنَي َويف َسِبيِل اَّللَِّ َها َواْلُمَؤلََّفِة قُ ُلوبُ ُهْم َويف }ِإرَّ
ُ َعِليٌم َحِكيٌم )  ({50َواِْبِن السَِّبيِل َفرِيَضًة ِمَن اَّللَِّ َواَّللَّ

 (326)إعراب مفردات اآلية 
تدأ )الواو( ّلق  حذوف خرب املب)اّرا( كافّة ومكفوفة )الصدقات( مبتدأ مرفوع )للفقراء( جاّر وجمرور متع

عاطفة يف املواضع السبعة اآلتية )املساكني، العاملني، املؤّلفة الغارمني، ابن... ( ألفاظ جمرور معطوفة على 
الفقراء، وعالمة اجلّر الياء يف األلفاظ، املساكني، العاملني، الغارمني )على( حرف جّر و)ها( ضمري يف ُمّل 

ني(، )قلوب( نائب فاعل ِلسم املفعول املؤلّفة، مرفوع و)هم( ضمري مضاف إليه )يف جّر متعّلق ب )العامل
الرقاب( جاّر وجمرور متعّلق باْلرب احملذوف ومعطوف على اجلاّر األول )يف سبيل( جاّر وجمرور متعّلق باْلرب 

فريضة( مفعول بيل(، )احملذوف ومعطوف على اجلاّر األول )اَّلّل( لفظ اجلاللة مضاف إليه جمرور ومثله )الس
منصوب )من اَّلّل( جاّر وجمرور متعّلق ب )فريضة(، )الواو( استئنافّية )اَّلّل( « (325)»مطلق لفعل ُمذوف 

 لفظ اجلاللة مبتدأ مرفوع )عليم( خرب مرفوع )حكيم( خرب ثان مرفوع.
 روائع البيان والتفسري

َا الصََّدقَاُت لِْلُفَقرَاِء َواْلَمَساِكنِي  َها َواْلُمَؤلََّفِة قُ ُلوبُ ُهْم َويف الرِّ }ِإرَّ قَاِب َواْلَغارِِمنَي َويف َسِبيِل اَّللَِّ َواْلَعاِمِلنَي َعَلي ْ
ُ َعِليٌم َحِكيٌم {  َواِْبِن السَِّبيِل َفرِيَضًة ِمَن اَّللَِّ َواَّللَّ

َا الصََّدقَاُت{ أ يف بياهنا إمجاًِل ما نصه:-قال السعدي- ة، بدليل أن ي: الزكوات الواجبيقول تعاىل: }ِإرَّ
 الصدقة املستحبة لكل أحد، ِل خيص هبا أحد دون أحد.

 أي: إرا الصدقات هلؤِلء املذكورين دون من عداهم، ألنه حصرها فيهم، وهم مثانية أصناف.
، األول والثاين: الفقراء واملساكني، وهم يف هذا املوضع، صنفان متفاوتان، فالفقري أشد حاجة من املسكني

ألن اَّلّل بدأ هبم، وِل يبدأ إِل باألهم فاألهم، ففسر الفقري بأنه الذي ِل جيد شيئا، أو جيد بعض كفايته دون 
 نصفها.

واملسكني: الذي جيد نصفها فأكثر، وِل جيد متام كفايته، ألنه لو وجدها لكان غنيا، فيعطون من الزكاة ما 
 يزول به فقرهم ومسكنتهم.

                                         
 ( 154/ 4الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسري القرآن العظيم ِلبن كثري -(324)
 (10/370 دمشق)–ميان نشر:دار الرشيد مؤسسة اإل-انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-(326)
 أو مصدر يف موضع احلال .. وقد يكون )فريضة(  عع مفروضة فهو جار جمرى - (325)
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ى الزكاة، وهم كل من له عمل وشغل فيها، من حافظ هلا، أو جاب هلا من أهلها، أو والثالث: العاملون عل
 راع، أو حامل هلا، أو كاتب، أو حنو ذلك، فيعطون ألجل عمالتهم، وهي أجرة ألعماهلم فيها.

ى جوالرابع: املؤلفة قلوهبم، املؤلف قلبه: هو السيد املطاع يف قومه، ممن يرجى إسالمه، أو خيشى شره أو ير 
 بعطيته قوة إميانه، أو إسالم نظريه، أو جبايتها ممن ِل يعطيها، فيعطى ما حيصل به التأليف واملصلحة.

اْلامس: الرقاب، وهم املكاتبون الذين قد اشرتوا أنفسهم من ساداهتم، فهم يسعون يف حتصيل ما يفك 
بل أوىل،  الكفار داخل يف هذا،رقاهبم، فيعانون على ذلك من الزكاة، وفك الرقبة املسلمة اليت يف حبس 

 ويدخل يف هذا أنه جيوز أن يعتق منها الرقاب استقالِل لدخوله يف قوله: } ويف الرقاب {
 السادس: الغارمون، وهم قسمان:

أحدمها: الغارمون إلصال  ذات البني، وهو أن يكون بني طائفتني من الناس شر وفتنة، فيتوسط الرجل 
ألحدهم أو هلم كلهم، فجعل له نصيب من الزكاة، ليكون أنشط له وأقوى لإلصال  بينهم  ال يبذله 
 لعزمه، فيعطى ولو كان غنيا.

 والثاين: من غرم لنفسه مث أعسر، فإنه يعطى ما يُ َوِّّ به دينه.
 والسابع: الغازي يف سبيل اَّلّل، وهم: الغزاة املتطوعة، الذين ِل ديوان هلم، فيعطون من الزكاة ما يعينهم على

 غزوهم، من مثن سال ، أو دابة، أو نفقة له ولعياله، ليتوفر على اجلهاد ويطمئن قلبه.
وقال كثري من الفقهاء: إن تفرغ القادر على الكسب لطلب العلم، أعطي من الزكاة، ألن العلم داخل يف 

 اجلهاد يف سبيل اَّلّل.
 وقالوا أيضا: جيوز أن يعطى منها الفقري حل  فرضه، وفيه نظر.

والثامن: ابن السبيل، وهو الغريب املنقطع به يف غري بلده، فيعطى من الزكاة ما يوصله إىل بلده، فهؤِلء 
 األصناف الثمانية الذين تدفع إليهم الزكاة وحدهم.

} َفرِيَضًة ِمَن اَّللَِّ { فرضها وقدرها، تابعة لعلمه وحكمه } َواَّللَُّ َعِليٌم َحِكيٌم { واعلم أن هذه األصناف 
 الثمانية، ترجع إىل أمرين:

 أحدمها: من يعطى حلاجته ونفعه، كالفقري، واملسكني، وحنومها.
والثاين: من يعطى للحاجة إليه وانتفاع اإلس            الم به، فأوجب اَّلّل هذه احلص            ة يف أموال األغنياء، لس            د 

مل يبق  لوجه الش  رعي،احلاجات اْلاص  ة والعامة لإلس  الم واملس  لمني، فلو أعطى األغنياء زكاة أمواهلم على ا
فقري من املس         لمني، وحلص         ل من األموال ما يس         د الثغور، وجياهد به الكفار وحتص         ل به مجيع املص         ايف 

 (327)الدينية.اه  

                                         
 ( 1/341ة) الناشر:مؤسسة الرسال -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -(327)
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ُهُم } ِننَي َوَرمْحَةٌ لِلَِّذيَن َآَمُنوا مِ الَِّذيَن يُ ْؤُذوَن النَّيبَّ َويَ ُقوُلوَن ُهَو أُُذٌن ُقْل أُُذُن َخرْيٍ َلُكْم يُ ْؤِمُن بِاَّللَِّ َويُ ْؤِمُن لِْلُمؤْ َوِمن ْ
 ({51ِمْنُكْم َوالَِّذيَن يُ ْؤُذوَن َرُسوَل اَّللَِّ هَلُْم َعَذاٌب أَلِيٌم )

 (328)إعراب مفردات اآلية 
)الواو( استئنافّية )من( حرف جّر و)هم( ضمري يف ُمّل جّر وهو نعت ْلرب مقّدم ُمذوف أي بعض منهم 

 ُمّل رفع مبتدأ مؤّخر )يؤذون( مضارع مرفوع.. والواو فاعل )النيّب( مفعول به )الذين( اسم موصول مبِّن يف
منصوب )الواو( عاطفة )يقولون( مثل يؤذون )هو( ضمري منفصل مبِّن يف ُمّل رفع مبتدأ )أذن( خرب مرفوع 

( حرف م)قل( فعل أمر، والفاعل أنت )أذن( خرب ملبتدأ ُمذوف تقديره هو )خري( مضاف إليه جمرور )الال
جّر و)كم( ضمري يف ُمّل جّر متعّلق  حذوف نعت ل )أذن( )يؤمن( مضارع مرفوع، والفاعل ضمري مسترت 
تقديره هو )باَّلّل( جاّر وجمرور متعّلق ب )يؤمن(، )الواو( عاطفة )يؤمن( مثل األول )للمؤمنني( جاّر وجمرور 

الم( فة )رمحة( معطوفة على أذن مرفوع )المتعّلق ب )يؤمن( بتضمينه معع يصّدق أو يسّلم )الواو( عاط
 حرف جّر )الذين( موصول يف ُمّل جّر متعّلق ب )رمحة( )آمنوا( فعل ماض مبِّن على الضّم 

والواو فاعل )منكم( مثل منهم متعّلق حبال من فاعل آمنوا )الواو( عاطفة )الذين( موصول يف ُمّل رفع مبتدأ 
 النيّب، ولفظ اجلاللة مضاف إليه )هلم( مثل لكم متعّلق  حذوف خرب)يؤذون رسول اَّلّل( مثل يؤذون 

 مقّدم )عذاب( مبتدأ مؤّخر مرفوع )أليم( نعت لعذاب مرفوع.
 روائع البيان والتفسري

ُهُم } ِمُن لِْلُمْؤِمِننَي َوَرمْحَةٌ لِلَِّذيَن َآَمُنوا ؤْ الَِّذيَن يُ ْؤُذوَن النَّيبَّ َويَ ُقوُلوَن ُهَو أُُذٌن ُقْل أُُذُن َخرْيٍ َلُكْم يُ ْؤِمُن بِاَّللَِّ َوي ُ َوِمن ْ
 ِمْنُكْم َوالَِّذيَن يُ ْؤُذوَن َرُسوَل اَّللَِّ هَلُْم َعَذاٌب أَلِيٌم { 

ذون رسول يقول تعاىل ذكره: ومن هؤِلء املنافقني مجاعة يؤ  قال أبو جعفر الطربي يف تفسريها ما خمتصره:-
 دِّقه.ه }ويقولون هو أذن{، سامعٌة، يسمع من كل أحٍد ما يقول فيقبله ويصهللا صلى هللا عليه وسلم ويعيبون

وهو من قوهلم: "رجل أذنة"، مثل "فعلة" إذا كان يس       رع اِلس       تماع والقبول، كما يقال: "هو يَ َقن، ويَِقن" 
لى هللا ص     إذا كان ذا يقني بكل ما ُحدِّث. وأص    له من "أِذن له يأَذن"، إذا اس    تمع له. ومنه اْلرب عن النيب

 (330).اه (321)عليه وسلم: "ما أِذن هللا لشيء كأَذنِه لنيّب يتغع بالقرآن"

                                         
 (10/373 دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان -صايفانظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم -(328)
باب استحباب حتسني الصوت بالقرآن  -( 713 )برقم/ -رضي هللا عنه -أخرجه مسلم من حديث أِب هريرة- (321)

 «. "ما أذن هللا لشيء كأذنه لنيب يتغع بالقرآن، جيهر به»ومتام متنه" 
  15818الناشر : مؤسسة الرسالة ) -الطربي ،حتقيق أمحد ُممد شاكرجامع البيان يف تأويل القرآن ألِب جعفر  -(330)

 /14/324  ) 
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يف تفسريها بيانًا شافيًا فقال ما نصه: أي: ومن هؤِلء املنافقني }الَِّذيَن  -رمحه هللا-وأضاف السعدي-
ن  ا يقولون من األذية أُُذٌن{ أي: ِل يبالو يُ ْؤُذوَن النَّيبَّ{ باألقوال الردية، والعيب له ولدينه، }َويَ ُقوُلوَن ُهَو 

للنيب، ويقولون: إذا بلغه عنا بعض ذلك، جئنا نعتذر إليه، فيقبل منا، ألنه أذن، أي: يقبل كل ما يقال له، 
 به، فيما بينهم، أهنم غري مكرتثني بذلك، وِل مهتمني -قبحهم هللا-ِل مييز بني صادق وكاذب، وقصدهم 

 هذا مطلوهبم، وإن بلغه اكتفوا  جرد اِلعتذار الباطل.ألنه إذا مل يبلغه ف
فأساءوا كل اإلساءة من أوجه كثرية، أعظمها أذية نبيهم الذي جاء هلدايتهم، وإخراجهم من الشقاء واهلالك 

 إىل اهلدى والسعادة.
 ومنها: عدم اهتمامهم أيضا بذلك، وهو قدر زائد على جمرد األذية.

صلى هللا عليه وسلم، وعدم إدراكه وتفريقه بني الصادق والكاذب، وهو أكمل  ومنها: قدحهم يف عقل النيب
اْللق عقال وأمتهم إدراكا، وأثقبهم رأيا وبصرية، وهلذا قال تعاىل: }ُقْل أُُذُن َخرْيٍ َلُكْم{ أي: يقبل من قال 

 له خريا وصدقا.
هتمامه لكذب، فلسعة خلقه، وعدم اوأما إعراضه وعدم تعنيفه لكثري من املنافقني املعتذرين باألعذار ا

ُهْم فَ  ُهْم بشأهنم، وامتثاله ألمر هللا يف قوله: }َسَيْحِلُفوَن بِاَّللَِّ َلُكْم ِإَذا انْ َقَلْبُتْم إِلَْيِهْم لِتُ ْعرُِضوا َعن ْ َأْعرُِضوا َعن ْ
 ِإن َُّهْم رِْجٌس{. 

صدقني، ويعلم الصادق ْؤِمُن لِْلُمْؤِمِننَي{ الصادقني املوأما حقيقة ما يف قلبه ورأيه، فقال عنه: }يُ ْؤِمُن بِاَّللَِّ َوي ُ 
من الكاذب، وإن كان كثريا ما يعرض عن الذين يعرف كذهبم وعدم صدقهم، }َوَرمْحٌَة لِلَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم{ 

 فإهنم به يهتدون، وبأخالقه يقتدون.
وَل وا دنياهم وآخرهتم، }َوالَِّذيَن يُ ْؤذُ وأما غري املؤمنني فإهنم مل يقبلوا هذه الرمحة بل ردوها، فخس         ر  وَن َرس         ُ

َذاٌب أَلِيٌم{ يف ال  دني  ا واآلخرة، ومن الع  ذاب األليم أن  ه يتحتم قت  ل مؤذي  ه  { ب  القول أو الفع  ل }هَلُْم ع  َ اَّللَِّ
 (331)وشامته.اه  

ُ َوَرُسولُُه َأَحقُّ َأْن يُ ْرضُ   ({52ِمِننَي )وُه ِإْن َكانُوا ُمؤْ }حَيِْلُفوَن بِاَّللَِّ َلُكْم لِيُ ْرُضوُكْم َواَّللَّ
 (332)إعراب مفردات اآلية 

، )الالم( حرف جّر و)كم( ضمري يف ُمّل جّر متعّلق ب )حيلفون(، «(333)»)حيلفون باَّلّل( مّر إعراهبا 
 )الالم( للتعليل )يرضوا( مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الالم... والواو فاعل و)كم( ضمري مفعول به.

                                         
 (1/341) الناشر :مؤسسة الرسالة-تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -(331)
 (10/376 دمشق)–إلميان نشر:دار الرشيد مؤسسة ا-انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-(332)
 ( من هذه السورة.65يف اآلية ) - (333)



106 

 

 املؤّول )أن يرضوكم( يف ُمّل جّر متعّلق ب )حيلفون(.واملصدر 
)الواو( حالّية )اَّلّل( لفظ اجلاللة مبتدأ مرفوع )الواو( عاطفة )رسول( معطوف على لفظ اجلاللة مرفوع )اهلاء( 
 مضاف إليه )أحّق( خرب املبتدأ مرفوع )أن( حرف مصدرّي ونصب )يرضوا( مثل األول و)اهلاء( مفعول به.

إن( حرف شر  «.)(334)»املؤّول )أن يرضوه( يف ُمّل رفع بدل من اسم اجلاللة أو من رسول واملصدر 
مبِّن على الضّم... والواو ضمري اسم كان، والفعل يف ُمّل جزم  -ناسخ -جازم )كانوا( فعل ماض ناقص

 فعل الشر  )مؤمنني( خرب منصوب وعالمة النصب الياء.
 روائع البيان والتفسري

ُ َوَرُسولُُه َأَحقُّ َأْن يُ ْرُضوُه ِإْن َكانُوا ُمْؤِمِننَي {}حَيِْلُفوَن   بِاَّللَِّ َلُكْم لِيُ ْرُضوُكْم َواَّللَّ
فيتربأوا مما صدر  }حَيِْلُفوَن بِاَّللَِّ َلُكْم لِيُ ْرُضوُكْم{ يف تفسريها إمجاًِل ما نصه -رمحه هللا –قال السعدي -

منهم من األذية وغريها، فغايتهم أن ترضوا عليهم. }َواَّللَُّ َوَرُسولُُه َأَحقُّ َأْن يُ ْرُضوُه ِإْن َكانُوا ُمْؤِمِننَي{ ألن 
ري هللا حيث قدموا رضا غ املؤمن ِل يقدم شيئا على رضا ربه ورضا رسوله، فدل هذا على انتفاء إمياهنم

 (336)ورسوله.اه 
 ( {53ْلَعِظيُم )ا} َأمَلْ يَ ْعَلُموا أَنَُّه َمْن حُيَاِدِد اَّللََّ َوَرُسوَلُه فََأنَّ َلُه نَاَر َجَهنََّم َخاِلًدا ِفيَها َذِلَك اْلِْْزُي 

 (335)إعراب مفردات اآلية 
)اهلمزة( لالستفهام التوبيخّي اإلنكارّي )مل( حرف نفي وجزم )يعلموا( مضارع جمزوم وعالمة اجلزم حذف 

 -ري الشأنوهو ضم -النون... والواو فاعل )أّن( حرف مشّبه بالفعل و)اهلاء( ضمري يف ُمّل نصب اسم أنّ 
لتقاء الشر ، وحّرك بالكسر ِل)من( اسم شر  جازم مبِّن يف ُمّل رفع مبتدأ )حيادد( مضارع جمزوم فعل 

الساكنني والفاعل ضمري مسترت تقديره هو )اَّلّل( لفظ اجلاللة مفعول به منصوب )الواو( عاطفة )رسول( 
معطوف على لفظ اجلاللة منصوب و)اهلاء( ضمري مضاف إليه )الفاء( رابطة جلواب الشر  )أّن( مثل األول 

متعّلق  حذوف خرب أّن )نار( اسم أّن مؤّخر منصوب )جهّنم(  )الالم( حرف جّر و)اهلاء( ضمري يف ُمّل جرّ 

                                         
وإذا كان بدِل من أحدمها فثّمة وجه ليكون بدل اآلخر ... واملعع: إرضاء اَّلّل وإرضاء رسوله أحّق من إرضاء  - (334)

ملة خرب ل ؤّخر، واجلغريمها ... ويف اآلية توجيهات أخرى يف اإلعراب منها: )أحّق( خرب مقّدم واملصدر املؤّول مبتدأ م
)اَّلّل ورسوله( أي: اَّلّل ورسوله إرضا}مها أحّق .. وقيل: )أحق( خرب الرسول ألنه األقرب، وخرب لفظ اجلاللة ُمذوف دل 

قد رفض ابن هشام و  -عليه املذكور .. وقيل: املصدر املؤّول يف ُمّل جّر بباء ُمذوفة متعّلق ب )أحّق(، أي أحّق باإلرضاء
هذا وقد جاء لفظ )أحّق( خربا عن اِلمسني )اَّلّل، رسوله( ألن أمر الرسول تابع ألمر اَّلّل، وقد أفرد  -األخريهذا التخري  

 وهو يف موضع التثنية، أو ألّن )أحّق( وهو اسم تفضيل جاء جمّردا من )ال( واإلضافة ومن التفضيلّية مقّدرة.
 (1/342) الناشر: مؤسسة الرسالة-لرمحن بن ناصر السعديتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد ا -(336)
 (377/ 10دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان -انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-(335)
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مضاف إليه جمرور وعالمة اجلّر الفتحة )خالدا( حال منصوبة من الضمري يف )له(، )فيها( مثل له متعّلق ب 
 )خالدا(. 

 واملصدر املؤّول )أنّه من... ( يف ُمّل نصب سّد مسّد مفعَو يعلموا.. أو مفعوله  عع يعرفوا.
والتقدير: فأمره   -أو مبتدأ واْلرب ُمذوف -واملصدر املؤّول )أّن له نار... ( يف ُمّل رفع خرب ملبتدأ ُمذوف

 كون نار جهّنم له... أو فكون نار جهّنم له أمر حّق.
)ذلك( اسم إشارة مبِّن يف ُمّل رفع مبتدأ، واِلشارة إىل العذاب، و)الالم( للبعد و)الكاف( للخطاب 

 مرفوع )العظيم( نعت للخزي مرفوع. )اْلزي( خرب
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 روائع البيان والتفسري
 ْلَعِظيُم {ا} َأمَلْ يَ ْعَلُموا أَنَُّه َمْن حُيَاِدِد اَّللََّ َوَرُسوَلُه فََأنَّ َلُه نَاَر َجَهنََّم َخاِلًدا ِفيَها َذِلَك اْلِْْزُي 

وحاربه ه أي: أمل يتحققوا ويعلموا أنه من حاد هللا، أي: شاق يف تفسريها ما نصه:-رمحه هللا –قال ابن كثري -
وخالفه، وكان يف حد وهللا ورسوله يف حد }فأن له نار جهنم خالدا فيها{ أي: مهانا معذبا، }ذلك اْلزي 

 (337)العظيم{ أي: وهذا هو الذل العظيم، والشقاء الكبري.اه 
ُي اْلَعِظيُم{فقال: }َفَأنَّ َلُه نَاَر َجَهنََّم َخاِلًدا ِفيَها َذِلَك اْلِْزْ يف بيان قوله تعاَ  -رمحه هللا-وزاد السعدي -

الذي ِل خزي أشنع وِل أفظع منه، حيث فاهتم النعيم املقيم، وحصلوا على عذاب اجلحيم عياذا باب من 
 (338).اه  أحواهلم

 ({54زِئُوا ِإنَّ اَّللََّ خُمْرٌِج َما حَتَْذُروَن )ئُ ُهْم ِ َا يف قُ ُلوهِبِْم ُقِل اْستَ هْ }حَيَْذُر اْلُمَناِفُقوَن َأْن تُ نَ زََّل َعَلْيِهْم ُسورٌَة تُ َنبِّ 
 (331)إعراب مفردات اآلية 

)حيذر( مضارع مرفوع )املنافقون( فاعل مرفوع وعالمة الرفع الواو )أن( حرف مصدرّي ونصب )تنّزل( مضارع 
، )سورة( نائب «(340)» ُمّل جّر متعّلق ب )تنّزل( مبِّن للمجهول منصوب )على( جاّر و)هم( ضمري يف

الفاعل مرفوع )تنّبئ( مثل حيذر و)هم( ضمري مفعول به والفاعل هي )الباء( حرف جّر )ما( اسم موصول 
مبِّن يف ُمّل جّر متعّلق ب )تنّبئهم(، )يف قلوب( جاّر وجمرور متعّلق  حذوف صلة ما، و)هم( ضمري 

 مضاف إليه.
 «.(341)»املؤّول )أن تنّزل( يف ُمّل نصب مفعول به واملصدر 

)قل( فعل أمر، والفاعل أنت )استهزءوا( فعل أمر مبِّن على حذف النون.. والواو فاعل )إّن( حرف مشّبه 
بالفعل )اَّلّل( لفظ اجلاللة اسم إّن منصوب )خمرج( خرب إّن مرفوع )ما( اسم موصول مبِّن يف ُمّل نصب 

 ل خمرج، والعائد ُمذوف )حتذرون( مضارع مرفوع... والواو فاعل.مفعول به ِلسم الفاع
 روائع البيان والتفسري

                                         
 (4/170الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع) -تفسري القرآن العظيم ِلبن كثري -(337)
 (1/342ة) الناشر:مؤسسة الرسال-تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي تيسري الكرمي الرمحن يف - (338)
 (10/378 دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان -انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-(331)
قني ... وقال غريه: عود إىل املنافقال الزخمشري: الضمري يف )عليهم( يعود إىل املؤمنني، والضمري يف )تنبّئهم( ي - (340)

 الضمري فيهما يعود إىل املنافقني ألّن السورة إذا نزلت يف حّقهم فهي نازلة عليهم تنبّئهم.
الفعل حيذر عند املربّد ِلزم، واملصدر املؤّول جمرور حبرف جّر ُمذوف تقديره )من( أي حيذر املنافقون من أن  - (341)

 رأي املربّد. تنّزل ... ولكّن أبا حّيان ردّ 
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  خُمْرٌِج َما حَتَْذُروَن {}حَيَْذُر اْلُمَناِفُقوَن َأْن تُ نَ زََّل َعَلْيِهْم ُسورٌَة تُ َنبِّئُ ُهْم ِ َا يف قُ ُلوهِبِْم ُقِل اْستَ ْهزِئُوا ِإنَّ اَّللََّ 
كانت هذه السورة الكرمية تسمى "الفاضحة" ألهنا بينت أسرار   يف تفسريها:-هللارمحه  -قال السعدي-

املنافقني، وهتكت أستارهم، فما زال اَّلّل يقول: ومنهم ومنهم، ويذكر أوصافهم، إِل أنه مل يعني أشخاصهم 
 لفائدتني: إحدامها: أن اَّلّل ِستِّرٌي حيب السرت على عباده.

صف بذلك الوصف من املنافقني، الذين توجه إليهم اْلطاب وغريهم إىل يوم والثانية: أن الذم على من ات
 القيامة، فكان ذكر الوصف أعم وأنسب، حَّت خافوا غاية اْلوف.

يَ نََّك هِبِْم مُثَّ ِل نُ ْغرِ لَ قال اَّلّل تعاىل: } لَِئْن ملَْ يَ ْنَتِه اْلُمَناِفُقوَن َوالَِّذيَن يف قُ ُلوهِبِْم َمَرٌض َواْلُمْرِجُفوَن يف اْلَمِديَنِة 
 جُيَاِوُروَنَك ِفيَها ِإِل قَِليال * َمْلُعوِننَي أَيْ َنَما ثُِقُفوا ُأِخُذوا َوقُ تُِّلوا تَ ْقِتيال {

هم وتبني وقال هنا } حَيَْذُر اْلُمَناِفُقوَن َأْن تُنزَل َعَلْيِهْم ُسورٌَة تُ َنبِّئُ ُهْم ِ َا يف قُ ُلوهِبِْم { أي ختربهم وتفضح
 أسرارهم حَّت تكون عالنية لعباده ويكونوا عربة للمعتربين

َ خُمْرٌِج َما حَتَْذُروَن {  تَ ْهزِئُوا { أي اس     تمروا على ما أنتم عليه من اِلس     تهزاء والس     خرية } ِإنَّ اَّللَّ } ُقِل اس     ْ
َّّ تعاىل بوعده فأنزل هذه السورة اليت بينتهم وفضحتهم وهتكت أستارهم  (342)  .اهوقد و

لينا قال جماهد: يقولون القول بينهم، مث يقولون: عسى هللا أِل يفشي ع فقال: -رمحه هللا -ابن كثري  وزاد-
 سرنا هذا.

وهذه اآلية ش         بيهة بقوله تعاىل: }وإذا جاءوك حيوك  ا مل حييك به هللا ويقولون يف أنفس         هم لوِل 
[ وقال يف هذه اآلية: }قل استهزءوا 8ة: يعذبنا هللا  ا نقول حسبهم جهنم يصلوهنا فبئس املصري{ ]اجملادل

إن هللا خمرج ما حتذرون{ أي: إن هللا س    ينزل على رس    وله ما يفض    حكم به، ويبني له أمركم كما قال: }أم 
حس       ب الذين يف قلوهبم مرض أن لن خيرج هللا أض       غاهنم{ إىل قوله: }ولتعرفنهم يف حلن القول وهللا يعلم 

قال قتادة: كانت تس           مى هذه الس           ورة "الفاض           حة"، فاض           حة  [؛ وهلذا30، 21أعمالكم{ ]ُممد: 
 (343)املنافقني.اه 

َا ُكنَّا خَنُوُض َونَ ْلَعُب ُقْل أَبِاَّللَِّ َوَآيَاتِِه َوَرُسولِِه ُكْنُتْم َتسْ   ({56ْهزِئُوَن )ت َ }َولَِئْن َسأَْلتَ ُهْم لَيَ ُقوُلنَّ ِإرَّ
 (344)إعراب مفردات اآلية 
م( موطّئة للقسم )إن( حرف شر  جازم )سألت( فعل ماض مبِّن على السكون يف )الواو( استئنافّية )الال

ُمل جزم فعل الشر ... و)التاء( فاعل و)هم( ضمري مفعول به واملفعول الثاين ُمذوف أي: عن استهزائهم 

                                         
 (1/342) الناشر :مؤسسة الرسالة-تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -(342)

 (170/ 4الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسري القرآن العظيم ِلبن كثري -(343)
 (10/380 دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان -صايفانظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم -(344)
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الواو و  بك )الالم( ِلم القسم )يقولّن( مضارع مرفوع وعالمة الرفع ثبوت النون وقد حذفت لتواَ األمثال...
 -احملذوفة ِللتقاء الساكنني فاعل.. و)النون( نون التوكيد )إّرا( كافّة ومكفوفة )كّنا( فعل ماض ناقص

و)نا( ضمري يف ُمّل رفع اسم كان )خنوض( مضارع مرفوع، والفاعل حنن )الواو( عاطفة )نلعب(  -ناسخ
رور متعّلق ّي اإلنكارّي )باَّلّل( جاّر وجممثل خنوض )قل( فعل أمر، والفاعل أنت )اهلمزة( لالستفهام التقريع

ب )تستهزئون(، )الواو( عاطفة يف املوضعني )آيات، )رسول( معطوفان بالعاطفني على لفظ اجلاللة جمروران 
 مثله، و)اهلاء( فيهما مضاف إليه )كنتم( مثل كّنا )تستهزئون( مضارع مرفوع... والواو فاعل.

 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 منقوِل من لباب النقول يف أسباب النزول 
( عن عبد هللا بن عمر قال: قال رجل يف غزوة تبوك يف جملس يوما: ما رأيت  53ص 4ابن أِب حامت )ج
ِل أرغب بطونا وِل أكذب ألس              نة وِل أجنب عند اللقاء، فقال رجل يف اجمللس: كذبت  مثل قرائنا هؤِلء

ولكنك منافق ألخربن رس  ول هللا ص  لى هللا عليه وعلى آله وس  لم، فبلغ ذلك النيب ص  لى هللا عليه وعلى آله 
و يقول يا رس    ول هوس    لم ونزل القرآن قال عبد هللا: فأنا رأيته متعلقا حبقب ناقة رس    ول هللا تنكبه احلجارة و 

ولِِه ُكْنتُ  ْم هللا إرا كنا خنوض ونلعب، ورس     ول هللا ص     لى هللا عليه وعلى آله وس     لم يقول: }أَبِاَّللَِّ َوآيَاتِِه َوَرس     ُ
 (346)َتْستَ ْهزِئُوَن{.اه 

َا ُكنَّا خَنُوُض َونَ ْلَعُب ُقْل أَبِاَّللَِّ َوَآيَاتِِه   َرُسولِِه ُكْنُتْم َتْستَ ْهزِئُوَن {وَ }َولَِئْن َسأَْلتَ ُهْم لَيَ ُقوُلنَّ ِإرَّ
طعن يف املسلمني }َولَِئْن َسأَْلتَ ُهْم{ عما قالوه من ال يف بياهنا إمجاِلً بتصرف يسري:-رمحه هللا -قال السعدي-

 عليه وسلم يعنون النيب صلى هللا-ويف دينهم يقول طائفة منهم يف غزوة تبوك "ما رأينا مثل قرائنا هؤِلء 
 أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجنب عند اللقاء" وحنو ذلك -وأصحابه

َا ُكنَّا خنَُ وملا بلغهم أن النيب صلى هللا عليه وسلم قد  وُض علم بكالمهم جاءوا يعتذرون إليه ويقولون }ِإرَّ
 َونَ ْلَعُب{ أي نتكلم بكالم ِل قصد لنا به وِل قصدنا الطعن والعيب.

                                         
النزول  يف الصحيح املسند من أسباب -رمحه هللا–قال احملدث العالمة أِب عبد الرمحن مقبل بن هادى الوادعى - (346)

ان ز ( ما نصه: احلديث رجاله رجال الصحيح إِل هشام بن سعد فلم خيرج له مسلم إِل يف الشواهد كما يف املي 101)ص/ 
من حديث كعب بن  54ص 4وله شاهد بسند حسن عند ابن أِب حامت ج 172ص 10وأخرجه الطربي من طريقه ج

 مالك.
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ولِِه ُكْنتُ  -مبينا عدم عذرهم وكذهبم يف ذلك-قال هللا تعاىل  تَ ْهزِئُوَن { }ُقْل{ هلم }أَبِاَّللَِّ َوآيَاتِِه َوَرس        ُ ْم َتس        ْ
س     تهزاء باب وآياته ورس     وله كفر خمرج عن الدين ألن أص     ل الدين مبِن على تعظيم هللا وتعظيم دينه فإن اِل

 (345)ورسله واِلستهزاء بشيء من ذلك مناف هلذا األصل ومناقض له أشد املناقضة.اه  
 ({55َفًة بِأَن َُّهْم َكانُوا جُمْرِِمنَي )نُ َعذِّْب طَائِ  }َِل تَ ْعَتِذُروا َقْد َكَفْرمُتْ بَ ْعَد ِإميَاِنُكْم ِإْن نَ ْعُف َعْن طَائَِفٍة ِمْنُكمْ 

 (347)إعراب مفردات اآلية 
)ِل( ناهية جازمة )تعتذروا( مضارع جمزوم وعالمة اجلزم حذف النون.. والواو فاعل )قد( حرف حتقيق 

ان( )كفرمت( فعل ماض مبِّن على السكون وفاعله )بعد( ظرف زمان منصوب متعّلق ب )كفرمت(، )إمي
مضاف إليه جمرور و)كم( ضمري مضاف إليه )إن( حرف شر  جازم )نعف( مضارع جمزوم فعل الشر  
وعالمة اجلزم حذف حرف العّلة، والفاعل ضمري مسترت تقديره حنن )عن طائفة( جاّر وجمرور متعّلق ب 

زوم جواب رع جم)نعف(، )من( حرف جّر و)كم( ضمري يف ُمّل جّر متعّلق بنعت ل )الطائفة )نعّذب( مضا
الشر  والفاعل حنن )طائفة( مفعول به منصوب )الباء( حرف جّر )أّن( حرف مشّبه بالفعل و)هم( ضمري 

 اسم أّن )كانوا( ماض ناقص... والواو اسم كان )جمرمني( خرب كان منصوب وعالمة النصب الياء.
 ّذب(.واملصدر املؤّول )أهّنم كانوا... ( يف ُمّل جّر بالباء متعّلق ب )نع

  

                                         
 (1/342ة) الناشر : مؤسسة الرسال-تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -(345)
 (10/381 دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان -صايفانظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم -(347)
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 روائع البيان والتفسري
 وا جُمْرِِمنَي {نُ }َِل تَ ْعَتِذُروا َقْد َكَفْرمُتْ بَ ْعَد ِإميَاِنُكْم ِإْن نَ ْعُف َعْن طَائَِفٍة ِمْنُكْم نُ َعذِّْب طَائَِفًة بِأَن َُّهْم َكا

فإن  لوثيق فقال:ايف تفسريها مع ما سبق أنفًا يف اآلية السابقة ِلرتباطهما  -رمحه هللا -أضاق السعدي-
اِلستهزاء باب وآياته ورسوله كفر خمرج عن الدين ألن أصل الدين مبِن على تعظيم هللا وتعظيم دينه ورسله 

 واِلستهزاء بشيء من ذلك مناف هلذا األصل ومناقض له أشد املناقضة
يَاتِِه َوَرُسولِِه ُكْنُتْم بِاَّللَِّ َوآوهلذا ملا جاءوا إىل الرسول يعتذرون هبذه املقالة والرسول ِل يزيدهم على قوله }أَ 

 َتْستَ ْهزِئُوَن * ِل تَ ْعَتِذُروا َقْد َكَفْرمُتْ بَ ْعَد ِإميَاِنُكْم{
 وقوله }ِإْن نَ ْعُف َعْن طَائَِفٍة ِمْنُكْم{ لتوبتهم واستغفارهم وندمهم }نُ َعذِّْب طَائَِفًة{ منكم }بِأَن َُّهْم{ بسبب

مقيمني على كفرهم ونفاقهم ويف هذه اآليات دليل على أن من أسر سريرة خصوصا  أهنم }َكانُوا جُمْرِِمنَي{
ه الس    ريرة اليت ميكر فيها بدينه ويس    تهزئ به وبآياته ورس    وله فإن هللا تعاىل يظهرها ويفض    ح ص    احبها ويعاقب

ص   ه أو قأش   د العقوبة وأن من اس   تهزأ بش   يء من كتاب هللا أو س   نة رس   وله الثابتة عنه أو س   خر بذلك أو تن
 (348)استهزأ بالرسول أو تنقصه فإنه كافر باب العظيم وأن التوبة مقبولة من كل ذنب وإن كان عظيما.اه  

َهْوَن َعِن اْلَمْعُروِف َويَ ْقِبضُ  َن أَْيِديَ ُهْم َنُسوا و }اْلُمَناِفُقوَن َواْلُمَناِفَقاُت بَ ْعُضُهْم ِمْن بَ ْعٍض يَْأُمُروَن بِاْلُمْنَكِر َويَ ن ْ
 ({57 فَ َنِسيَ ُهْم ِإنَّ اْلُمَناِفِقنَي ُهُم اْلَفاِسُقوَن )اَّللََّ 

 (341)إعراب مفردات اآلية 
)املنافقون( مبتدأ مرفوع وعالمة الرفع الواو )الواو( عاطفة )املنافقات( معطوف على املبتدأ مرفوع )بعض( 

ن حذف مضاف أي ممبتدأ مرفوع و)هم( ضمري مضاف إليه )من بعض( جاّر وجمرور خرب بعضهم على 
جنس بعض )يأمرون( مضارع مرفوع.. والواو فاعل )باملنكر( جاّر وجمرور متعّلق ب )يأمرون(، )الواو( عاطفة 
)ينهون عن املعروف( مثل يأمرون باملنكر، واجلاّر متعّلق ب )ينهون(، )الواو( عاطفة )يقبضون( مثل يأمرون 

)نسوا( فعل ماض مبِّن على الضّم... والواو فاعل  )أيديهم( مفعول به منصوب و)هم( ضمري مضاف إليه
)اَّلّل( لفظ اجلاللة مفعول به منصوب )الفاء( عاطفة لربط املسّبب بالسبب )نسي( فعل ماض و)هم( ضمري 
مفعول به والفاعل هو )إّن( حرف مشّبه بالفعل )املنافقني( اسم إّن منصوب وعالمة النصب الياء )هم( 

 قون( خرب إّن مرفوع وعالمة الرفع الواو.، )الفاس«(360)»ضمري فصل 
 روائع البيان والتفسري

                                         
 (1/343ة) الناشر :مؤسسة الرسال -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -(348)
 (10/383 دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان -انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-(341)
 أو ضمري منفصل مبتدأ خربه )الفاسقون(، واجلملة اِلمسّية خرب إن. - (360)
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َهْوَن َعِن اْلَمْعُروِف َويَ ْقِبضُ  َن أَْيِديَ ُهْم َنُسوا و }اْلُمَناِفُقوَن َواْلُمَناِفَقاُت بَ ْعُضُهْم ِمْن بَ ْعٍض يَْأُمُروَن بِاْلُمْنَكِر َويَ ن ْ
َ فَ َنِسيَ ُهْم ِإنَّ اْلُمَناِفِقنَي   ُهُم اْلَفاِسُقوَن {اَّللَّ

خالف  يقول تعاىل منكرا على املنافقني الذين هم على يف تفس          ريها ما نص          ه: -رمحه هللا-قال ابن كثري-
( يأمرون باملعروف وينهون عن املنكر، كان هؤِلء }يأمرون باملنكر 8ص            فات املؤمنني، وملا كان املؤمنون )

وينهون عن املعروف ويقبض   ون أيديهم{ أي: عن اإلنفاق يف س   بيل هللا، }نس   وا هللا{ أي: نس   وا ذكر هللا، 
ملهم معاملة من نس    يهم، كقوله تعاىل: }وقيل اليوم ننس    اكم كما نس    يتم لقاء يومكم }فنس    يهم{ أي: عا

[ }إن املن  افقني هم الف  اس              قون{ أي: اْل  ارجون عن طريق احلق، ال  داخلون يف طريق 34ه  ذا{ ]اجل  اثي  ة:
 (361)الضاللة.اه 

ا خمتص  ره: فإن معناه: م}نس  وا هللا فنس  يهم{فقال يف بيان قوله تعاَ:  -رمحه هللا -وزاد أبو جعفر الطربي-
وقد دللنا فيما مض         ى على  :مث قال تركوا هللا أن يطيعوه ويتبعوا أمره، فرتكهم هللا من توفيقه وهدايته ورمحته.

 (362).اه أن معع "النسيان"، الرتك
ُ اْلُمَناِفِقنَي َواْلُمَناِفَقاِت َواْلُكفَّاَر نَاَر َجَهنََّم َخاِلِديَن ِفيَها  ُ َوهَلُْم َعَذاٌب ُمِقيٌم  ِهيَ }َوَعَد اَّللَّ َحْسبُ ُهْم َوَلَعنَ ُهُم اَّللَّ

(58}) 
 (363)إعراب مفردات اآلية 

)وعد( فعل ماض )اَّلّل( لفظ اجلاللة فاعل مرفوع )املنافقني( مفعول به منصوب )الواو( عاطفة )املنافقات( 
ني )الكّفار( معطوف على املنافقمعطوف على املنافقني منصوب وعالمة النصب الكسرة )الواو( عاطفة 

منصوب )نار( مفعول به ثان منصوب )جهّنم( مضاف إليه جمرور وعالمة اجلّر الفتحة )خالدين( حال 
وعالمة النصب الياء )يف( حرف جّر و)ها( ضمري يف ُمّل جّر  -وهي حال مقّدرة -منصوبة من املنافقني

مضاف  رفع مبتدأ )حسب( خرب مرفوع )وهم( ضمري متعّلق ب )خالدين( )هي( ضمري منفصل مبِّن يف ُملّ 
إليه )الواو( عاطفة )لعن( فعل ماض و)هم( ضمري مفعول به )اَّلّل( لفظ اجلاللة فاعل مرفوع )الواو( عاطفة 
)الالم( حرف جّر و)هم( ضمري يف ُمّل جّر متعّلق  حذوف خرب مقّدم )عذاب( مبتدأ مؤّخر مرفوع )مقيم( 

 نعت لعذاب مرفوع.
 ائع البيان والتفسريرو 

                                         
 (4/172الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع) -تفسري القرآن العظيم ِلبن كثري -(361)
/  15128الناشر:مؤسسة الرسالة ) -جامع البيان يف تأويل القرآن ألِب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد ُممد شاكر -(362)

14/331 ) 
 (10/384 دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان -انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-(363)
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اَّللَُّ َوهَلُْم َعَذاٌب  }َوَعَد اَّللَُّ اْلُمَناِفِقنَي َواْلُمَناِفَقاِت َواْلُكفَّاَر نَاَر َجَهنََّم َخاِلِديَن ِفيَها ِهَي َحْسبُ ُهْم َوَلَعنَ ُهمُ  
 ُمِقيٌم {

والكفار نار جهنم{  ملنافقاتوقوله: }وعد هللا املنافقني وا يف تفس   ريها ما نص   ه:-رمحه هللا -قال ابن كثري-
أي: على هذا الص            نيع الذي ذكر عنهم، }خالدين فيها{ أي: ماكثني فيها خملدين، هم والكفار، }هي 
حس              بهم{ أي: كف    ايتهم يف الع    ذاب، }ولعنهم هللا{ أي: طردهم وأبع    دهم، }وهلم ع    ذاب مقيم{. 

 (364)اه 
ْم فَاْسَتْمتَ ْعُتْم خِبَاَلِقُكْم َكَما قُ وًَّة َوَأْكثَ َر أَْمَواًِل َوَأْوَِلًدا فَاْسَتْمتَ ُعوا خِبَاَلِقهِ  } َكالَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلُكْم َكانُوا َأَشدَّ ِمْنُكمْ 

ن ْ  َوأُولَِئَك ا َواآْلَِخرَِة يَ اْسَتْمَتَع الَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلُكْم خِبَاَلِقِهْم َوُخْضُتْم َكالَِّذي َخاُضوا أُوَلِئَك َحِبَطْت َأْعَماهُلُْم يف الدُّ
 ({51ُهُم اْْلَاِسُروَن )

 (366)إعراب مفردات اآلية 
« (365)»)الكاف( حرف جّر )الذين( اسم موصول مبِّن يف ُمّل جّر متعّلق خبرب ملبتدأ ُمذوف تقديره أنتم 

)من( حرف جر )قبل( اسم جمرور حبرف اجلّر متعّلق  حذوف صلة أي مضوا من قبلكم و)كم( ضمري 
 مبِّن على الضّم..  -ناسخ -مضاف إليه )كانوا( فعل ماض ناقص

والواو ضمري يف ُمّل رفع اسم كان )أشّد( خرب كانوا منصوب )من( حرف جّر و)كم( ضمري يف ُمّل جّر 
ة( متييز منصوب )الواو( عاطفة )أكثر أمواِل( مثل أشّد قّوة فهو معطوف عليه )الواو( متعّلق ب )أشّد(، )قوّ 

عاطفة )أوِلدا( معطوف على )أمواِل( منصوب )الفاء( عاطفة )استمعوا( فعل ماض مبِّن على الضّم... 
( عاطفة ءوالواو فاعل )خبالق( جاّر وجمرور متعّلق ب )استمتعوا(، و)هم( ضمري مّتصل مضاف إليه )الفا

)استمتعتم( فعل ماض وفاعله )خبالقكم( مثل خبالفهم متعّلق ب )استمتعتم(، )الكاف( مثل األول )ما( 
حرف مصدرّي )استمتع( مثل األول )الذين( موصول فاعل يف ُمّل رفع )من قبلكم( مثل األول متعّلق ب 

 )استمتع( )خبالفهم( مثل األول متعّلق ب )استمتع(.
)ما استمتع( يف ُمّل جّر متعّلق  حذوف مفعول مطلق أي استمتعتم استمتاعا كاستمتاع واملصدر املؤّول 
 الذين من قبلكم.

)الواو( عاطفة )خضتم( مثل استمتعتم )كالذي( مثل كالذين متعّلق  حذوف مفعول مطلق أي خوضا  
ّل رفع مبِّن يف ُمكالذي خاضوه )خاضوا( مثل استمتعوا، والعائد ُمذوف أي خاضوه )أولئك( اسم إشارة 

                                         
 (4/173الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع )-تفسري القرآن العظيم ِلبن كثري -(364)
 (10/386 دمشق)–ميان نشر:دار الرشيد مؤسسة اإل-انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-(366)
 جعل العكربّي اجلاّر واجملرور نعتا ملصدر ُمذوف حبذف مضاف أي وعدا كوعد الذين من قبلكم. - (365)
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مبتدأ... و)الكاف( حرف خطاب )حبطت( فعل ماض... و)التاء( للتأنيث )أعمال( فاعل مرفوع و)هم( 
ضمري مضاف إليه )يف الدنيا( جاّر وجمرور متعّلق ب )حبطت(، وعالمة اجلّر الكسرة املقّدرة على األلف 

طفة )أولئك( مثل األول )هم( ضمري فصل )الواو( عاطفة )اآلخرة( معطوف على الدنيا جمرور )الواو( عا
 ، )اْلاسرون( خرب املبتدأ مرفوع.«(367)»

 روائع البيان والتفسري
َكَما  فَاْسَتْمتَ ْعُتْم خِبَاَلِقُكْم  مْ } َكالَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلُكْم َكانُوا َأَشدَّ ِمْنُكْم قُ وًَّة َوَأْكثَ َر أَْمَواًِل َوَأْوَِلًدا فَاْسَتْمتَ ُعوا خِبَاَلِقهِ 

ن ْ  ا َواآْلَِخرَِة َوأُولَِئَك يَ اْسَتْمَتَع الَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلُكْم خِبَاَلِقِهْم َوُخْضُتْم َكالَِّذي َخاُضوا أُوَلِئَك َحِبَطْت َأْعَماهُلُْم يف الدُّ
 ُهُم اْْلَاِسُروَن {

س       لم: قل، يا ُممد، و يف تفس       ريها: يقول تعاىل ذكره لنبيه ُممد ص       لى هللا عليه -قال أبو جعفر الطربي-
هلؤِلء املنافقني الذين قالوا: إرا كنا خنوض ونلعب أباب وآيات كتابه ورسوله كنتم تستهزئون؟ }كالذين من 
قبلكم{ من األمم ال   ذين فعلوا فعلكم، ف   أهلكهم هللا، وعج   ل هلم يف ال   دني   ا اْلزي، مع م   ا أع   دَّ هلم من 

ا}ه: واحذروا أن حيل بكم من عقوبة هللا مثل الذي حّل هبم، العقوبة والنكال يف اآلخرة. يقول هلم جل ثن
ا، وأكثر منكم أمواِل وأوِلًدا }فاس           تمتعوا خبالقهم{، يقول: فتمتعوا  فإهنم كانوا أش           د منكم قوًة وبطش           ً
ا من نص   يبهم يف اآلخرة،  بنص   يبهم وحظهم من دنياهم ودينهم، ورض   وا بذلك من نص   يبهم يف الدنيا عوض   ً

 (368)ا املنافقون، سبيلهم يف اِلستمتاع خبالقكم. اه وقد سلكتم، أيه
سن يف تفسريها ما خمتصره وبتصرف فقال: }فاستمتعوا خبالقهم{ قال احل-رمحه هللا -وأضاف ابن كثري-

البصري: بدينهم، }كما استمتع الذين من قبلكم خبالقهم وخضتم كالذي خاضوا{ أي: يف الكذب 
بطلت مساعيهم، فال ثواب هلم عليها ألهنا فاسدة }يف الدنيا  والباطل، }أولئك حبطت أعماهلم{ أي:

 واآلخرة وأولئك هم اْلاسرون{؛ ألهنم مل حيصل هلم عليها ثواب.
:عن أِب هريرة، رضي هللا عنه، قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "والذي نفسي -رمحه هللا -مث قال

بيده، لتتبعن سنن الذين من قبلكم، شربا بشرب، وذراعا بذراع، وباعا بباع، حَّت لو دخلوا جحر ضب 
 (361)لدخلتموه". قالوا: ومن هم يا رسول هللا؟ أهل الكتاب؟ قال: "فمن" 

                                         
 أو ضمري منفصل مبتدأ خربه )اْلاسرون(، واجلملة اِلمسّية خرب املبتدأ )أولئك(. - (367)
 15121الناشر : مؤسسة الرسالة ) -ُممد شاكرجامع البيان يف تأويل القرآن ألِب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد  -(368)

 /14/340) 
 باب اتباع سنن اليهود والنصارى -( 2551)برقم/ -رضي هللا عنه–أخرجه مسلم من حديث أِب سعيد اْلدري - (361)
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عن أِب هريرة، عن النيب ص            لى هللا عليه وس            لم، فذكره وزاد: قال أبو هريرة: اقرءوا إن ش            ئتم القرآن. و 
}كالذين من قبلكم كانوا أش د منكم قوة وأكثر أمواِل وأوِلدا فاس تمتعوا خبالقهم فاس تمتعتم خبالقكم كما 

ا: يا م كالذي خاض      وا{ قالو اس      تمتع الذين من قبلكم خبالقهم{ قال أبو هريرة: اْلالق: الدين. }وخض      ت
رس       ول هللا، كما ص       نعت فارس والروم؟ قال: "فهل الناس إِل هم" وهذا احلديث له ش       اهد يف الص       حيح 

 (351).اه (350)
ُهْم ُرُسُلُهْم اْلمُ وَ  }َأمَلْ يَْأهِتِْم نَ َبأُ الَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلِهْم قَ ْوِم نُوٍ  َوَعاٍد َومَثُوَد َوقَ ْوِم ِإبْ رَاِهيَم َوَأْصَحاِب َمْدَينَ  ْؤتَِفَكاِت أَتَ ت ْ

ُ لَِيْظِلَمُهْم َوَلِكْن َكانُوا أَنْ ُفَسُهْم َيْظِلُموَن )  ({70بِاْلبَ يَِّناِت َفَما َكاَن اَّللَّ
 (352)إعراب مفردات اآلية 

)اهلمزة( لالستفهام التقريرّي )مل( حرف نفي وجزم )يأت( مضارع جمزوم وعالمة اجلزم حذف حرف العّلة 
ضمري مفعول به )نبأ( فاعل مرفوع )الذين( موصول مبِّن يف ُمّل جّر مضاف إليه )من قبل( جاّر و)هم( 

وجمرور متعّلق  حذوف صلة و)هم( ضمري مضاف إليه )قوم( بدل من املوصول جمرور )نو ( مضاف إليه 
لى قوم معطوف عجمرور )الواو( عاطفة يف املواضع اْلمسة )عاد، مثود( معطوفان على نو  جمروران )قوم( 

األول جمرور )إبراهيم( مضاف إليه جمرور وعالمة اجلّر الفتحة )أصحاب( معطوف على قوم جمرور )مدين( 
مضاف إليه جمرور وعالمة اجلّر الفتحة ممتنع من التنوين )املؤتفكات( معطوف على قوم جمرور وهو على 

الفتح املقّدر على األلف  ، )أتت( فعل ماض مبِّن على«(353)»حذف مضاف أي أهل املؤتفكات 
احملذوفة ِللتقاء الساكنني.. و)التاء( للتأنيث )رسل( فاعل مرفوع، و)هم( ضمري مضاف إليه )بالبّينات( 

( لفظ )اَّللّ  -ناسخ -جاّر وجمرور متعّلق ب )أتتهم(، )الفاء( عاطفة )ما( نافية )كان( فعل ماض ناقص
يظلم( مضارع منصوب بأن مضمرة بعد ِلم اجلحود و)هم( اجلاللة اسم كان مرفوع )الالم( ِلم اجلحود )

)أنفس( «. (354)»ضمري مفعول به، والفاعل هو )الواو( عاطفة )لكن( حرف استدراك )كانوا( مّر إعرابه 
 مفعول به مقّدم منصوب و)هم( ضمري مضاف إليه )يظلمون( مضارع مرفوع... والواو فاعل.

 روائع البيان والتفسري

                                         
( من طريق ُممد بن أِب ذئب عن سعيد املقربي عن أِب هريرة رضي هللا 7311يف صحيح البخاري برقم ) - (350)

 عنه.
 (4/174الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع) -تفسري القرآن العظيم ِلبن كثري -(351)
 (10/310 دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان -انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-(352)
 املؤتفكات: قرى قوم لو . - (353)
 (.51يف اآلية السابقة ) - (354)
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 تَِفَكاِت{ْم نَ َبأُ الَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلِهْم قَ ْوِم نُوٍ  َوَعاٍد َومَثُوَد َوقَ ْوِم ِإبْ رَاِهيَم َوَأْصَحاِب َمْدَيَن َواْلُمؤْ }َأمَلْ يَْأهتِِ 
بأ{ خرب، قوله تعاىل: }أمل يأهتم{ يعِن املنافقني، }ن يف بياهنا إمجاًِل ما نص               ه:-رمحه هللا -قال البغوي-

}الذين من قبلهم{ حني عص     وا رس     لنا، وخالفوا أمرنا كيف عذبناهم وأهلكناهم. مث ذكرهم، فقال: }قوم 
نو { أهلكوا بالطوفان، }وعاد{ أهلكوا بالريح }ومثود{ بالرجفة، }وقوم إبراهيم{ بس       لب النعمة وهالك 

يعِن قوم شعيب أهلكوا بعذاب يوم الظلة، }واملؤتفكات{ املنقلبات اليت جعلنا  ررود، }وأصحاب مدين{
 (356) عاليها سافلها وهم قوم لو .اه 

ُ لَِيْظِلَمُهْم َوَلِكْن َكانُوا أَنْ ُفَسُهْم َيْظِلُموَن { ُهْم ُرُسُلُهْم بِاْلبَ يَِّناِت َفَما َكاَن اَّللَّ  } أَتَ ت ْ
ُلُهْم بِاْلبَ يَِّناِت{ أي: باحلق الو يف بي -رمحه هللا–قال الس       عدي  - ُهْم ُرس       ُ اض       ح اهنا ما نص       ه: فكلهم }أَتَ ت ْ

اجللي، املبني حلقائق األشياء، فكذبوا هبا، فجرى عليهم ما قص هللا علينا، فأنتم أعمالكم شبيهة بأعماهلم، 
ن املراد منه، ع اس    تمتعتم خبالقكم، أي: بنص    يبكم من الدنيا فتناولتموه على وجه اللذة والش    هوة معرض    ني

واس            تعنتم به على معاص            ي هللا، ومل تتعد مهتكم وإرادتكم ما خولتم من النعم كما فعل الذين من قبلكم 
وخض    تم كالذي خاض    وا، أي: وخض    تم بالباطل والزور وجادلتم بالباطل لتدحض    وا به احلق، فهذه أعماهلم 

ن ة واإلهالك ما اس      تحق من قبلهم مموعلومهم، اس      تمتاع باْلالق وخوض بالباطل، فاس      تحقوا من العقوب
فعلوا كفعلهم، وأما املؤمنون فهم وإن اس   تمتعوا بنص   يبهم وما خولوا من الدنيا، فإنه على وجه اِلس   تعانة به 
على طاعة هللا، وأما علومهم فهي علوم الرس   ل، وهي الوص   ول إىل اليقني يف مجيع املطالب العالية، واجملادلة 

انُو ب  احلق إلدح  اض الب  اط  ل. قو  اَن اَّللَُّ لَِيْظِلَمُهْم{ إذ أوقع هبم من عقوبت  ه م  ا أوقع. }َوَلِكْن ك  َ ا ك  َ ا ل  ه }َفم  َ
 (355) أَنْ ُفَسُهْم َيْظِلُموَن{ حيث جترأوا على معاصيه، وعصوا رسلهم، واتبعوا أمر كل جبار عنيد.اه 

َهْوَن َعِن الْ }َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت بَ ْعُضُهْم أَْولَِياءُ بَ ْعٍض يَْأُمرُ  ُمْنَكِر َويُِقيُموَن الصَّاَلَة َويُ ْؤتُوَن وَن بِاْلَمْعُروِف َويَ ن ْ
ُ ِإنَّ اَّللََّ َعزِيٌز َحِكيٌم ) َ َوَرُسوَلُه أُولَِئَك َسيَ ْرمَحُُهُم اَّللَّ  ({71الزََّكاَة َويُِطيُعوَن اَّللَّ

 (357)إعراب مفردات اآلية 
، )الواو( عاطفة )رسول( «(358)»واملؤمنات... ويطيعون اَّلّل( مّر إعراب نظريها )الواو( استئنافّية )املؤمنون 

معطوف على لفظ اجلاللة و)اهلاء( مضاف إليه )أولئك سريمحهم اَّلّل( مثل أولئك حبطت أعماهلم 

                                         
 ( 4/72الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع )  -للبغوي انظر معامل التنزيل -(356)
 ( 1/343ة) الناشر: مؤسسة الرسال -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -(355)
 (10/311دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان -انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-(357)
 ( من هذه السورة.57يف اآلية ) - (358)



117 

 

)اَّلّل(  -ناسخ -، و)السني( حرف استقبال، و)هم( ضمري مفعول به )إّن( حرف مشّبه بالفعل«(351)»
 ة اسم إّن منصوب )عزيز( خرب إّن مرفوع )حكيم( خرب ثان مرفوع.لفظ اجلالل

 روائع البيان والتفسري
َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َويُ  ِقيُموَن الصَّاَلَة َويُ ْؤتُوَن }َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت بَ ْعُضُهْم أَْولَِياءُ بَ ْعٍض يَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويَ ن ْ

ُ ِإنَّ اَّللََّ َعزِيٌز َحِكيٌم {الزََّكاَة َويُطِ  َ َوَرُسوَلُه أُولَِئَك َسيَ ْرمَحُُهُم اَّللَّ  يُعوَن اَّللَّ
املؤمنني  ملا ذكر هللا تعاىل صفات املنافقني الذميمة، عطف بذكر صفات يف بياهنا:-رمحه هللا-قال ابن كثري-

احملمودة، فقال: } بَ ْعُضُهْم أَْولَِياُء بَ ْعٍض { أي: يتناصرون ويتعاضدون، كما جاء يف الصحيح: "املؤمن 
 .(370)للمؤمن كالبنان يشد بعضه بعضا" وشبك بني أصابعه 

 ادهم وترامحهم، كمثل اجلسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعىويف الصحيح أيضا: "مثل املؤمنني يف تو  
 (371)له سائر اجلسد باحلمى والسهر" 

َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر { كما قال تعاىل: } َوْلَتُكْن ِمْنُكْم أُمٌَّة يَْدُعوَن إِ   اْلَْرْيِ ىَل وقوله: } يَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويَ ن ْ
َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوأُولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن { ]آل عمران:َويَْأُمُروَن بِاْلَمْعُرو   [104ِف َويَ ن ْ

الَة َويُ ْؤتُوَن الزََّكاَة { أي: يطيعون هللا وحيس           نون إىل خلقه، } َويُِطيُعوَن اَّللََّ   وقوله تعاىل: } َويُِقيُموَن الص           َّ
وَلُه { أي: فيما أمر، وترك ما عنه زجر، } أُولَئِ  ُ { أي: س    ريحم هللا من اتص    فَوَرس    ُ يَ ْرمَحُُهُم اَّللَّ هبذه  َك س    َ

الصفات، } ِإنَّ اَّللََّ َعزِيٌز َحِكيٌم { أي: عزيز، من أطاعه أعزه، فإن العزة ب ولرسوله وللمؤمنني، } َحِكيٌم 
فعله، ي { يف قسمته هذه الصفات هلؤِلء، وختصيصه املنافقني بصفاهتم املتقدمة، فإن له احلكمة يف مجيع ما

 (372)تبارك وتعاىل.اه 
 

ُ اْلُمْؤِمِننَي َواْلُمْؤِمَناِت َجنَّاٍت جَتْرِي ِمْن حَتِْتَها اأْلَنْ َهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َوَمَساِكَن طَ  َبًة يف َجنَّاِت َعْدٍن يِّ }َوَعَد اَّللَّ
 ({72َورِْضَواٌن ِمَن اَّللَِّ َأْكبَ ُر َذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم )

 (373)إعراب مفردات اآلية 

                                         
 ( من هذه السورة.51يف اآلية ) - (351)
 باب نصر املظلوم -(2445 أخرجه البخاري من حديث أِب موسى رضي هللا عنه )برقم/ - (370)
باب تراحم املؤمنني وتعاطفهم  -(2685 )برقم/-رضي هللا عنه-أخرجه مسلم من حديث النعمان بن بشري - (371)

 وتعاضدهم
 (4/174الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع) -تفسري القرآن العظيم ِلبن كثري -(372)
 (10/312 دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان -انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-(373)
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، وعالمة نصب جّنات الكسرة )جتري( مضارع مرفوع «(374)»وعد اَّلّل... جّنات( مّر إعراب نظريها »
، و)ها( ضمري «(376)»وعالمة الرفع الضّمة املقّدرة على الياء )من حتت( جاّر وجمرور متعّلق ب )جتري( 

فاعل مرفوع )خالدين( حال من املؤمنني مضاف إليه على حذف مضاف أي من حتت أشجارها )األهنار( 
وعالمة النصب الياء )يف( حرف جّر و)ها( ضمري يف ُمّل جّر متعّلق ب  -وهي حال مقّدرة -منصوبة

)خالدين(، )الواو( عاطفة )مساكن( معطوف على جّنات منصوب مثله ومنع من التنوين لكونه على صيغة 
 ّنات( جاّر وجمرور نعت ثان ملساكن )عدن( مضاف إليهمنتهى اجلمع )طّيبة( نعت ملساكن منصوب )يف ج

جمرور )الواو( استئنافّية )رضوان( مبتدأ مرفوع )من اَّلّل( جاّر وجمرور نعت لرضوان )أكرب( خرب مرفوع )ذلك( 
اسم إشارة مبِّن يف ُمّل رفع مبتدأ... و)الالم( للبعد و)الكاف( للخطاب )الفوز( خرب املبتدأ ذلك )العظيم( 

 للفوز مرفوع مثله.نعت 
  

                                         
 ( من هذه السورة.58يف اآلية ) - (374)
 نعت تقّدم على املنعوت -أو متعّلق  حذوف حال من األهنار - (376)
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 روائع البيان والتفسري
ُ اْلُمْؤِمِننَي َواْلُمْؤِمَناِت َجنَّاٍت جَتْرِي ِمْن حَتِْتَها اأْلَنْ َهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َوَمَساِكَن طَ  َبًة يف َجنَّاِت َعْدٍن يِّ }َوَعَد اَّللَّ

 ِظيُم {َورِْضَواٌن ِمَن اَّللَِّ َأْكبَ ُر َذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلعَ 
َعَد مث ذكر ما أعد اَّلّل هلم من الثواب فقال: } وَ  يف تفسريها إمجاًِل ما نصه: -رمحه هللا -قال السعدي-

ُ اْلُمْؤِمِننَي َواْلُمْؤِمَناِت َجنَّاٍت جَتْرِي ِمْن حَتِْتَها األنْ َهاُر { جامعة لكل نعيم وفر ، خالية من كل أذى وتر  ،  اَّللَّ
دورها وأشجارها األهنار الغزيرة، املروية للبساتني األنيقة، اليت ِل يعلم ما فيها من جتري من حتت قصورها و 

 اْلريات والربكات إِل اَّلّل تعاىل.
} َخاِلِديَن ِفيَها { ِل يبغون عنها ِحَوِل } َوَمَساِكَن طَيَِّبًة يف َجنَّاِت َعْدٍن { قد زخرفت وحسنت وأعدت 

 آها، وطاب منزهلا ومقيلها، ومجعت من آِلت املساكن العالية ما ِل يتمع فوقهلعباد اَّلّل املتقني، قد طاب مر 
املتمنون، حَّت إن اَّلّل تعاىل قد أعد هلم غرفا يف غاية الصفاء واحلسن، يرى ظاهرها من باطنها، وباطنها من 

 ظاهرها.
اق هلا األروا ، ألهنا وتشت فهذه املساكن األنيقة، اليت حقيق بأن تسكن إليها النفوس، وتنزع إليها القلوب،

 يف جنات عدن، أي: إقامة ِل يظعنون عنها، وِل يتحولون منها.
} َورِْضَواٌن ِمَن اَّللَِّ { حيله على أهل اجلنة } َأْكبَ ُر { مما هم فيه من النعيم، فإن نعيمهم مل يطب إِل بر}ية 

ا رب األرض ية اليت سعى حنوها احملبون، فرضرهبم ورضوانه عليهم، وألنه الغاية اليت أمَّها العابدون، والنها
 والسماوات، أكرب من نعيم اجلنات.

} َذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم { حيث حص      لوا على كل مطلوب، وانتفى عنهم كل ُمذور، وحس      نت وطابت 
 (375)منهم مجيع األمور، فنسأل اَّلّل أن جيعلنا معهم جبوده.اه  

َواٌن ِمَن اَّللَِّ َأْكبَ ُر { فقال: أي رض     ا هللا عنه -رمحه هللا-وزاد ابن كثري- م أكرب يف بيان قوله تعاىل: } َورِض     ْ
وأجل وأعظم مما هم فيه من النعيم، كما قال اإلمام مالك، رمحه هللا، عن أِب س          عيد اْلُْدري، رض          ي هللا 

لون: ، عز وجل، يقول ألهل اجلنة: يا أهل اجلنة، فيقو عنه، أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: "إن هللا
لبيك يا ربنا وسعديك، واْلري يف يدك. فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا ِل نرضى يا رب، وقد أعطيتنا 

                                         
 ( 1/343لة)الناشر : مؤسسة الرسا -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -(375)
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ما مل تُعط أحدا من خلقك. فيقول: أِل أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب، وأي شيء أفضل من 
 (378).اه (377)كم رضواين فال أسخط عليكم بعده أبدا"ذلك؟ فيقول: أحل علي

 ({73 )}يَا أَي َُّها النَّيبُّ َجاِهِد اْلُكفَّاَر َواْلُمَناِفِقنَي َواْغُلْظ َعَلْيِهْم َوَمْأَواُهْم َجَهنَُّم َوبِْئَس اْلَمِصريُ 
 (371)إعراب مفردات اآلية 

ل يف ُمّل نصب و)ها( حرف تنبيه )النيّب( بد يا( أداة نداء )أّي( منادى نكرة مقصودة مبِّن على الضمّ »
من أّي أو عطف بيان تبعه يف الرفع لفظا )جاهد( فعل أمر، والفاعل أنت، وحّرك بالكسر ِللتقاء الساكنني 
)الكّفار( مفعول به منصوب )الواو( عاطفة )املنافقني( معطوف على الكّفار منصوب وعالمة النصب الياء 

ثل جاهد )على( حرف جّر و)هم( ضمري يف ُمّل جّر متعّلق ب )اغلظ(، )الواو( )الواو( عاطفة )اغلظ( م
، )مأوى( مبتدأ مرفوع وعالمة الرفع الضّمة املقّدرة على األلف و)هم( ضمري مضاف «(380)»استئنافّية 

إليه )جهّنم( خرب مرفوع )الواو( عاطفة )بئس( فعل ماض جامد إلنشاء الذّم )املصري( فاعل مرفوع، 
 واملخصوص بالذّم ُمذوف تقديره هي أي جهّنم.

 روائع البيان والتفسري
  {}يَا أَي َُّها النَّيبُّ َجاِهِد اْلُكفَّاَر َواْلُمَناِفِقنَي َواْغُلْظ َعَلْيِهْم َوَمْأَواُهْم َجَهنَُّم َوبِْئَس اْلَمِصريُ 

فار{ اْلطاب قوله تعاىل: }يا أيها النيب جاهد الك يف تفسريها بتصرف يسري: -رمحه هللا-قال القرطيب-
للنيب صلى هللا عليه وسلم وتدخل فيه أمته من بعده. قيل: املراد جاهد باملؤمنني الكفار. وقال ابن عباس: 
أمر باجلهاد مع الكفار بالسيف، ومع املنافقني باللسان وشدة الزجر والتغليظ. وروي عن ابن مسعود أنه 

يف وجوههم. وقال « (381)»افقني بيدك، فإن مل تستطع فبلسانك، فإن مل تستطع فاكفهر قال: جاهد املن
دود. ابن وكانوا أكثر من يصيب احل-واختاره قتادة-احلسن: جاهد املنافقني بإقامة احلدود عليهم وباللسان

فدعوى  عندهم العرِب: أما إقامة احلجة باللسان فكانت دائمة وأما باحلدود ألن أكثر إصابة احلدود كانت
                                         

باب صفة -(5641 البخاري )برقم/-رضي هللا عنه -أخرجاه يف الصحيحني من حديث أِب سعيد اْلدري - (377)
 باب إحالل الرضوان على أهل اجلنة فال يسخط عليهم أبدا -(2821 نة والنار، ومسلم )برقم/اجل
 ( 177/ 4الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسري القرآن العظيم ِلبن كثري -(378)
 (10/313 دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان -انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-(371)
قال العكربّي: إن قيل كيف حسنت الواو هنا والفاء أشبه هبذا املوضع ففيه ثالثة أجوبة: أحدها أهّنا واو احلال  - (380)

والتقدير أفعل ذلك يف حال استحقاقهم جهّنم وهي حال كفرهم، والثاين أّن الواو جيء هبا تنبيها على إرادة فعل ُمذوف 
أن الكالم ُممول على املعع وهو أنّه قد اجتمع هلم عذاب الدنيا باجلهاد وعذاب اآلخرة أي واعلم أّن مأواهم، والثالث 

 جبهّنم( اه .
 اكفهر الرجل: إذا عبس - (381)
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ِل برهان عليها وليس العاصي  نافق إرا املنافق  ا يكون يف قلبه من النفاق كامنا ِل  ا تتلبس به اجلوار  
 ظاهرا وأخبار احملدودين يشهد سياقها أهنم مل يكونوا منافقني الثانية

 :-رمحه هللا -مث أضاف
س شدة القلب على إحالل األمر بصاحبه. وليقوله تعاىل: }واغلظ عليهم{ الغلظ: نقيض الرأفة، وهي 

ذلك يف اللسان، فإن النيب صلى هللا عليه وسلم قال:" إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها احلد وِل يثرب عليها 
«(382)» 

[. ومنه قول النسوة 161ومنه قوله تعاىل:}ولو كنت فظا غليظ القلب ِلنفضوا من حولك{ ]آل عمران: 
 ومعع الغلظ خشونة اجلانب. « (383)»سول هللا صلى هللا عليه وسلم" لعمر:"أنت أفظ وأغلظ من ر 

[.} واخفض هلما 216فهي ض             د قوله تعاىل:} واخفض جناحك ملن اتبعك من املؤمنني{ ]الش             عراء: 
 (384)[. وهذه اآلية نسخت كل شي من العفو والصلح والصفح.اه 24جنا  الذل من الرمحة{]اِلسراء: 

  

                                         
 إذا زنت»باب رجم اليهود أهل الذمة يف الزّن ومتام متنه  -(1703 أخرجه مسلم من حديث أِب هريرة )برقم/ - (382)

ا احلد، وِل يثرب عليها، مث إن زنت، فليجلدها احلد، وِل يثرب عليها، مث إن زنت أمة أحدكم، فتبني زناها، فليجلده
 « الثالثة، فتبني زناها، فليبعها، ولو حببل من شعر

( ومتام متنه " 5035)برقم/ -رضي هللا عنه-جزء من حديث أخرجه البخاري من حديث سعد بن أِب وقاص - (383)
ن  صلى هللا عليه وسلم وعنده نسوة من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواهتاستأذن عمر رضي هللا عنه على رسول هللا

فلما استأذن عمر قمن فبادرن احلجاب فدخل عمر ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم يضحك فقال: أضحك هللا سنك يا 
« تدرن احلجابتك ابعجبت من هؤِلء الاليت كن عندي فلما مسعن صو »رسول هللا. فقال النيب صلى هللا عليه وسلم: 

قال عمر: يا عدوات أنفسهن أهتبنِن وِل هتنب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؟ قلن: نعم أنت أفظ وأغلظ. فقال رسول 
إيه يا ابن اْلطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إِل سلك فجا غري »هللا صلى هللا عليه وسلم: 

 « . "فجك
 (8/204القاهرة )  –الناشر : دار الكتب املصرية  -القرآن للقرطيب اجلامع ألحكام--(384)
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اُلوا َوَما نَ َقُموا ِإِلَّ َأْن أَْغَناُهُم َما قَاُلوا َوَلَقْد قَاُلوا َكِلَمَة اْلُكْفِر وََكَفُروا بَ ْعَد ِإْساَلِمِهْم َومَهُّوا ِ َا مَلْ يَ نَ  }حَيِْلُفوَن بِاَّللَِّ 
رًا هَلُْم َوِإْن يَ تَ َولَّْوا يُ َعذِّبْ ُهُم  ُ َوَرُسولُُه ِمْن َفْضِلِه فَِإْن يَ ُتوبُوا َيُك َخي ْ نْ َيا َواآْلَِخَرِة َوَما هَلُْم ااَّللَّ ُ َعَذابًا أَلِيًما يف الدُّ َّللَّ

 ({74يف اأْلَْرِض ِمْن َوٍَِّ َوَِل َنِصرٍي )
 (386)إعراب مفردات اآلية 

حيلفون( مضارع مرفوع... والواو فاعل )باَّلّل( جاّر وجمرور متعّلق ب )حيلفون(، )ما( نافية )قالوا( فعل »
الضّم... والواو فاعل، ومفعول قالوا ُمذوف أي ما بلغك عنهم من السّب )الواو( استئنافّية ماض مبِّن على 

)الالم( ِلم القسم لقسم مقّدر )قد( حرف حتقيق )قالوا( مثل األول )كلمة( مفعول به منصوب )الكفر( 
 (،مضاف إليه جمرور )الواو( عاطفة )كفروا( مثل قالوا )بعد( ظرف منصوب متعّلق ب )كفروا

)إسالم( مضاف إليه جمرور و)هم( ضمري مضاف إليه )الواو( عاطفة )مّهوا( مثل قالوا )الباء( حرف جّر  
مبِّن يف ُمّل جّر متعّلق ب )مّهوا(، )مل( حرف نفي وجزم )ينالوا( مضارع « (385)»)ما( اسم موصول 

ر موا( مثل ما قالوا )إِّل( أداة حصجمزوم وعالمة اجلزم حذف النون.. والواو فاعل. )الواو( استئنافّية )ما نق
)أن( حرف مصدرّي )أغع( فعل ماض مبِّن على الفتح املقّدر و)هم( ضمري مفعول به )اَّلّل( لفظ اجلاللة 
فاعل مرفوع )الواو( عاطفة )رسول( معطوف على لفظ اجلاللة مرفوع و)اهلاء( مضاف إليه. )الفاء( استئنافّية 

ضارع جمزوم فعل الشر  وعالمة اجلزم حذف النون... والواو فاعل )يك( )إن( حرف شر  جازم )يتوبوا( م
مضارع جمزوم ناقص جواب الشر  وعالمة اجلزم السكون على النون احملذوفة للتخفيف، وامسه ضمري مسترت 
تقديره هو أي طلب التوبة )خريا( خرب يكن منصوب )الالم( حرف جّر و)هم( ضمري يف ُمّل جّر متعّلق 

، )الواو( عاطفة )إن يتوّلوا( مثل إن يتوبوا )يعّذب( مضارع جمزوم جواب الشر  الثاين و)هم( ب )خريا(
ضمري مفعول به )اَّلّل( لفظ اجلاللة فاعل مرفوع )عذابا( مفعول مطلق نائب عن املصدر ألنه مالقيه يف 

ّر الكسرة وعالمة اجلاِلشتقاق منصوب )أليما( نعت منصوب )يف الدنيا( جاّر وجمرور متعّلق ب )يعّذب(، 
املقّدرة على األلف )الواو( عاطفة )اآلخرة( معطوف على النداي جمرور )الواو( عاطفة )ما( نافية )هلم( مثل 

)َّ )من( حرف  -نعت تقّدم على املنعوت -األول متعّلق خبرب مقّدم )يف األرض( جاّر وجمرور حال من )و
َّ( جمرور لفظا مرفوع ُمال مبتد ف أ مؤّخر )الواو( عاطفة )ِل( زائدة لتأكيد النفي )نصري( معطو جّر زائد )و

 َّ  على و
 روائع البيان والتفسري

                                         
 (10/315 دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان -انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-(386)
 أو نكرة موصوفة والعائد ُمذوف - (385)
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اُهُم َناُلوا َوَما نَ َقُموا ِإِلَّ َأْن أَْغنَ }حَيِْلُفوَن بِاَّللَِّ َما قَاُلوا َوَلَقْد قَاُلوا َكِلَمَة اْلُكْفِر وََكَفُروا بَ ْعَد ِإْساَلِمِهْم َومَهُّوا ِ َا مَلْ ي َ 
ُ َوَرُسولُُه ِمْن َفْضِلِه {  اَّللَّ

ا بعد وقوله: }حيلفون باب ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفرو ما خمتص            ره:  -رمحه هللا –قال ابن كثري -
إس        المهم{ قال قتادة: نزلت يف عبد هللا بن أِب، وذلك أنه اقتتل رجالن: جهِن وأنص        اري، فعال اجلهِن 

هللا لألنصار: أِل تنصروا أخاكم؟ وهللا ما مثلنا ومثل ُممد إِل كما قال القائل:  عبدعلى األنصاري، فقال 
[ فسعى هبا 8"مسن كلبك يأكلك"، وقال: }لئن رجعنا إىل املدينة ليخرجن األعز منها األذل{ ]املنافقون:
ا قاله، فأنزل هللا مرجل من املسلمني إىل النيب صلى هللا عليه وسلم، فأرسل إليه فسأله، فجعل حيلف باب 

 (387)فيه هذه اآلية.اه 
ائرة دوإن كان ظاهره أنه أخرجهم من -يف بياهنا ما نصه: إسالمهم السابق –رمحه هللا  -وأضاف السعدي-

 فكالمهم األخري ينقض إسالمهم، ويدخلهم بالكفر.-الكفر 
ة تبوك، فقص هللا عليه هللا عليه وسلم يف غزو }َومَهُّوا ِ َا مَلْ يَ َناُلوا{ وذلك حني مهوا بالفتك برسول هللا صلى 

 نبأهم، فأمر من يصدهم عن قصدهم.
ولُُه ِمْن  ُ َوَرس    ُ }َو{ احلال أهنم }َما نَ َقُموا{ وعابوا من رس    ول هللا ص    لى هللا عليه وس    لم }ِإِل أَْن أَْغَناُهُم اَّللَّ

ِلِه{ بعد أن كانوا فقراء معوزين، وهذا من أعجب األش    ياء، أن  م من يس    تهينوا  ن كان س    ببا إلخراجهَفض    ْ
الظلمات إىل النور، ومغنيا هلم بعد الفقر، وهل حقه عليهم إِل أن يعظموه، ويؤمنوا به وجيلوه؟ " فاجتمع 

 (388) الداعي الديِن وداعي املروءة اإلنسانية.اه 
 ما خمتصره: -رمحه هللا -وزاد الشنقيطي-

فضل ا وجدوا شيئا ينقمونه، أي: يعيبونه وينتقدونه، إِل أن هللا تصر  يف هذه اآلية الكرمية: أن املنافقني م
 عليهم فأغناهم  ا فتح على نبيه صلى هللا عليه وسلم من اْلري والربكة.

واملعع أنه ِل يوجد شيء حيتمل أن يعاب أو ينقم بوجه من الوجوه، واآلية كقوله: }وما نقموا منهم إِل أن 
  \ 7[، وقوله: }وما تنقم منا إِل أن آمنا بآيات ربنا ملا جاءتنا {]8 \ 86] يؤمنوا باب العزيز احلميد{

 (381)[. اه 40 \ 22[، وقوله: }الذين أخرجوا من ديارهم بغري حق إِل أن يقولوا ربنا هللا {]125
ُ َعَذابًا  رًا هَلُْم َوِإْن يَ تَ َولَّْوا يُ َعذِّبْ ُهُم اَّللَّ نْ َيا َواآْلَِخرَِة َوَما هَلُْم يف اأْلَْرِض ِمْن َوٍَِّ أَلِيًما يف ال} فَِإْن يَ ُتوبُوا َيُك َخي ْ دُّ

 َوَِل َنِصرٍي {

                                         
 (178/ 4ر والتوزيع)الناشر: دار طيبة للنش-تفسري القرآن العظيم ِلبن كثري -(387)
 ( 1/344لة)الناشر : مؤسسة الرسا -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -(388)
 (2/145لبنان)  –انظر أضواء البيان للشنقيطي الناشر : دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بريوت  - (381)
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ر من يقول تعاىل ذكره: فإن يتب هؤِلء القائلون كلمة الكف قال أبو جعفر الطربي يف تفسريها ما نصه:-
وا{، يقول: النفاق }وإن يتول الذي قالوه فرجعوا عنه، يك رجوعهم وتوبتهم من ذلك، خريًا هلم منِقيلهم 

وإن يدبروا عن التوبة، فيأتوها ويصرُّوا على كفرهم، }يعذهبم هللا عذابًا أليًما{، يقول: يعذهبم عذابًا موجًعا 
 يف الدنيا، إما بالقتل، وإما بعاجل خزي هلم فيها، ويعذهبم يف اآلخرة بالنار

من وما هلؤِلء املنافقني إن عذهبم هللا عاجل الدنيا }وقوله: }وما هلم يف األرض من َو وِل نصري{، يقول: 
{، يواليه على منعه من عقاب هللا }وِل نصري{ ينصره من هللا فينقذه من عقابه.   َو

وقد كانوا أهل عز ومنعة بعش            ائرهم وقومهم، ميتنعون هبم من أرادهم بس            وء، فأخرب جل ثنا}ه أن الذين   
عشائرهم وحلفائهم، ِل مينعوهنم من هللا وِل ينصروهنم منه، إن احتاجوا كانوا مينعوهنم ممن أرادهم بسوء من 

 (310)إىل نصرهم.اه 
َقنَّ َولََنُكوَننَّ ِمَن الصَّاحلِِنَي ) َ لَِئْن َآتَانَا ِمْن َفْضِلِه لََنصَّدَّ ُهْم َمْن َعاَهَد اَّللَّ  ({76}َوِمن ْ

 (311)إعراب مفردات اآلية 
، )من( اسم «(312)»جّر و)هم( ضمري يف ُمّل جّر متعّلق خبرب مقّدم الواو( استئنافّية )من( حرف »

موصول مبِّن يف ُمّل رفع مبتدأ مؤّخر )عاهد( فعل ماض، والفاعل هو وهو العائد )اَّلّل( لفظ اجلاللة مفعول 
به منصوب )الالم( موطئة للقسم )إن( حرف شر  جازم )آتى( فعل ماض مبِّن على الفتح املقّدر على 

يف ُمّل جزم فعل الشر  و)نا( ضمري متصل يف ُمّل نصب مفعول به والفاعل هو )من فضل( جاّر األلف 
وجمرور متعّلق ب )آتى(، و)اهلاء( ضمري مضاف إليه )الالم( ِلم القسم )نصّدقّن( مضارع مبِّن على الفتح 

نكونّن( مثل عاطفة )ليف ُمّل رفع... و)النون( نون التوكيد، والفاعل ضمري مسترت تقديره حنن )الواو( 
لنصّدقّن وهو ناقص، وامسه ضمري مسترت تقديره حنن )من الصاحلني( جاّر وجمرور متعّلق خبرب نكونّن، وعالمة 

 اجلّر الياء.
 روائع البيان والتفسري

َقنَّ َولََنُكوَننَّ ِمَن ال َ لَِئْن َآتَانَا ِمْن َفْضِلِه لََنصَّدَّ ُهْم َمْن َعاَهَد اَّللَّ  احلِِنَي {صَّ }َوِمن ْ
لك،  يقول تعاىل ذكره: ومن هؤِلء املنافقني الذين وص   فت يف تفس   ريها ما نص   ه:-قال أبو جعفر الطربي-

يا ُممد، ص   فتهم }من عاهد هللا{، يقول: أعطى هللا عهًدا }لئن آتانا من فض   له{، يقول: لئن أعطانا هللا 

                                         
الناشر: مؤسسة الرسالة -ألِب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد ُممد شاكر جامع البيان يف تأويل القرآن -(310)
(15183/14 /357 ) 
 (10/317 دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان -انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-(311)
 أو هي استئناف بيايّن ِل ُمّل هلا. - (312)
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ع علينا من عنده }لنص     دقن{،  يقول: لنخرجن الص     دقة من ذلك املال الذي من فض     له، ورزقنا ماِل ووس     َّ
رزقنا ربُّنا }ولنكونن من الصاحلني{، يقول: ولنعملّن فيها بَعَمل أهل الصال  بأمواهلم، من صلة الرحم به، 

 (313)وإنفاقه يف سبيل هللا. اه 
 ({75فَ َلمَّا َآتَاُهْم ِمْن َفْضِلِه خبَُِلوا ِبِه َوتَ َولَّْوا َوُهْم ُمْعرُِضوَن )}
 (314)راب مفردات اآلية إع
، «(316)»الفاء( عاطفة )ملّا( ظرف  عع حني متضّمن معع الشر  )آتاهم من فضله( مثل آتانا من فضله »

)خبلوا( فعل ماض مبِّن على الضّم... والواو فاعل )الباء( حرف جّر و)اهلاء( ضمري يف ُمّل جّر متعّلق ب 
لواو على الضّم املقّدر على األلف احملذوفة ِللتقاء الساكنني... وا)خبلوا(، )الواو( عاطفة )توّلوا( ماض مبِّن 

 فاعل )الواو( حالّية )هم( ضمري منفصل مبِّن يف ُمّل رفع مبتدأ )معرضون( خرب مرفوع وعالمة الرفع الواو.
 روائع البيان والتفسري

 رُِضوَن {فَ َلمَّا َآتَاُهْم ِمْن َفْضِلِه خبَُِلوا ِبِه َوتَ َولَّْوا َوُهْم ُمعْ }
 مل يفوا  ا قالوا، بل }خبَُِلوا بِِه َوتَ َولَّْوا{ عن الطاعة واِلنقياد.(315)}فَ َلمَّا آتَاُهْم ِمْن َفْضِلِه{ 

                                         
/ 15186الناشر : مؤسسة الرسالة )-ِب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد ُممد شاكرجامع البيان يف تأويل القرآن أل -(313)

14 /351 ) 
 (311/ 10دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان -انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-(314)
 (، والفعل ِل ُمّل له.76يف اآلية السابقة ) - (316)
ولألسف ذكر كثرياً من املفسرين، أن سبب نزول هذه اآلية الكرمية "ثعلبة بن حاطب األنصاري" وذكروا  قلت: - (315)

احلديث وفيه" أن ثعلبة بن حاطب األنصاري أتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال: يا رسول هللا! ادع هللا أن يرزقِن 
( وغريه من طريق معان بن 112 - 111ب النزول " )ص ماِل... احلديث" وهذا احلديث اخرجه الواحدي يف " أسبا

رفاعة السالمي عن علي بن يزيد عن القاسم بن عبد الرمحن عن أِب أمامة الباهلي" ،واحلديث فيه علل تقد  بصحته وقد 
، قال يف احمللى مأنكر كثرياً من أهل العلم احملققني هذه القصة وقالوا ببطالهنا وعللوا احلديث، وممن قال بذلك اإلمام ابن حز 

(11/207 ،208.: ) 
"على أنه قد روينا أثرا ِل يصح وأهنا نزلت يف ثعلبة بن حاطب، وهذا باطل؛ ألن ثعلبة بدري معروف، مث ساق احلديث 
بإسناده من طريق معان بن رفاعة عن علي بن يزيد عن القاسم بن عبد الرمحن عن أِب أمامة وقال: "وهذا باطل ِل شك؛ 

مر بقبض زكوات أموال املسلمني، وأمر عليه السالم عند موته أِل يبقى يف جزيرة العرب دينان فال خيلو ثعلبة من ألن هللا أ
أن يكون مسلما ففرض على أِب بكر وعمر قبض زكاته وِل بد وِل فسحة يف ذلك، وإن كان كافرا ففرض أِل يبقى يف 

هو ابن عبد  -ن رفاعة، والقاسم بن عبد الرمحن وعلي بن يزيد جزيرة العرب فسقط هذا األثر بال شك، ويف رواته معان ب
 وكلهم ضعفاء".اه  -امللك 
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 (317)  يف تفسريه.اه-رمحه هللا–قاله السعدي  }َوُهْم ُمْعرُِضوَن{ أي: غري ملتفتني إىل اْلري 
 ({77انُوا َيْكِذبُوَن )يَ ْوِم يَ ْلَقْونَُه ِ َا َأْخَلُفوا اَّللََّ َما َوَعُدوُه َوِ َا كَ }فََأْعَقبَ ُهْم نَِفاقًا يف قُ ُلوهِبِْم ِإىَل 

 (318)إعراب مفردات اآلية 
، )نفاقا( مفعول «(311)»الفاء( عاطفة )أعقب( فعل ماض و)هم( ضمري مفعول به، والفاعل هو أي اَّلّل »

ق و)هم( مضاف إليه )إىل يوم( جاّر وجمرور متعلّ  به ثان منصوب )يف قلوب( جاّر وجمرور نعت ل )نفاقا(،
بنعت ثان ل )نفاقا( أي مّتصل، )يلقون( مضارع مرفوع.. والواو فاعل و)اهلاء( ضمري مفعول به )الباء( 
حرف جّر )ما( حرف مصدرّي )أخلفوا( فعل ماض وفاعله )اَّلّل( لفظ اجلاللة مفعول به منصوب )ما( اسم 

 مفعول به ثان )وعدوا( مثل أخلفوا و)اهلاء( ضمري مفعول به.موصول مبِّن يف ُمّل نصب 
 متعّلق ب )أعقبهم(. -وهي للسببّية -واملصدر املؤّول )ما أخلفوا( يف ُمّل جّر بالباء

 )الواو( عاطفة ) ا كانوا( مثل  ا أخلفوا.. والواو اسم الفعل الناقص )يكذبون( مثل يلقون.
  ُمّل جّر بالباء متعّلق  ا تعّلق به املصدر األول فهو معطوف عليه.واملصدر املؤّول )ما كانوا... ( يف

 روائع البيان والتفسري

                                         
على  احلديث وقال بعد ذكر احلديث وأسانيده: وهذا حديث منكر-رمحه هللا-قلت: ويف السلسلة الضعيفة حقق اِللباين-

أِب حامت  من هذا الوجه أخرجه ابن جرير وابنشهرته، وآفته علي بن يزيد هذا، وهو األهلاين مرتوك، ومعان لني احلديث، و 
والطرباين والبيهقي يف " الدِلئل " و" الشعب "، وابن مردويه كما يف " تفسري ابن كثري " وغريه، وقال العراقي يف " ختري  

 ( : " إسناده ضعيف133/  77/  4( : " سنده ضعيف ". وقال احلافظ يف " ختري  الكشاف " )136/  3اإلحياء " )
 1507وانظر السلسة الضعيفة حديث رقم / -جدا ".اه 

وهناك الكثري من أهل العلم أبطلوها وِل جمال لطر  كل األقوال هنا واحلاصل أن احلديث والقصة برمتها باطلة وقد  يف 
اآلية ممن  هصحاِب جليل وينبغي التنبيه علي هذه العلل اليت بينها احملققني من أهل العلم يف هذا احلديث عند تفسري هذ

ِل يكون الواحد منهم  " و ثعلبة بن حاطب األنصاري  يتصدون لتفسري كالم رب العاملني وِل ينسبوهنا للصحاِب اجلليل "
 ما وجد يف كتب التفسري من صحيح وضعيف وموضوع ". كحاطب الليل ممن ِل يتحرى الغث من السمني وينقل

وِل يدري هؤِلء املساكني اجملاهرين هبذه القصة املنكرة أهنم  وما يصح ذكره وماِل يصح دون متحيص وحبماس شديد 
صلي هللا -يقدحون يف صحاِب جليل من أهل بدر شهد له الرسول باإلميان عندما هني عمر عن قتل بدري نافق وقال له

جزء من  -ْم فَ َقْد َغَفْرُت َلُكْم "اَل: اْعَمُلوا َما ِشْئتُ َوَما يُْدرِيَك َلَعلَّ اَّللََّ أَْن َيُكوَن َقِد اطََّلَع َعَلى أَْهِل بَْدٍر فَ قَ  عليه وسلم "
 ولذا وجب التنبيه هنا وهللا املستعان وعليه التكالن   بَاُب اجلَاُسوِس، -("3007حديث أخرجه البخاري برقم)

 ( 1/346لة) االناشر : مؤسسة الرس-تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -(317)
 ) دمشق–نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان -انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف - (318)

10/400) 
 جيوز أن يكون الضمري عائدا على البخل أي أورثهم البخل نفاقا متمّكنا يف قلوهبم مّتصال إىل يوم يلقونه. - (311)
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 ِذبُوَن {}فََأْعَقبَ ُهْم نَِفاقًا يف قُ ُلوهِبِْم ِإىَل يَ ْوِم يَ ْلَقْونَُه ِ َا َأْخَلُفوا اَّللََّ َما َوَعُدوُه َوِ َا َكانُوا َيكْ 
نَِفاقًا ُهْم فلما مل يفوا  ا عاهدوا اَّلّل عليه، عاقبهم } َفَأْعَقب َ  ا ما نصه:يف بياهن -رمحه هللا–قال السعدي -

 يف قُ ُلوهِبِْم { مستمرا } ِإىَل يَ ْوِم يَ ْلَقْونَُه ِ َا َأْخَلُفوا اَّللََّ َما َوَعُدوُه َوِ َا َكانُوا َيْكِذبُوَن {
ِل  حصل مقصوده الفالين ليفعلن كذا وكذا، مثفليحذر املؤمن من هذا الوصف الشنيع، أن يعاهد ربه، إن 
 يفي بذلك، فإنه ر ا عاقبه اَّلّل بالنفاق كما عاقب هؤِلء.

وقد قال النيب صلى هللا عليه وسلم يف احلديث الثابت يف الصحيحني: "آية املنافق ثالث: إذا حدث  
 (400)كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف"

اهده، لئن أعطاه اَّلّل من فض       له، ليص       دقن وليكونن من الص       احلني، حدث فهذا املنافق الذي وعد اَّلّل وع
 (401) فكذب، وعاهد فغدر، ووعد فأخلف.اه 

  

                                         
باب: إذا خاصم فجر ومتام لفظه"  -(2461 رضي هللا عنه )برقم/ -عمرو أخرجه البخاري وغريه من حديث - (400)

حدث   حَّت يدعها: إذا -أو كانت فيه خصلة من أربعة كانت فيه خصلة من النفاق  -أربع من كن فيه كان منافقا 
 املنافق.باب بيان خصال  -(68كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر "، وأخرج مسلم حنوه )برقم/

 ( 1/346ة) الناشر :مؤسسة الرسال -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -(401)
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ُم اْلُغُيوِب ) َ َعالَّ َ يَ ْعَلُم ِسرَُّهْم َوجَنَْواُهْم َوَأنَّ اَّللَّ  ({78}َأمَلْ يَ ْعَلُموا َأنَّ اَّللَّ
 (402)إعراب مفردات اآلية 

اهلمزة( لالستفهام التوبيخّي التقريعّي )مل( حرف نفي وجزم )يعلموا( مضارع جمزوم وعالمة اجلزم حذف »
ارع )اَّلّل( لفظ اجلاللة اسم أّن منصوب )يعلم( مض -النون... والواو فاعل )أّن( حرف مشّبه بالفعل. ناسخ

ة او( عاطفة )جنواهم( معطوفمرفوع والفاعل هو )سّر( مفعول به منصوب و)هم( ضمري مضاف إليه )الو 
على سّرهم منصوب وعالمة النصب الفتحة املقّدرة على األلف )الواو( عاطفة )أّن اَّلّل( مثل األول )عاّلم( 

 خرب أّن مرفوع )الغيوب( مضاف إليه جمرور. 
 واملصدر املؤّول )أّن اَّلّل يعلم( يف ُمّل نصب سّد مسّد مفعَو يعلموا.

اَّلّل عاّلم.. ( يف ُمّل نصب معطوف على املصدر املؤّول األول عطف تعليل أي وألّن واملصدر املؤّول )أّن 
 اَّلّل... 

 روائع البيان والتفسري
ُم اْلُغُيوِب { َ َعالَّ َ يَ ْعَلُم ِسرَُّهْم َوجَنَْواُهْم َوَأنَّ اَّللَّ  }َأمَلْ يَ ْعَلُموا َأنَّ اَّللَّ

علم خيربهم تع اىل أن ه يعلم الس              ر وأخفى، وأن ه أ م ا نص               ه: يف بي اهن ا إمج اِلً  -رمح ه هللا-ق ال ابن كثري-
بض   مائرهم وإن أظهروا أنه إن حص   ل هلم أموال تص   دقوا منها وش   كروا عليها، فإنه أعلم هبم من أنفس   هم؛ 

 (403)ألنه تعاىل عالم الغيوب، أي: يعلم كل غيب وشهادة، وكل سر وجنوى، ويعلم ما ظهر وما بطن.اه 
ُهْم َسِخَر يَ ْلِمُزوَن اْلُمطَّوِِّعنَي ِمَن اْلُمْؤِمِننَي يف الصََّدقَاِت َوالَِّذيَن َِل جيَُِدوَن ِإِلَّ ُجْهَدُهْم فَ َيْسَخرُ }الَِّذيَن  وَن ِمن ْ

ُهْم َوهَلُْم َعَذاٌب أَلِيٌم ) ُ ِمن ْ  ({71اَّللَّ
 (404)إعراب مفردات اآلية 

، )يلمزون( مضارع مرفوع.. والواو فاعل )املّطّوعني( «(406)»الذين( اسم موصول مبِّن يف ُمّل رفع مبتدأ »
مفعول به منصوب وعالمة النصب الياء )من املؤمنني( جاّر وجمرور حال من املّطّوعني )يف الصدقات( جاّر 
وجمرور متعّلق ب )يلمزون( على حذف مضاف أي يف دفع الصدقات )الواو( عاطفة )الذين( معطوف على 

صب )ِل( نافية )جيدون( مثل يلمزون )إِّل( أداة حصر )جهد( مفعول به منصوب و)هم( املّطّوعني يف ُمّل ن
ضمري مضاف إليه )الفاء( عاطفة )يسخرون( مثل يلمزون )من( حرف جّر و)هم( ضمري يف ُمّل جّر متعّلق 

                                         
 (10/401دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان -انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-(402)
 ( 4/184: دار طيبة للنشر والتوزيع) الناشر-تفسري القرآن العظيم ِلبن كثري -(403)
 (10/402 دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان -انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-(404)
 جيوز أن يكون خربا ملبتدأ ُمذوف تقديره هم. - (406)
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 ب )يسخرون(، )سخر( فعل ماض )اَّلّل( لفظ اجلاللة فاعل مرفوع )منهم( مثل األول متعّلق ب )سخر(
و)الواو( عاطفة )هلم( مثل منهم متعّلق  حذوف خرب مقّدم )عذاب( مبتدأ مؤّخر مرفوع )أليم( نعت لعذاب 

 مرفوع.
 روائع البيان والتفسري

 -رمحه هللا–سبب نزول هذه اآلية ما ذكره احملدث العالمة أبو عبد الرمحن مقبل بن هادى الوادعىجاء يف 
 قال ما خمتصره:  –يف كتابه منقوِل من لباب النقول يف أسباب النزول 

قال ملا نزلت آية الص  دقة كنا حنامل، فجاء رجل  -رض  ي هللا عنه–( عن أِب مس  عود 26ص 4البخاري )ج
ري فقالوا: مرائي، وجاء رجل فتص  دق بص  اع، فقالوا: إن هللا لغِن عن ص  اع هذا، فنزلت: فتص  دق بش  يء كث

 (405).اه ة}الَِّذيَن يَ ْلِمُزوَن اْلُمطَّوِِّعنَي ِمَن اْلُمْؤِمِننَي يف الصََّدقَاِت َوالَِّذيَن ِل جيَُِدوَن ِإِلَّ ُجْهَدُهْم{ اآلي
ُهْم َسِخَر اْلُمْؤِمِننَي يف الصََّدقَاِت َوالَِّذيَن َِل جيَُِدوَن ِإِلَّ ُجْهَدُهْم ف َ  }الَِّذيَن يَ ْلِمُزوَن اْلُمطَّوِِّعنَي ِمنَ  َيْسَخُروَن ِمن ْ
ُهْم َوهَلُْم َعَذاٌب أَلِيٌم { ُ ِمن ْ  اَّللَّ

ِل  -بحهم هللاق-وهذا أيضا من خمازي املنافقني، فكانوا يف تفسريها ما نصه:  -رمحه هللا-قال السعدي-
ا من أمور اإلسالم واملسلمني يرون هلم مقاِل إِل قالوا وطعنوا بغيا وعدوانا، فلما حثَّ هللا ورسوله يدعون شيئ

على الصدقة، بادر املسلمون إىل ذلك، وبذلوا من أمواهلم كل على حسب حاله، منهم املكثر، ومنهم املقل، 
ن صدقة هذا، ل الفقري: إن هللا غِن عفيلمزون املكثر منهم، بأن قصده بنفقته الرياء والسمعة، وقالوا للمق

يقولون: فأنزل هللا تعاىل: }الَِّذيَن يَ ْلِمُزوَن{ أي: يعيبون ويطعنون }اْلُمطَّوِِّعنَي ِمَن اْلُمْؤِمِننَي يف الصََّدقَاِت{ ف
 مراءون، قصدهم الفخر والرياء.

}و{ يلمزون }الَِّذيَن ِل جيَُِدوَن ِإِل ُجْهَدُهْم{ فيخرجون ما استطاعوا ويقولون: هللا غِن عن صدقاهتم 
ُهْم{.   }فَ َيْسَخُروَن ِمن ْ

ُهْم َوهَلُْم َعَذاٌب أَلِيٌم{ فإهنم مجعوا يف كالمهم هذا بني عدة  فقابلهم هللا على صنيعهم بأن }َسِخَر اَّللَُّ ِمن ْ
 ُماذير.

منها: تتبعهم ألحوال املؤمنني، وحرصهم على أن جيدوا مقاِل يقولونه فيهم، وهللا يقول: }ِإنَّ الَِّذيَن حيُِبُّوَن 
 َأْن َتِشيَع اْلَفاِحَشُة يف الَِّذيَن آَمُنوا هَلُْم َعَذاٌب أَلِيٌم{. 

                                         
النزول  يف الصحيح املسند من أسباب -رمحه هللا–قال احملدث العالمة أِب عبد الرمحن مقبل بن هادى الوادعى - (405)

، وابن 106ص 7، وأخرجه مسلم يف كتاب الزكاة ج400ص 1( ما نصه: احلديث أعاده يف كتاب التفسري ج110)ص/ 
، والواحدي 431حبان كما يف املوارد ص، وابن 11ص 2، والطيالسي ج115ص 10، وابن جرير ج73ص 4أِب حامت ج

 يف أسباب النزول.
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 ومنها: طعنهم باملؤمنني ألجل إمياهنم، كفر باب تعاىل وبغض للدين.
 أن اللمز ُمرم، بل هو من كبائر الذنوب يف أمور الدنيا، وأما اللمز يف أمر الطاعة، فأقبح وأقبح.ومنها: 

ومنها: أن من أطاع هللا وتطوع خبصلة من خصال اْلري، فإن الذي ينبغي هو إعانته، وتنشيطه على عمله، 
 وهؤِلء قصدوا تثبيطهم  ا قالوا فيهم، وعابوهم عليه.

من أنفق ماِل كثريا بأنه مراء، غلط فاحش، وحكم على الغيب، ورجم بالظن،  ومنها: أن حكمهم على
 وأي شر أكرب من هذا؟!!

ومنها: أن قوهلم لصاحب الصدقة القليلة: "هللا غِن عن صدقة هذا" كالم مقصوده باطل، فإن هللا غِن عن 
اد  ا هم اىل أمر العبص         دقة املتص         دق بالقليل والكثري، بل وغِن عن أهل الس         ماوات واألرض، ولكنه تع

لقول فهم فقراء إليه }فمن يعمل مثقال ذرة خريا يره{ ويف هذا ا -وإن كان غنيا عنهم-مفتقرون إليه، فاب 
 (407)من التثبيط عن اْلري ما هو ظاهر بني، وهلذا كان جزا}هم أن سخر هللا منهم، وهلم عذاب أليم.اه  

 هَلُْم َذِلَك بِأَن َُّهْم َكَفُروا بِاَّللَِّ َوَرُسولِِه هَلُْم ِإْن َتْستَ ْغِفْر هَلُْم َسْبِعنَي َمرًَّة فَ َلْن يَ ْغِفَر اَّللَُّ  }اْستَ ْغِفْر هَلُْم َأْو َِل َتْستَ ْغِفرْ 
ُ َِل يَ ْهِدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقنَي )  ({80َواَّللَّ

 (408)إعراب مفردات اآلية 
م( ضمري يف ُمّل جّر متعّلق ب )استغفر(، )أو( استغفر( فعل أمر، والفاعل أنت )الالم( حرف جّر و)ه»

حرف للتخيري )ِل( ناهية جازمة )تستغفر( مضارع جمزوم والفاعل أنت )هلم( مثل األول متعّلق ب )تستغفر(، 
)إن( حرف شر  جازم )تستغفر هلم( مثل األول وهو فعل الشر  )سبعني( مفعول مطلق نائب عن املصدر 

هو ملحق جبمع املذّكر )مرّة( متييز منصوب )الفاء( رابطة جلواب الشر  )لن( منصوب وعالمة النصب الياء ف
حرف نفي ونصب )يغفر( مضارع منصوب )اَّلّل( لفظ اجلاللة فاعل مرفوع )هلم( مثل األول متعّلق ب 

 )يغفر(، )ذلك( اسم إشارة مبِّن يف ُمّل رفع مبتدأ، واإلشارة إىل امتناع املغفرة هلم... 
عد و)الكاف( للخطاب )الباء( حرف جّر )أّن( حرف مشّبه بالفعل و)هم( ضمري يف ُمّل و)الالم( للب

نصب اسم أّن )كفروا( فعل ماض مبِّن على الضّم... والواو فاعل )باَّلّل( جاّر وجمرور متعّلق ب )كفروا(، 
ة )اَّلّل( لفظ افيّ )الواو( عاطفة )رسول( معطوف على لفظ اجلاللة جمرور و)اهلاء( مضاف إليه )الواو( استئن

اجلاللة مبتدأ مرفوع )ِل( نافية )يهدي( مضارع مرفوع وعالمة الرفع الضّمة املقّدرة على الياء، والفاعل ضمري 
 مسترت تقديره هو )القوم( مفعول به منصوب )الفاسقني( نعت للقوم منصوب وعالمة النصب الياء.

 روائع البيان والتفسري

                                         
 ( 1/346ة) الناشر :مؤسسة الرسال -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -(407)
 (10/440 دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان -انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-(408)
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ُ هلَُ }اْستَ ْغِفْر هَلُْم َأْو  م َذِلَك بِأَن َُّهْم َكَفُروا بِاَّللَِّ َوَرُسولِِه َِل َتْستَ ْغِفْر هَلُْم ِإْن َتْستَ ْغِفْر هَلُْم َسْبِعنَي َمرًَّة فَ َلْن يَ ْغِفَر اَّللَّ
ُ َِل يَ ْهِدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقنَي {  َواَّللَّ

لى هللا عليه وسلم: اىل ذكره لنبيه ُممد صيقول تع يف بياهنا ما خمتصره: -رمحه هللا -قال أبو جعفر الطربي-
 ادع هللا هلؤِلء املنافقني، الذين وصفت صفاهتم يف هذه اآليات باملغفرة، أو ِل تدع هلم هبا.

وهذا كالم خرج خمرج األمر، وتأويله اْلرب، ومعناه: إن استغفرت هلم، يا ُممد، أو مل تستغفر هلم، فلن يغفر 
 هللا هلم.

لعفو هلم سبعني مرة فلن يغفر هللا هلم{، يقول: إن تسأل هلم أن ُتْسرت عليهم ذنوهبم با وقوله: }إن تستغفر
منه هلم عنها، وترك فض      يحتهم هبا، فلن يس      رت هللا عليهم، ولن يعفو هلم عنها، ولكنه يفض      حهم هبا على 

هللا هبم، وهو  ل منرءوس األشهاد يوم القيامة }ذلك بأهنم كفروا باب ورسوله{، يقول جل ثنا}ه: هذا الفع
ترك عفوه هلم عن ذنوهبم، من أح  ل أهنم جح  دوا توحي  د هللا ورس                ال  ة رس              ول  ه }وهللا ِل يه  دي القوم 
الفاس     قني{، يقول: وهللا ِل يوفق لإلميان به وبرس     وله،من آثر الكفر به واْلروج عن طاعته، على اإلميان به 

 (401)وبرسوله. اه 
  

                                         
الناشر: مؤسسة الرسالة  -جامع البيان يف تأويل القرآن ألِب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد ُممد شاكر -(401)
(17022/14/314  ) 
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َسِبيِل اَّللَِّ َوقَاُلوا َِل  ِ َْقَعِدِهْم ِخاَلَف َرُسوِل اَّللَِّ وََكرُِهوا َأْن جُيَاِهُدوا بَِأْمَواهلِِْم َوأَنْ ُفِسِهْم يف }َفرَِ  اْلُمَخلَُّفوَن 
 ({81تَ ْنِفُروا يف احلَْرِّ ُقْل نَاُر َجَهنََّم َأَشدُّ َحراا َلْو َكانُوا يَ ْفَقُهوَن )

 (410)إعراب مفردات اآلية 
ماض )املخّلفون( فاعل مرفوع وعالمة الرفع الواو ) قعد( جاّر وجمرور متعّلق ب )فر (، و)هم( فر ( فعل »

 «ضمري مضاف إليه )خالف( ظرف زمان أو مكان منصوب متعّلق باملصدر امليمّي مقعد
 ، )رسول( مضاف إليه جمرور )اَّلّل( لفظ اجلاللة مضاف إليه جمرور )الواو( عاطفة )كرهوا( فعل ماض مبِنّ 
على الضّم والواو فاعل )أن( حرف مصدرّي )جياهدوا( مضارع منصوب وعالمة النصب حذف النون.. 
والواو فاعل )بأموال( جاّر وجمرور ب )جياهدوا(، و)هم( مثل األخري )الواو( عاطفة )أنفسهم( معطوف 

لة مضاف إليه لفظ اجلال على أموال جمرور ومضاف إليه )يف سبيل( جاّر وجمرور متعّلق ب )جياهدوا(، )اَّلّل(
جمرور )الواو( عاطفة )قالوا( مثل كرهوا )ِل( ناهية جازمة )تنفروا( مضارع جمزوم وعالمة اجلزم حذف النون... 

)قل( فعل أمر، والفاعل أنت )نار( مبتدأ «. (411)»والواو فاعل )يف احلّر( جاّر وجمرور متعّلق ب )تنفروا( 
مة اجلّر الفتحة )أشّد( خرب مرفوع )حرّا( متييز منصوب )لو( حرف مرفوع )جهّنم( مضاف إليه جمرور وعال

 شر  غري جازم )كانوا( ماض ناقص.. والواو اسم كان )يفقهون( مضارع مرفوع.. والواو فاعل.
 روائع البيان والتفسري

نْ ُفِسِهْم يف َسِبيِل اَّللَِّ َوقَاُلوا َِل جُيَاِهُدوا بَِأْمَواهلِِْم َوأَ }َفرَِ  اْلُمَخلَُّفوَن ِ َْقَعِدِهْم ِخاَلَف َرُسوِل اَّللَِّ وََكرُِهوا َأْن 
 تَ ْنِفُروا يف احلَْرِّ ُقْل نَاُر َجَهنََّم َأَشدُّ َحراا َلْو َكانُوا يَ ْفَقُهوَن {

ِل اَّللَِّ { وهذا قدر و } َفرَِ  اْلُمَخلَُّفوَن ِ َْقَعِدِهْم ِخالَف َرسُ  يف بياهنا ما نصه:-رمحه هللا -قال السعدي-
 زائد على جمرد التخلف، فإن هذا ختلف ُمرم، وزيادة رضا بفعل املعصية، وتبجح به.

 -ولو لعذر-} وََكرُِهوا َأْن جُيَاِهُدوا بَِأْمَواهلِِْم َوأَنْ ُفِسِهْم يف َسِبيِل اَّللَِّ { وهذا خبالف املؤمنني الذين إذا ختلفوا 
لوهبم اية األسف، وحيبون أن جياهدوا بأمواهلم وأنفسهم يف سبيل اَّلّل، ملا يف قحزنوا على ختلفهم وتأسفوا غ

 من اإلميان، وملا يرجون من فضل اَّلّل وإحسانه وبره وامتنانه.
} َوقَاُلوا { أي: املنافقون } ِل تَ ْنِفُروا يف احلَْرِّ { أي: قالوا إن النفري مشقة علينا بسبب احلر، فقدموا راحة 

 ضية على الراحة األبدية التامة.قصرية منق
وحذروا من احلر الذي يقي منه الظالل، ويذهبه البكر واآلصال، على احلر الشديد الذي ِل يقادر قدره، 

 وهو النار احلامية.

                                         
 (10/408 دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان -انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-(410)
 أو  حذوف حال من فاعل تنفروا أي كائنني يف احلّر. - (411)
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دُّ َحراا َلْو َكانُوا يَ ْفَقُهوَن { ملا آثروا ما يفع على ما يبقى، وملا  روا من فوهلذا قال: } ُقْل َناُر َجَهنََّم َأش               َ
 (412)املشقة اْلفيفة املنقضية، إىل املشقة الشديدة الدائمة.اه  

ُهوَن {فقال ما يف تفسريه لقوله تعاَ } ُقْل نَاُر َجَهنََّم َأَشدُّ َحراا َلْو َكانُوا يَ ْفقَ  -رمحه هللا –وزاد ابن كثري -
را{ مما فررمت منه م }أشد حخمتصره وبتصرف: }قل{ هلم: }نار جهنم{ اليت تصريون إليها بسبب خمالفتك

من احلر، بل أشد حرا من النار، كما قال اإلمام مالك، عن أِب الزناد، عن األعرج، عن أِب هريرة، أن رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم قال: "نار بِن آدم اليت يوقدون هبا جزء من سبعني جزءا من نار جهنم" فقالوا: يا 

 . (413)إهنا فضلت عليها بتسعة وستني جزءا "رسول هللا، إن كانت لكافية. قال 
وقال أيضاً: قال مسلم عن أِب سعيد اْلدري، أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: "إن أدّن أهل النار 

 (416).اه (414)عذابا يوم القيامة ينتعل بنعلني من نار، يغلي دماغه من حرارة نعليه" 
 ({82َكِثريًا َجزَاًء ِ َا َكانُوا َيْكِسُبوَن )}فَ ْلَيْضَحُكوا قَِلياًل َوْلَيْبُكوا  

 (415)إعراب مفردات اآلية 
، )الالم( ِلم األمر )يضحكوا( مضارع جمزوم وعالمة اجلزم «(417)»)الفاء( رابطة جلواب شر  مقّدر 

، )الواو( عاطفة )ليبكوا كثريا( «(418)»حذف النون.. والواو فاعل )قليال( مفعول مطلق نائب عن املصدر 
، )الباء( حرف جّر «(411)»ثل ليضحكوا قليال )جزاء( مفعول ألجله منصوب عامله الضحك والبكاء م

 «.(420)»للسببّية )ما( حرف مصدرّي )كانوا يكسبون( مثل كانوا يفقهون 
 واملصدر املؤّول )ما كانوا... ( يف ُمّل جّر بالباء متعّلق ب )جزاء(.

 روائع البيان والتفسري

                                         
 ( 1/345ة) الناشر :مؤسسة الرسال -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -(412)
باب يف شدة حر نار جهنم وبعد قعرها  -(2843 )برقم/-رضي هللا عنه-أخرجه مسلم من حديث اِب هريرة - (413)

 تأخذ من املعذبنيوما 
 باب أهون أهل النار عذابا -(211 )برقم/ -رضي هللا عنه-أخرجه مسلم من حديث أِب سعيد اْلدري - (414)
 ( 181/ 4الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسري القرآن العظيم ِلبن كثري -(416)
 (10/401 دمشق)–يد مؤسسة اإلميان نشر:دار الرش-انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-(415)
 أو عاطفة لربط املسّبب بالسبب. - (417)
 أو ظرف زمان نائب عن لفظ الظرف األصلّي أي زمنا قليال - (418)
 أو مفعول مطلق لفعل ُمذوف أي جيزون جزاء. - (411)
 (.81يف اآلية السابقة ) - (420)
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 قَِلياًل َوْلَيْبُكوا َكِثريًا َجزَاًء ِ َا َكانُوا َيْكِسُبوَن {}فَ ْلَيْضَحُكوا 
 يف بي   اهن   ا: يقول تع   اىل ذكره: فر  هؤِلء املخلفون  قع   دهم خالف-رمح   ه هللا -ق   ال أبو جعفر الطربي-

رس         ول هللا، فليض         حكوا فرحني قليال يف هذه الدنيا الفانية  قعدهم خالف رس         ول هللا وهَلْوهم عن طاعة 
رهبم، فإهنم س    يبكون طويال يف جهنم مكاَن ض    حكهم القليل يف الدنيا }جزاء{، يقول: ثوابًا منا هلم على 
معص              يتهم، برتكهم النفر إذ اس              تنفروا إىل عدّوهم، وقعودهم يف منازهلم خالَف رس              ول هللا } ا كانوا 

 (421)يكسبون{ يقول:  ا كانوا جيرتحون من الذنوب. اه 
ُهْم فَاْسَتْأَذنُوَك لِْلُخُروِج فَ ُقْل َلْن خَتُْرُجوا َمِعَي أَبًَدا َوَلْن ت ُ }فَِإْن َرَجَعَك اَّللَُّ  َقاتُِلوا َمِعَي َعُدواا ِإنَُّكْم  ِإىَل طَائَِفٍة ِمن ْ

 ({83َرِضيُتْم بِاْلُقُعوِد أَوََّل َمرٍَّة فَاقْ ُعُدوا َمَع اْْلَاِلِفنَي )
 (422)إعراب مفردات اآلية 

)الفاء( استئنافّية )إن( حرف شر  جازم )رجع( فعل ماض يف ُمّل جزم فعل الشر  و)الكاف( ضمري  
مفعول به )اَّلّل( لفظ اجلاللة فاعل مرفوع )إىل طائفة( جاّر وجمرور متعّلق ب )رجع(، )من( حرف جّر 

لى الضّم يف ُمّل مبِّن عو)هم( ضمري يف ُمّل جّر متعّلق بنعت لطائفة )الفاء( عاطفة )استأذنوا( فعل ماض 
جزم معطوف على رجع.. والواو فاعل و)الكاف( مثل األول )للخروج( جاّر وجمرور متعّلق ب )استأذنوك(، 
)الفاء( رابطة جلواب الشر  )قل( فعل أمر، والفاعل أنت )لن( حرف نفي ونصب )خترجوا( مضارع منصوب 

صوب متعّلق ب )لن خترجوا(، وعالمة النصب وعالمة النصب حذف النون.. والواو فاعل )مع( ظرف من
الفتحة املقّدرة على ما قبل الياء، و)الياء( ضمري مضاف إليه )أبدا( ظرف زمان منصوب متعّلق ب )خترجوا(، 
)الواو( عاطفة )لن تقاتلوا معي( مثل لن خترجوا معي )عدّوا( مفعول به منصوب )إّن( حرف مشّبه بالفعل 

واو فاعل النون... وال-اسم إّن )رضيتم( فعل ماض مبِّن على السكون و)مت( و)كم( ضمري يف ُمّل نصب 
 ، )اْلالفني( مضاف إليه جمرور وعالمة اجلّر الياء.«(423)»)مع( مثل األول متعّلق ب )اقعدوا( 

 روائع البيان والتفسري
ُهْم فَاْسَتْأَذنُوَك لِْلُخُروجِ  ُ ِإىَل طَائَِفٍة ِمن ْ َي أَبًَدا َوَلْن تُ َقاتُِلوا َمِعَي َعُدواا ِإنَُّكْم فَ ُقْل َلْن خَتُْرُجوا َمعِ  }فَِإْن َرَجَعَك اَّللَّ

 َرِضيُتْم بِاْلُقُعوِد أَوََّل َمرٍَّة فَاقْ ُعُدوا َمَع اْْلَاِلِفنَي {

                                         
 17035الناشر : مؤسسة الرسالة ) -،حتقيق أمحد ُممد شاكرجامع البيان يف تأويل القرآن ألِب جعفر الطربي  -(421)

 /14/401 ) 
 (10/401 دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان -انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-(422)
 أو متعّلق  حذوف حال من فاعل اقعدوا. - (423)
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ُهمْ  يف تفسريها إمجاًِل ما نصه: -رمحه هللا-قال السعدي- { وهم الذين  } فَِإْن َرَجَعَك اَّللَُّ ِإىَل طَائَِفٍة ِمن ْ
ختلفوا من غري عذر، ومل حيزنوا على ختلفهم } فَاْسَتْأَذنُوَك لِْلُخُروِج { لغري هذه الغزوة، إذا رأوا السهولة. } 

 فَ ُقْل { هلم عقوبة } َلْن خَتُْرُجوا َمِعَي أَبًَدا َوَلْن تُ َقاتُِلوا َمِعَي َعُدواا { فسيغِن اَّلّل عنكم.
م وأبصارهم  اْلُقُعوِد أَوََّل َمرٍَّة فَاقْ ُعُدوا َمَع اْْلَاِلِفنَي { وهذا كما قال تعاىل } ونقلب أفئدهت} ِإنَُّكْم َرِضيُتْم بِ 

كما مل يؤمنوا به أول مرة { فإن املتثاقل املتخلف عن املأمور به عند انتهاز الفرصة، ِل يوفق له بعد ذلك، 
 وحيال بينه وبينه.

هم،  ر عند املس   لمني أن هؤِلء من املمنوعني من اْلروج إىل اجلهاد ملعص   يتوفيه أيض   ا تعزير هلم، فإنه إذا تقر 
 (424)كان ذلك توبيخا هلم، وعارا عليهم ونكاِل أن يفعل أحد كفعلهم.اه  

أهنم ِل عاقب هللا يف هذه اآلية الكرمية املتخلفني عن غزوة تبوك ب ما خمتصره:-رمحه هللا -وزاد الشنقيطي-
يؤذن هلم يف اْلروج مع نبيه، وِل القتال معه صلى هللا عليه وسلم ؛ ألن شؤم املخالفة يؤدي إىل فوات اْلري 

 الكثري.
ونا نتبعكم ر وقد جاء مثل هذا يف آيات أخر كقوله: }س         يقول املخلفون إذا انطلقتم إىل مغاا لتأخذوها ذ

[ إىل قوله: }كذلكم قال هللا من قبل، وقوله: ونقلب أفئدهتم وأبص            ارهم كما مل يؤمنوا به 16 \ 48{]
[، إىل غري ذلك من اآليات، واْلالف هو الذي يتخلف عن الرجال يف الغزو 110 \ 5أول مرة{ اآلية ]

 (426)فيبقى مع النساء والصبيان.اه 

                                         
 (1/345ة) الناشر: مؤسسة الرسال -عبد الرمحن بن ناصر السعديتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ل -(424)
 (2/147لبنان) –أضواء البيان للشنقيطي الناشر: دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بريوت - (426)
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ُهْم َماَت أََبًدا َوَِل تَ ُقْم َعَلى قَ رْبِِه ِإن َُّهْم َكَفُروا بِاَّللَِّ َوَرُسولِِه َومَ }َوَِل ُتَصلِّ َعَلى َأَحٍد مِ  ( 84اتُوا َوُهْم فَاِسُقوَن )ن ْ
} 

 (425)إعراب مفردات اآلية 
)ِل( ناهية جازمة )تصّل( مضارع جمزوم وعالمة اجلزم حذف حرف العلة،  -أو عاطفة -)الواو( استئنافّية
على أحد( جاّر وجمرور متعّلق ب )ِل تصّل(، )من( حرف جّر و)هم( ضمري يف ُمّل جّر والفاعل أنت )

، )مات( فعل ماض، والفاعل هو )أبدا( ظرف زمان منصوب «(427)»متعّلق  حذوف نعت ل )أحد( 
متعّلق ب )ِل تصّل(، )الواو( عاطفة )ِل تقم على قربه( مثل ِل تصل على أحد، و)اهلاء( مضاف إليه )إهّنم  

)الواو( عاطفة )ماتوا( مثل كفروا )الواو( حالّية )هم « (428)»كفروا باَّلّل ورسوله( مّر إعراب نظريها 
 «.(421)»فاسقون( مثل هم معرضون 

 روائع البيان والتفسري
 -رمحه هللا–سبب نزول هذه اآلية ما ذكره احملدث العالمة أبو عبد الرمحن مقبل بن هادى الوادعىجاء يف 

 ما خمتصره:  – من لباب النقول يف أسباب النزول يف كتابه منقوِل
أن عبد هللا بن أِب ملا تويف جاء ابنه إىل النيب  -رض              ي هللا عنه-( عن ابن عمر  381ص 3البخاري) ج

ص   لى هللا عليه وعلى آله وس   لم فقال: يا رس   ول هللا أعطِن قميص   ك أكفنه فيه، وص   ل عليه، واس   تغفر له. 
ي ه وعلى آله وس  لم قميص  ه، فقال: "آذين أص  لي عليه" فآذنه، فلما أراد أن يص  لفأعطاه النيب ص  لى هللا علي

أن تص     لي على املنافقني، فقال: أنا بني (430)فقال: أليس هللا قد هناك -رض     ي هللا عنه–عليه جذبه عمر 
تَ ْغِفْر هلَُ  تَ ْغِفْر هَلُْم ِإْن َتس      ْ تَ ْغِفْر هَلُْم أَْو ِل َتس      ْ ُ هَلُْم{. مْ خريتني، قال هللا تعاىل }اس      ْ ْبِعنَي َمرًَّة فَ َلْن يَ ْغِفَر اَّللَّ  س      َ

ُهْم َماَت أَبًَدا{.اه    (431)فصلى عليه فنزلت }َوِل ُتَصلِّ َعَلى َأَحٍد ِمن ْ

                                         
 (10/401 دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان -انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-(425)
 أو  حذوف حال من فاعل مات أي مات حال كونه منهم أي منافقا. - (427)
 ( من هذه السورة.80يف اآلية ) - (428)
 ( من هذه السورة.75يف اآلية ) - (421)
اجلواب أن  ُمصل يف صحيح املسند:-رمحه هللا–قال احملدث العالمة أِب عبد الرمحن مقبل بن هادى الوادعى - (430)

{ منع الصالة عليهم فأخربه صلى هللا عليه وعلى آله وسلم أِل منع وأن الرجاء لن يقطع  عمر فهم من قوله }فَ َلْن يَ ْغِفَر اَّللَُّ
 ا. ه  فتح أي ُمصل جواب اإلشكال حيث قال: أليس هللا قد هناك.

لنزول يف الصحيح املسند من أسباب ا -رمحه هللا–قال احملدث العالمة أِب عبد الرمحن مقبل بن هادى الوادعى -(431)
 12وج 401من اجلزء التاسع وص 403( ما نصه: احلديث ذكره البخاري يف مواضع من صحيحه منها  110)ص/ 
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ُهْم َماَت أَبًَدا َوَِل تَ ُقْم َعَلى قَ رْبِِه ِإن َُّهْم َكَفُروا بِاَّللَِّ َوَرُسولِِه   َماتُوا َوُهْم فَاِسُقوَن {وَ }َوَِل ُتَصلِّ َعَلى َأَحٍد ِمن ْ
ُهْم َماَت أبدا { يف بياهنا ما نصه:-رمحه هللا-قال السعدي- من  يقول تعاىل: } َوِل ُتَصلِّ َعَلى َأَحٍد ِمن ْ

م املنافقني } َوِل تَ ُقْم َعَلى قَ رْبِِه { بعد الدفن لتدعو له، فإن صالته ووقوفه على قبورهم شفاعة منه هلم، وه
 الشفاعة.ِل تنفع فيهم 

} ِإن َُّهْم َكَفُروا بِاَّللَِّ َوَرُسوِلِه َوَماتُوا َوُهْم فَاِسُقوَن { ومن كان كافرا ومات على ذلك، فما تنفعه شفاعة 
الشافعني، ويف ذلك عربة لغريهم، وزجر ونكال هلم، وهكذا كل من علم منه الكفر والنفاق، فإنه ِل يصلى 

 عليه.
ة الص    الة على املؤمنني، والوقوف عند قبورهم للدعاء هلم، كما كان النيب ويف هذه اآلية دليل على مش    روعي

ص        لى هللا عليه وس        لم، يفعل ذلك يف املؤمنني، فإن تقييد النهي باملنافقني يدل على أنه قد كان متقررا يف 
 (432) اه املؤمنني.

لول جاء ابنه عبد هللا  بن سوزاد القرطيب فقال ما خمتصره وبتصرف: قال ابن عمر: ملا تويف عبد هللا بن أِب-
إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه فأعطاه مث سأله أن يصلي (433)

عليه، فقام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليصلي عليه، فقام عمر وأخذ بثوب رسول هللا صلى هللا عليه 
يه وسلم: هناك هللا أن تصلي عليه؟ فقال رسول هللا صلى هللا عل وسلم فقال: يا رسول هللا، أتصلي عليه وقد

[ وسأزيد 80"إرا خريين هللا تعاىل فقال:}استغفر هلم أو ِل تستغفر هلم إن تستغفر هلم سبعني مرة{]التوبة: 
قال: إنه منافق. فصلى عليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأنزل هللا عز وجل} وِل  (434)على سبعني"

على أحد منهم مات أبدا وِل تقم على قربه{ فرتك الصالة عليهم. وقال بعض العلماء: إرا صلى  تصل
النيب صلى هللا عليه وسلم على عبد هللا بن أِب بناء على الظاهر من لفظ إسالمه. مث مل يكن يفعل ذلك ملا 

 هني عنه. الثانية.

                                         
وقال هذا حديث حسن صحيح، والنسائي  111ص 4والرتمذي ج 121ص 17وج 157ص 16، ومسلم ج380ص
 .75ص 4، وابن أِب حامت ج206ص 10، وابن جرير ج18ص 2جواإلمام أمحد  1623وابن ماجه رقم  13ص 4ج

 10، وابن جرير ج15ص 1، واإلمام أمحد ج118ص 4، والرتمذي ج407ص 1وج 471ص 3وأخرجه البخاري ج
 من حديث عمر حنوه. 662ص 2وابن إسحاق كما يف سرية ابن هشام ج 77ص 4، وابن أِب حامت ج206ص
 (1/347ة) الناشر: مؤسسة الرسال -الم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعديتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري ك -(432)
عبد هللا بن عبد هللا بن أَب بن مالك الذي يقال له بن أَب بن سلول وسلول أم أَب كان امسه احلباب فسماه  - (433)

اه ويظهر له وكان يناصب أبالنيب صلى هللا عليه وسلم عبد هللا وقال احلباب شيطان كان ممن شهد بدرا وحسن إسالمه 
 (103مشاهري علماء األمصار وأعالم فقهاء األقطار ِلبن حبان) -العداوة يف هللا استشهد يوم اليمامة

 سبق خترجيه - (434)
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 :-رمحه هللا -مث أضاف
ي عليه وقد هناك هللا أن تصلي عليه، ومل يكن تقدم هني عن الصالة إن قال قائل فكيف قال عمر: أتصل 

عليهم. قيل له: حيتمل أن يكون ذلك وقع له يف خاطره، ويكون من قبيل اإلهلام والتحدث الذي شهد له 
به النيب صلى هللا عليه وسلم، وقد كان القرآن ينزل على مراده، كما قال: وافقت رِب يف ثالث. وجاء: يف 

وقد تقدم يف البقرة فيكون هذا من ذلك. وحيتمل أن يكون فهم ذلك من قوله تعاىل:" }استغفر هلم  أربع.
[ اآلية. ِل أنه كان تقدم هني على ما دل عليه حديث البخاري ومسلم. 80أو ِل تستغفر هلم{ ]التوبة: 

غفروا للمشركني{ نوا أن يستوهللا أعلم. قلت: وحيتمل أن يكون فهمه من قوله تعاىل:}ما كان للنيب والذين آم
 [ ألهنا نزلت  كة.113]التوبة: 
-صلي هللا عليه وسلم-يف تفسريه اإلشكال بني هذه اآلية اليت خري هللا تعاَ فيها النيب-رمحه هللا–مث رفع 

. { اآليةقوله تعاىل: }ما كان للنيب والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركني باِلستغفار للمشركني من عدمه وبني
 فقال:

وهذه اآلية نزلت  كة عند موت أِب طالب وهذا يفهم منه النهي عن اِلستغفار ملن مات كافرا. وهو  
 -متقدم على هذه اآلية اليت فهم منها التخيري بقوله: }إرا خريين هللا{ وهذا مشكل فقيل:

ا اِلس      تغفار ة. ويف هذإن اس      تغفاره لعمه إرا كان مقص      وده اس      تغفارا مرجو اإلجابة حَّت حتص      ل له املغفر 
اس   تأذن عليه الس   الم ربه يف أن يأذن له فيه ألمه فلم يأذن له فيه. وأما اِلس   تغفار للمنافقني الذي خري فيه 
فهو اس            تغفار لس            اين ِل ينفع وغايته تطييب قلوب بعض األحياء من قرابات املس            تغفر له. وهللا أعلم. 

 (436)اه 
  

                                         
 ( 8/211القاهرة )  –الناشر : دار الكتب املصرية  -اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب--(436)
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نْ َيا َوتَ ْزَهَق أَنْ فُ }َوَِل تُ ْعِجْبَك أَْمَواهُلُْم  ُ َأْن يُ َعذِّبَ ُهْم هِبَا يف الدُّ َا يُرِيُد اَّللَّ  ( {86ُسُهْم َوُهْم َكاِفُروَن )َوأَْوَِلُدُهْم ِإرَّ
 (435)إعراب مفردات اآلية 

)الواو( عاطفة )ِل تعجب( مثل ِل تصّل وعالمة اجلزم السكون و)الكاف( ضمري مفعول به )أمواهلم( فاعل 
م( ضمري مضاف إليه )أوِلدهم( معطوف على أمواهلم بالواو مرفوع )إّرا( كاّفة ومكفوفة )يريد( مرفوع و)ه

مضارع مرفوع )اَّلّل( لفظ اجلاللة فاعل مرفوع )أن( حرف مصدرّي ونصب )يعّذب( مضارع منصوب و)هم( 
( والباء للسببّية بضمري مفعول به، والفاعل هو )الباء( حرف جّر و)ها( ضمري يف ُمّل جّر متعّلق ب )يعذّ 

 )يف الدنيا( جاّر وجمرور متعّلق ب )يعّذهبم( وعالمة اجلّر الكسرة املقّدرة على األلف.
 واملصدر املؤّول )أن يعّذهبم( يف ُمّل نصب مفعول به عامله يريد.

)الواو( عاطفة )تزهق( مثل يعّذب ومعطوف عليه )أنفس( فاعل مرفوع و)هم( مضاف إليه )وهم كافرون( 
 ثل وهم فاسقون.م

 روائع البيان والتفسري
نْ َيا َوتَ ْزَهَق أَ  ُ َأْن يُ َعذِّبَ ُهْم هِبَا يف الدُّ َا يُرِيُد اَّللَّ  نْ ُفُسُهْم َوُهْم َكاِفُروَن {}َوَِل تُ ْعِجْبَك أَْمَواهُلُْم َوأَْوَِلُدُهْم ِإرَّ

 عليه وس     لم: وِل لنبيه ُممد ص     لى هللايف تفس     ريها: يقول تعاىل ذكره  -رمحه هللا -قال أبو جعفر الطربي-
تعجبك، يا ُممد، أمواُل هؤِلء املنافقني وأوِلدهم، فتص              لي على أحدهم إذا مات وتقوم على قربه، من 
أجل كثرة ماله وولده، فإين إرا أعطيته ما أعطيته من ذلك ألعذبه هبا يف الدنيا بالغموم واهلموم،  ا ألزمه 

زكوات، و  ا ينوب ه فيه ا من الرزاي ا واملص              يب ات، }وتزهق أنفس              هم{، يقول: فيه ا من املؤن والنفق ات وال
وليموت فتخرج نفس  ه من جس  ده، فيفارق ما أعطيته من املال والولد، فيكون ذلك حس  رة عليه عند موته، 
 هووب  اِل علي  ه حينئ  ٍذ، ووب  اِل علي  ه يف اآلخرة،  وت  ه ج  اح  ًدا توحي  َد هللا، ونبوَة نبي  ه ُمم  د ص              لى هللا علي  

 (437)وسلم.اه 
  

                                         
 (410/ 10دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان -بن عبد الرحيم صايفانظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود -(435)
  17061الناشر:مؤسسة الرسالة ) -جامع البيان يف تأويل القرآن ألِب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد ُممد شاكر -(437)

 /14/410) 
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ُهْم َوقَالُ  ِ َوَجاِهُدوا َمَع َرُسولِِه اْسَتْأَذَنَك أُوُلو الطَّْوِل ِمن ْ وا َذْرنَا َنُكْن َمَع اْلَقاِعِديَن }َوِإَذا أُْنزَِلْت ُسورَةٌ َأْن َآِمُنوا بِاَّللَّ
(85}) 

 (438)إعراب مفردات اآلية 
بِّن معع الشر  متعّلق ب )استأذنك(، )أنزلت( فعل ماض م)الواو( استئنافّية )إذا( ظرف املستقبل متضّمن 

، )آمنوا( فعل أمر «(431)»للمجهول.. و)التاء( للتأنيث )سورة( نائب الفاعل مرفوع )أن( حرف تفسري 
مبِّن على حذف النون... والواو فاعل )باَّلّل( جاّر وجمرور متعّلق ب )آمنوا(، )الواو( عاطفة )جاهدوا( مثل 

رف منصوب متعّلق ب )جاهدوا(، و)رسول( مضاف إليه جمرور و)اهلاء( مضاف إليه )استأذن( آمنوا )مع( ظ
فعل ماض و)الكاف( ضمري مفعول به )أولو( فاعل مرفوع وعالمة الرفع الواو فهو ملحق جبمع املذّكر 

طفة متعّلق حبال من )أولو الطول(، )الواو( عا«(440)»)الطول( مضاف إليه جمرور )منهم( مثل السابق 
)قالوا( فعل ماض وفاعله )ذر( فعل أمر و)نا( ضمري مفعول به والفاعل أنت )نكن( مضارع ناقص جمزوم 

 «.(441)»جواب الطلب )مع القاعدين( مثل مع اْلالفني 
 روائع البيان والتفسري

ُهْم َوقَاُلوا َذْرنَا َنُكْن َمَع َك أُوُلو الطَّْوِل مِ }َوِإَذا أُْنزَِلْت ُسورٌَة َأْن َآِمُنوا بِاَّللَِّ َوَجاِهُدوا َمَع َرُسولِِه اْسَتْأَذنَ   ن ْ
 اْلَقاِعِديَن {

لتثاقل عن يقول تعاىل يف بيان استمرار املنافقني على ا يف بياهنا إمجاًِل ما نصه: -رمحه هللا-قال السعدي-
الطاعات، وأهنا ِل تؤثر فيهم السور واآليات: }َوِإَذا أُنزَلْت ُسورٌَة{ يؤمرون فيها باإلميان باب واجلهاد يف 

 سبيل هللا.
ُهْم{ يعِن: أَو الغع واألموال، ال  ذين ِل ع  ذر  ْأَذن َ َك أُْوُلوا الطَّْوِل ِمن ْ ت  َ  ب  أموال هلم، وق  د أم  دهم هللا}اس              ْ

وبنني، أفال يش  كرون هللا وحيمدونه، ويقومون  ا أوجبه عليهم، وس  هل عليهم أمره، ولكن أبوا إِل التكاس  ل 
 (442)واِلستئذان يف القعود }َوقَاُلوا َذْرنَا َنُكْن َمَع اْلَقاِعِديَن{.اه  

  يف تفسريها ما خمتصره:-رمحه هللا-وأضاف الشنقيطي-

                                         
 (10/412 دمشق)–ميان نشر:دار الرشيد مؤسسة اإل-انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-(438)
ألّن فعل )أنزلت( فيه معع القول دون حروفه ... وجيوز أن يكون حرفا مصدريا، واملصدر املؤّول جمرور بباء  - (431)

 ُمذوفة، واجلار واجملرور متعّلق ب )أنزلت(.
 ( من هذه السورة.84يف اآلية ) - (440)
 ( من هذه السورة.83يف اآلية ) - (441)
 ( 1/347ة) الناشر: مؤسسة الرسال -الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي تيسري الكرمي -(442)
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 تعاىل يف هذه اآلية الكرمية: أنه إذا أنزل سورة فيها األمر باإلميان، واجلهاد مع نبيه صلى هللا عليه ذكر هللا
وسلم استأذن األغنياء من املنافقني يف التخلف عن اجلهاد مع القدرة عليه، وطلبوا من النيب صلى هللا عليه 

 وسلم أن يرتكهم مع القاعدين املتخلفني عن الغزو.
ض     ع آخر أن هذا ليس من ص     فات املؤمنني، وأنه من ص     فات الش     اكني. الذين ِل يؤمنون باب وبني يف مو 

واليوم اآلخر، وذلك يف قوله: }ِل يس   تأذنك الذين يؤمنون باب واليوم اآلخر أن جياهدوا بأمواهلم وأنفس   هم 
هم يف ريبهم يرتددون قلوهبم فوهللا عليم باملتقني إرا يس          تأذنك الذين ِل يؤمنون باب واليوم اآلخر وارتابت 

[، وبني أن الس      بيل عليهم بذلك، وأهنم مطبوع على قلوهبم، بقوله: }إرا الس      بيل على 46، 44 \ 1{]
[، 13 \ 1الذين يس          تأذنونك وهم أغنياء رض          وا بأن يكونوا مع اْلوالف وطبع هللا على قلوهبم{ اآلية ]

اد، كقوله: }فإذا أنزلت س        ورة ُمكمة وذكر فيها وبني يف مواض        ع أخر ش        دة جزعهم من اْلروج إىل اجله
[، وقوله: 20 \ 47القتال رأيت الذين يف قلوهبم مرض ينظرون إليك نظر املغشي عليه من املوت{ اآلية ]

}فإذا جاء اْلوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغش              ى عليه من املوت فإذا ذهب اْلوف 
 (443)ىل غري ذلك من اآليات اه [ إ11 \ 33سلقوكم بألسنة حداد{ ]

 ({87}َرُضوا بَِأْن َيُكونُوا َمَع اْْلََواِلِف َوطُِبَع َعَلى قُ ُلوهِبِْم فَ ُهْم َِل يَ ْفَقُهوَن )
 (444)إعراب مفردات اآلية 

)رضوا( فعل ماض مبِّن على الضّم... والواو فاعل )الباء( حرف جّر )أن( حرف مصدرّي ونصب )يكونوا( 
منصوب وعالمة النصب حذف النون.. والواو اسم يكون )مع اْلوالف( مثل مع مضارع ناقص 

)الواو( عاطفة )طبع( فعل ماض مبِّن للمجهول )على قلوب( جاّر وجمرور يف ُمّل رفع «. (446)»اْلالفني
نائب الفاعل و)هم( ضمري مضاف إليه )الفاء( عاطفة لربط املسّبب باملسبب )هم( ضمري منفصل مبتدأ 

 فية )يفقهون( مضارع مرفوع.. والواو فاعل.)ِل( نا
 روائع البيان والتفسري

 }َرُضوا بَِأْن َيُكونُوا َمَع اْْلََواِلِف َوطُِبَع َعَلى قُ ُلوهِبِْم فَ ُهْم َِل يَ ْفَقُهوَن {
 هاد، الناكلنييقول تعاىل منكرا وذاما للمتخلفني عن اجل يف تفسريها ما خمتصره: -رمحه هللا -قال ابن كثري-

عنه مع القدرة عليه، ووجود السعة والطول، واستأذنوا الرسول يف القعود، وقالوا: }ذرنا نكن مع القاعدين{ 
ورض        وا ألنفس        هم بالعار والقعود يف البلد مع النس        اء، وهن اْلوالف، بعد خروج اجليش، فإذا وقع احلرب  

                                         
 (  2/147لبنان)  –أضواء البيان للشنقيطي الناشر : دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بريوت  - (443)
 (10/414 دمشق)–د مؤسسة اإلميان نشر:دار الرشي-انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-(444)
 ( من هذه السورة.83يف اآلية ) - (446)
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هللا تع  اىل، عنهم يف اآلي  ة األخرى:  ك  انوا أجنب الن  اس، وإذا ك  ان أمن ك  انوا أكثر الن  اس كالم  ا، كم  ا ق  ال
}فإذا جاء اْلوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغش              ى عليه من املوت فإذا ذهب اْلوف 

[ أي: علت ألس      نتهم بالكالم احلاد القوي يف األمن، ويف احلرب 11س      لقوكم بألس      نة حداد{ ]األحزاب:
 (445)أجنب شيء.اه 
رَاُت َوأُولَِئَك هُ }َلِكِن الرَُّسوُل  ُم اْلُمْفِلُحوَن َوالَِّذيَن َآَمُنوا َمَعُه َجاَهُدوا بَِأْمَواهلِِْم َوأَنْ ُفِسِهْم َوأُولَِئَك هَلُُم اْْلَي ْ

(88}) 
 (447)إعراب مفردات اآلية 

( ن)لكن( حرف استدراك وحرك آخره بالكسرة ِللتقاء الساكنني )الرسول( مبتدأ مرفوع )الواو( عاطفة )الذي 
)مع( ظرف منصوب « (448)»اسم موصول مبِّن يف ُمّل رفع معطوف على الرسول )آمنوا( مثل رضوا

، )بأموال( جاّر وجمرور متعّلق «(441)»متعّلق ب )آمنوا( و)اهلاء( ضمري مضاف إليه )جاهدوا( مثل رضوا 
مضاف ب )جاهدوا(، و)هم( مضاف إليه )الواو( عاطفة )أنفسهم( معطوف على أمواهلم جمرور، و 

 إليه)الواو( استئنافّية )أولئك( اسم إشارة مبِّن يف ُمل رفع مبتدأ... 
و)الكاف( حرف خطاب )الالم( حرف جّر و)هم( ضمري يف ُمّل جّر متعّلق  حذوف خرب مقّدم )اْلريات( 

أ ، )املفلحون( خرب املبتد«(460)»مبتدأ مؤّخر مرفوع )الواو( عاطفة )أولئك( مثل األول )هم( ضمري فصل 
 أولئك.

  

                                         
 ( 4/115الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع) -تفسري القرآن العظيم ِلبن كثري -(445)
 (416/ 10دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان -انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-(447)
 (.87يف اآلية السابقة ) - (448)
 (.87يف اآلية السابقة ) - (441)
 أو ضمري منفصل مبتدأ خربه )املفلحون( ، واجلملة اِلمسّية خرب املبتدأ أولئك - (460)
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 روائع البيان والتفسري
رَاُت َوأُو   ِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن {لَ }َلِكِن الرَُّسوُل َوالَِّذيَن َآَمُنوا َمَعُه َجاَهُدوا بَِأْمَواهلِِْم َوأَنْ ُفِسِهْم َوأُولَِئَك هَلُُم اْْلَي ْ

جلهاد، يقول تعاىل: إذا ختلف هؤِلء املنافقون عن ا يف تفس      ريه لآلية ما نص      ه: -رمحه هللا-قال الس      عدي-
وُل {  فاَّلّل س     يغِن عنهم، وَّلّل عباد وخواص من خلقه اختص     هم بفض     له يقومون هبذا األمر، وهم } الرَّس     ُ

كسلني، بل   ُممد صلى هللا عليه وسلم، } َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُه َجاَهُدوا بَِأْمَواهلِِْم َوأَنْ ُفِسِهْم { غري متثاقلني وِل
هم فرحون مس      تبش      رون، } َوأُولَِئَك هَلُُم اْْلَي ْرَاُت { الكثرية يف الدنيا واآلخرة، } َوأُولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن { 

 (461) اه الذين ظفروا بأعلى املطالب وأكمل الرغائب.
حلسنات، وقيل: عِن ي }وأولئك هلم اْلريات{ فقال ما نصه:يف بيان قوله تعاَ -رمحه هللا –وزاد البغوي  -

اجلواري احلس      ان يف اجلنة. قال هللا تعاىل: }فيهن خريات حس      ان{، مجع خرية وحكي عن ابن عباس: أن 
-اْلري ِل يعلم معناه إِل هللا كما قال جل ذكره: }فال تعلم نفس ما أخفي هلم من قرة أعني{)الس              جدة

 (462) اه (. 17
ُ هَلُْم َجنَّاٍت جَتْرِي ِمْن حَتِْتَها اأْلَنْ َهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم )  ({ 81}أََعدَّ اَّللَّ

 (463)إعراب مفردات اآلية 
متعّلق ب )أعّد(، )جّنات( « (464)»)أعّد( فعل ماض )اَّلّل( لفظ اجلاللة فاعل مرفوع )هلم( مثل املتقّدم 

 «.(466)»وعالمة النصب الكسرة )جتري... العظيم( مّر إعراهبا مفعول به منصوب 
 روائع البيان والتفسري

ُ هَلُْم َجنَّاٍت جَتْرِي ِمْن حَتِْتَها اأْلَنْ َهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم {   }أََعدَّ اَّللَّ
قال: ملا ذكر تعاىل ذم املنافقني، بني ثناء املؤمنني، وما هلم يف آخرهتم، ف ما نصه:-رمحه هللا-قال ابن كثري-

 (465)}لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا{ إىل آخر اآليتني من بيان حاهلم ومآهلم.اه 
ى هللا عليه : يقول تعاىل ذكره: أعد هللا لرس   وله ُممد ص   ل-رمحه هللا-وزاد يف بياهنا أبو جعفر الطربي فقال-

وس        لم وللذين آمنوا معه }جنات{، وهي البس        اتني، جتري من حتت أش        جارها األهنار }خالدين فيها{، 

                                         
 (1/347ة) الناشر :مؤسسة الرسال -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -(461)
 (  4/83الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع )  -يل للبغوي انظر معامل التنز -(462)
 (10/416 دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان -انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-(463)
 (.88يف اآلية السابقة ) - (464)
 ( من هذه السورة.72يف اآلية ) - (466)
 ( 4/117الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع) -كثريتفسري القرآن العظيم ِلبن   -(465)
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نجاء العظيم، {، يقول: ذلك اليقول: ِلبثني فيها، ِل ميوتون فيها، وِل يظعنون عنها }ذلك الفوز العظيم
 (467)واحلّظ اجلزيل. اه 

ُهْم َعَذاٌب ي}َوَجاَء اْلُمَعذُِّروَن ِمَن اأْلَْعرَاِب لِيُ ْؤَذَن هَلُْم َوقَ َعَد الَِّذيَن َكَذبُوا اَّللََّ َوَرُسوَلُه َسُيِصيُب الَّذِ  َن َكَفُروا ِمن ْ
 ({10أَلِيٌم )

 (468)إعراب مفردات اآلية 
فّية )جاء( فعل ماض )املعّذرون( فاعل مرفوع وعالمة الرفع الواو )من اإلعراب( جاّر وجمرور )الواو( استئنا

 متعّلق  حذوف
حال من )املعّذرون(، )الالم( ِلم التعليل )يؤذن( مضارع منصوب بأن مضمرة بعد ِلم التعليل، وهو مبِّن 

 يف ُمل رفع. للمجهول )الالم( حرف جّر و)هم( ضمري يف ُمّل جّر وهو نائب فاعل
 واملصدر املؤّول )أن يؤذن.. ( يف ُمّل جّر بالالم متعّلق ب )جاء(.

، «(461)»)الواو( عاطفة )قعد( مثل جاء )الذين( اسم موصول مبِّن يف ُمّل رفع فاعل )كذبوا( مثل رضوا 
( لفظ اجلاللة مفعول به منصوب )الواو( عاطفة )رسول( معطوفة على لفظ اجلاللة منصوب  )اهلاء( و)اَّللَّ

، )السني( حرف استقبال )يصيب( مضارع مرفوع )الذين( موصول مفعول به )كفروا( «(450)»مضاف إليه 
)منهم( مثل هلم متعّلق  حذوف حال من فاعل كفروا )عذاب( فاعل مرفوع )أليم( « (451)»مثل رضوا 

 نعت لعذاب مرفوع.
  

                                         
الناشر: مؤسسة الرسالة -جامع البيان يف تأويل القرآن ألِب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد ُممد شاكر -(467)
(17072/14/416  ) 
 (11/6 دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان -انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-(468)
 ( من هذه السورة.87يف اآلية ) - (461)
 أي قعدوا عن اجمليء فلم يعتذروا. - (450)
 ( من هذه السورة.87يف اآلية ) - (451)
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 روائع البيان والتفسري
ُهْم َعَذاٌب ْعرَاِب لِيُ ْؤَذَن هَلُْم َوقَ َعَد الَِّذيَن َكَذبُوا اَّللََّ َوَرُسوَلُه َسُيِصيُب الَِّذي}َوَجاَء اْلُمَعذُِّروَن ِمَن اأْلَ  َن َكَفُروا ِمن ْ

 أَلِيٌم {
ْؤَذَن هَلُْم { يقول تعاىل: } َوَجاَء اْلُمَعذُِّروَن ِمَن األْعَراِب لِي ُ  يف تفسريها ما نصه: -رمحه هللا -قال السعدي-

ء الذين هتاونوا، وقصروا منهم يف اْلروج ألجل أن يؤذن هلم يف ترك اجلهاد، غري مبالني يف اِلعتذار أي: جا
 جلفائهم وعدم حيائهم، وإتياهنم بسبب ما معهم من اإلميان الضعيف.

وَن { رُ وأما الذين كذبوا اَّلّل ورسوله منهم، فقعدوا وتركوا اِلعتذار بالكلية، وحيتمل أن معع قوله: } اْلُمَعذِّ 
 أي: الذين هلم عذر، أتوا إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليعذرهم، ومن عادته أن يعذر من له عذر.

َ َوَرُسولَُه { يف دعواهم اإلميان، املقتضي للخروج، وعدم عملهم بذلك، مث توعدهم  } َوقَ َعَد الَِّذيَن َكَذبُوا اَّللَّ
ُهْم َعَذاٌب أَلِيٌم { يف الدنيا واآلخرة.اه  بقوله: } َسُيِصيُب الَِّذيَن َكَفُروا   (452)ِمن ْ

 َوَرُسولِِه َما لَْيَس َعَلى الضَُّعَفاِء َوَِل َعَلى اْلَمْرَضى َوَِل َعَلى الَِّذيَن َِل جيَُِدوَن َما يُ ْنِفُقوَن َحرٌَج ِإَذا َنَصُحوا َّللَِّ  }
ُ َغُفوٌر َرِحيٌم )  ({11َعَلى اْلُمْحِسِننَي ِمْن َسِبيٍل َواَّللَّ

 (453)إعراب مفردات اآلية 
)على الضعفاء( جاّر وجمرور خرب ليس مقّدم )الواو( عاطفة )ِل(  -ناسخ -جامد)ليس( فعل ماض ناقص 

زائدة لتأكيد النفي )على املرضى( جاّر وجمرور متعّلق  ا تعّلق به اجلار األول فهو معطوف عليه، وعالمة 
يف ُمّل  صولاجلّر الكسرة املقّدرة على األلف )الواو( عاطفة )ِل( مثل األوىل )على( حرف جّر )الذين( مو 

جّر متعّلق  ا تعّلق به اجلاّر األول فهو معطوف عليه )ِل( نافية )جيدون( مضارع مرفوع.. والواو فاعل )ما( 
يف ُمّل نصب مفعول به )ينفقون( مثل جيدون )حرج( اسم ليس مؤّخر مرفوع )إذا( « (454)»نكرة موصوفة 

حوا( فعل ّلق  ضمون اجلواب املقّدر )نصظرف للمستقبل متضّمن معع الشر  مبّع يف ُمّل نصب متع
( جاّر وجمرور متعّلق ب )نصحوا( )الواو( عاطفة )رسول( معطوف على لفظ اجلاللة جمرور  ماض وفاعله )َّللَّ
و)اهلاء( ضمري مضاف إليه )ما( نافية )على احملسنني( جاّر وجمرور خرب مقّدم وعالمة اجلّر الياء )من سبيل( 

( لفظ اجلاللة مبتدأ مرفوع )غفور( خرب مر جاّر زائد وجمرور لفظ فوع ا مرفوع ُماّل مبتدأ )الواو( استئنافّية )اَّللَّ
 )رحيم( خرب ثان مرفوع.
 روائع البيان والتفسري

                                         
 (1/347ة) الناشر: مؤسسة الرسال -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -(452)
 (11/7 دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان -عبد الرحيم صايفانظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن -(453)
 أو اسم موصول يف ُمّل نصب، واجلملة بعده صلة، والعائد ُمذوف. - (454)
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 َوَرُسولِِه َما لَْيَس َعَلى الضَُّعَفاِء َوَِل َعَلى اْلَمْرَضى َوَِل َعَلى الَِّذيَن َِل جيَُِدوَن َما يُ ْنِفُقوَن َحرٌَج ِإَذا َنَصُحوا َّللَِّ  }
ُ َغُفوٌر َرِحيٌم {  َعَلى اْلُمْحِسِننَي ِمْن َسِبيٍل َواَّللَّ

 سقو  ه تعاىل:} ليس على الضعفاء"{ اآلية. أصل يفقول يف تفسريها ما نصه:-رمحه هللا–قال القرطيب -
التكليف عن العاجز، فكل من عجز عن شي سقط عنه، فتارة إىل بدل هو فعل، وتارة إىل بدل هو غرم، 
وِل فرق بني العجز من جهة القوة أو العجز من جهة املال، ونظري هذه اآلية قوله تعاىل:} ِل يكلف هللا 

[ وقوله:} ليس على األعمى حرج وِل على األعرج حرج وِل على املريض 285 نفسا إِل وسعها{ ]البقرة:
[. وروى أبو داود عن أنس أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: "لقد تركتم باملدينة 51حرج{ ]النور: 

، وكيف أقواما ما سرمت مسريا وِل أنفقتم من نفقة وِل قطعتم من واد إِل وهم معكم فيه". قالوا: يا رسول هللا
 .(456)يكونون معنا وهم باملدينة؟ قال: "حبسهم العذر"

فبين  ت ه  ذه اآلي  ة مع م  ا ذكرن  ا من نظ  ائره  ا أن  ه ِل حرج على املع  ذورين، وهم قوم عرف ع  ذرهم ك  أرب  اب  
الزمانة واهلرم والعمى والعرج، وأقوام مل جيدوا ما ينفقون، فقال: ليس على هؤِلء حرج. }إذا نص              حوا ب 

ا عرفوا احلق وأحبوا أولياءه وأبغضوا أعداءه قال العلماء: فعذر احلق سبحانه أصحاب األعذار، ورسوله{ إذ
، (455)وما صربت القلوب، فخرج ابن أم مكتوم إىل أحد وطلب أن يعطى اللواء فأخذه مصعب بن عمري
ألخرى ا فجاء رجل من الكفار فض      رب يده اليت فيها اللواء فقطعها، فأمس      كه باليد األخرى فض      رب اليد

[. هذه عزائم 144فأمس      كه بص      دره وقرأ}وما ُممد إِل رس      ول قد خلت من قبله الرس      ل{ ]آل عمران: 
[ وهو يف األول.} وِل على األعرج حرج{ 51القوم. واحلق يقول:} ليس على األعمى حرج{ ]النور: 

                                         
 باب من حبسه العذر عن الغزو -(2831 أخرجه البخاري )برقم/ - (456)
ىل العبدري. أحد السابقني إمصعب بن عمري: بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصّي بن كالب  - (455)

. قال أبو عمر: أسلم قدميا والنيّب صلى اَّللَّ عليه وسّلم يف دار األرقم، وكتم إسالمه خوفا من  اإلسالم، يكع أبا عبد اَّللَّ
أمه وقومه، فعلمه عثمان بن طلحة، فأعلم أهله فأوثقوه، فلم يزل ُمبوسا إىل أن هرب مع من هاجر إىل احلبشة، مث رجع 

مكة فهاجر إىل املدينة وشهد بدرا، مث شهد أحدا ومعه اللواء فاستشهد. وذكر ُمّمد بن إسحاق، عن صايف بن   إىل
كيسان، عن بعض آل سعد، عن ابن أِب وقاص، قال: كان مصعب بن عمري أنعم غالم  كة وأجوده خلة مع أبويه. 

يه وآله وسلم ناس عن العقبة بعث النيّب صلى اَّللَّ علوقال ابن إسحاق يف املغازي، عن يزيد بن أِب حبيب: ملا انصرف ال
 معهم مصعب بن عمري يفقههم، وكان مصعب هاجر إىل احلبشة اهلجرة األوىل، مث رجع إىل مّكة، مث هاجر إىل املدينة.

ن هذا مويف صحيح البخارّي، عن الرباء: أول من قدم علينا مصعب بن عمري وابن أم مكتوم ... احلديث، وزاد أبو داود 
 (8020انظر اإلصابة يف متييز الصحابة ِلبن حجر العسقالين خمتصراً)-الوجه يف اهلجرة األوىل.
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الرس        ول عليه  من نقباء األنص        ار أعرج وهو يف أول اجليش. قال له(457)[ وعمرو بن اجلمو 51]النور: 
، إىل أمثاهلم رضي هللا عنهم. (458)السالم: "إن هللا قد عذرك" فقال: وهللا ألحفرن بعرجيت هذه يف اجلنة"

.اه  (451)وقال عبد هللا بن مس     عود: "ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بني الرجلني حَّت يقام يف الص     ف"
(470) 
ل: أي: ِل } َوِل َعَلى الَِّذيَن ِل جيَُِدوَن َما يُ ْنِفُقوَن {فقا يف بياهنا ما نصه: -رمحه هللا-وأضاف السعدي-

جيدون زادا، وِل راحلة يتبلغون هبا يف سفرهم، فهؤِلء ليس عليهم حرج، بشر  أن ينصحوا َّلّل ورسوله، بأن 
ليه من عيكونوا صادقي اإلميان، وأن يكون من نيتهم وعزمهم أهنم لو قدروا جلاهدوا، وأن يفعلوا ما يقدرون 

 احلث والرتغيب والتشجيع على اجلهاد.
إحساهنم فيما عليهم من ب-} َما َعَلى اْلُمْحِسِننَي ِمْن َسِبيٍل { أي: من سبيل يكون عليهم فيه تبعة، فإهنم 

أسقطوا توجه اللوم عليهم، وإذا أحسن العبد فيما يقدر عليه، سقط عنه ما ِل  -حقوق اَّلّل وحقوق العباد
 يقدر عليه.

يستدل هبذه اآلية على قاعدة وهي: أن من أحسن على غريه، يف نفسه أو يف ماله، وحنو ذلك، مث ترتب و 
على إحسانه نقص أو تلف، أنه غري ضامن ألنه ُمسن، وِل سبيل على احملسنني، كما أنه يدل على أن غري 

 كاملفر ، أن عليه الضمان.  -وهو املسيء-احملسن 
{ ومن مغفرت   ه ورمحت   ه، عف   ا عن الع   اجزين، وأث   اهبم بنيتهم اجل   ازم   ة ثواب الق   ادرين  } َواَّللَُّ َغُفوٌر َرِحيمٌ 

 (471)الفاعلني.اه  
ُلُكْم َعَلْيِه تَ َولَّْوا َوأَْعيُ نُ ُهمْ  ْمِع َحَزنًا  }َوَِل َعَلى الَِّذيَن ِإَذا َما أَتَ ْوَك لَِتْحِمَلُهْم قُ ْلَت َِل َأِجُد َما َأمحِْ تَِفيُض ِمَن الدَّ

  ({12 جيَُِدوا َما يُ ْنِفُقوَن )َأِلَّ 
 (472)إعراب مفردات اآلية 

                                         
عمرو بن اجلمو  بن زيد بن حرام األنصاري السلمي: صحاِب. كان يف اجلاهلية من سادات بِن سلمة  - (457)

يض ويف احلديث لبِن سلمة: " سيدكم األبوأشرافهم، وكان له صنم يف داره من خشب يعظمه. وهو آخر األنصار إسالما. 
 (6/76انظر اِلعالم للزركلي )-اجلعد عمرو بن اجلمو  ". استشهد بأُحد.

 (250صحح األلباين إسناده يف فقه السرية )ص - (458)
 باب صالة اجلماعة من سنن اهلد -(564 أخرجه مسلم )برقم/ - (451)
 (  8/225القاهرة ) –الكتب املصرية  الناشر : دار -اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب--(470)
 (1/347ة) الناشر :مؤسسة الرسال -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -(471)
 (11/1 دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان -انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-(472)
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متعّلق باجلواب قلت )ما( « (474)»، )إذا( مّر اعرابه «(473)»)الواو( عاطفة )على الذين( مثل السابق 
زائدة )أتوا( فعل ماض مبِّن على الضّم املقّدر على األلف احملذوفة ِللتقاء الساكنني.. والواو فاعل و)الكاف( 
ضمري مفعول به )الالم( ِلم التعليل )حتمل( مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الالم و)هم( ضمري مفعول 

 لت( فعل ماض وفاعله )ِل( نافية )أجد( مضارع مرفوع.. به، والفاعل ضمري مسترت تقديره أنت )ق
يف ُمّل نصب مفعول به )أمحل( مثل أجد « (476)»والفاعل ضمري مسترت تقديره أنا )ما( نكرة موصوفة 

 و)كم( ضمري مفعول به )على( حرف جّر و)اهلاء( ضمري يف ُمّل جّر متعّلق ب )أمحلكم(.
 ّل جّر بالالم متعّلق ب )أتوك(.واملصدر املؤّول )أن حتملهم... ( يف ُم

)توّلوا( مثل أتوا )الواو( حالّية )أعني( مبتدأ مرفوع و)هم( ضمري مضاف إليه )تفيض( مضارع مرفوع، 
، )أن( «(477)»، )حزنا( مفعول ألجله منصوب «(475)»والفاعل هي )من الدمع( جاّر وجمرور متييز 

عالمة النصب حذف النون.. والواو فاعل )ما( حرف مصدرّي ونصب )ِل( نافية )جيدوا( مضارع منصوب و 
 يف ُمّل نصب مفعول به )ينفقون( مضارع مرفوع.. والواو فاعل.« (478)»نكرة موصوفة 

 «.(471)»واملصدر املؤّول )أِّل جيدوا... ( يف ُمّل نصب مفعول ألجله عامله حزنا.. أو عامله تفيض 
  

                                         
 (.11سابقة )يف اآلية ال - (473)
 (.11يف اآلية السابقة ) - (474)
 أو اسم موصول يف ُمّل نصب، واجلملة بعده صلة، والعائد ُمذوف. - (476)
 وهو ُمّول من الفاعل أي يفيض دمعها، وقد يكون )من( ِلبتداء الغاية فيتعّلق اجملرور به ب )تفيض(. - (475)
 أو مصدر يف موضع احلال .. أو مفعول مطلق لفعل ُمذوف. - (477)
 أو اسم موصول يف ُمّل نصب ... واجلملة صلة، والعائد ُمذوف أي ما ينفقونه. - (478)
 جيوز أن يكون املصدر املؤّول يف ُمّل جّر بالم ُمذوفة أو من .. متعّلق ب )تفيض(. - (471)
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 روائع البيان والتفسري
ُلُكْم َعَلْيِه تَ َولَّْوا َوأَْعيُ نُ ُهْم تَفِ }َوَِل َعَلى الَِّذيَن  ْمِع َحَزنًا ِإَذا َما أَتَ ْوَك لَِتْحِمَلُهْم قُ ْلَت َِل َأِجُد َما َأمحِْ يُض ِمَن الدَّ

  َأِلَّ جيَُِدوا َما يُ ْنِفُقوَن {
َتْحِمَلُهْم{ فلم يصادفوا أَتَ ْوَك لِ يف تفسريها إمجاِلً ما نصه: }َوِل َعَلى الَِّذيَن ِإَذا َما -رمحه هللا–قال السعدي -

ْمِع َحَزنًا  ُلُكْم َعَلْيِه تَ َولَّْوا َوأَْعيُ نُ ُهْم تَِفيُض ِمَن الدَّ ِل جيَُِدوا أَ عندك شيئا }قُ ْلَت{ هلم معتذرا: }ِل َأِجُد َما َأمحِْ
 نهم.كره هللا عَما يُ ْنِفُقوَن{ فإهنم عاجزون باذلون ألنفسهم، وقد صدر منهم من احلزن واملشقة ما ذ 

فهؤِلء ِل حرج عليهم، وإذا سقط احلرج عنهم، عاد األمر إىل أصله، وهو أن من نوى اْلري، واقرتن بنيته 
 اجلازمة َسْعٌي فيما يقدر عليه، مث مل يقدر، فإنه ينزل منزلة الفاعل التام.
َا السَِّبيُل{ يتوجه واللوم يتناول الذين يستأذنوك وهم أغنياء قادر  ذر هلم، فهؤِلء ون على اْلروج ِل ع}ِإرَّ

 }َرُضوا{ ألنفسهم ومن دينهم }بَِأْن َيُكونُوا َمَع اْْلََواِلِف{ كالنساء واألطفال وحنوهم.
}و{ إرا رض              وا هبذه احلال ألن هللا طبع على قلوهبم أي: ختم عليها، فال يدخلها خري، وِل حيس              ون 

 (480)ُموَن{ عقوبة هلم، على ما اقرتفوا.اه   صاحلهم الدينية والدنيوية، }فَ ُهْم ِل يَ ْعلَ 
 

َا السَِّبيُل َعَلى الَِّذيَن َيْسَتْأِذنُوَنَك َوُهْم أَْغِنَياُء َرُضوا بَِأْن َيُكونُوا َمَع اْْلََوالِ  ُ }ِإرَّ ِف َوطََبَع اَّللَّ
 ({13َعَلى قُ ُلوهِبِْم فَ ُهْم َِل يَ ْعَلُموَن )
 (481)إعراب مفردات اآلية 

كاّفة ومكفوفة )السبيل( مبتدأ مرفوع )على( حرف جّر )الذين( موصول يف ُمّل )إّرا(  
جّر متعّلق خبرب املبتدأ )يستأذنون( مضارع مرفوع وعالمة الرفع ثبوت النون.. والواو فاعل و 

 )الكاف( ضمري يف ُملّ 
رب خنصب مفعول به )الواو( حالّية )هم( ضمري منفصل مبِّن يف ُمّل رفع مبتدأ )أغنياء( 

مرفوع ومنع من التنوين ألنه ملحق بألف التأنيث املمدودة فهو على وزن أفعالء )رضوا( فعل 
 ماض مبِّن على الضّم..

                                         
 (1/347ة) الناشر : مؤسسة الرسال-ان لعبد الرمحن بن ناصر السعديتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املن -(480)
 (11/11دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان -انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-(481)



160 

 

 -والواو فاعل )الباء( حرف جّر )أن( حرف ناصب ومصدرّي )يكونوا( مضارع ناقص
 منصوب وعالمة النصب حذف النون.. والواو امسها )مع( ظرف منصوب متعّلق خبرب -ناسخ

 يكونوا )اْلوالف( مضاف إليه جمرور.
واملصدر املؤّول )أن يكونوا( يف ُمّل جّر بالباء متعّلق ب )رضوا( )الواو( عاطفة )طبع( 
( لفظ اجلاللة فاعل مرفوع )على قلوب( جاّر وجمرور متعّلق ب )طبع(، و )هم(  فعل ماض )اَّللَّ

نفصل مبتدأ املسّبب بالسبب )هم( م ضمري مّتصل يف ُمّل جّر مضاف إليه )الفاء( عاطفة لربط
 )ِل( نافية )يعلمون( مثل يستأذنون.

 روائع البيان والتفسري
َا السَِّبيُل َعَلى الَِّذيَن َيْسَتْأِذنُوَنَك َوُهْم أَْغِنَياءُ َرُضوا بَِأْن َيُكونُوا َمَع اْْلََوا    ُ }ِإرَّ ِلِف َوطََبَع اَّللَّ

 ْعَلُموَن {َعَلى قُ ُلوهِبِْم فَ ُهْم َِل ي َ 
ل يف تفسريها إمجاًِل: يقول تعاىل ذكره: ما السبي-رمحه هللا-قال أبو جعفر الطربي-

ك ولكنها على الذين يستأذنونك يف التخلف ِخالَفك، وتر بالعقوبة على أهل العذر، يا ُممد، 
وعيده }رضوا و اجلهاد معك، وهم أهل غع وقّوٍة وطاقٍة للجهاد والغزو، نفاقًا وشكاا يف وعد هللا 

 بأن يكونوا مع اْلوالف{، يقول: رضوا بأن جيلسوا بعدك مع النساء وهن
"اْلوالف"، خلف الرجال يف البيوت، ويرتكوا الغزو معك، }وطبع هللا على قلوهبم{، 
يقول: وختم هللا على قلوهبم  ا كسبوا من الذنوب }فهم ِل يعلمون{، سوء عاقبتهم، بتخلفهم 

د معك، وما عليهم من قبيح الثناء يف الدنيا، وعظيم البالء يف عنك، وتركهم اجلها
 (482)اه اآلخرة.

 ِمْن َأْخَبارُِكْم }يَ ْعَتِذُروَن إِلَْيُكْم ِإَذا َرَجْعُتْم إِلَْيِهْم ُقْل َِل تَ ْعَتِذُروا َلْن نُ ْؤِمَن َلُكْم َقْد نَ بَّأَنَا اَّللَُّ 
ُ َعَمَلُكْم َوَرُسولُهُ مُثَّ   ({14بُِّئُكْم ِ َا ُكْنُتْم تَ ْعَمُلوَن ) تُ َردُّوَن ِإىَل َعاملِِ اْلَغْيِب َوالشََّهاَدةِ فَ يُ نَ َوَسيَ َرى اَّللَّ
 (483)إعراب مفردات اآلية 

                                         
الناشر:مؤسسة الرسالة ) -جامع البيان يف تأويل القرآن ألِب جعفر الطربي،حتقيق أمحد ُممد شاكر -(482)

41/423/17081) 
 (11/13دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان -انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-(483)
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، )إىل( حرف جّر و )كم( ضمري يف ُمّل جّر متعّلق «(484)»)يعتذرون( مثل يستأذنون 
ذرون(، نصب متعّلق ب )يعتب )يعتذرون(، )إذا( ظرف للمستقبل جمّرد من الشر  يف ُمّل 

)رجعتم( فعل ماض مبِّن على السكون.. و )مت( ضمري فاعل )إليهم( مثل إليكم متعّلق ب 
)رجعتم(، )قل( فعل أمر، والفاعل أنت )ِل( ناهية جازمة )تعتذروا( مضارع جمزوم وعالمة اجلزم 

مري اعل ضحذف النون.. والواو فاعل )لن( حرف نفي ونصب )نؤمن( مضارع منصوب، والف
، )قد( حرف حتقيق )نبأ( «(486)»مسترت تقديره حنن )لكم( مثل إليكم متعّلق ب )نؤمن( 

( مرفوع )من أخبار( جاّر وجمرور  فعل ماض و )نا( ضمري مفعول به، والفاعل لفظ اجلاللة )اَّللَّ
متعّلق  حذوف نعت للمفعول الثاين املقّدر أي طرفا من أخباركم و )كم( ضمري مضاف إليه 

، )الواو( عاطفة )السني( حرف استقبال )يرى( مضارع مرفوع وعالمة الرفع الضّمة «(485)»
( مثل األخري )عمل( مفعول به منصوب و )كم( مثل األخري )الواو(  املقّدرة على األلف )اَّللَّ
عاطفة )رسول( معطوف على لفظ اجلاللة مرفوع و )اهلاء( مضاف إليه )مثّ( حرف عطف 

بِّن للمجهول مرفوع وعالمة الرفع ثبوت النون.. والواو ضمري مبِّن يف ُمّل )ترّدون( مضارع م
 رفع نائب الفاعل )إىل عامل( جاّر وجمرور متعّلق ب

)ترّدون( )الغيب( مضاف إليه جمرور )الواو( عاطفة )الشهادة( معطوف على الغيب جمرور 
)ما(  ه )الباء( حرف جرّ مثله )الفاء( عاطفة )ينّبئ( مضارع مرفوع و )كم( ضمري مفعول ب

مبِّن على السكون. و )مت(  -ناسخ -، )كنتم( فعل ماض ناقص«(487)»حرف مصدرّي 
 ضمري يف ُمّل رفع اسم كان وتعلمون مثل يتعذرون.

 روائع البيان والتفسري
ُ ِمْن َأْخَبارُِكْم قَ  }يَ ْعَتِذُروَن إِلَْيُكْم ِإَذا َرَجْعُتْم إِلَْيِهْم ُقْل َِل تَ ْعَتِذُروا َلْن نُ ْؤِمَن َلُكمْ  ْد نَ بَّأَنَا اَّللَّ

ُ َعَمَلُكْم َوَرُسولُُه مُثَّ تُ َردُّوَن ِإىَل َعاملِِ اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة فَ يُ َنبُِّئُكْم  َِ   ا ُكْنُتْم تَ ْعَمُلوَن {َوَسيَ َرى اَّللَّ

                                         
 ( من هذه السورة.13يف اآلية )- (484)
 قيل )الالم( حرف جّر زائد و)كم( ضمري مفعول به عامله نؤمن  عع نصّدق.- (486)

 وإذا كان الفعل متعّديا لثالثة مفعوِلت كان املفعول الثالث ُمذوفا تقديره مثبتة. - 485
 أو اسم موصول يف ُمّل جّر، واجلملة صلة )ما(، والعائد ُمذوف أي تعملونه. - 487
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ِهْم{ يروى أن } }يَ ْعَتِذُروَن إِلَْيُكْم ِإَذا َرَجْعُتْم إِلَيْ  رمحه هللا يف تفسريها: -قال البغوي-
يه املنافقني الذين ختلفوا عن غزوة تبوك كانوا بضعة ومثانني نفرا، فلما رجع رسول هللا صلى هللا عل
م، كوسلم جا}وا يعتذرون بالباطل. قال هللا تعاىل: }ُقْل َِل تَ ْعَتِذُروا َلْن نُ ْؤِمَن َلُكْم{ لن نصدق
أتتوبون  }َقْد نَ بَّأَنَا اَّللَُّ ِمْن َأْخَبارُِكْم{ فيما سلف، }َوَسيَ َرى اَّللَُّ َعَمَلُكْم َوَرُسولُُه{ يف املستأنف

 (488) .اه من نفاقكم أم تقيمون عليه؟
ِة{  َوالشََّهادَ يف بياهنا ما خمتصره: }مُثَّ تُ َردُّوَن ِإىَل َعاملِِ اْلَغْيبِ  -رمحه هللا-وأضاف السعدي-

و الذي ِل ختفى عليه خافية، }فَ يُ َنبُِّئُكْم ِ َا ُكْنُتْم تَ ْعَمُلوَن{ من خري وشر، وجيازيكم بعدله أ
 بفضله، من غري أن يظلمكم مثقال ذرة.

وأعلم أن املسيء املذنب له ثالث حاِلت: إما أن يقبل قوله وعذره، ظاهرا وباطنا، 
ني، أن عذرهم الة هي املذكورة هنا يف حق املنافقيذنب. فهذه احلويعفى عنه حبيث يبقى كأنه مل 

غري مقبول، وأنه قد تقررت أحواهلم اْلبيثة وأعماهلم السيئة، وإما أن يعاقبوا بالعقوبة والتعزير 
الفعلي على ذنبهم، وإما أن يعرض عنهم، وِل يقابلوا  ا فعلوا بالعقوبة الفعلية، وهذه احلال 

 يف حق املنافقني. الثالثة هي اليت أمر هللا هبا 
ات فائدة جليلة يف سياق تفسريه لآلية وغريها قال: ويف هذه اآليات، إثب-رمحه هللا -وذكر

اقعة الكالم ب تعاىل يف قوله: }َقْد نَ بَّأَنَا اَّللَُّ ِمْن َأْخَبارُِكْم{ وإثبات األفعال اِلختيارية ب، الو 
{ أخرب أنه سرياه بعد َرى اَّللَُّ َعَمَلُكْم َوَرُسولُهُ  شيئته تعاىل وقدرته يف هذا، ويف قوله: }َوَسي َ 

 (481) ه اعلى الفاسقني.وقوعه، وفيها إثبات الرضا ب عن احملسنني، والغضب والسخط 
ُهْم إِ  ُهْم فََأْعِرُضوا َعن ْ ِ َلُكْم ِإَذا انْ َقَلْبُتْم إِلَْيِهْم لِتُ ْعِرُضوا َعن ْ َوَمْأَواُهْم  ن َُّهْم رِْجسٌ }َسَيْحِلُفوَن بِاَّللَّ

 ({16َجَهنَُّم َجزَاًء ِ َا َكانُوا َيْكِسُبوَن )
 (410)إعراب مفردات اآلية 

                                         
 (4/86الناشر:دار طيبة للنشر والتوزيع )-انظر معامل التنزيل للبغوي-488
 (1/348الناشر:مؤسسة الرسالة ) -املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعديتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم  -481
 (11/16دمشق) –نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان -انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-410
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( جاّر وجمرور متعّلق «(411)»)السني( حرف استقبال )حيلفون( مثل يستأذنون  ، )باَّللَّ
ب )حيلفون(، )الالم( حرف جّر و )كم( ضمري يف ُمّل جّر متعّلق ب )حيلفون(، )إذا انقلبتم 

، )الالم( ِلم التعليل )تعرضوا( مضارع منصوب بأن «(412)»مثل إذا رجعتم إليهم  إليهم(
مضمرة بعد الالم وعالمة النصب حذف النون.. والواو فاعل )عن( حرف جّر و )هم( ضمري 

 يف ُمّل جّر متعّلق ب )تعرضوا(.
 واملصدر املؤّول )أن تعرضوا..( يف ُمّل جّر بالالم متعّلق ب )حيلفون(.

( رابطة جلواب شر  مقّدر )أعرضوا( فعل أمر مبِن على حذف النون.. والواو فاعل )الفاء
مري يف و )هم( ض -ناسخ -)عنهم( مثل األول متعّلق ب )أعرضوا(، )إّن( حرف مشّبه بالفعل

ُمّل نصب اسم إّن )رجس( خرب إّن مرفوع )الواو( عاطفة )مأوى( مبتدأ مرفوع و )هم( ضمري 
ه رب املبتدأ مرفوع، ومنع من التنوين للعلمّية والتأنيث )جزاء( مفعول ألجلمضاف إليه )جهّنم( خ

 «.(414)»، ) ا كانوا يكسبون( مثل  ا كنتم تعملون «(413)»منصوب 
 روائع البيان والتفسري

–سبب نزول هذه اآلية ما ذكره احملدث العالمة أبو عبد الرمحن مقبل بن هادى الوادعىجاء يف 
عن  3ص 11ابن جرير جما خمتصره:  –يف كتابه منقوِل من لباب النقول يف أسباب النزول  -رمحه هللا

عبد هللا بن كعب قال: مسعت كعب بن مالك يقول ملا قدم رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله 
من تبوك جلس للناس فلما فعل ذلك جاءه املخلفون فطفقوا يعتذرون إليه وحيلفون له،  وسلم

وكانوا بضعة ومثانني رجال، فقبل منهم رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم عالنيتهم 
وبايعهم واستغفر هلم ووكل سرائرهم إىل هللا، وصدقته حديثي فقال كعب: وهللا ما أنعم هللا علي 

ة قط بعد أن هداين لإلسالم أعظم يف نفسي من صدقي رسول هللا صلى هللا عليه وعلى من نعم
آله وسلم أِل أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا، إن هللا قال للذين كذبوا؟ حني أنزل 

 الوحي شر ما قال ألحد:
                                         

 ( من هذه السورة.13يف اآلية ) - 411
 (.14يف اآلية السابقة ) - 412

 ِلستقرار.. أو هو مفعول مطلق لفعل ُمذوف.ألن يف قوله مأواهم جهنم معع ا- 413
 يف اآلية السابقة.- 414
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ِ َلُكْم ِإَذا انْ َقَلْبُتْم إِلَْيِهْم لِتُ ْعِرضُ  ُهْم ِإن َُّهْم رِْجٌس َوَمْأَواُهْم  وا َعن ُْهمْ }َسَيْحِلُفوَن بِاَّللَّ فََأْعِرُضوا َعن ْ
 (416)َجَهنَُّم َجزَاًء ِ َا َكانُوا َيْكِسُبوَن{ إىل قوله }فَِإنَّ اَّللََّ ِل يَ ْرَضى َعِن اْلَقْوِم اْلَفاِسِقنَي{.

ُهْم فَ  َسَيْحِلُفوَن بِاَّللَِّ َلُكْم ِإَذا انْ َقَلْبُتْم إِلَْيِهْم لِتُ ْعِرُضوا} ُهْم ِإن َُّهْم رِْجٌس َوَمْأَواُهْم َعن ْ َأْعِرُضوا َعن ْ
 َجَهنَُّم َجزَاًء ِ َا َكانُوا َيْكِسُبوَن {

يحلفون باب لكم قوله تعاىل: }س يف تفسريه لآلية ما خمتصره: -رمحه هللا-قال القرطيب-
ا على اْلروج. م ما قدرو إذا انقلبتم إليهم{ أي من تبوك. واحمللوف عليه ُمذوف، أي حيلفون أهن

 (415))لتعرضوا عنهم( أي لتصفحوا عن لومهم. وقال ابن عباس: أي ِل تكلموهم. اه 
ْم ِإَذا انْ َقَلْبُتْم }َسَيْحِلُفوَن بِاَّللَِّ َلكُ يف تفسريها ما نصه:  -رمحه هللا -وأضاف السعدي-

ُهْم{ أي: ِل  ُهْم َفَأْعرُِضوا َعن ْ  تلوهم.توخبوهم، وِل جتلدوهم أو تقإِلَْيِهْم لِتُ ْعِرُضوا َعن ْ
}ِإن َُّهْم رِْجٌس{ أي: إهنم قذر خبثاء، ليسوا بأهل ألن يباىل هبم، وليس التوبيخ والعقوبة 

 (417) عقوبة جهنم جزاء  ا كانوا يكسبون.اه مفيدا فيهم، }َو{ تكفيهم 
ُهْم  ُهْم فَِإْن تَ ْرَضْوا َعن ْ ْرَضى َعِن اْلَقْوِم اْلَفاِسِقنَي فَِإنَّ اَّللََّ َِل ي َ }حَيِْلُفوَن َلُكْم لِتَ ْرَضْوا َعن ْ

(15}) 
 (418)إعراب مفردات اآلية 

، )لرتضوا عنهم( مثل لتعرضوا عنهم «(411)»)حيلفون لكم( مثل سيحلفون لكم 
«(600).» 

                                         
ند من يف الصحيح املس -رمحه هللا–قال احملدث العالمة أِب عبد الرمحن مقبل بن هادى الوادعى - 416416

( ما نصه: احلديث رجاله رجال الصحيح ويونس شيخ الطربي هو ابن عبد األعلى ويونس  111أسباب النزول )ص/ 
عب بن مالك اري يف ختام حديث كشيخ ابن وهب وهو ابن يزيد األيلي. قال شيخنا حفظه هللا: وحنوه يف صحيح البخ

 يف كتاب املغازي باب غزوة تبوك.
 ( 230/ 8القاهرة ) –الناشر: دار الكتب املصرية  -اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب--415

 ( 348/ 1الناشر:مؤسسة الرسالة ) -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -417
 (11/15دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان -يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايفانظر اجلدول -418
 يف اآلية السابقة. - 411
 يف اآلية السابقة. - 600
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)الفاء( استئنافّية )إن( حرف شر  جازم )ترضوا( مضارع جمزوم فعل الشر  وعالمة اجلزم 
متعّلق ب )ترضوا(، )الفاء( رابطة جلواب «(601)»والواو فاعل )عنهم( مثل السابقحذف النون.. 

( لفظ اجلاللة اسم إّن منصوب )ِل( نافية )يرضى( مضارع «(602)»الشر  )إّن( مثل السابق  ،)اَّللَّ
مرفوع وعالمة الرفع الضّمة املقّدرة على األلف، والفاعل هو )عن القوم( جاّر وجمرور متعّلق ب 

 )الفاسقني( نعت للقوم جمرور وعالمة اجلر الياء. )يرضى(،
 روائع البيان والتفسري

ُهْم فَِإنَّ اَّللََّ َِل يَ ْرَضى َعِن اْلَقْومِ  ُهْم فَِإْن تَ ْرَضْوا َعن ْ   اْلَفاِسِقنَي {}حَيِْلُفوَن َلُكْم لِتَ ْرَضْوا َعن ْ
ُهْم{ }حَيِْلُفوَن َلكُ يف تفسريها ما خمتصره: وقوله: -رمحه هللا -قال السعدي- ْم لِتَ ْرَضْوا َعن ْ

أي: وهلم أيضا هذا املقصد اآلخر منكم، غري جمرد اإلعراض، بل حيبون أن ترضوا عنهم، كأهنم 
 ما فعلوا شيئا.

ُهْم فَِإنَّ اَّللََّ ِل يَ ْرَضى َعِن اْلَقْوِم اْلَفاِسِقنَي{ أي: فال ينبغي لكم  أيها -}فَِإْن تَ ْرَضْوا َعن ْ
 أن ترضوا عن من مل يرض هللا عنه، بل عليكم أن توافقوا ربكم يف رضاه وغضبه.-وناملؤمن

ى وتأمل كيف قال: }فَِإنَّ اَّللََّ ِل يَ ْرَضى َعِن اْلَقْوِم اْلَفاِسِقنَي{ ومل يقل: "فإن هللا ِل يرض
ب و عنهم" ليدل ذلك على أن باب التوبة مفتو ، وأهنم مهما تابوا هم أو غريهم، فإن هللا يت

 عليهم، ويرضى عنهم.
وأما ما داموا فاسقني، فإن هللا ِل يرضى عليهم، لوجود املانع من رضاه، وهو خروجهم 

 عن مارضيه هللا هلم من اإلميان والطاعة، إىل ما يغضبه من الشرك، والنفاق، واملعاصي.
للمؤمنني،  اوحاصل ما ذكره هللا أن املنافقني املتخلفني عن اجلهاد من غري عذر، إذا اعتذرو 

وزعموا أن هلم أعذارا يف ختلفهم، فإن املنافقني يريدون بذلك أن تعرضوا عنهم، وترضوا وتقبلوا 
 (603) عذرهم، فأما قبول العذر منهم والرضا عنهم، فال حبا وِل كرامة هلم.اه 

 َعَلى َرُسولِِه َواَّللَُّ َعِليٌم نْ َزَل اَّللَُّ }اأْلَْعرَاُب َأَشدُّ ُكْفرًا َونَِفاقًا َوَأْجَدُر َأِلَّ يَ ْعَلُموا ُحُدوَد َما أَ 
 ({17َحِكيٌم )

                                         
 يف اآلية السابقة. - 601
 يف اآلية السابقة. - 602
 (348/ 1لة) الرساالناشر:مؤسسة -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -603
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 (604)إعراب مفردات اآلية 
)األعراب( مبتدأ مرفوع )أشّد( خرب مرفوع )كفرا( متييز منصوب )الواو( عاطفة )نفاقا( 
معطوف على التمييز منصوب )الواو( عاطفة )أجدر( معطوف على أشّد مرفوع )أن( حرف 

نفي )يعلموا( مضارع منصوب وعالمة النصب حذف النون.. والواو فاعل  مصدرّي )ِل( حرف
)حدود( مفعول به منصوب )ما( اسم موصول مبِّن يف ُمّل جّر مضاف إليه )أنزل( فعل ماض 
( لفظ اجلاللة فاعل مرفوع )على رسول( جاّر وجمرور متعّلق ب )أنزل(، و )اهلاء( مضاف  )اَّللَّ

 إليه.
أجدر بأِّل  أي يعلموا..( يف ُمّل جّر بباء ُمذوفة متعّلق ب )أجدر( واملصدر املؤّول )أِّل 

 يعلموا...
( لفظ اجلاللة مبتدأ مرفوع )عليم( خرب مرفوع )حكيم( خرب ثان  )الواو( استئنافّية )اَّللَّ

 مرفوع.
 روائع البيان والتفسري

ى َرُسولِِه َواَّللَُّ َعِليٌم يَ ْعَلُموا ُحُدوَد َما أَنْ َزَل اَّللَُّ َعلَ }اأْلَْعرَاُب َأَشدُّ ُكْفرًا َونَِفاقًا َوَأْجَدُر َأِلَّ 
 َحِكيٌم {
شدُّ جحوًدا يقول تعاىل ذكره: األعراب أ يف تفسريها: -رمحه هللا-قال أبو جعفر الطربي-

لتوحيد هللا، وأشّد نفاقًا، من أهل احلضر يف القرى واألمصار. وإرا وصفهم جل ثنا}ه بذلك، 
جلفائهم، وقسوة قلوهبم، وقلة مشاهدهتم ألهل اْلري، فهم لذلك أقسى قلوبًا، وأقلُّ علًما حبقوق 

 (606)اه هللا.
  تفسريه لآلية: يف -رمحه هللا-وأضاف ابن كثري-

أخرب تعاىل أن يف األعراب كفارا ومنافقني ومؤمنني، وأن كفرهم ونفاقهم أعظم من غريهم 
أحرى أِل يعلموا حدود ما أنزل هللا على رسوله، كما قال األعمش عن وأشد، وأجدر، أي: 

إبراهيم قال: جلس أعراِب إىل زيد بن صوحان وهو حيدث أصحابه، وكانت يده قد أصيبت 
                                         

 (11/17دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان -انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-604
الناشر:مؤسسة الرسالة -جامع البيان يف تأويل القرآن ألِب جعفر الطربي،حتقيق أمحد ُممد شاكر -606
(14/421/17011) 
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م هناوند، فقال األعراِب: وهللا إن حديثك ليعجبِن، وإن يدك لرتيبِن فقال زيد: ما يريبك من يو 
يدي؟ إهنا الشمال. فقال األعراِب: وهللا ما أدري، اليمني يقطعون أو الشمال؟ فقال زيد بن 
صوحان صدق هللا: }األعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أِل يعلموا حدود ما أنزل هللا على 

 .ه{رسول
وملا كانت الغلظة واجلفاء يف أهل البوادي مل يبعث هللا منهم رسوِل وإرا كانت  مث أضاف:

كما قال تعاىل: }وما أرسلنا من قبلك إِل رجاِل نوحي إليهم من أهل البعثة من أهل القرى،  
[ وملا أهدى ذلك األعراِب تلك اهلدية لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم 101القرى{ ]يوسف:

د عليه أضعافها حَّت رضي، قال: "لقد مهمت أِل أقبل هدية إِل من قرشي، أو ثقفي أو فر 
؛ ألن هؤِلء كانوا يسكنون املدن: مكة، والطائف، واملدينة، واليمن،  (605)أنصاري، أو دوسي" 

 (607)فهم ألطف أخالقا من األعراب: ملا يف طباع األعراب من اجلفاء.اه 
َوائَِر َعَلْيِهْم دَ }َوِمَن اأْلَْعرَاِب َمْن  ُ يَ تَِّخُذ َما يُ ْنِفُق َمْغَرًما َويَ تَ َربَُّص ِبُكُم الدَّ ائَِرُة السَّْوِء َواَّللَّ

يٌع َعِليٌم )  ({18مسَِ
 (608)إعراب مفردات اآلية 

)الواو( عاطفة )من األعراب( جاّر وجمرور نعت ْلرب مقّدم ُمذوف أي بعض من األعراب 
ل رفع مبتدأ مؤّخر )يّتخذ( مضارع مرفوع، والفاعل هو وهو العائد )من( اسم موصول مبِن يف ُم

)ما( موصول مبِّن يف ُمّل نصب مفعول به )ينفق( مثل يّتخذ، والعائد ُمذوف أي ينفقه 
)مغرما( مفعول به ثان منصوب )الواو( عاطفة )يرتّبص( مثل يّتخذ )الباء( حرف جّر و )كم( 

تعّلق (، )الدوائر( مفعول به منصوب )عليهم( مثل بكم مضمري يف ُمّل جّر متعّلق ب )يرتّبص
 خبرب

مقّدم )دائرة( مبتدأ مؤّخر مرفوع )السوء( مضاف إليه جمرور )واَّللَّ مسيع عليم( مثل اَّللَّ 
 «.(601)»عليم حكيم 

                                         
 (1584الصحيحة)برقم/ ( وهو يف  128 - 2072 ين )برقم/انظر صحيح اجلامع وزياداته لأللبا - 605

 ( 202/ 4الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسري القرآن العظيم ِلبن كثري -607
 (11/18دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان -انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-608
 (.17يف اآلية السابقة ) - 601
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 روائع البيان والتفسري
َوائِ }َوِمَن اأْلَْعرَاِب َمْن يَ تَِّخُذ َما يُ ْنِفُق َمْغَرًما َويَ تَ َربَُّص  ُ ِبُكُم الدَّ َر َعَلْيِهْم َدائَِرُة السَّْوِء َواَّللَّ

يٌع َعِليٌم {  مسَِ
من يتخذ{  قوله تعاىل: }ومن األعراب يف تفسريها ما خمتصره:-رمحه هللا -قال القرطيب-
موضع رفع باِلبتداء." ما ينفق مغرما" مفعوِلن، والتقدير ينفقه، فحذفت اهلاء لطول " من" يف 

اِلسم." مغرما" معناه غرما وخسرانا وأصله لزوم الشيء، ومنه:} إن عذاهبا كان غراما{ 
[ أي ِلزما، أي يرون ما ينفقونه يف جهاد وصدقة غرما وِل يرجون عليه ثوابا. 56]الفرقان: 

دوائر{ الرتبص اِلنتظار،. والدوائر مجع دائرة، وهي احلالة املنقلبة عن النعمة }ويرتبص بكم ال
 (610)إىل البلية، أي جيمعون إىل اجلهل باإلنفاق سوء الدخلة وخبث القلب.اه 

 يف تفسريه فقال ما نصه:-رمحه هللا -واضاف السعدي-
 مسيع عليم{ نة، }َواَّللَُّ وأما املؤمنون فلهم الدائرة احلسنة على أعدائهم، وهلم العقىب احلس

 (611) صدرت عنه األعمال، من إخالص وغريه.اه يعلم نيات العباد، وما 
 َوَصَلَواِت }َوِمَن اأْلَْعَراِب َمْن يُ ْؤِمُن بِاَّللَِّ َواْليَ ْوِم اآْلَِخِر َويَ تَِّخُذ َما يُ ْنِفُق قُ رُبَاٍت ِعْنَد اَّللَِّ 

ُ يف َرمْحَِتِه ِإنَّ اَّللََّ َغُفوٌر َرِحيالرَُّسوِل َأَِل ِإن ََّها قُ ْربٌَة هلَُ   ({11ٌم )ْم َسُيْدِخُلُهُم اَّللَّ
 (612)إعراب مفردات اآلية 

( جاّر وجمرور متعّلق «(613)»)الواو( عاطفة )من األعراب من يؤمن( مثل نظريها  ، )باَّللَّ
وم جمرور لليعاطفة )اليوم( معطوف على لفظ اجلاللة جمرور )اآلخر( نعت ب )يؤمن(، )الواو( 

وعالمة نصب قربات الكسرة )عند( ظرف منصوب  ،«(614)»)ويّتخذ... قربات( مثل نظريها 
( لفظ اجلاللة مضاف إليه جمرور )الواو( عاطفة )صلوات( «(616)»متعّلق ب )يّتخذ(  ، )اَّللَّ

                                         
 (230/ 8القاهرة ) –الناشر: دار الكتب املصرية  -ع ألحكام القرآن للقرطيباجلام-610

 (1/341الناشر:مؤسسة الرسالة) -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -611
 (11/11دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان -انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-612
 (.18يف اآلية السابقة ) - 613
 (.18يف اآلية السابقة ) - 614
 أو متعّلق بقربات... أو هو نعت لقربات. - 616
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، )الرسول( مضاف إليه جمرور. «(615)»معطوف على قربات منصوب، وعالمة النصب مثله 
ربة( و )ها( ضمري يف ُمّل نصب اسم إّن )ق -ناسخ -تنبيه )إّن( حرف مشّبه بالفعل)أِل( أداة 

خرب مرفوع )الالم( حرف جّر و )هم( ضمري يف ُمّل جّر متعّلق بنعت لقربة )السني( حرف 
( لفظ اجلاللة فاعل مرفوع )يف  استقبال )يدخل( مضارع مرفوع )هم( ضمري مفعول به )اَّللَّ

( لفظ رمحة( جقاّر وجمرور  متعّلق ب )يدخل(، و )اهلاء( مضاف إليه )إّن( مثل األول )اَّللَّ
 اجلاللة اسم إّن منصوب )غفور( خرب إّن مرفوع )رحيم( خرب ثان مرفوع.

  

                                         
 جيوز أن يكون معطوفا على )ما ينفق(، أي ويّتخذ صلوات الرسول قربة. - 615
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 روائع البيان والتفسري
ْنَد اَّللَِّ َوَصَلَواِت عِ  }َوِمَن اأْلَْعَراِب َمْن يُ ْؤِمُن بِاَّللَِّ َواْليَ ْوِم اآْلَِخِر َويَ تَِّخُذ َما يُ ْنِفُق قُ رُبَاتٍ 

ُ يف َرمْحَِتِه ِإنَّ اَّللََّ َغُفوٌر َرِحيٌم {  الرَُّسوِل َأَِل ِإن ََّها قُ ْربٌَة هَلُْم َسُيْدِخُلُهُم اَّللَّ
اب من يقول تعاىل ذكره: ومن األعر  يف تفسريها: -رمحه هللا-قال أبو جعفر الطربي-

ق من نفقة يف املوت، والثواب والعقاب، وينوي  ا ينف يصدِّق هللا ويقّر بوحدانيته، وبالبعث بعد
جهاد املشركني، ويف سفره مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم }قربات عند هللا{، و"القربات" 

 (617)مجع "قربة"، وهو ما قرَّبه من رضى هللا وُمبته. اه 
فقال:  ول{وصلوات الرسيف تفسريه ملعِن قوله تعاىل }-رمحه هللا -وزاد القرطيب-

ودعا}ه. والصالة تقع على ضروب، فالصالة من هللا عز وجل وصلوات الرسول{ استغفاره }
[ 43الرمحة واْلري والربكة، قال هللا تعاىل:} هو الذي يصلي عليكم ومالئكته{ ]األحزاب: 

والصالة من املالئكة الدعاء، وكذلك هي من النيب صلى هللا عليه وسلم، كما قال:}وصل 
 [ أي دعا}ك تثبيت هلم وطمأنينة. 103صالتك سكن هلم{ ]التوبة: عليهم إن 
 (618)اه 
لهم : وليس األعراب ك-رمحه هللا-وذكر السعدي يف تفسريها إمجاًِل فوائد عدة قال-

مذمومني، بل منهم }َمْن يُ ْؤِمُن بِاَّللَِّ َواْليَ ْوِم اآلِخِر{ فيسلم بذلك من الكفر والنفاق ويعمل 
  قتضى اإلميان.

{ أي: حيتسب نفقته، ويقصد هبا وجه هللا تعا} ىل والقرب َويَ تَِّخُذ َما يُ ْنِفُق قُ رُبَاٍت ِعْنَد اَّللَِّ
منه }و{ جيعلها وسيلة ل  }َصَلَواِت الرَُّسوِل{ أي: دعائه هلم، وتربيكه عليهم، قال تعاىل مبينا 

 ل فيها الربكة.، وتنمي أمواهلم وحتلنفع صلوات الرسول: }َأِل ِإن ََّها قُ ْربٌَة هَلُْم{ تقرهبم إىل هللا
ات }َسُيْدِخُلُهُم اَّللَُّ يف َرمْحَِتِه{ يف مجلة عباده الصاحلني إنه غفور رحيم، فيغفر السيئ

العظيمة ملن تاب إليه، ويعم عباده برمحته، اليت وسعت كل شيء، وخيص عباده املؤمنني برمحة 
 ات.ملخالفات، وجيزل هلم فيها أنواع املثوبيوفقهم فيها إىل اْلريات، وحيميهم فيها من ا

                                         
/ 14ة الرسالة )الناشر:مؤسس-جامع البيان يف تأويل القرآن ألِب جعفر الطربي،حتقيق أمحد ُممد شاكر-617
432/17074 ) 

 (236/ 8القاهرة ) –الناشر: دار الكتب املصرية  -اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب-618
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ويف هذه اآلية دليل على أن األعراب كأهل احلاضرة، منهم املمدو  ومنهم املذموم، فلم 
 يذمهم هللا على جمرد تعرهبم وباديتهم، إرا ذمهم على ترك أوامر هللا، وأهنم يف مظنة ذلك.

 حبسب األحوال.ومنها: أن الكفر والنفاق يزيد وينقص ويغلظ وخيف 
ومنها: فضيلة العلم، وأن فاقده أقرب إىل الشر ممن يعرفه، ألن هللا ذم األعراب، وأخرب 
أهنم أشد كفرا ونفاقا، وذكر السبب املوجب لذلك، وأهنم أجدر أن ِل يعلموا حدود ما أنزل 

 هللا على رسوله.
، من ل هللا على رسولهومنها: أن العلم النافع الذي هو أنفع العلوم، معرفة حدود ما أنز 

أصول الدين وفروعه، كمعرفة حدود اإلميان، واإلسالم، واإلحسان، والتقوى، والفال ، والطاعة، 
والرب، والصلة، واإلحسان، والكفر، والنفاق، والفسوق، والعصيان، والزنا، واْلمر، والربا، وحنو 

ومن  -ةتركها إن كانت ُمظور إن كانت مأمور هبا، أو -ذلك. فإن يف معرفتها يتمكن من فعلها 
 األمر هبا أو النهي عنها.

ومنها: أنه ينبغي للمؤمن أن يؤدي ما عليه من احلقوق، منشر  الصدر، مطمئن النفس، 
 (611) اه وحيرص أن تكون مغنما، وِل تكون مغرما.

ُهْم ُعو َوالسَّاِبُقوَن اأْلَوَُّلوَن ِمَن اْلُمَهاِجرِيَن َواأْلَْنَصاِر َوالَِّذيَن ات َّب َ } ُهْم بِِإْحَساٍن َرِضَي اَّللَُّ َعن ْ
 ({100َعِظيُم )َوَرُضوا َعْنهُ َوأََعدَّ هَلُْم َجنَّاٍت جَتْرِي حَتْتَ َها اأْلَنْ َهاُر َخاِلِديَن ِفيَها أََبًدا َذِلَك اْلَفْوُز الْ 

 (620)إعراب مفردات اآلية 
بتدأ مرفوع الواو )األولون( نعت للم )الواو( استئنافّية )السابقون( مبتدأ مرفوع وعالمة الرفع

وعالمة اجلّر « (622)»، )من املهاجرين( جاّر وجمرور حال من املبتدأ«(621)»وعالمة الرفع الواو 
الياء )الواو( عاطفة )األنصار( معطوف على املهاجرين جمرور )الواو( عاطفة )الذين( موصول يف 

مري بِّن على الضّم.. والواو فاعل و )هم( ضُمّل جّر معطوف على املهاجرين )اتّبعوا( فعل ماض م
مفعول به وهو عائد على املهاجرين واألنصار )بإحسان( جاّر وجمرور حال من فاعل اتّبعوهم 

                                         
 ( 341/ 1 الناشر: مؤسسة الرسالة) -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -611
 (11/21دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان -يم صايفانظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرح-620
 أو هو خرب للمبتدأ أي السابقون هم األولون من أهل املّلة، ومجلة رضي اَّللَّ استئناف. - 621
 أو هو خرب املبتدأ. - 622
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( لفظ اجلاللة فاعل مرفوع )عن( حرف جّر و )هم( ضمري يف ُمّل جّر  )رضي( فعل ماض )اَّللَّ
لواو( )عنه( مثل عنهم متعّلق ب )رضوا(، )امتعّلق ب )رضي(، )الواو( عاطفة )رضوا( مثل اتّبعوا 

عاطفة )أعّد( مثل رضي والفاعل هو )هلم( مثل عنهم متعّلق ب )أعّد(، )جنّات( مفعول به 
منصوب وعالمة النصب الكسرة )جتري( مضارع مرفوع وعالمة الرفع الضّمة املقّدرة على الياء 

ري إليه )األهنار( فاعل جتاف )حتت( ظرف مكان منصوب متعّلق ب )جتري( و )ها( ضمري مض
 «.(623)»مرفوع )خالدين... الفوز العظيم( مّر إعراهبا 

 روائع البيان والتفسري
ُهْم }َوالسَّاِبُقوَن اأْلَوَُّلوَن ِمَن اْلُمَهاِجرِيَن َواأْلَْنَصاِر َوالَِّذيَن ات َّبَ ُعوُهْم بِِإْحَساٍن َرِضَي ا َّللَُّ َعن ْ

 ْوُز اْلَعِظيُم {هَلُْم َجنَّاٍت جَتْرِي حَتْتَ َها اأْلَنْ َهاُر َخاِلِديَن ِفيَها أََبًدا َذِلَك اْلفَ َوَرُضوا َعْنُه َوأََعدَّ 
ن السابقني من خيرب تعاىل عن رضاه عيف تفسريها ما خمتصره: -رمحه هللا-قال ابن كثري-

عيم، والنعيم لناملهاجرين واألنصار والتابعني هلم بإحسان، ورضاهم عنه  ا أعد هلم من جنات ا
 املقيم.

قال الشعيب: السابقون األولون من املهاجرين واألنصار من أدرك بيعة الرضوان عام 
 احلديبية.

وقال أبو موسى األشعري، وسعيد بن املسيب، وُممد بن سريين، واحلسن، وقتادة: هم 
 (624)اه الذين صلوا إىل القبلتني مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

ذه السابقون هم الذين سبقوا ه يف بياهنا إمجاًِل ما نصه:-رمحه هللا -عديوقال الس-
 األمة وبدروها إىل اإلميان واهلجرة، واجلهاد، وإقامة دين هللا.

}ِمَن اْلُمَهاِجرِيَن{ }الذين أخرجوا من ديارهم وأمواهلم يبتغون فضال من هللا ورضوانا، 
 وينصرون هللا ورسوله أولئك هم الصادقون{.

}و{ من }األْنَصاِر{ }الذين تبوأوا الدار واإلميان، من قبلهم حيبون من هاجر إليهم، 
 وِل جيدون يف صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان هبم خصاصة{.

                                         
 ( من هذه السورة.81يف اآلية ) - 623

 (4/203والتوزيع)الناشر: دار طيبة للنشر -تفسري القرآن العظيم ِلبن كثري -624
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}َوالَِّذيَن ات َّبَ ُعوُهْم بِِإْحَساٍن{ باِلعتقادات واألقوال واألعمال، فهؤِلء، هم الذين سلموا 
 ، وحصل هلم هناية املد ، وأفضل الكرامات من هللا.من الذم

ُهْم{ ورضاه تعاىل أكرب من نعيم اجلنة، }َوَرُضوا َعْنهُ َوأََعدَّ هَلُْم َجنَّاٍت جتَْ  ُ َعن ْ رِي }َرِضَي اَّللَّ
 لناضرة.احَتْتَ َها األنْ َهاُر{ اجلارية اليت تساق إىل َسْقِي اجلنان، واحلدائق الزاهية الزاهرة، والرياض 

}َخاِلِديَن ِفيَها أََبًدا{ ِل يبغون عنها حوِل وِل يطلبون منها بدِل ألهنم مهما متنوه، أدركوه، 
 ومهما أرادوه، وجدوه.

}َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم{ الذي حصل هلم فيه، كل ُمبوب للنفوس، ولذة لألروا ، ونعيم 
 (626) اه للقلوب، وشهوة لألبدان، واندفع عنهم كل ُمذور.

ُمُهْم حَنُْن َوممَّْن َحْوَلُكْم ِمَن اأْلَْعَراِب ُمَناِفُقوَن َوِمْن َأْهِل اْلَمِديَنِة َمَرُدوا َعَلى النَِّفاِق َِل تَ ْعلَ }
 ({101نَ ْعَلُمُهْم َسنُ َعذِّبُ ُهْم َمرَّتَ نْيِ مُثَّ يُ َردُّوَن ِإىَل َعَذاٍب َعِظيٍم )

 (625)إعراب مفردات اآلية 
عاطفة )من( حرف جّر )من( اسم موصول مبِّن يف ُمّل جّر متعّلق خبرب مقّدم )الواو( 

)حول( ظرف مكان منصوب متعّلق  حذوف صلة من و )كم( ضمري مضاف إليه )من 
األعراب( جاّر وجمرور متعّلق حبال من املوصول )منافقون( مبتدأ مؤّخر مرفوع وعالمة الرفع الواو 

وجمرور متعّلق  ا تعّلق به ممّن، فهو خرب معطوف على األول  )الواو( عاطفة )من أهل( جارّ 
، )املدينة( مضاف إليه جمرور )مردوا( فعل ماض مبِّن على الضّم.. والواو فاعل )على «(627)»

النفاق( جاّر وجمرور متعّلق ب )مردوا(، )ِل( نافية )تعلم( مضارع مرفوع و )هم( ضمري مفعول 
مثل  ه أنت )حنن( ضمري منفصل يف ُمّل رفع مبتدأ )نعلمهم(به، والفاعل ضمري مسترت تقدير 

تعلمهم والفاعل حنن، واملفعول الثاين مقّدر أي نعلمهم منافقني )السني( حرف استقبال 
)نعّذهبم( مثل تعلمهم والفاعل حنن )مرّتني( مفعول مطلق نائب عن املصدر منصوب وعالمة 

مبِّن للمجهول مرفوع.. والواو نائب الفاعل النصب الياء )مثّ( حرف عطف )يرّدون( مضارع 
 )إىل عذاب( جاّر وجمرور متعّلق ب )يرّدون(، )عظيم( نعت لعذاب جمرور.

                                         
 ( 341/ 1الناشر:مؤسسة الرسالة) -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -626
 (11/24دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان -انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-625
 أو هو خرب مقّدم ملبتدأ مؤّخر تقديره قوم مردوا. - 627
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 روائع البيان والتفسري
ُن ُمُهْم حنَْ }َوممَّْن َحْوَلُكْم ِمَن اأْلَْعَراِب ُمَناِفُقوَن َوِمْن َأْهِل اْلَمِديَنِة َمَرُدوا َعَلى النَِّفاِق َِل تَ ْعلَ 

 نَ ْعَلُمُهْم { 
َراِب يف تفسريها ما نصه: يقول تعاىل: }َوممَّْن َحْوَلُكْم ِمَن األعْ  -رمحه هللا-قال السعدي-

ُمَناِفُقوَن َوِمْن أَْهِل اْلَمِديَنِة{ أيضا منافقون }َمَرُدوا َعَلى النَِّفاِق{ أي: مترنوا عليه، واستمروا 
 وازدادوا فيه طغيانا.

 تَ ْعَلُمُهْم{ بأعياهنم فتعاقبهم، أو تعاملهم  قتضى نفاقهم، ملا ب يف ذلك من احلكمة}ِل 
 (628) ه  الباهرة.
 رمحه هللا ما خمتصره: خيرب تعاىل رسوله، صلوات هللا وسالمه عليه، أن يف-وزاد ابن كثري -

النفاق{  ا علىأحياء العرب ممن حول املدينة منافقني، ويف أهل املدينة أيضا منافقون }مردو 
أي: مرنوا واستمروا عليه: ومنه يقال: شيطان مريد ومارد، ويقال: مترد فالن على هللا، أي: عتا 

 وجترب.
وقوله: }ِل تعلمهم حنن نعلمهم{ ِل ينايف قوله تعاىل: }ولو نشاء ألريناكهم فلعرفتهم 

لتوسم فيهم بصفات [ ؛ ألن هذا من باب ا30بسيماهم ولتعرفنهم يف حلن القول{ اآلية ]ُممد:
 (621)يعرفون هبا، ِل أنه يعرف مجيع من عنده من أهل النفاق والريب على التعيني. اه 

  

                                         
 ( 360/ 1 الناشر: مؤسسة الرسالة) -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -628

 ( 204/ 4الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسري القرآن العظيم ِلبن كثري -621
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 }َسنُ َعذِّبُ ُهْم َمرَّتَ نْيِ مُثَّ يُ َردُّوَن ِإىَل َعَذاٍب َعِظيٍم {
  يف تفسريها ما خمتصره وبتصرف: -رمحه هللا-قال أبو جعفر الطربي-

يقول: سنعذب هؤِلء املنافقني مرتني، إحدامها يف الدنيا، قوله: )سنعذهبم مرتني(، 
 واألخرى يف القرب.

 مث اختلف أهل التأويل يف اليت يف الدنيا، ما هي؟
فقال بعضهم: هي فضيحتهم، فضحهم هللا بكشف أمورهم، وتبيني سرائرهم للناس على 

 لسان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.
 رضي هللا عنهما-كابن عباس   ممن قال بذلك: -رمحه هللا-وذكر

 مث أضاف: وقال آخرون: ما يصيبهم من السيب والقتل واجلوع واْلوف يف الدنيا. 
 -رمحه هللا-وذكر ممن قال بذلك: كمجاهد

مث أضاق: وقال آخرون: كان عذاهبم إحدى املرتني، مصائَبهم يف أمواهلم وأوِلدهم، واملرة 
 األخرى يف جهنم.

 -رمحه هللا-قال بذلك: كابن زيدممن  -رمحه هللا-وذكر
مث قال: وقال آخرون: بل إحدى املرتني، أخذ الزكاة من أمواهلم، واألخرى عذاُب القرب. 

 -رمحهما هللا-عن احلسن(630)سليمان بن أرقم  -وذكر ممن قال بذلك
وقال آخرون: بل إحدى املرتني، عذاهُبم  ا يدخل عليهم من الَغْيِظ -رمحه هللا-وأضاف

 اإلسالم. يف أمر
 .-رمحه هللا-وذكر ممن قال بذلك: كابن إسحاق

وقال: وأوىل األقوال يف ذلك بالصواب عندي أن يقال: إن هللا أخرب  -رمحه هللا -مث رجح
ل به إىل علم صفة  أنه يعذِّب هؤِلء الذين مَردوا على النفاق مرتني، ومل يضع لنا دليال يوصِّ

                                         
بصري موىل قريظة ويقال: موىل النضري. كان سليمان بن أرقم ضعيف احلديث سليمان بن أرقم أبو معاذ ال - 630

جداً. قال يزيد بن هارون: حدثنا شيخ من قريش عن الزهري عن عروة عن عائشة قال: قال رسول هللا َصلَّى هللُا َعَلْيِه 
فقيل ليزيد،  فأكرموه. قال احلسن بن علي. َوَسلََّم: " اطلبوا اْلري عند حسان الوجوه، وتسّموا خبياركم وإذا أتاكم كرمي قوم

من هذا الشيخ؟ أو مسّه؟ فقال: } ِل تسألوا عن أشياء إن تُبد لكم تسؤكم {. قال الصائغ: هو سليمان بن أرقم. قال 
 (10/108نقالً عن ختصر تاريخ دمشق ِلبن عساكر خمتصراً )-ُممد بن بكار: كان سليمان بن أرقم األنصاري قدرياً.
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ذكرنا عن القائلني ما أنبئنا عنهم. وليس عندنا علم  ذينك العذابني )وجائز أن يكون بعض ما
. غري أن يف قوله جل ثنا}ه: }مث يرّدون إىل عذاب عظيم{، دِللة على أن  بأيِّ ذلك من أيٍّ

 العذاب يف املرَّتني كلتيهما قبل دخوهلم النار. واألغلب من إحدى املرتني أهنا يف القرب.
 : مث يردُّ هؤِلء املنافقون، بعد تعذيب هللاوقوله: }مث يردون إىل عذاب عظيم{، يقول

 (631)إياهم مرتني، إىل عذاب عظيم، وذلك عذاب جهنم.اه 
{ ذِّبُ ُهْم َمرَّتَ نْيِ َسنُ عَ  مجع خالصة األقوال يف بيانه لقوله تعاىل } -رمحه هللا -والسعدي-

 ب يف اآلخرة.اأن التثنية على باهبا، وأن عذاهبم عذاب يف الدنيا، وعذفقال ما نصه: حيتمل 
ففي الدنيا ما يناهلم من اهلم واحلزن، والكراهة ملا يصيب املؤمنني من الفتح والنصر، ويف 

 اآلخرة عذاب النار وبئس القرار.
 (632) وحيتمل أن املراد سنغلظ عليهم العذاب، ونضاعفه عليهم ونكرره.اه 

ُ َأْن يَ ُتوَب َعَلْيِهْم ِإنَّ َصاحِلًا َوَآَخَر َسيًِّئا َعَسى ا}َوَآَخُروَن اْعتَ َرُفوا ِبُذنُوهِبِْم َخَلطُوا َعَماًل  َّللَّ
 ({102اَّللََّ َغُفوٌر َرِحيٌم )

 (633)إعراب مفردات اآلية 
وعالمة الرفع الواو « (634)»)الواو( عاطفة )آخرون( معطوفة على )منافقون( مرفوع 

ا( )اعرتفوا(، و )هم( مضاف إليه )خلطو )اعرتفوا( مثل مردوا )بذنوب( جاّر وجمرور متعّلق ب 
مثل مردوا )عمال( مفعول به منصوب )صاحلا( نعت منصوب )الواو( عاطفة )آخر( معطوف 
على )عمال( منصوب ومنع من التنوين ألنه صفة على وزن أفعل )سيّئا( نعت آلخر منصوب 

 ن( حرف)هللا( لفظ اجلاللة اسم عسى مرفوع )أ -ناسخ -)عسى( فعل ماض جامد ناقص
مصدرّي )يتوب( مضارع منصوب بأن، والفاعل هو )على( حرف جّر و )هم( ضمري يف ُمّل 

 جّر متعّلق ب )يتوب(.

                                         
الناشر: مؤسسة الرسالة -البيان يف تأويل القرآن ألِب جعفر الطربي،حتقيق أمحد ُممد شاكر جامع -631
(14/411/17121) 

 (1/360الناشر: مؤسسة الرسالة)-تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -632
 (11/24دمشق)–شر: دار الرشيد مؤسسة اإلميان ن-انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-633
 (.. وجيوز أن يكون مبتدأ موصوف جبملة )اعرتفوا( خربه مجلة خلطوا.101يف اآلية السابقة ) - 634
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 واملصدر املؤّول )أن يتوب( يف ُمّل نصب خرب عسى.
)هللا( لفظ اجلاللة اسم إّن منصوب )غفور( خرب إّن  -ناسخ -)إّن( حرف مشّبه بالفعل
 مرفوع )رحيم( خرب ثان مرفوع.

 روائع البيان والتفسري
ُ َأْن يَ ُتو  َب َعَلْيِهْم ِإنَّ } َوَآَخُروَن اْعتَ َرُفوا ِبُذنُوهِبِْم َخَلطُوا َعَماًل َصاحِلًا َوَآَخَر َسيًِّئا َعَسى اَّللَّ

 اَّللََّ َغُفوٌر َرِحيٌم {
رون يف تفسريها ما خمتصره: يقول تعاىل ذكره:}آخ-رمحه هللا-قال أبو جعفر الطربي-

اعرتفوا بذنوهبم{، يقول: أقرُّوا بذنوهبم }خلطوا عمال صاحلًا{، يعِن جل ثنا}ه بالعمل الصايف 
الذي خلطوه بالعمل السيئ: اعرتافهم بذنوهبم، وتوبتهم منها، واآلخر السيئ: هو ختلفهم عن 

 (636)رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، حني خرج غازيًا، وتركهم اجلهاَد مع املسلمني.اه 
ِل يكون }َخَلطُوا َعَمال َصاحِلًا َوآَخَر َسيًِّئا{ و  رمحه هللا يف بياهنا فقال:-اد السعديوز -

العمل صاحلا إِل إذا كان مع العبد أصل التوحيد واإلميان، املخرج عن الكفر والشرك، الذي هو 
شر  لكل عمل صايف، فهؤِلء خلطوا األعمال الصاحلة، باألعمال السيئة، من التجر} على 

غفر هللا هلم، والرجاء، بأن يعض احملرمات، والتقصري يف بعض الواجبات، مع اِلعرتاف بذلك ب
ُ َأْن يَ ُتوَب َعَلْيِهْم{ وتوبته على عبده نوعان:  فهؤِلء }َعَسى اَّللَّ
 األول: التوفيق للتوبة. والثاين: قبوهلا بعد وقوعها منهم.

َ َغُفوٌر َرِحيٌم{ أي: وصفه املغف ا، بل ِل بقاء رة والرمحة اللتان ِل خيلو خملوق منهم}ِإنَّ اَّللَّ
 للعامل العلوي والسفلي إِل هبما، فلو يؤاخذ هللا الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة.اه 

(635) 
رُُهْم َوتُ زَكِّيِهْم هِبَا َوَصلِّ َعَلْيِهْم ِإنَّ َصاَلَتَك َسَكنٌ  ُ  هلَُ }ُخْذ ِمْن أَْمَواهلِِْم َصَدَقًة ُتَطهِّ ْم َواَّللَّ

يٌع َعِليٌم )  ({103مسَِ

                                         
الناشر: مؤسسة -جامع البيان يف تأويل القرآن ألِب جعفر الطربي، حتقيق أمحد ُممد شاكر -636

 (14/445/17136الرسالة)
 ( 1/360الناشر: مؤسسة الرسالة) -الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعديتيسري الكرمي  -635
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 (637)إعراب مفردات اآلية 
)خذ( فعل أمر، والفاعل أنت )من أموال( جاّر وجمرور متعّلق ب )خذ(، و )هم( ضمري 
مضاف إليه )صدقة( مفعول به منصوب )تطّهر( مضارع مرفوع و )هم( ضمري مفعول به، 

تطّهرهم والفاعل أنت )الباء( حرف جّر  ، )الواو( عاطفة )تزّكيهم( مثل«(638)»والفاعل هي 
و )ها( ضمري يف ُمّل جّر متعّلق ب )تزّكي(، )الواو( عاطفة )صّل( فعل أمر مبِّن على حذف 
حرف العّلة )على( حرف جّر و )هم( ضمري يف ُمّل جّر متعّلق ب )صّل(، )أّن( مثل السابق، 

خرب مرفوع )هلم( مثل هبا )صالة( اسم إّن منصوب و )الكاف( ضمري مضاف إليه )سكن( 
متعّلق ب )سكن(، )الواو( استئنافّية )هللا( لفظ اجلاللة مبتدأ مرفوع )مسيع( خرب مرفوع )عليم( 

 خرب
 روائع البيان والتفسري

رُُهْم َوتُ زَكِّيِهْم هِبَا َوَصلِّ َعَلْيِهْم ِإنَّ َصاَلَتَك َسَكنٌ  ُ   هَلُمْ }ُخْذ ِمْن أَْمَواهلِِْم َصَدَقًة ُتَطهِّ َواَّللَّ
يٌع َعِليٌم {  مسَِ

وسلم بأن  أمر هللا تعاىل رسوله صلى هللا عليهيف تفسريها: -رمحه هللا -قال ابن كثري-
يطهرهم ويزكيهم هبا، وهذا عام وإن أعاد بعضهم الضمري يف "أمواهلم" يأخذ من أمواهلم صدقة 

إىل الذين اعرتفوا بذنوهبم وخلطوا عمال صاحلا وآخر سيئا؛ وهلذا اعتقد بعض مانعي الزكاة من 
أحياء العرب أن دفع الزكاة إىل اإلمام ِل يكون، وإرا كان هذا خاصا برسول هللا صلى هللا عليه 

جوا بقوله تعاىل: }خذ من أمواهلم صدقة تطهرهم وتزكيهم هبا وصل عليهم إن وسلم؛ وهلذا احت
صالتك سكن هلم{ وقد رد عليهم هذا التأويل والفهم الفاسد الصديق أبو بكر وسائر الصحابة، 
وقاتلوهم حَّت أدوا الزكاة إىل اْلليفة، كما كانوا يؤدوهنا إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، حَّت 

 عليه يؤدونه إىل رسول هللا صلى هللا-ويف رواية: عناقا -ق: "وهللا لو منعوين عقاِل قال الصدي
 (631)وسلم ألقاتلنهم على منعه". 

                                         
 (11/25دمشق)–نشر: دار الرشيد مؤسسة اإلميان -انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-637
 أو أنت أي تطّهرهم أنت )واجلملة حال من فاعل خذ(. - 638
من  - باب األمر بقتال الناس حَّت يقولوا: ِل إله إِل هللا ُممد رسول هللا -( 20لم) برقم/ احلديث أخرجه مس - 631

فر من  ملا تويف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، واستخلف أبو بكر بعده، وك ولفظه" -رضي هللا عنه–حديث أِب هريرة 
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وقوله: }وصل عليهم{ أي: ادع هلم واستغفر هلم، كما رواه مسلم يف صحيحه، عن عبد 
صلى عليهم، فأتاه  مهللا بن أِب أّو قال: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا أيت بصدقة قو 

" أِب بصدقته فقال: "اللهم صل على آل أِب  ويف احلديث اآلخر: أن امرأة قالت:  (640)أّو
 (641)يا رسول هللا، صل علي وعلى زوجي. فقال: "صلى هللا عليك، وعلى زوجك". 

وقوله: }إن صالتك{: قرأ بعضهم: "صلواتك" على اجلمع، وآخرون قرءوا: }إن 
 .صالتك{ على اإلفراد

 }سكن هلم{ قال ابن عباس: رمحة هلم. وقال قتادة: وقار.
وقوله: }وهللا مسيع{ أي: لدعائك }عليم{ أي:  ن يستحق ذلك منك ومن هو أهل 

 (642)اه له.
  رمحه هللا يف بياهنا فوائد جليلة فقال:-وذكر السعدي-

جارة للتففي هذه اآلية، دِللة على وجوب الزكاة، يف مجيع األموال، وهذا إذا كانت 
ظاهرة، فإهنا أموال تنمى ويكتسب هبا، فمن العدل أن يواسى منها الفقراء، بأداء ما أوجب هللا 

 فيها من الزكاة.
وما عدا أموال التجارة، فإن كان املال ينمى، كاحلبوب، والثمار، واملاشية املتخذة للنماء 

تكن  نزلة  ا إذا كانت للقنية، ملوالدر والنسل، فإهنا جتب فيها الزكاة، وإِل مل جتب فيها، ألهن
األموال اليت يتخذها اإلنسان يف العادة، ماِل يتمول، ويطلب منه املقاصد املالية، وإرا صرف 

 عن املالية بالقنية وحنوها.

                                         
أمرت  ال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "كفر من العرب، قال عمر بن اْلطاب ألِب بكر: كيف تقاتل الناس، وقد ق

أن أقاتل الناس حَّت يقولوا: ِل إله إِل هللا، فمن قال: ِل إله إِل هللا، فقد عصم مِن ماله، ونفسه، إِل حبقه وحسابه على 
قاِل كانوا يؤدونه عهللا "، فقال أبو بكر: وهللا ألقاتلن من فرق بني الصالة، والزكاة، فإن الزكاة حق املال، وهللا لو منعوين 

إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لقاتلتهم على منعه، فقال عمر بن اْلطاب: فوهللا، ما هو إِل أن رأيت هللا عز وجل 
 -" قد شر  صدر أِب بكر للقتال، فعرفت أنه احلق

 باب صالة اإلمام، ودعائه لصاحب الصدقة -(1417أخرجه البخاري )برقم/  - 640
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  -(1372سنن أِب داود لأللباين )برقم/ انظر صحيح - 641  باب الصالة على غري النيب َصلَّى اَّللَّ

 ( 207/ 4الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسري القرآن العظيم ِلبن كثري -642
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وفيها: أن العبد ِل ميكنه أن يتطهر ويتزكى حَّت خيرج زكاة ماله، وأنه ِل يكفرها شيء 
 هري متوقف على إخراجها.سوى أدائها، ألن الزكاة والتط

وفيها: استحباب الدعاء من اإلمام أو نائبه ملن أدى زكاته بالربكة، وأن ذلك ينبغي، أن 
 يكون جهرا، حبيث يسمعه املتصدق فيسكن إليه.

ويؤخذ من املعع، أنه ينبغي إدخال السرور على املؤمن بالكالم اللني، والدعاء له، وحنو 
ا وسكون لقلبه. وأنه ينبغي تنشيط من أنفق نفقة وعمل عمال صاحلذلك مما يكون فيه طمأنينة، 
 (643) .اه بالدعاء له والثناء، وحنو ذلك

 ُهَو الت َّوَّاُب َأملَْ يَ ْعَلُموا َأنَّ اَّللََّ ُهَو يَ ْقَبُل الت َّْوبََة َعْن ِعَباِدِه َويَْأُخُذ الصََّدقَاِت َوَأنَّ اَّللََّ } 
 ( {104الرَِّحيُم )

 (644)إعراب مفردات اآلية 
)اهلمزة( لالستفهام التقريرّي )مل( حرف نفي وجزم )يعلموا( مضارع جمزوم وعالمة اجلزم 

صوب )هللا( لفظ اجلاللة اسم أّن من -ناسخ -حذف النون والواو فاعل )أّن( حرف مشّبه بالفعل
والفاعل هو ، )يقبل( مضارع مرفوع، «(646)»)هو( ضمري منفصل مبِّن يف ُمّل رفع مبتدأ 

)التوبة( مفعول به منصوب )عن عباد( جاّر وجمرور متعّلق ب )يقبل( بتضمينه معع يتجاوز 
، و )اهلاء( مضاف إليه )الواو( عاطفة )يأخذ( مثل يقبل )الصدقات( مفعول به «(645)»

 عمنصوب وعالمة النصب الكسرة )الواو( عاطفة )أّن هللا هو( مثل األوىل )التّواب( خرب أّن مرفو 
 )الرحيم( خرب ثان مرفوع.

 واملصدر املؤّول )أّن هللا.. يقبل( يف ُمّل نصب سّد مسّد مفعَو يعلموا.

                                         
 ( 1/360الة) رسالناشر: مؤسسة ال-تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -643
 (11/27دمشق)–نشر: دار الرشيد مؤسسة اإلميان -انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-644

ِل يعرب الضمري هنا فصال ألن ما بعده ِل حيتمل الوصفّية أو ِل يوهم الوصفّية.. أما الضمري الثاين - 646
 الوصفّية.فيجوز إعرابه فصال ألن )التّواب( حيتمل 

عن عباده متعّلق ب )يقبل(، وإرا تعّدى بعن ألن معع من ومعع عن متقاربان، »جاء يف حاشية اجلمل ما يلي: - 645
 أه .« قال ابن عطّية: وكثريا ما يتوّصل يف موضع واحد هبذه وهبذه حنو ِل صدقة إِّل عن غع ومن غع
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واملصدر املؤّول الثاين )أّن هللا.. التواب( يف ُمّل نصب معطوف على املصدر املؤّول األول 
 ومؤّكد ملعناه.
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 روائع البيان والتفسري
 اَّللََّ ُهَو الت َّوَّاُب ُهَو يَ ْقَبُل الت َّْوبََة َعْن ِعَباِدِه َويَْأُخُذ الصََّدقَاِت َوَأنَّ }َأملَْ يَ ْعَلُموا َأنَّ اَّللََّ 

 الرَِّحيُم{
قيل: -تان: اِلوىلفيه مسأل يف تفسريها ما خمتصره وبتصرف:-رمحه هللا -قال القرطيب-

ون، فما هلم وِل جيالس معنا باألمس، ِل يكلمونقال الذين مل يتوبوا من املتخلفني: هؤِلء كانوا 
اآلن؟ وما هذه اْلاصة اليت خصوا هبا دوننا، فنزلت:} أمل يعلموا{ فالضمري يف" يعلموا" عائد 
إىل الذين مل يتوبوا من املتخلفني. قال معناه ابن زيد. وحيتمل أن يعود إىل الذين تابوا وربطوا 

قيق ذلك أنه لو ىل هبذه األمور. وحتأنفسهم. وقوله تعاىل:" هو" تأكيد ِلنفراد هللا سبحانه وتعا
قال: إن هللا يقبل التوبة ِلحتمل أن يكون قبول رسوله قبوِل منه، فبينت اآلية أن ذلك مما ِل 

 يصل إليه نيب وِل ملك.
قوله تعاىل:} ويأخذ الصدقات{ هذا نص صريح يف أن هللا تعاىل هو اآلخذ هلا  -الثانية

ه هو والنيب صلى هللا عليه وسلم واسطة فإن تويف فعامل واملثيب عليها وأن احلق له عز وجل،
الواسطة بعده، وهللا عز وجل حي ِل ميوت. وهذا يبني أن قوله سبحانه وتعاىل:} خذ من 

 أمواهلم صدقة{ ليس مقصورا على النيب صلى هللا عليه وسلم. 
 :ويف صحيح مسلم: "ِل يتصدق أحد بتمرة من كسب طيب إِل-رمحه هللا -مث أضاف
 احلديث. (647)فرتبو يف كف الرمحن حَّت تكون أعظم من اجلبل" -روايةيف  -أخذها هللا بيمينه

رمحه هللا أحاديث أخري عن الصدقة وفضلها مث أضاف: قال علما}نا رمحة هللا –وذكر 
عليهم يف تأويل هذه األحاديث: إن هذا كناية عن القبول واجلزاء عليها، كما كع بنفسه الكرمية 

 (641)احلديث.اه  (648)عن املريض تعطفا عليه بقوله: "يا بن آدم مرضت فلم تعدين" املقدسة

                                         
الكسب الطيب وتربيتها بسنده عن أِب هريرة باب قبول الصدقة من  -( 1014 أخرجه مسلم )برقم/- 647

ما تصدق أحد بصدقة من طيب، وِل يقبل هللا إِل الطيب، إِل أخذها الرمحن بيمينه، وإن  »ومتام لفظه -رضي هللا عنه–
 «كانت مترة، فرتبو يف كف الرمحن حَّت تكون أعظم من اجلبل، كما يرِب أحدكم فلوه أو فصيله

 رضضي هللا عنه.-باب فضل عيادة املريض، من حديث أِب هريرة -( 2651أخرجه مسلم )برقم/  - 648
 ( 261/  8القاهرة ) –الناشر: دار الكتب املصرية  -اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب-641
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{ فقال  الرَِّحيُم َوَأنَّ اَّللََّ ُهَو الت َّوَّابُ  يف بيان قوله تعاىل } -رمحه هللا-وأضاف السعدي-
تاب عليه، ولو اب إليه تما نصه: }َوَأنَّ اَّللََّ ُهَو الت َّوَّاُب{ أي: كثري التوبة على التائبني، فمن 

تكررت منه املعصية مرارا. وِل ميل هللا من التوبة على عباده، حَّت ميلوا هم، ويأبوا إِل النفار 
 والشرود عن بابه، ومواِلهتم عدوهم.

}الرَِّحيُم{ الذي وسعت رمحته كل شيء، وكتبها للذين يتقون، ويؤتون الزكاة، ويؤمنون 
 (660) بآياته، ويتبعون رسوله.اه 

ُ َعَمَلُكْم َوَرُسولُُه َواْلُمْؤِمُنوَن َوَستُ َردُّوَن ِإىَل َعاملِِ اْلغَ }  ْيِب َوالشََّهاَدِة َوُقِل اْعَمُلوا َفَسيَ َرى اَّللَّ
 ({106فَ يُ َنبُِّئُكْم ِ َا ُكْنُتْم تَ ْعَمُلوَن )
 (661)إعراب مفردات اآلية 

مبِّن على حذف النون.. ، )اعملوا( فعل أمر «(662)»الواو( استئنافّية )قل( مثل خذ 
« (663)»كنتم تعملون( مّر إعراب نظريها مفردات ومجال)سريى هللا..والواو فاعل )الفاء( تعليلّية 

 و )املؤمنون( معطوف بالواو على لفظ اجلاللة مرفوع وعالمة الرفع الواو.
 روائع البيان والتفسري

َعاملِِ اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة  َوَرُسولُُه َواْلُمْؤِمُنوَن َوَستُ َردُّوَن ِإىَل }َوُقِل اْعَمُلوا َفَسيَ َرى اَّللَُّ َعَمَلُكْم 
 ( {106فَ يُ َنبُِّئُكْم ِ َا ُكْنُتْم تَ ْعَمُلوَن )

 يف تفسريها ما خمتصره:قال جماهد: هذا وعيد، يعِن من هللا -رمحه هللا -قال ابن كثري-
املؤمنني.  عليه تبارك وتعاىل، وعلى الرسول، وعلىتعاىل للمخالفني أوامره بأن أعماهلم ستعرض 

وهذا كائن ِل ُمالة يوم القيامة، كما قال: }يومئذ تعرضون ِل ختفى منكم خافية{ ]احلاقة: 
[، وقال }وحصل ما يف الصدور{ 1[، وقال تعاىل: }يوم تبلى السرائر{ ]الطارق: 18

 :-رمحه هللا -[ وأضاف10]العاديات: 

                                         
 (361/ 1الناشر:مؤسسة الرسالة) -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -660
 (11/21دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان -انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-661
 ( من هذه السورة.103يف اآلية ) - 662
 ( من هذه السورة.14يف اآلية ) - 663
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ت عائشة، رضي هللا عنها: إذا أعجبك حسن عمل امرئ، فقل: وقال البخاري: قال
 (666).اه (664)ورسوله واملؤمنون{}اعملوا فسريى هللا عملكم 

ُ َعَمَلُكْم َوَرُسولُُه َواْلُمْؤِمُنوَن{ أ وزاد السعدي يف بياهنا فقال:- ي: ِل بد أن }َفَسيَ َرى اَّللَّ
ْعَمُلوَن{ من يتبني عملكم ويتضح، }َوَستُ َردُّوَن ِإىَل َعاملِِ اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة فَ يُ َنبُِّئُكْم ِ َا ُكْنُتْم ت َ 

 غيه وعصيانه.ه وطغيانه و خري وشر، ففي هذا التهديد والوعيد الشديد على من استمر على باطل
وحيتمل أن املعع: أنكم مهما عملتم من خري أو شر، فإن هللا مطلع عليكم، وسيطلع 

 (665)اه رسوله وعباده املؤمنني على أعمالكم ولو كانت باطنة.
 ُ  ({105ِليٌم َحِكيٌم )عَ }َوَآَخُروَن ُمْرَجْوَن أِلَْمِر اَّللَِّ ِإمَّا يُ َعذِّبُ ُهْم َوِإمَّا يَ ُتوُب َعَلْيِهْم َواَّللَّ

 (667)إعراب مفردات اآلية 
)الواو( عاطفة )آخرون( مبتدأ مرفوع، وعالمة الرفع الواو )مرجون( نعت مرفوع وعالمة الرفع 
الواو )ألمر( جاّر وجمرور متعّلق ب )مرجون(، )هللا( لفظ اجلاللة مضاف إليه جمرور )إّما( حرف 

وب( يت )هم( ضمري مفعول به )الواو( عاطفة )إّما)يعّذب( مضارع مرفوع و  -أو شك -إهبام
مثل األول ومعطوف عليه، وفاعل الفعلني ضمري هو )على( حرف جّر و )هم( ضمري يف ُمّل 

 « .(668)»جّر متعّلق ب )يتوب(، )واَّللَّ عليم حكيم( مثل واَّللَّ مسيع عليم 
  

                                         
باب قول هللا تعاىل }يا أيها الرسول بلغ ما أنزل (يف أول  164ص1جأخرجه البخاري يف صحيحه)  - 664

  57إليك من ربك وإن مل تفعل فما بلغت رساِلته{ املائدة 
 ( 201/ 4الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسري القرآن العظيم ِلبن كثري -666
 ( 201/ 4الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسري القرآن العظيم ِلبن كثري -665

 (11/21دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان -اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايفانظر -667
 ( من هذه السورة.103يف اآلية ) - 668
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 روائع البيان والتفسري
ُ َعِلي}َوَآَخُروَن ُمْرَجْوَن أِلَْمِر اَّللَِّ   ({ 105ٌم َحِكيٌم ) ِإمَّا يُ َعذِّبُ ُهْم َوِإمَّا يَ ُتوُب َعَلْيِهْم َواَّللَّ

ِ ِإمَّا يُ َعذِّب ُ :-رمحه هللا -قال السعدي- ُهْم أي: }َوآَخُروَن{ من املخلفني مؤخرون }ألْمِر اَّللَّ
 اه لى التوبة والندم.ع َوِإمَّا يَ ُتوُب َعَلْيِهْم{ ففي هذا التخويف الشديد للمتخلفني، واحلث هلم

(661) 
د وعكرمة، قال ابن عباس وجماه يف تفسريها ما خمتصره:-رمحه هللا -واضاف ابن كثري-

والضحاك وغري واحد: هم الثالثة الذين خلفوا، أي: عن التوبة، وهم: مرارة بن الربيع، وكعب 
عة ال إىل الدتبوك يف مجلة من قعد، كسال وميبن مالك، وهالل بن أمية، قعدوا عن غزوة 

واحلفظ وطيب الثمار والظالل، ِل شكا ونفاقا، فكانت منهم طائفة ربطوا أنفسهم بالسواري،  
كما فعل أبو لبابة وأصحابه، وطائفة مل يفعلوا ذلك وهم هؤِلء الثالثة املذكورون، فنزلت توبة 

لقد تاب هللا }أولئك قبل هؤِلء، وأرجى هؤِلء عن التوبة حَّت نزلت اآلية اآلتية، وهي قوله: 
[، }وعلى الثالثة الذين خلفوا حَّت إذا 117على النيب واملهاجرين واألنصار{ اآلية ]التوبة: 

 [ 118ضاقت عليهم األرض  ا رحبت وضاقت عليهم أنفسهم { اآلية ]التوبة: 
وقوله: }إما يعذهبم وإما يتوب عليهم{ أي: هم حتت عفو هللا، إن شاء فعل هبم هذا، 

هبم ذاك، ولكن رمحته تغلب غضبه، وهو }عليم حكيم{ أي: عليم  ن يستحق  وإن شاء فعل
 (650)أفعاله وأقواله، ِل إله إِل هو، وِل رب سواه.اه العقوبة ممن يستحق العفو، حكيم يف 

  

                                         
 (361/ 1الناشر: مؤسسة الرسالة) -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -661

 (4/210الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع )-ثريتفسري القرآن العظيم ِلبن ك -650
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َ َوَرُسولَُه }َوالَِّذيَن اختََُّذوا َمْسِجًدا ِضرَارًا وَُكْفرًا َوتَ ْفرِيًقا بَ نْيَ اْلُمْؤِمِننَي َوِإْرَصاًدا ِلَمْن َحارَ   َب اَّللَّ
ُ َيْشَهُد ِإن َُّهْم َلَكاِذبُوَن )  ({107ِمْن قَ ْبُل َولََيْحِلُفنَّ ِإْن أََرْدنَا ِإِلَّ احلُْْسَع َواَّللَّ

 (651)دات اآلية إعراب مفر 
)الواو( عاطفة )الذين( اسم موصول مبِّن يف ُمّل رفع مبتدأ مؤّخر ْلرب مقّدم أي منهم 

  ، )اخّتذوا( فعل«(652)»الذين اخّتذوا مسجدا 
ماض مبِّن على الضّم.. والواو فاعل )مسجدا( مفعول به منصوب )ضرارا( مفعول ألجله 

الثالثة )كفرا، تفريقا، إرصادا( أمساء معطوفة على ، )الواو( عاطفة يف املواضع «(653)»منصوب
)ضرارا( منصوبة )بني( ظرف منصوب متعّلق ب )تفريقا(، )املؤمنني( مضاف إليه جمرور وعالمة 
اجلّر الياء )الالم( حرف جّر )من( اسم موصول مبِّن يف ُمّل جّر متعّلق ب )إرصادا(، )حارب( 

)هللا( لفظ اجلاللة مفعول به منصوب )الواو( عاطفة « (654)»فعل ماض، والفاعل هو وهو العائد 
)رسول( معطوف على لفظ اجلاللة منصوب و )اهلاء( ضمري مضاف إليه )من( حرف جّر )قبل( 
اسم مبِّن على الضّم يف ُمّل جّر متعّلق ب )حارب(، )الواو( عاطفة )الالم( ِلم القسم لقسم 

حملذوفة ت النون، وقد حذفت لتَو األمثال، والواو امقّدر )حيلفّن( مضارع مرفوع وعالمة الرفع ثبو 
ِللتقاء الساكنني فاعل.. و )النون( نون التوكيد )ان( نافية )أردنا( فعل ماض مبِّن على السكون.. 
و )نا( ضمري فاعل )إِّل( أداة حصر )احلسع( مفعول به منصوب، وهو نعت ملنعوت ُمذوف أي 

والفاعل  فّية )هللا( لفظ اجلاللة مبتدأ مرفوع )يشهد( مضارع مرفوع،إِّل اْلصلة احلسع )الواو( استئنا
و )هم( ضمري يف ُمّل نصب اسم إّن )الالم( املزحلقة  -ناسخ -هو )إّن( حرف مشّبه بالفعل

 )كاذبون( خرب إّن مرفوع وعالمة الرفع الواو.
 روائع البيان والتفسري

                                         
 (11/30دمشق)–نشر: دار الرشيد مؤسسة اإلميان -انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-651
 أو خربه: يف من وصفنا الذين... والزخمشرّي جعل املوصول يف ُمّل نصب على اِلختصاص. - 652
ون مفعوِل أن يك -غري أِب حيّان-مفعول به ثان للفعل اخّتذوا.. وأجاز بعضهمأو مصدر يف موضع احلال.. أو - 653

 مطلقا لفعل ُمذوف أي يضاّرون املؤمنني ضرارا.
 .-صلي هللا عليه وسلم-وهو أبو عامر الراهب الذي حارب الرسول - 654
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َ َوَرُسولَهُ ُكْفرًا َوتَ ْفرِيًقا بَ نْيَ اْلُمْؤِمِننَي َوِإْرَصادً }َوالَِّذيَن اختََُّذوا َمْسِجًدا ِضرَارًا َو  ا ِلَمْن َحاَرَب اَّللَّ
ُ َيْشَهُد ِإن َُّهْم َلَكاِذبُوَن{   ِمْن قَ ْبُل َولََيْحِلُفنَّ ِإْن أََرْدنَا ِإِلَّ احلُْْسَع َواَّللَّ

لكالم: والذين ابتنوا ا فتأويل يف تفسريها ما خمتصره: -رمحه هللا-قال أبو جعفر الطربي-
لى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وكفرًا باب حملاّدهتم بذلك رسوَل هللا صمسجًدا ضرارًا ملسجد 

هللا عليه وسلم، ويفرِّقوا به املؤمنني، ليصلي فيه بعضهم دون مسجد رسول هللا صلى هللا عليه 
ويفرتقوا  فيختلفوا بسبب ذلكوسلم، وبعضهم يف مسجد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، 

}وإرصاًدا ملن حارب هللا ورسوله من قبل{، يقول: وإعداًدا له، ألِب عامر الكافر الذي خالف 
هللا ورسوله، وكفر هبما، وقاتل رسول هللا }من قبل{، يعِن من قبل بنائهم ذلك املسجد. وذلك 

ليه لقتال رسول هللا صلى هللا عأن أبا عامر هو الذي كان حزَّب األحزاب يعِن: حّزب األحزاب 
وسلم فلما خذله هللا، حلق بالروم يطلب النَّْصر من ملكهم على نيب هللا، وكتب إىل أهل مسجد 

رار يأمرهم ببناء املسجد الذي كانوا بنوه، فيما ذكر عنه، ليصلي فيه، فيما يزعم، إذا  الضِّ
ورسوله  وإرصاًدا ملن حارب هللارجع إليهم. ففعلوا ذلك. وهذا معع قول هللا جل ثنا}ه: }

 (656)من قبل{.اه 
 يف تفسريها: }وليحلفن إن أردنا إِل احلسع{ أي ما أردنا-رمحه هللا -وأضاف القرطيب-

ببنائه إِل الفعلة احلسع، وهي الرفق باملسلمني كما ذكروا لذي العلة واحلاجة. وهذا يدل على 
 قال:} وليحلفن إن أردنا إِل احلسع{.}وهللاأن األفعال ختتلف باملقصود واإلرادات، ولذلك 

 (655)يشهد إهنم لكاذبون{ أي يعلم خبث ضمائر هم وكذهبم فيما حيلفون عليه.اه 
  

                                         
/ 14/451سسة الرسالة ) الناشر: مؤ -جامع البيان يف تأويل القرآن ألِب جعفر الطربي،حتقيق أمحد ُممد شاكر -656

17185) 
 (8/268القاهرة ) –الناشر: دار الكتب املصرية  -اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب-655
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َس َعَلى الت َّْقَوى ِمْن َأوَِّل يَ ْوٍم َأَحقُّ َأْن تَ ُقوَم ِفيِه فِ  يِه رَِجاٌل }َِل تَ ُقْم ِفيِه أََبًدا َلَمْسِجٌد ُأسِّ
رِيَن )حيُِبُّوَن َأْن ي َ  ُ حيُِبُّ اْلُمطَّهِّ  ({108َتَطهَُّروا َواَّللَّ

 (657)إعراب مفردات اآلية 
)ِل( ناهية جازمة )تقم( مضارع جمزوم، والفاعل أنت )يف( حرف جّر و )اهلاء( ضمري يف 
ُمّل جّر متعّلق ب )تقم(، )أبدا( ظرف زمان منصوب متعّلق ب )تقم(، )الالم( ِلم اِلبتداء 

مرفوع )أّسس( فعل ماض مبِّن للمجهول، ونائب الفاعل ضمري مسترت تقديره )مسجد( مبتدأ 
هو )على التقوى( جاّر وجمرور متعّلق ب )أسس(، وعالمة اجلّر الكسرة املقّدرة على األلف 
)من أول( جاّر وجمرور متعّلق ب )أّسس(، )يوم( مضاف إليه جمرور )أحّق( خرب مرفوع )أن( 

ضارع منصوب، والفاعل أنت )فيه( مثل األول، متعّلق ب حرف مصدرّي ونصب )تقوم( م
 )تقوم(.

 واملصدر املؤّول )أن تقوم( يف ُمّل جّر بباء ُمذوفة متعّلق ب )أحّق( أي بأن تقوم.
)فيه( مثل األول متعّلق خبرب مقّدم )رجال( مبتدأ مؤّخر مرفوع )حيّبون( مضارع مرفوع.. 

 مضارع والواو فاعل )أن( مثل األول )يتطّهروا(
 منصوب وعالمة النصب حذف النون.. والواو فاعل.

 واملصدر املؤّول )أن يتطّهروا( يف ُمّل نصب مفعول به عامله حيّبون.
)الواو( استئنافّية )هللا( لفظ اجلاللة مبتدأ مرفوع )حيّب( مضارع مرفوع، والفاعل هو 

 )املّطّهرين( مفعول به منصوب وعالمة النصب الياء.
  

                                         
 (11/33دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان -انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-657
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 يان والتفسريروائع الب
َس َعَلى الت َّْقَوى ِمْن َأوَِّل يَ ْوٍم َأَحقُّ َأْن تَ ُقوَم ِفيِه {  }َِل تَ ُقْم ِفيِه أََبًدا َلَمْسِجٌد ُأسِّ

سجد }ِل تَ ُقْم ِفيِه أَبًَدا{ أي: ِل تصل يف ذلك امل رمحه هللا يف بياهنا:-قال السعدي-
 الذي بِن ضرارا أبدا. فاب يغنيك عنه، ولست  ضطر إليه.

َس َعَلى الت َّْقَوى ِمْن َأوَِّل يَ ْوٍم{ ظهر فيه اإلسالم يف "قباء" وهو مسجد   }َلَمْسِجٌد ُأسِّ
فيه،  ، وكان قدميا يف هذا عريقا"قباء" أسس على إخالص الدين ب، وإقامة ذكره وشعائر دينه

ء.اه  فهذا املسجد الفاضل }َأَحقُّ َأْن تَ ُقومَ ِفيِه{ وتتعبد، وتذكر هللا تعاىل فهو فاضل، وأهله فضال
(658) 

اختلف أهل و  يف تفسريها ما خمتصره وبتصرف: -رمحه هللا-وأضاف أبو جعفر الطربي-
 ى التقوى من أول يوم{.التأويل يف املسجد الذي عناه بقوله: }ملسجد أسس عل

 فقال بعضهم: هو مسجد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الذي فيه منربه وقربه اليوم.
رضي - ، وأِب سعيد(651)ممن قال بذلك: كابن عمر، وزيد بن ثابت -رمحه هللا -وذكر
 هللا عنهم

                                         
 ( 362/ 1الناشر:مؤسسة الرسالة) -ن بن ناصر السعديتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمح -658

زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد اْلزرجي ابن لوذان بن عمرو بن عبد عوف بن غنم بن مالك بن - 651
 النجار بن ثعلبة.

اإلمام الكبري، شيخ املقرئني والفرضيني، مفيت املدينة، أبو سعيد، وأبو خارجة اْلزرجي، النجاري، األنصاري،  
 .-رضي هللا عنه-كاتب الوحي 

 وعن صاحبيه، وقرأ عليه القرآن بعضه أو كله، ومناقبه مجة. -صلى هللا عليه وسلم-حدث عن: النيب 
 وكان من محلة احلجة، وكان عمر بن اْلطاب يستخلفه إذا ح  على املدينة.

ه النيب ن إحدى عشرة سنة، فأمر أسلم زيد، وهو اب -صلى هللا عليه وسلم-وكان أحد األذكياء، فلما هاجر النيب 
أن يتعلم خط اليهود، ليقرأ له كتبهم، قال: )فإين ِل آمنهم(. ومن جاللة زيد: أن الصديق  -صلى هللا عليه وسلم-

اعتمد عليه يف كتابة القرآن العظيم يف صحف، ومجعه من أفواه الرجال، ومن األكتاف، والرقاع، وقد اختلفوا يف وفاة زيد 
 على أقوال: -هرضي هللا عن-

: مات سنة مخس وأربعني، عن ست ومخسني سنة. وقال أبو عبيد: مات -وهو إمام املؤرخني  -فقال الواقدي 
 سنة مخس وأربعني. مث قال: وسنة ست ومخسني أثبت. وقال أمحد بن حنبل، وعمرو بن علي: سنة إحدى ومخسني.

 –فاب أعلم  -وقال املدائِن، واهليثم، وحيىي بن معني: سنة مخس ومخسني. وقال أبو الزناد: سنة مخس وأربعني 
 نشر مؤسسة الرسالة - 86برقم -نقالً عن سري أعالم النبالء للذهيب خمتصراً وبتصرف
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 مث أضاف:وقال آخرون: بل عِن بذلك مسجد قُباء.
 . رضي هللا عنهم -وذكر ممن قال بذلك: كابن عباس وابن بريدة وعروة بن الزبري

مث رجح كعادته بني األقوال فقال: وأوىل القولني يف ذلك عندي بالصواب قول من قال: 
 (670)هو مسجد الرسول صلى هللا عليه وسلم، لصحة اْلرَب بذلك عن رسول هللا. اه 

قد ورد يف و  ما ذهب إليه الطربي وقال يف تفسريه:-رمحه هللا -وهلذا رجح ابن كثريقلت:
احلديث الصحيح: أن مسجد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الذي هو يف جوف املدينة، هو 
املسجد الذي أسس على التقوى. وهذا صحيح. وِل منافاة بني اآلية وبني هذا؛ ألنه إذا كان 

طريق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بمسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم، فمسجد 
 األوىل واألحرى؛ وهلذا قال اإلمام أمحد بن حنبل يف مسنده:

عن أِب بن كعب: أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: "املسجد الذي أسس على التقوى 
 (672). اه (671)مسجدي هذا"

ُ حيُِبُّ  رِيَن{} ِفيِه رَِجاٌل حيُِبُّوَن َأْن يَ َتَطهَُّروا َواَّللَّ  اْلُمطَّهِّ
ذنوب، ويتطهروا }ِفيِه رَِجاٌل حيُِبُّوَن َأْن يَ َتَطهَُّروا{ من ال رمحه هللا يف بياهنا:-قال السعدي-

 واألحداث.من األوساخ، والنجاسات 
ومن املعلوم أن من أحب شيئا ِل بد أن يسعى له وجيتهد فيما حيب، فال بد أهنم كانوا 

واألوساخ واألحداث، وهلذا كانوا ممن سبق إسالمه، وكانوا حريصني على التطهر من الذنوب 
مقيمني للصالة، ُمافظني على اجلهاد، مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وإقامة شرائع الدين، 

 وممن كانوا يتحرزون من خمالفة هللا ورسوله.
هارهتم، طوسأهلم النيب صلى هللا عليه وسلم بعد ما نزلت هذه اآلية يف مدحهم عن 

 فأخربوه أهنم يتبعون احلجارة املاء، فحمدهم على صنيعهم.

                                         
 14: مؤسسة الرسالة )الناشر-جامع البيان يف تأويل القرآن ألِب جعفر الطربي، حتقيق أمحد ُممد شاكر -670
/475/17200) 

 (5701 انظر صحيح اجلامع وزياداته لأللباين )برقم/- 671
 (4/214الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسري القرآن العظيم ِلبن كثري -672
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رِيَن{ الطهارة املعنوية، كالتنزه من الشرك واألخالق الرذيلة، والطهارة  }َواَّللَُّ حيُِبُّ اْلُمطَّهِّ
 (673) احلسية كإزالة األجناس ورفع األحداث.اه 

َيانَهُ َعَلى تَ ْقَوى ِمَن اَّللَِّ  ٌر أَْم َمْن َأسَّسَ }أََفَمْن َأسََّس بُ ن ْ َيانَهُ َعَلى َشَفا ُجُرٍف   َوِرْضَواٍن َخي ْ بُ ن ْ
ُ َِل يَ ْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمنَي )  ({101َهاٍر فَانْ َهاَر بِِه يف نَاِر َجَهنََّم َواَّللَّ

 (674)إعراب مفردات اآلية 
موصول مبِّن يف ُمل ، )من( اسم «(676)»)اهلمزة( لالستفهام التقريرّي )الفاء( استئنافّية 

رفع مبتدأ )أسس( فعل ماض، والفاعل هو وهو العائد )بنيان( مفعول به منصوب و )اهلاء( 
ضمري يف ُمّل جّر مضاف إليه )على تقوى( جاّر وجمرور متعّلق ب )أّسس(، وعالمة اجلّر 

ة )الواو( فالكسرة املقّدرة على األلف )من هللا( جاّر وجمرور متعّلق بتقوى بتضمينه معع خما
عاطفة )رضوان( معطوف على تقوى جمرور )خري( خرب املبتدأ من )أم( حرف عطف )من( مثل 
األول ومعطوف عليه )أّسس بنيانه على شفا( مثل األوىل نظريها، واجلاّر متعّلق بالفعل الثاين 
ء ا)جرف( مضاف إليه جمرور )هار( نعت جلرف جمرور وعالمة اجلّر الكسرة املقّدرة على الي

 )الفاء( عاطفة )اهنار(، مثل أّسس، -أو الكسرة الظاهرة فهو صحيح -احملذوفة فهو منقوص
والفاعل هو أي البنيان أو اجلرف اهلار )الباء( حرف جّر و )اهلاء( ضمري يف ُمّل جّر متعّلق ب 

 )يف نار( جاّر وجمرور متعّلق ب )أهنار(، )جهّنم( مضاف إليه جمرور وعالمة« (675)»)أهنار( 
، و )ِل( نافية «(677)»اجلّر الفتحة )الواو( استئنافّية )هللا ِل يهدي القوم( مثل حيّب املّطّهرين 

 )الظاملني( نعت للقوم منصوب وعالمة النصب الياء.
 روائع البيان والتفسري

ٌر أَْم َمْن َأسَّسَ  َيانَهُ َعَلى تَ ْقَوى ِمَن اَّللَِّ َوِرْضَواٍن َخي ْ َيانَهُ َعَلى َشَفا ُجُرٍف ب ُ  }أََفَمْن َأسََّس بُ ن ْ ن ْ
 َهاٍر{ 

                                         
 (1/362الناشر: مؤسسة الرسالة) -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -673
 (11/36دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان -انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-674
 هي عاطفة على مقّدر عند مجاعة املعربني، أي: أبعد ما علم حاهلم فمن أّسس..، ولكن ليس من ضرورة لذلك. - 676
 كانت الباء للمصاحبة.هذا إذا كانت الباء للتعدية.. أو متعّلق  حذوف حال إذا  - 675
 (.108يف اآلية السابقة ) - 677
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 مث فاضل بني املساجد حبسب مقاصد أهلها رمحه هللا يف تفسريها: -قال السعدي-
{ أي: على نية صاحلة وإخال َيانَهُ َعَلى تَ ْقَوى ِمَن اَّللَِّ ص وموافقتها لرضاه فقال: }أََفَمْن َأسََّس بُ ن ْ

ٌر أَْم َمنْ }َوِرْضَواٍن{ بأن كان موافقا ألمره، فجمع يف   َأسََّس عمله بني اإلخالص واملتابعة، }َخي ْ
َيانَُه َعلَ   (678) ى َشَفا{ أي: على طرف }ُجُرٍف َهاٍر{ أي: بال، قد تداعى لالهندام.اه بُ ن ْ

ُ َِل يَ ْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمنَي {  } فَانْ َهاَر بِِه يف نَاِر َجَهنََّم َواَّللَّ
وله تعاىل.} فاهنار به ق يف تفسريها ما خمتصره وبتصرف يسري:-رمحه هللا -قال القرطيب-

اهنار اجلرف، كأنه قال: فاهنار اجلرف بالبنيان يف النار، ألن اجلرف مذكر.  يف نار جهنم{ فاعل
انه وهو الباين، والتقدير: فاهنار من أسس بنيوجيوز أن يكون الضمري يف به يعود على" من" 

على غري تقوى. وهذه اآلية ضرب مثل هلم، أي من أسس بنيانه على اإلسالم خري أم من أسس 
لنفاق. وبني أن بناء الكافر كبناء على جرف جهنم يتهور بأهله فيها. بنيانه على الشرك وا

 والشفا: الشفري. وأشفى على كذا أي دنا منه. 
يف هذه اآلية دليل على أن كل شي ابتدئ بنية تقوى هللا تعاىل -رمحه هللا -وأضاف

 (671)اه .والقصد لوجهه الكرمي فهو الذي يبقى ويسعد به صاحبه ويصعد إىل هللا ويرفع إليه
 
رمحه هللا يف تفسريها: قوله: }وهللا ِل يهدي القوم  -وأضاف أبو جعفر الطربي-

الظاملني{، يقول: وهللا ِل يوفق للرشاد يف أفعاله، من كان بانًيا بناءه يف غري حقه وموضعه، ومن  
 (680)كان منافًقا خمالًفا بفعله أمَر هللا وأمَر رسوله.اه 

ادة: تفسريها فقال: }وهللا ِل يهدي القوم الظاملني{ قال قتيف -رمحه هللا -وزاد البغوي-
وهللا ما تناهى أن وقع يف النار، وذكر لنا أنه حفرت بقعة فيه، فرئي الدخان خيرج منها. وقال 

 (681) جابر بن عبد هللا: رأيت الدخان خيرج من مسجد الضرار .اه 

                                         
 (362/ 1الناشر:مؤسسة الرسالة) -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -678

 ( 256/  8القاهرة ) –الناشر: دار الكتب املصرية  -اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب-671
  14/414الناشر:مؤسسة الرسالة ) -رآن ألِب جعفر الطربي،حتقيق أمحد ُممد شاكرجامع البيان يف تأويل الق -680
/17260) 

 ( 17/ 4الناشر:دار طيبة للنشر والتوزيع )-انظر معامل التنزيل للبغوي-681
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َيانُ ُهُم الَِّذي بَ نَ ْوا رِيَبًة يف  وبُ ُهْم َواَّللَُّ َعِليٌم َحِكيٌم  قُ ُلوهِبِْم ِإِلَّ َأْن تَ َقطََّع قُ لُ }َِل يَ زَاُل بُ ن ْ
(110}) 

 (682)إعراب مفردات اآلية 
مرفوع، و )ِل( نافية )بنيان( اسم الفعل الناقص مرفوع  -ناسخ -)ِل يزال( مضارع ناقص

عل ماض مبِّن فو )هم( ضمري مضاف إليه )الذي( موصول مبِّن يف ُمّل رفع نعت لبنيان )بنوا( 
على الضّم املقّدر على األلف احملذوفة ِللتقاء الساكنني.. والواو فاعل )ريبة( خرب الناقص 
منصوب على حذف مضاف أي سبب ريبة )يف قلوب( جاّر وجمرور متعّلق  حذوف نعت 
لريبة و )هم( مثل األخري )إِّل( حرف لالستثناء )أن( حرف مصدرّي ونصب )تقّطع( مضارع 

 )قلوب( فاعل مرفوع و )هم( مثل األخري. -حذف منه إحدى التاءين -منصوب
واملصدر املؤّول )أن تقّطع..( يف ُمّل نصب على اِلستثناء حبذف مضاف أي إِّل حال 

 «.(684)»وهللا عليم حكيم( مّر إعراهبا «)(683)»تقّطع قلوهبم أو وقت تقّطع قلوهبم 
  

                                         
 (11/38دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان -انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-682
 .ع منه ُمذوف وهو إّما عموم األحوال أو عموم األوقات أي ِل يزال ريبة يف كّل حال أو يف كّل وقت إِّل املستث- 683
 ( من هذه السورة.105يف اآلية ) - 684
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 روائع البيان والتفسري
يَ  ُ َعِليٌم َحِكيٌم{انُ ُهُم الَِّذي بَ نَ ْوا رِيَبًة يف قُ ُلوهِبِْم ِإِلَّ َأْن تَ َقطََّع قُ ُلوبُ ُهْم وَ }َِل يَ زَاُل بُ ن ْ  اَّللَّ

نياهنم الذي بنوا{ قوله تعاىل: }ِل يزال ب يف تفسريها ما خمتصره:-رمحه هللا -قال القرطيب-
يعِن مسجد الضرار. }ريبة{ أي شكا يف قلوهبم ونفاقا، قاله ابن عباس وقتادة والضحاك. وقال 

 النابغة:
 حلفت فلم أترك لنفسك ريبة... وليس وراء هللا للمرء مذهب

ربد:" ريبة" واملوقال الكليب: حسرة وندامة، ألهنم ندموا على بنيانه. وقال السدي وحبيب 
أي حزازة وغيظا. }إِل أن تقطع قلوهبم{ قال ابن عباس: أي تنصدع قلوهبم فيموتوا، كقوله:} 

[ ألن احلياة تنقطع بانقطاع الوتني، وقاله قتادة والضحاك 45لقطعنا منه الوتني{ ]احلاقة: 
 (686)اه وجماهد. وقال سفيان: إِل أن يتوبوا. عكرمة: إِل أن تقطع قلوهبم يف قبورهم.

ِإِل } يف بياهنا مع فوائد جليلة من اآليات السالفة فقال: -رمحه هللا -وأضاف السعدي-
و َأْن تَ َقطََّع قُ ُلوبُ ُهْم{ بأن يندموا غاية الندم ويتوبوا إىل رهبم، وخيافوه غاية اْلوف، فبذلك يعف

 قهم.هللا عنهم، وإِل فبنياهنم ِل يزيدهم إِل ريبا إىل ريبهم، ونفاقا إىل نفا
ُ َعِليٌم{ جبميع األشياء، ظاهرها، وباطنها، خفيها وجليها، و ا أسره العباد، وأعلنوه.  }َواَّللَّ
}َحِكيٌم{ ِل يفعل وِل خيلق وِل يأمر وِل ينهى إِل ما اقتضته احلكمة وأمر به فلله احلمد 

. 
 ويف هذه اآليات فوائد عدة:-رمحه هللا -مث أضاف

يقصد به الضرار ملسجد آخر بقربه، أنه ُمرم، وأنه جيب  منها: أن اختاذ املسجد الذي
 هدم مسجد الضرار، الذي اطلع على مقصود أصحابه.

ومنها: أن العمل وإن كان فاضال تغريه النية، فينقلب منهيا عنه، كما قلبت نية أصحاب 
 مسجد الضرار عملهم إىل ما ترى.

تعني تركها فإهنا من املعاصي اليت يومنها: أن كل حالة حيصل هبا التفريق بني املؤمنني، 
 وإزالتها.

                                         
 ( 255/ 8القاهرة ) –الناشر: دار الكتب املصرية  -اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب-686
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كما أن كل حالة حيصل هبا مجع املؤمنني وائتالفهم، يتعني اتباعها واألمر هبا واحلث 
عليها، ألن هللا علل اختاذهم ملسجد الضرار هبذا املقصد املوجب للنهي عنه، كما يوجب ذلك 

 الكفر واحملاربة ب ورسوله.
 ة يف أماكن املعصية، والبعد عنها، وعن قرهبا.ومنها: النهي عن الصال

ومنها: أن املعصية تؤثر يف البقاع، كما أثرت معصية املنافقني يف مسجد الضرار، وهني 
 عن القيام فيه، وكذلك الطاعة تؤثر يف األماكن كما أثرت يف مسجد " قباء" حَّت قال هللا فيه:

َس َعَلى الت َّْقَوى ِمْن َأوَّ   ِل يَ ْوٍم َأَحقُّ َأْن تَ ُقوَم ِفيِه{.}َلَمْسِجٌد ُأسِّ
وهلذا كان ملسجد قباء من الفضل ما ليس لغريه، حَّت كان صلى هللا عليه وسلم يزور قباء  

 كل سبت يصلي فيه، وحث على الصالة فيه.
 ومنها: أنه يستفاد من هذه التعاليل املذكورة يف اآلية، أربع قواعد مهمة، وهي:

ملسلم، أو فيه معصية ب، فإن املعاصي من فروع الكفر، أو فيه كل عمل فيه مضارة 
 تفريق بني املؤمنني، أو فيه معاونة ملن عادى هللا ورسوله، فإنه ُمرم ممنوع منه، وعكسه بعكسه.
ومنها: أن األعمال احلسية الناشئة عن معصية هللا ِل تزال مبعدة لفاعلها عن هللا  نزلة 

 سرات.يزيلها ويتوب منها توبة تامة حبيث يتقطع قلبه من الندم واحل اإلصرار على املعصية حَّت
ومنها: أنه إذا كان مسجد قباء مسجدا أسس على التقوى، فمسجد النيب صلى هللا عليه 

 وسلم الذي أسسه بيده املباركة وعمل فيه واختاره هللا له من باب أوىل وأحرى.
ل عة، هو العمل املؤسس على التقوى، املوصومنها: أن العمل املبِن على اإلخالص واملتاب

 لعامله إىل جنات النعيم.
والعمل املبِن على سوء القصد وعلى البدع والضالل، هو العمل املؤسس على شفا جرف 

 (685) جهنم، وهللا ِل يهدي القوم الظاملني.اه هار، فاهنار به يف نار 
َ اْشتَ َرى ِمَن اْلُمْؤِمِننَي أَنْ ُفسَ  ِ فَ يَ ْقتُ ُلوَن ُهْم َوأَْمَواهَلُْم بَِأنَّ هَلُُم اجْلَنَّةَ ي ُ }ِإنَّ اَّللَّ َقاتُِلوَن يف َسِبيِل اَّللَّ

َّ ِبَعْهِدِه ِمَن اَّللَِّ  يِل َواْلُقْرَآِن َوَمْن َأْو  فَاْسَتْبِشُروا بِبَ ْيِعُكُم َويُ ْقتَ ُلوَن َوْعًدا َعَلْيِه َحقاا يف الت َّْورَاِة َواإْلِجنِْ
 ({111ايَ ْعُتْم بِِه َوَذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم )الَِّذي بَ 

                                         
 ( 362/ 1الناشر:مؤسسة الرسالة) -لعبد الرمحن بن ناصر السعديتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان  -685



185 

 

 (687)إعراب مفردات اآلية 
)هللا( اسم إّن منصوب )اشرتى( فعل ماض مبِّن على  -ناسخ -)إّن( حرف مشّبه بالفعل

الفتح املقّدر على األلف، والفاعل ضمري مسترت تقديره هو )من املؤمنني( جاّر وجمرور متعّلق 
وعالمة اجلّر الياء، )أنفس( مفعول به منصوب و )هم( ضمري مضاف إليه )الواو( ب )اشرتى(، 

 -عاطفة )أمواهلم( مثل أنفسهم ومعطوف عليه )الباء( حرف جّر )أّن( حرف مشّبه بالفعل
)الالم( حرف جّر و )هم( ضمري يف ُمّل جّر متعّلق  حذوف خرب مقّدم )اجلّنة( اسم  -ناسخ

 أّن منصوب.
ؤّول )أّن هلم اجلّنة( يف ُمّل جّر بالباء متعّلق ب )اشرتى( بتضمينه معع واملصدر امل

 « .(688)»استبدل
)يقاتلون( مضارع مرفوع.. والواو فاعل )يف سبيل( جاّر وجمرور متعّلق ب )يقاتلون(، 
)هللا( لفظ اجلاللة مضاف إليه )الفاء( عاطفة )يقتلون( مثل يقاتلون )الواو( عاطفة )يقتلون( 

 مبِّن للمجهولمضارع 
مرفوع.. والواو نائب الفاعل )عدا( مفعول مطلق لفعل ُمذوف أي وعدهم وعدا وهو 
مؤّكد ملضمون ما قبله )على( حرف جّر و )اهلاء( ضمري يف ُمّل جّر متعّلق ب )وعدا(، )حّقا( 

، )يف «(681)»مفعول مطلق لفعل ُمذوف مؤّكد ملضمون ما قبله أي حّق ذلك الوعد حّقا 
، )الواو( عاطفة يف املوضعني «(610)»( جاّر وجمرور متعّلق  حذوف نعت ل )وعدا( التوراة

)اإلجنيل القرآن( لفظان معطوفان حبريف العطف على التوراة جمروران )الواو( اعرتاضّية )من( اسم 
( خرب مرفوع وعالمة الرفع الضّمة املقّدرة على األلف  استفهام مبِّن يف ُمّل رفع مبتدأ )أّو

( جاّر وجمرور متعّلق ب )بعه (، و )اهلاء( مضاف إليه )من اَّللَّ د( جاّر وجمرور متعّلق ب )أّو
(، )الفاء( رابطة جلواب شر  مقّدر )استبشروا( فعل أمر مبِّن على حذف النون.. والواو  )أّو

                                         
 (11/31دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان -انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-687
 مسّاها أبو البقاء العكربي باء املقابلة أي باستحقاقهم اجلّنة. - 688
 األول )وعدا(. أجاز أبو البقاء جعله صفة املصدر - 681
أو متعّلق ب اشرتى( ألن معناه وعدهم اَّللَّ اجلّنة على اجلهاد يف سبيله.. وكّل أّمة أمرت باجلهاد ووعدت عليه - 610

 باجلّنة لذلك عطف على التوراة )اإلجنيل والقرآن(.
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فاعل )ببيع( جاّر وجمرور متعّلق ب )استبشروا(، و )كم( ضمري مضاف إليه )الذي( موصول 
يف ُمّل جّر نعت لبيع )بايعتم( فعل ماض مبِّن على السكون.. وفاعله )به( مثل عليه  مبِنّ 

متعّلق ب )بايعتم(، )الواو( استئنافّية )ذلك( اسم إشارة مبِّن يف ُمّل رفع مبتدأ.. و )الالم( 
)الفوز( خرب مرفوع )العظيم( نعت « (611)»للبعد و )الكاف( للخطاب )هو( ضمري فصل

 للفوز مرفوع.
 وائع البيان والتفسرير 

َ اْشتَ َرى ِمَن اْلُمْؤِمِننَي أَنْ ُفَسُهْم َوأَْمَواهَلُْم بَِأنَّ هَلُُم اجْلَنَّةَ يُ َقاتُِلوَن يف  ِ فَ يَ ْقتُ ُلوَن }ِإنَّ اَّللَّ  َسِبيِل اَّللَّ
يِل َواْلُقْرَآِن  َّ ِبَعْهِدِه ِمَن اَّللَِّ فَاْسَتْبِشُروا بِبَ ْيِعُكُم َوَمْن َأوْ َويُ ْقتَ ُلوَن َوْعًدا َعَلْيِه َحقاا يف الت َّْورَاِة َواإْلِجنِْ

 الَِّذي بَايَ ْعُتْم بِِه َوَذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم {
ن هللا ابتاَع يقول تعاىل ذكره: إ يف تفسريها إمجاًِل: -رمحه هللا-قال أبو جعفر الطربي-

 عليه حقاا{ يقول: وعدهم اجلنة جل ثنا}ه، وعًدامن املؤمنني أنفسهم وأمواهلم باجلنة }وعًدا 
 عليه حقاا أن يويّفِ هلم به، يف كتبه املنزلة: التوراة واإلجنيل والقرآن، إذا هم َوَفوا  ا عاهدوا هللا،
ا}ه: فقاتلوا يف سبيله ونصرِة دينه أعداَءه، فَقَتلوا وقُِتلوا }ومن أّو بعهده من هللا{، يقول جل ثن

فاءً  ا ضمن وشر  من هللا }فاستبشروا{، يقول ذلك للمؤمنني: فاستبشروا، أيها ومن أحسن و 
املؤمنون، الذين َصَدقوا هللا فيما عاهدوا، ببيعكم أنفسكم وأموالكم بالذي بعتموها من ربكم 

 (612)به، فإن ذلك هو الفوز العظيم.اه 
هللا فيقتلون ويقتلون{  ل}يقاتلون يف سبييف بيان قوله تعاىل: -رمحه هللا-وزاد ابن كثري-

أي: سواء قتلوا أو قتلوا، أو اجتمع هلم هذا وهذا، فقد وجبت هلم اجلنة؛ وهلذا جاء يف 
الصحيحني: "وتكفل هللا ملن خرج يف سبيله، ِل خيرجه إِل جهاد يف سبيلي، وتصديق برسلي، 

                                         
 أو ضمري منفصل مبتدأ خربه )الفوز(، واجلملة اِلمسّية خرب املبتدأ ذلك. - 611
/ 14/418الناشر:مؤسسة الرسالة ) -ن يف تأويل القرآن ألِب جعفر الطربي،حتقيق أمحد ُممد شاكرجامع البيا -612

17256 ) 
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أو  ال من أجربأن توفاه أن يدخله اجلنة، أو يرجعه إىل مسكنه الذي خرج منه، نائال ما ن
 (614)اه .(613)غنيمة"
يُم{ الذي ِل }َوَذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعظِ يف بيان قوله تعاىل:  -رمحه هللا-وأضاف السعدي-

فوز أكرب منه، وِل أجل، ألنه يتضمن السعادة األبدية، والنعيم املقيم، والرضا من هللا الذي هو 
الصفقة، فانظر إىل املشرتي من هو؟ وهو أكرب من نعيم اجلنات، وإذا أردت أن تعرف مقدار 

هللا جل جالله، وإىل العوض، وهو أكرب األعواض وأجلها، جنات النعيم، وإىل الثمن املبذول 
 فيها، وهو النفس، واملال، الذي هو أحب األشياء لإلنسان.

وإىل من جرى على يديه عقد هذا التبايع، وهو أشرف الرسل، وبأي كتاب رقم، وهي  
 (616) اه الكبار املنزلة على أفضل اْللق. كتب هللا

  

                                         
 -(1875 باب: اجلهاد من اإلميان، ومسلم )برقم/ -(35أخرجه يف الصحيحني حنوه البخاري )برقم/ - 613

تدب هللا ملن خرج يف ان»فظ البخاري ول-رضي هللا عنه –من حديث أِب هريرة -باب فضل اجلهاد واْلروج يف سبيل هللا
سبيله، ِل خيرجه إِل إميان ِب وتصديق برسلي، أن أرجعه  ا نال من أجر أو غنيمة، أو أدخله اجلنة، ولوِل أن أشق على 

 «أميت ما قعدت خلف سرية، ولوددت أين أقتل يف سبيل هللا مث أحيا، مث أقتل مث أحيا، مث أقتل
 (218/  4الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-ِلبن كثريتفسري القرآن العظيم  -614

 ( 363/ 1الناشر:مؤسسة الرسالة) -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -616
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 َوالنَّاُهوَن }التَّائُِبوَن اْلَعاِبُدوَن احْلَاِمُدوَن السَّاِئُحوَن الرَّاِكُعوَن السَّاِجُدوَن اآْلَِمُروَن بِاْلَمْعُروفِ 
ِر اْلُمْؤِمِننَي )  ( {112َعِن اْلُمْنَكِر َواحْلَاِفظُوَن حِلُُدوِد اَّللَِّ َوَبشِّ

 (615)إعراب مفردات اآلية 
، «(617)»)التائبون( خرب ملبتدأ ُمذوف وجوبا تقديره هم فهو صفة مقطوعة للمد  

ف مرفوع خرب للمبتدأ احملذو وعالمة الرفع الواو )العابدون... اآلمرون( كّل لفظ من هذه األلفاظ 
ن( اطفة )الناهو وعالمة الرفع الواو )باملعروف( جاّر وجمرور متعّلق ب )اآلمرون(، )الواو( ع

معطوف على )اآلمرون( مرفوع وعالمة الرفع الواو )عن املنكر( جاّر وجمرور متعّلق ب )الناهون(، 
)الواو( عاطفة )احلافظون( معطوف على )اآلمرون أو التائبون( مرفوع وعالمة الرفع الواو )حلدود( 

ئنافّية )بّشر( جمرور )الواو( استجاّر وجمرور متعّلق ب )احلافظون(، )هللا( لفظ اجلاللة مضاف إليه 
 فعل أمر والفاعل أنت )املؤمنني( مفعول به منصوب وعالمة النصب الياء.

 روائع البيان والتفسري
 َوالنَّاُهوَن }التَّائُِبوَن اْلَعاِبُدوَن احْلَاِمُدوَن السَّاِئُحوَن الرَّاِكُعوَن السَّاِجُدوَن اآْلَِمُروَن بِاْلَمْعُروفِ 

 ْنَكِر { َعِن اْلمُ 
بون{ هم قوله تعاىل}التائبون العابدون" التائ يف تفسريها:-رمحه هللا -قال القرطيب-

الراجعون عن احلالة املذمومة يف معصية هللا إىل احلالة احملمودة يف طاعة هللا. والتائب هو الراجع. 
والراجع إىل الطاعة هو أفضل من الراجع عن املعصية جلمعه بني األمرين.} العابدون{ أي 

نعمته  حانه.} احلامدون{ أي الراضون بقضائه املصرفوناملطيعون الذين قصدوا بطاعتهم هللا سب
يف طاعته، الذين حيمدون هللا على كل حال.} السائحون{ الصائمون، عن ابن مسعود وابن 

 .6التحرمي/ -عباس وغريمها. ومنه قوله تعاىل:} عابدات سائحات{
وقال سفيان بن عيينة: إرا قيل للصائم سائح ألنه يرتك اللذات كلها من املطعم واملشرب  

 واملنكح. 
 :-رمحه هللا-مث أضاف

                                         
 (11/42دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان -انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-615
جيوز أن يكون مبتدأ وما بعده خرب متعّدد.. أو مبتدأ موصوف  ا بعده خربه اآلمرون.. أو ُمذوف اْلرب تقديره  - 617

 من أهل اجلّنة.. وقيل جيوز أن يكون )التائبون( بدِل من الضمري يف يقاتلون يف اآلية السابقة.
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وقال عطاء: السائحون اجملاهدون. وروى أبو أمامة أن رجال أستأذن رسول هللا صلى هللا 
 . (618)فقال: "إن سياحة أميت اجلهاد يف سبيل هللا"عليه وسلم يف السياحة 

وقيل: السائحون املهاجرون قاله عبد الرمحن بن زيد. وقيل: هم الذين يسافرون لطلب 
احلديث والعلم، قاله عكرمة. وقيل: هم اجلاعلون بأفكارهم يف توحيد رهبم وملكوته وما خلق 
من العرب والعالمات الدالة على توحيده وتعظيمه حكاه النقاش وحكي أن بعض العباد أخذ 

 ضأ لصالة الليل فأدخل أصبعه يف أذن القد  وقعد يتفكر حَّت طلع الفجر فقيل لهالقد  ليتو 
يف ذلك فقال: أدخلت أصبعي يف أذن القد  فتذكرت قول هللا تعاىل:} إذ األغالل يف أعناقهم 

 71غافر: -والسالسل{ 
وذكرت كيف أتلقى الغل وبقيت ليلي يف ذلك أمجع. قلت: لفظ" س ي  " يدل على  

األقوال فإن السياحة أصلها الذهاب على وجه األرض كما يسيح املاء، فالصائم صحة هذه 
 مستمر على الطاعة يف ترك ما يرتكه من الطعام وغريه فهو  نزلة السائح. واملتفكرون جتول قلوهبم
فيما ذكروا. ويف احلديث:"إن ب مالئكة سياحني مشائني يف اآلفاق يبلغونِن صالة أميت" ويروى" 

" بالصاد، من الصيا .}الراكعون الساجدون{ يعِن يف الصالة املكتوبة وغريها.} صياحني
اآلمرون باملعروف{ أي بالسنة، وقيل: باإلميان.}والناهون عن املنكر{ قيل: عن البدعة. وقيل: 
عن الكفر. وقيل: هو عموم يف كل معروف ومنكر.} واحلافظون حلدود هللا{ أي القائمون  ا 

 (611)عما هنى عنه.اه هون أمر به واملنت
{ هم  لسَّاِئُحونَ ا أن املراد بقوله تعاىل }يف تفسريه  -رمحه هللا -قلت وذهب ابن كثري -

 فقال بعد طر  كل األقوال املذكورة هنا وغريها ما خمتصره وبتصرف يسري:الصائمون الصيام 
فهذه أصح األقوال وأشهرها، وجاء ما يدل على أن السياحة اجلهاد، وهو ما روى أبو داود يف 
سننه، من حديث أِب أمامة أن رجال قال: يا رسول هللا، ائذن َ يف السياحة. فقال النيب صلى 

 . (500)هللا عليه وسلم: "سياحة أميت اجلهاد يف سبيل هللا"
 :-رمحه هللا-مث أضاف

                                         
 (2013 ح اجلامع وزياداته )برقم/صحي( و 1247" صحيح أِب داود " )برقم/حسن األلباين إسناده وانظر  - 618

 ( 270/  8القاهرة ) –الناشر: دار الكتب املصرية  -اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب-611
 (2013 صحح األلباين إسناده يف صحيح اجلامع )برقم/- 500
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من السياحة ما قد يفهمه بعض من يتعبد  جرد السياحة يف األرض، والتفرد  وليس املراد
يف شواهق اجلبال والكهوف والرباري، فإن هذا ليس  شروع إِل يف أيام الفنت والزِلزل يف الدين،  
كما ثبت يف صحيح البخاري، عن أِب سعيد اْلدري أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: 

 مال الرجل غنم يتبع هبا شعف اجلبال، ومواقع القطر، يفر بدينه من "يوشك أن يكون خري
 (502).اه (501)الفنت"

ِر اْلُمْؤِمِننَي{  } َواحْلَاِفظُوَن حِلُُدوِد اَّللَِّ َوَبشِّ
{ ب رمحه هللا يف تفسريها ما نصه:-قال السعدي- تعلمهم حدود }َواحْلَاِفظُوَن حِلُُدوِد اَّللَِّ

ما أنزل هللا على رسوله، وما يدخل يف األوامر والنواهي واألحكام، وما ِل يدخل، املالزمون هلا 
 فعال وتركا.

ِر اْلُمْؤِمِننَي{ مل يذكر ما يبشرهم به، ليعم مجيع ما رتب على اإلميان من ثواب  }َوَبشِّ
 خرة، فالبشارة متناولة لكل مؤمن.الدنيا والدين واآل

وأما مقدارها وصفتها فإهنا حبسب حال املؤمنني، وإمياهنم، قوة، وضعفا، وعمال 
 (503) اه  قتضاه.

  

                                         
تبع باب: خري مال املسلم غنم ي -(3300رضي هللا عنه )برقم/ –أخرجه البخاري عن طريق أِب سعيد اْلدري  - 501

 هبا شعف اجلبال
 ( 4/220الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسري القرآن العظيم ِلبن كثري -502

 (363/ 1الناشر:مؤسسة الرسالة) -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -503
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َ ْن بَ ْعِد َما َما َكاَن لِلنَّيبِّ َوالَِّذيَن َآَمُنوا َأْن َيْستَ ْغِفُروا لِْلُمْشرِِكنَي َوَلْو َكانُوا أُوَِ قُ ْرََب مِ } تَ بَ نيَّ
 ({113هَلُْم أَن َُّهْم َأْصَحاُب اجلَِْحيِم )
 (504)إعراب مفردات اآلية 

( وجمرور خرب كان مقّدم )الواو )للنيّب( جارّ  -ناسخ -)ما( نافية )كان( فعل ماض ناقص
عاطفة )الذين( موصول مبِّن يف ُمّل جّر معطوف على النيّب )آمنوا( فعل ماض مبِّن على 

عل )أن( حرف مصدرّي ونصب )يستغفروا( مضارع منصوب وعالمة النصب الضّم.. والواو فا
 حذف النون.. والواو فاعل )للمشركني( جاّر وجمرور متعّلق ب )يستغفروا(، وعالمة اجلّر الياء.
واملصدر املؤّول )أن يستغفروا..( يف ُمّل رفع اسم كان مؤّخر)الواو( حالّية )لو( حرف 

 ناقص..شر  غري جازم )كانوا( ماض 
( خرب كانوا منصوب وعالمة النصب الياء ملحق جبمع املذّكر )قرَب( مضاف  وامسه )أَو
إليه جمرور وعالمة اجلّر الكسرة املقّدرة على األلف )من بعد( جاّر وجمرور متعّلق باِلستغفار 

)تبنّي( فعل ماض )الالم( حرف جّر و )هم( ضمري يف « (506)»املنفّي )ما( حرف مصدريّ 
ّر متعّلق ب )تبنّي(، )أّن( حرف مشّبه بالفعل و )هم( ضمري يف ُمّل نصب اسم أّن ُمّل ج

 )أصحاب( خرب مرفوع )اجلحيم( مضاف إليه جمرور.
 واملصدر املؤّول )ما تبنّي( يف ُمّل جّر مضاف إليه.

 واملصدر املؤّول )أهنم أصحاب..( يف ُمّل رفع فاعل تبنّي.
 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 منقوِل من لباب النقول يف أسباب النزول 

( عن سعيد بن املسيب عن أبيه أنه أخربه أنه ملا حضرت أبا 456ص 3البخاري )ج
طالب الوفاة جاءه رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم فوجد عنده أبا جهل بن هشام 
وعبد هللا بن أِب أمية بن املغرية قال رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم ألِب طالب: "يا 

                                         
 (11/43دمشق)–الرشيد مؤسسة اإلميان  نشر:دار-انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-504
أو اسم موصول يف ُمّل جّر، واجلملة بعده صلة، والعائد ُمذوف أي الذي تبنّي هلم به، ولكن تقدير العائد مع - 506

 اجلاّر قليل.
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ِل هللا كلمة أشهد لك هبا عند هللا"، فقال أبو جهل وعبد هللا بن أِب أمية: يا أبا عم قل ِل إله إ
طالب أترغب عن ملة عبد املطلب فلم يزل رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم يعرضها 
عليه ويعودان بتلك املقالة حَّت قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد املطلب وأَب 

إله إِل هللا، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم: "أما وهللا ألستغفرن أن يقول: ِل 
 (505)لك ما مل أنه عنك" فأنزل هللا تعاىل فيه اآلية.

 
َ ْن بَ ْعِد َما ت َ }َما َكاَن لِلنَّيبِّ َوالَِّذيَن َآَمُنوا َأْن َيْستَ ْغِفُروا لِْلُمْشرِِكنَي َوَلْو َكانُوا أُوَِ قُ ْرََب مِ  بَ نيَّ

 هَلُْم أَن َُّهْم َأْصَحاُب اجلَِْحيِم{ 
قد تأّول قوم قوَل و  يف تفسريها ما خمتصره وبتصرف: -رمحه هللا-قال أبو جعفر الطربي-

هللا: }ما كان للنيب والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركني ولو كانوا أوىل قرَب{، اآلية، أّن النهي 
اهتم، لقوله:}من بعد ما تبني هلم أهنم أصحاب من هللا عن اِلستغفار للمشركني بعد مم

اجلحيم{. وقالوا: ذلك ِل يتبينه أحٌد إِل بأن ميوت على كفره، وأما وهو حي  فال سبيل إىل علم 
 هما.رضي هللا عن -ذلك، فللمؤمنني أن يستغفروا هلم. وذكر ممن قال بذلك: كابن عباس

 يف هذا املوضع،  عع الصالة. رمحه هللا:وتأّول آخرون "اِلستغفاَر"، -مث قال
 مث أضاف:-رمحه هللا-وذكر ممن قال بذلك: كعطاء بن أِب ربا 

 وتأّوله آخرون،  عع اِلستغفار الذي هو دعاء.
  هذه بعد طر -رمحه هللا -مث قال-رضي هللا عنه -وذكر ممن قال بذلك: كأِب هريرة

 األقوال ما نصه:

                                         
أسباب  يف الصحيح املسند من -رمحه هللا–قال احملدث العالمة أِب عبد الرمحن مقبل بن هادى الوادعى - 505

وفيه فنزلت }َما َكاَن لِلنَّيبِّ  114ص 8( ما نصه: احلديث أخرجه يف مواضع من صحيحه منها ج 112ص/ النزول )
َ هَلُْم أَن َّهُ  َك ِل ْم َأْصَحاُب اجلَِْحيِم{ ونزلت }إِنَّ َوالَِّذيَن آَمُنوا َأْن َيْستَ ْغِفُروا لِْلُمْشرِِكنَي َوَلْو َكانُوا أُوَِ قُ ْرََب ِمْن بَ ْعِد َما تَ بَ نيَّ

 6، وأمحد ج74ص 4، والنسائي ج214ص 1، وأخرجه مسلم ج124ص 10وج 411ص 1تَ ْهِدي َمْن َأْحَبْبَت{ وج
وفيه نزول  102ص 4، وابن أِب حامت ج18و 17، والبيهقي يف األمساء والصفات ص41ص 11وابن جرير ج 433ص

 َأْحَبْبَت{. }َما َكاَن لِلنَّيبِّ{ اآلية وليس فيه }إِنََّك ِل تَ ْهِدي َمنْ 
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مسألة العبد ربَّه غفَر الذنوب. وإذ كان ذلك  وقد دللنا على أن معع "اِلستغفار": 
كذلك، وكانت مسألة العبد ربَّه ذلك قد تكون يف الصالة ويف غري الصالة، مل يكن أحد 
القولني اللذين ذكرنا فاسًدا، ألن هللا عمَّ بالنهي عن اِلستغفار للمشرك، بعد ما تبني له أنه من 

 يها اِلستغفار له.أصحاب اجلحيم، ومل خيصص عن ذلك حاِل أبا  ف
وأما قوله: "من بعد ما تبنيَّ هلم أهنم أصحاب اجلحيم"، فإن معناه: ما قد بيَّنُت، من 

 أنه: من بعد ما يعلمون  وته كافرًا أنه من أهل النار.
وقيل: "أصحاب اجلحيم"، ألهنم سكاهنا وأهلها الكائنون فيها، كما يقال لسكان الدار: 

 (507) عع: سكاهنا.اه  "هؤِلء أصحاب هذه الدار"،
نيب وللمؤمنني يعِن: ما يليق وِل حيسن لل رمحه هللا يف تفسريها ما خمتصره:-وزاد السعدي-

ْن بَ ْعِد به }َأْن َيْستَ ْغِفُروا لِْلُمْشرِِكنَي{ أي: ملن كفر به، وعبد معه غريه }َوَلْو َكانُوا أُوَِ قُ ْرََب مِ 
َ هَلُْم أَن َُّهْم َأْصحَ  يد، فال يليق اُب اجلَِْحيِم{ فإن اِلستغفار هلم يف هذه احلال غلط غري مفَما تَ بَ نيَّ

بالنيب واملؤمنني، ألهنم إذا ماتوا على الشرك، أو علم أهنم ميوتون عليه، فقد حقت عليهم كلمة 
 العذاب، ووجب عليهم اْللود يف النار، ومل تنفع فيهم شفاعة الشافعني، وِل استغفار املستغفرين.

فإن النيب والذين آمنوا معه، عليهم أن يوافقوا رهبم يف رضاه وغضبه، ويوالوا من وأيضا 
واِله هللا، ويعادوا من عاداه هللا، واِلستغفار منهم ملن تبني أنه من أصحاب النار مناف لذلك، 

 (508) مناقض له.اه 
َ لَهُ أَنَّهُ َعُدو  َّلِلَِّ تَ بَ رَّأَ َعَدَها ِإيَّاُه ف َ }َوَما َكاَن اْسِتْغَفاُر ِإبْ رَاِهيَم أِلَبِيِه ِإِلَّ َعْن َمْوِعَدٍة وَ   َلمَّا تَ بَ نيَّ

 ({114ِمْنُه ِإنَّ ِإبْ رَاِهيَم أَلَوَّاٌه َحِليٌم )
 (501)إعراب مفردات اآلية 

                                         
  616/ 14الناشر: مؤسسة الرسالة ) -جامع البيان يف تأويل القرآن ألِب جعفر الطربي،حتقيق أمحد ُممد شاكر -507
/17336 ) 

 (1/363الناشر:مؤسسة الرسالة) -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -508
 (11/46دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان -حملمود بن عبد الرحيم صايفانظر اجلدول يف إعراب القرآن -501
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، )استغفار( اسم كان مرفوع )إبراهيم( «(510)»)الواو( استئنافّية )ما كان( مثل املتقّدمة 
 اجلّر الفتحة )ألبيه( جاّر وجمرور متعّلق باستغفار وعالمة اجلّر الياء و مضاف إليه جمرور وعالمة
)إِّل( أداة حصر )عن موعدة( جاّر وجمرور متعّلق  حذوف خرب كان  )اهلاء( ضمري مضاف إليه

، )وعد( فعل ماض و )ها( ضمري مفعول به أّول )إيّاه( ضمري منفصل مبِّن يف ُمّل «(511)»
فاعل هو أي إبراهيم )الفاء( عاطفة )ملّا( ظرف  عع حني متضّمن نصب مفعول به ثان، وال

، )ب( جاّر «(512)»للشر  متعّلق ب )تربّأ(، )تبنّي له أنّه عدو( مثل تبنّي هلم أهّنم أصحاب 
وجمرور متعّلق ب )عدّو(، )تربأ( مثل وعد )منه( مثل له متعّلق ب )تربّأ(، )إّن( حرف مشّبه 

م( اسم إّن منصوب ومنع من التنوين للعلمّية والعجمة )الالم( املزحلقة )إبراهي -ناسخ -بالفعل
 للتوكيد )آّواه( خرب إّن مرفوع )حليم( خرب ثان مرفوع.
 واملصدر املؤّول )أنّه عدّو( يف ُمّل رفع فاعل تبنّي.

 روائع البيان والتفسري
َ لَهُ أَنَّهُ َعُدو  َّلِلَِّ تَ بَ رَّأَ ْوِعَدٍة َوَعَدَها ِإيَّاُه فَ لَ }َوَما َكاَن اْسِتْغَفاُر ِإبْ رَاِهيَم أِلَبِيِه ِإِلَّ َعْن مَ  مَّا تَ بَ نيَّ

 ِمْنُه ِإنَّ ِإبْ رَاِهيَم أَلَوَّاٌه َحِليٌم { 
لسالم اِلستغفار من خليل الرمحن إبراهيم عليه ا ما خمتصره:-قال السعدي يف تفسريها-

ا{ وذلك قبل ألبيه فإنه }َعْن َمْوِعَدٍة َوَعَدَها ِإيَّاُه{ يف قوله }َسَأْستَ ْغِفُر َلَك َرِبِّ ِإنَُّه َكاَن ِب َحِفيا 
 أن يعلم عاقبة أبيه.

ظ والتذكري عفلما تبني إلبراهيم أن أباه عدو ب، سيموت على الكفر، ومل ينفع فيه الو 
 }تَ بَ رَّأَ ِمْنُه{ موافقة لربه وتأدبا معه.

}ِإنَّ ِإبْ رَاِهيَم ألوَّاٌه{ أي: رجَّاع إىل هللا يف مجيع األمور، كثري الذكر والدعاء، واِلستغفار 
 واإلنابة إىل ربه.

                                         
 (113يف اآلية السابقة )- 510
 أي إِّل ناشئا عن موعدة.- 511
 ( من هذه السورة.113يف اآلية )- 512
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}َحِليٌم{ أي: ذو رمحة باْللق، وصفح عما يصدر منهم إليه، من الزِلت، ِل يستفزه 
ني، وِل يقابل اجلاين عليه جبرمه، فأبوه قال له: }ألْرمُجَنََّك{ وهو يقول له: }َسالٌم جهل اجلاهل

.}  َعَلْيَك َسَأْستَ ْغِفُر َلَك َرِبِّ
ْغِفَرنَّ فعليكم أن تقتدوا به، وتتبعوا ملة إبراهيم يف كل شيء }ِإِل قَ ْوَل ِإبْ رَاِهيَم ألبِيِه ألْست َ 

 (513) اه ريها.َلَك{ كما نبهكم هللا عليها وعلى غ
فقال: اختلفوا يف معع {ِإنَّ ِإبْ رَاِهيَم أَلَوَّاٌه َحِليٌم  وزاد البغوي يف تفسريه لقوله تعاىل }-
 األواه:

قال عبد هللا بن مسعود: األواه الدعاء. وعن ابن عباس قال: هو املؤمن التواب. وقال 
 املوقن. احلسن وقتادة: األواه الرحيم بعباد هللا. وقال جماهد: األواه

 وقال عكرمة: هو املستيقن بلغة احلبشة.
: هو الذي يكثر التأوه، وكان إبراهيم عليه السالم يكثر أن (514)وقال كعب األحبار

 يقول: آه من النار، قبل أن ِل ينفع آه. وقيل: هو الذي يتأوه من الذنوب.
ال: األواه ق وقال عقبة بن عامر: األواه الكثري الذكر ب تعاىل. وعن سعيد بن جبري

 املسبح. وروي عنه: األواه: املعلم للخري. وقال النخعي: هو الفقيه.
 وقال عطاء: هو الراجع عن كل ما يكره هللا. وقال أيضا: هو اْلائف من النار.

                                         
 ( 1/363الناشر:مؤسسة الرسالة) -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -513

صلى -هو: كعب بن ماتع احلمريي، اليماين، العالمة، احلرب، الذي كان يهوديا، فأسلم بعد وفاة النيب  - 514
عليه وسلم  صلى هللا-فجالس أصحاب ُممد  -رضي هللا عنه -وقدم املدينة من اليمن يف أيام عمر  -هللا عليه وسلم 

 لسنن عن الصحابة. وكان حسن اإلسالم،فكان حيدثهم عن الكتب اإلسرائيلية، وحيفظ عجائب، ويأخذ ا -
 متني الديانة، من نبالء العلماء.

حدث عن: عمر، وصهيب، وغري واحد. حدث عنه: أبو هريرة، ومعاوية، وابن عباس، وذلك من قبيل رواية 
الم سالصحاِب عن التابعي، وهو نادر عزيز. وحدث عنه أيضا: أسلم موىل عمر، وتبيع احلمريي ابن امرأة كعب، وأبو 

 األسود.
وروى عنه: عدة من التابعني؛ كعطاء بن يسار، وغريه، مرسال. وكان خبريا بكتب اليهود، له ذوق يف معرفة 

 الناشر: مؤسسة الرسالة - 333برقم/  -نقالً عن سري أعالم النبالء للذهيب خمتصراً -صحيحها من باطلها يف اجلملة. 
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وقال أبو عبيدة: هو املتأوه شفقا وفرقا املتضرع يقينا. يريد أن يكون تضرعه يقينا ولزوما 
 للطاعة.

 انتظم يف قول أِب عبيدة أكثر ما قيل يف األواه. قال الزجاج: قد
وأصله: من التأوه وهو أن يسمع للصدر صوت من تنفس الصعداء، والفعل منه أوه وتأوه، 
واحلليم الصفو  عمن سبه أو ناله باملكروه، كما قال ألبيه، عند وعيده، وقوله: "لئن مل تنته 

 {.45-" }مرمي ألرمجنك واهجرين مليا سالم عليك سأستغفر لك رِب
 (516) وعن ابن عباس رضي هللا عنهما أنه قال: احلليم السيد.اه 

قلت: وقد طر  أبو جعفر الطربي كل هذه األقوال يف تفسريه مث رجح بينهم فقال ما -
بالصواب، القوُل الذي قاله عبد هللا بن مسعود،: أنه خمتصره: وأوىل األقوال يف ذلك عندي 

 الدعَّاء. 
لك أوىل بالصواب، ألن هللا ذكر ذلك، ووصف به إبراهيم خليله صلوات هللا وإرا قلنا ذ

عليه، بعد وصفه إياه بالدعاء واِلستغفار ألبيه، فقال: "وما كان استغفار إبراهيم ألبيه إِل عن 
موعدة وعدها إياه فلما تبني له أنه عدو  ب تربأ منه"، وترك الدعاء واِلستغفار له. مث قال: إن 

يم لدعَّاء لربه، شاٍك له، حليٌم عمن سبَّه وناله باملكروه. وذلك أنه صلوات هللا عليه وعد إبراه
أباه باِلستغفار له، ودعاَء هللا له باملغفرة، عند وعيد أبيه إياه، وهتدُّده له بالشتم، بعد ما ردَّ 

ْن ملَْ تَ ْنَتِه ألْرمُجَنََّك َواْهُجْرين ُم لَئِ عليه نصيحته يف هللا وقوله: }أَرَاِغٌب أَْنَت َعْن آهِليَِت يَاِإبْ رَاِهي
ا َوأَْعَتزُِلُكْم َمِلياا{، فقال له صلوات هللا عليه، }َسالٌم َعَلْيَك َسَأْستَ ْغِفُر َلَك َرِبِّ ِإنَُّه َكاَن ِب َحِفيا 

[. فّو 48-45ا{، ]مرمي: َرِبِّ َشِقيا َوَما َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اَّللَِّ َوأَْدُعو َرِبِّ َعَسى َأِل َأُكوَن ِبُدَعاِء 
ه ألبيه باِلستغفار له، حَّت تبنيَّ له أنه عدو ب، فوصفه هللا بأنه َدّعاء لربه، حليم عمن َسفِ 

 (515)عليه.اه 
  

                                         
 ( 4/101طيبة للنشر والتوزيع ) الناشر:دار -انظر معامل التنزيل للبغوي-516
الناشر:مؤسسة الرسالة -جامع البيان يف تأويل القرآن ألِب جعفر الطربي،حتقيق أمحد ُممد شاكر-515
(14/632/17417) 
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َ هَلُْم َما يَ ت َُّقوَن ِإنَّ } ُ لُِيِضلَّ قَ ْوًما بَ ْعَد ِإْذ َهَداُهْم َحَّتَّ يُ بَ نيِّ َ ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليٌم اَوَما َكاَن اَّللَّ َّللَّ
(116}) 

 (517)إعراب مفردات اآلية 
، )هللا( اسم كان مرفوا «(518)»)ما كان( مثل السابقة -أو استئنافّية -)الواو( عاطفة
)يضّل( مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الالم، والفاعل هو  -أو اإلنكار -)الالم( ِلم اجلحود

منصوب متعّلق ب )يضّل(، )إذ( ظرف مبِّن يف ُمّل )قوما( مفعول به منصوب )بعد( ظرف 
جّر مضاف إليه )هدى( فعل ماض مبِّن على الفتح املقّدر على األلف و )هم( ضمري مفعول 
به والفاعل هو )حَّت( حرف غاية وجّر )يبنّي( مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حَّّت )الالم( 

نصب  )ما( اسم موصول مبِّن يف ُملّ  حرف جّر و )هم( ضمري يف ُمّل جّر متعّلق ب )يبنّي(،
، «(511)»مفعول به )يّتقون( مضارع مرفوع.. والواو فاعل )إّن هللا.. عليم( مثل إّن إبراهيم ألّواه 

 )بكّل( جاّر وجمرور متعّلق بعليم، )شيء( مضاف إليه جمرور.
 روائع البيان والتفسري

َ هَلُْم َما يَ ت َّقُ } َوَما َكاَن اَّللَُّ لُِيِضلَّ قَ ْوًما بَ ْعَد ِإْذ  وَن ِإنَّ اَّللََّ ِبُكلِّ َشْيٍء َهَداُهْم َحَّتَّ يُ بَ نيِّ
 َعِليٌم {
سه الكرمية وحكمه يقول تعاىل خمربا عن نف رمحه هللا يف تفسريه ما خمتصره:-قال ابن كثري-

العادل: إنه ِل يضل قوما بعد بالغ الرسالة إليهم، حَّت يكونوا قد قامت عليهم احلجة، كما 
 [.17قال تعاىل: }وأما مثود فهديناهم فاستحبوا العمى على اهلدى{ اآلية ]فصلت: 

هلم ما  هداهم حَّت يبنيوقال جماهد يف قوله تعاىل: }وما كان هللا ليضل قوما بعد إذ 
يتقون{ قال: بيان هللا، عز وجل، للمؤمنني يف اِلستغفار للمشركني خاصة، ويف بيانه طاعته 

 (520)اه ومعصيته عامة، فافعلوا أو ذروا.

                                         
 (11/47دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان -انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-517
 (.311يف اآلية السابقة ) - 518
 (114يف اآلية السابقة ) - 511

 ( 227/ 4الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسري القرآن العظيم ِلبن كثري -520
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اىل ذكره: وما  يقول تع يف تفسريها فقال ما نصه: -رمحه هللا-وزاد أبو جعفر الطربي -
ة، ملوتاكم املشركني، بالضالل، بعد إذ رزقكم اهلداي كان هللا ليقضي عليكم، يف استغفاركم

ووفقكم لإلميان به وبرسوله، حَّت يتقدَّم إليكم بالنهي عنه، فترتكوا اِلنتهاء عنه. فأما قبل أن 
يبني لكم كراهية ذلك بالنهي عنه، مث تتعدوا هنيه إىل ما هناكم عنه، فإنه ِل حيكم عليكم 

ا يكونان من املأمور واملنهّي، فأما من مل يؤمر ومل ينه، فغري  بالضالل، ألن الطاعة واملعصية إر
كائٍن مطيًعا أو عاصًيا فيما مل يؤَمْر به ومل ينه عنه }إن هللا بكل شيء عليم{، يقول تعاىل 
ذكره: إن هللا ذو علم  ا خالط أنفسكم عند هني هللا إياكم من اِلستغفار ملوتاكم املشركني، 

منكم من اِلستغفار هلم قبل تقدمه إليكم بالنهي عنه، وبغري ذلك من من اجلزع على ما سلف 
سرائر أموركم وأمور عباده وظواهرها، فبنيَّ لكم حلمه يف ذلك عليكم، ليضع عنكم ثَِقل الَوْجد 

 (521)بذلك.اه 
َ َلهُ ُمْلُك السََّماَواِت َواأْلَْرِض حُيِْيي َومُيِيُت َوَما َلُكْم ِمْن دُ   ِن اَّللَِّ ِمْن َوٍَِّ َوَِل َنِصرٍي و }ِإنَّ اَّللَّ

(115}) 
 (522)إعراب مفردات اآلية 

، )الالم( حرف جّر و )اهلاء( ضمري يف ُمّل جّر متعّلق «(523)»)إّن هللا( مثل إّن إبراهيم
 حذوف خرب مقّدم )ملك( مبتدأ مؤّخر مرفوع )السموات( مضاف إليه جمرور )األرض( معطوف 

جمرور )حييي( مضارع مرفوع وعالمة الرفع الضّمة املقّدرة على الياء، على السموات حبرف العطف 
والفاعل ضمري مسترت تقديره هو )الواو( عاطفة )مييت( مضارع مرفوع )الواو( عاطفة )ما( نافية 

 َّ « (524)»نعت تقّدم على املنعوت  -)لكم( مثل له )من دون( جاّر وجمرور متعّلق حبال من و
َّ( جمرور لفظا مرفوع ُماّل مبتدأ  اف)هللا( لفظ اجلاللة مض إليه جمرور )من( حرف جّر زائد )و

َّ تبعه يف اجلّر لفظا.  مؤّخر )الواو( عاطفة )ِل( زائدة لتأكيد النفي )نصري( معطوف على و

                                         
 14/635الناشر: مؤسسة الرسالة )-جامع البيان يف تأويل القرآن ألِب جعفر الطربي،حتقيق أمحد ُممد شاكر -521
/17418) 

 (11/48دمشق)–نشر: دار الرشيد مؤسسة اإلميان -الرحيم صايفانظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد -522
 ( من هذه السورة.114يف اآلية )- 523

 جيوز أن يتعّلق باْلرب الذي يتعّلق به )لكم(- 524
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 روائع البيان والتفسري
ُدوِن اَّللَِّ ِمْن َوٍَِّ َوَِل  ُكْم ِمنْ }ِإنَّ اَّللََّ َلُه ُمْلُك السََّماَواِت َواأْلَْرِض حُيِْيي َومُيِيُت َوَما لَ 

 َنِصرٍي{
يها الناس له يقول تعاىل ذكره: إن هللا، أ يف تفسريها: -رمحه هللا-قال أبو جعفر الطربي-

سلطان السماوات واألرض وملكهما، وكل من دونه من امللوك فعبيده ومماليكه، بيده حياهتم 
وموهتم، حييي من يشاء منهم، ومييت من يشاء منهم، فال جتزعوا، أيها املؤمنون، من قتال من  

واحلبشة، أو غريهم، واغزوهم وجاهدوهم كفر ِب من امللوك، ملوك الروم كانوا أو ملوك فارس 
 يف طاعيت، فإين املعزُّ من أشاء منهم ومنكم، واملذلُّ من أشاء.

وهذا حض  من هللا جل ثنا}ه املؤمنني على قتال كّل من كفر به من املماليك، وإغراءٌ منه 
 هلم حبرهبم.

َّ وِل نصري{، يقول: وما لكم من أحد هو لكم  وقوله: }وما لكم من دون هللا من و
حليٌف من دون هللا يظاهركم عليه، إن أنتم خالفتم أمَر هللا فعاقبكم على خالفكم أمَره، 
يستنقذكم من عقابه }وِل نصري{، ينصركم منه إن أراد بكم سوًءا. يقول: فباب فثقوا، وإياه 

كم اجلنة، ل فارهبوا، وجاهدوا يف سبيله من كفر به، فإنه قد اشرتى منكم أنفسكم وأموالكم بأن
 (526)تقاتلون يف سبيله فتَ ْقتُ ُلون وتُ ْقتَ ُلون.اه 

{ وزاد السعدي يف بيان قوله تعاىل }ِإنَّ اَّللََّ َلُه ُمْلُك السََّماَواِت َواألْرِض حُيِْيي َومُيِيتُ -
 فقال: أي: هو املالك لذلك، املدبر لعباده باإلحياء واإلماتة وأنواع التدابري اإلهلية، فإذا كان ِل

باده سدى مهملني، أو املتعلق بإهليته، ويرتك عخيل بتدبريه القدري فكيف خيل بتدبريه الديِن 
 (525) يدعهم ضالني جاهلني، وهو أعظم توليه لعباده؟.اه 

  

                                         
الناشر:مؤسسة -جامع البيان يف تأويل القرآن ألِب جعفر الطربي،حتقيق أمحد ُممد شاكر-526

 (14/638/17422الرسالة)
 ( 364/ 1الناشر: مؤسسة الرسالة) -محن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعديتيسري الكرمي الر  -525
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ْلُعْسَرِة ِمْن بَ ْعِد ا} َلَقْد تَاَب اَّللَُّ َعَلى النَّيبِّ َواْلُمَهاِجرِيَن َواأْلَْنَصاِر الَِّذيَن ات َّبَ ُعوُه يف َساَعِة 
ُهْم مُثَّ تَاَب َعَلْيِهْم ِإنَُّه هِبِْم َرُءوٌف َرِحيٌم )  ({117َما َكاَد يَزِيُغ قُ ُلوُب َفرِيٍق ِمن ْ

 (527)إعراب مفردات اآلية 
( لفظ اجلاللة  )الالم( ِلم القسم لقسم مقّدر )قد( حرف حتقيق )تاب( فعل ماض )اَّللَّ

ن، ّر وجمرور متعّلق ب )تاب(، )الواو( عاطفة يف املوضعني )املهاجريفاعل مرفوع )على النيّب( جا
األنصار( امسان معطوفان على النيّب جمروران وعالمة جّر األول الياء )الذين( اسم موصول مبِّن 
يف ُمّل جّر نعت للمهاجرين واألنصار )اتّبعوا( فعل ماض مبِّن على الضّم.. والواو فاعل و 

به )يف ساعة( جاّر وجمرور متعّلق ب )اتّبعوه(، )العسرة( مضاف إليه جمرور  )اهلاء( ضمري مفعول
 -)من بعد( جاّر وجمرور متعّلق ب )تاب(، )ما( حرف مصدرّي )كاد( فعل ماض ناقص

)قلوب( فاعل  ، )يزيغ( مضارع مرفوع«(521)»وامسه ضمري الشأن ُمذوف« (528)» -ناسخ
حرف جّر و )هم( ضمري يف ُمّل جّر متعّلق  ، )فريق( مضاف إليه جمرور )من(«(530)»مرفوع 

بنعت لفريق )مثّ( حرف عطف )تاب( مثل األول )عليهم( مثل منهم متعّلق ب )تاب(، )إّن( 
حرف مشّبه بالفعل للتوكيد و )اهلاء( ضمري يف ُمّل نصب اسم إّن )هبم( مثل منهم متعّلق ب 

 )ر}ف( وهو خرب إّن مرفوع )رحيم( خرب ثان مرفوع.
  

                                         
 (11/60دمشق)–نشر: دار الرشيد مؤسسة اإلميان -انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-527

يقول: بعض األحيان ف كما تزاد كان يف  -بعد كالم طويل حول كاد وخربه جعل أبو حّيان الفعل زائدا- 528
وخيلص من هذه اإلشكاِلت اعتقاد كون كاد زائدة ومعناها مراد وِل عمل هلا إذ ذاك يف اسم وِل خرب فتكون مثل كان »

 إذا زيدت يراد معناها وِل عمل هلا.. أه .
 على القلوب. عودجيوز أن يكون اِلسم ضمريا تقدير هم يعود إىل القوم املفهوم من قوله فريق منهم.. أو ضمريا ي- 521

 جاز يف الفعل أن يكون مذّكرا مفردا ألن الفاعل مجع تكسري.- 530
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 ع البيان والتفسريروائ
( من هذه السورة ِلرتباطهما بنفس 111-118سبب نزول هذه اآلية واآليتني اليت بعدها )جاء يف 

 كتابه منقوِل يف -رمحه هللا–ما ذكره احملدث العالمة أبو عبد الرمحن مقبل بن هادى الوادعىسبب النزول 
 ما خمتصره:  –من لباب النقول يف أسباب النزول 

حدثنا حيىي بن بكري قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب  175ص 1البخاري ج
عن عبد الرمحن بن عبد هللا بن كعب بن مالك أن عبد هللا بن كعب بن مالك وكان قائد كعب 
من بنيه حني عمي قال: مسعت كعب بن مالك حيدث حني ختلف عن قصة تبوك قال كعب: 

ك، غري ى آله وسلم يف غزوة غزاها إِل يف غزوة تبو مل أختلف عن رسول هللا صلى هللا عليه وعل
أين ختلفت يف غزوة بدر ومل نعاتب أحدا ختلف عنها إرا خرج رسول يريد عري قريش حَّت مجع 
هللا بينهم وبني عدوهم على غري ميعاد، ولقد شهدت مع رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله 

ا أحب أن َ هبا مشهد بدر وإن كانت بدر وسلم ليلة العقبة حني تواثقنا على اإلسالم وم
أذكر يف الناس منها، كان من خربي أين مل أكن قط أقوى وِل أيسر حني ختلفت عنه يف تلك 
الغزوة، وهللا ما اجتمعت عندي قبله راحلتان قط حَّت مجعتهما يف تلك الغزوة ومل يكن رسول 

وة غزاها رسول ريها حَّت كانت تلك الغز هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم يريد غزوة إِل ورى بغ
هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم يف حر شديد واستقبل سفرا بعيدا ومفازا وعدوا كثريا فجلى 
للمسلمني أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم، فأخربهم بوجهه الذي يريد واملسلمون مع رسول هللا 

قال كعب: فما  -يريد الديوان–افظ صلى هللا عليه وعلى آله وسلم كثري وِل جيمعهم كتاب ح
رجل يريد أن يتغيب إِل ظن أنه سيخفى له ما مل ينزل فيه وحي هللا، وغزا رسول هللا صلى هللا 
عليه وعلى آله وسلم تلك الغزوة حني طابت الثمار وجتهز رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله 

نفسي  مل أقض شيئا فأقول يفوسلم واملسلمون معه فطفقت أغدو لكي أجتهز معهم فأرجع و 
أنا قادر عليه فلم يزل يتمادى ِب حَّت اشتد بالناس اجلد فأصبح رسول هللا صلى هللا عليه وعلى 
آله وسلم واملسلمون معه، ومل أقض من جهازي شيئا فقلت أجتهز بعده بيوم أو يومني مث أحلقهم 

شيئا مل  رجعت ومل أقض فغدوت بعد أن فصلوا ألجتهز. فرجعت ومل أقض شيئا مث غدوت مث
يزل ِب حَّت أسرعوا وتفار  الغزو ومهمت أن أرحتل فأدركهم وليتِن فعلت، فلم يقدر َ ذلك 
فكنت إذا خرجت يف الناس بعد خروج رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم فطفت فيهم 
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ومل  الضعفاء، وأحزنِن أين ِل أرى إِل رجال مغموصا عليه النفاق، أو رجال ممن عذر هللا من
يذكرين رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم حَّت بلغ تبوك فقال وهو جالس يف القوم 
بتبوك: "ما فعل كعب؟" فقال رجل من بِن سلمة: يا رسول هللا حبسه برداه ونظره يف عطفه، 

ل هللا و فقال معاذ بن جبل: بئس ما قلت، وهللا يا رسول هللا ما علمنا عليه إِل خريا فسكت رس
صلى هللا عليه وعلى آله وسلم. قال كعب بن مالك: فلما بلغِن أنه توجه قافال حضرين مهي، 
فطفقت أتذكر الكذب وأقول  اذا أخرج من سخطه غدا واستعنت على ذلك بكل ذي رأي 
من أهلي، فلما قيل إن رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم قد أظل قادما زا  عِن الباطل 

ت أين لن أخرج منه أبدا بشيء فيه كذب فأمجعت صدقه وأصبح رسول هللا صلى هللا عليه وعرف
وعلى آله وسلم قادما وكان إذا قدم من سفر بدأ باملسجد فريكع فيه ركعتني، مث جلس للناس، 
فلما فعل ذلك جاءه املخلفون فطفقوا يعتذرون إليه وحيلفون له، وكانوا بضعة ومثانني رجال، 

 رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم فقبل منهم
عالنيتهم، وبايعهم واستغفر هلم، ووكل سرائرهم إىل هللا فجئته فلما سلمت عليه تبسم 
تبسم املغضب مث قال: "تعال" فجئت أمشي حَّت جلست بني يديه، فقال َ: "ما خلفك أمل 
تكن قد ابتعت ظهرك" فقلت بلى إين وهللا يا رسول هللا لو جلست عند غريك من أهل الدنيا 

ن سخطه بعذر، وهللا لقد أعطيت جدِل ولكِن وهللا لقد علمت لئن لرأيت أين سأخرج م
حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عِن ليوشكن هللا أن يسخطك علي ولئن حدثتك حديث 
صدق جتد علي فيه إين ألرجو فيه عفو هللا، ِل وهللا ما كان َ من عذر وهللا ما كنت قط أقوى 

فقد  ل هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم: "أما هذاوِل أيسر مِن حني ختلفت عنك، فقال رسو 
صدق، فقم حَّت يقضي هللا فيك". فقمت وثار رجال من بِن سلمة فاتبعوين فقالوا َ: وهللا 
ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا ولقد عجزت أِل تكون اعتذرت إىل رسول هللا صلى هللا 

صلى هللا  قد كان كافيك ذنبك استغفار رسول هللاعليه وعلى آله وسلم  ا اعتذر إليه املخلفون 
عليه وعلى آله وسلم لك فوهللا ما زالوا يؤنبونِن حَّت أردت أن أرجع فأكذب نفسي، مث قلت 
هلم هل لقي هذا معي أحد، قالوا: نعم، رجالن قاِل مثل ما قلت فقيل هلما مثل ما قيل لك. 

 ل بن أمية الواقفي، فذكروا َ فيهما أسوةفقلت من مها قالوا مرارة بن الربيع العمري وهال
فمضيت حني ذكرومها َ، وهنى رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم املسلمني عن كالمنا 
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أيها الثالثة من بني من ختلف عنه، فاجتنبنا الناس وتغريوا لنا حَّت تنكرت يف نفسي األرض فما 
ما يبكيان، صاحباي فاستكانا وقعدا يف بيوهتهي اليت أعرف فلبثنا على ذلك مخسني ليلة فأما 

وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم فكنت أخرج فأشهد الصالة مع املسلمني وأطوف يف 
األسواق وِل يكلمِن أحد وآيت رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم فأسلم عليه وهو يف 

صلى قريبا منه علي أم ِل؟ مث أ جملسه بعد الصالة فأقول يف نفسي: هل حرك شفتيه يرد السالم
فأسارقه النظر فإذا أقبلت على صاليت أقبل إَ. وإذا التفت حنوه أعرض عِن حَّت إذا طال علي 
ذلك من جفوة الناس مشيت حَّت تسورت جدار حائط أِب قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس 

علمِن أحب هللا ب هل تإَ فسلمت عليه فوهللا ما رد علي السالم فقلت يا أبا قتاة أنشدك با
ورسوله، فسكت فعدت له فنشدته فسكت فعدت له فنشدته، فقال: هللا ورسوله أعلم، ففاضت 
عيناي وتوليت حَّت تسورت اجلدار قال: فبينما أنا أمشي بسوق املدينة إذا نبطي من أنبا  أهل 

الناس يشريون  فقالشام ممن قدم بالطعام يبيعه باملدينة يقول: من يدل على كعب بن مالك فط
ََّ كتابا من ملك غسان فإذا فيه: أما بعد.. فإنه قد بلغِن أن صاحبك  له حَّت إذا جاءين دفع إ
قد جفاك ومل جيعلك هللا بدار هوان وِل مضيعة فَاحلَْْق بنا نواسك فقلت ملا قرأهتا: وهذا أيضا 

سني إذا برسول من اْلم من البالء فتيممت هبا التنور فسجرته هبا حَّت إذا مضت أربعون ليلة
رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم يأتيِن فقال: إن رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله 
وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك، فقلت أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: ِل، بل اعتزهلا وِل تقرهبا وأرسل 

هللا يف هذا  م حَّت يقضيإىل صاحيب مثل ذلك، فقلت ِلمرأيت احلقي بأهلك، فتكوين عنده
األمر. قال كعب فجاءت امرأة هالل بن أمية رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم فقالت: 
يا رسول هللا إن هالل بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم فهل تكره أن أخدمه. قال: "ِل، ولكن 

ا كان منذ كان من أمره مِل يقربك". قالت: إنه وهللا ما به حركة إىل شيء وهللا ما زال يبكي 
إىل يومه هذا، فقال َ بعض أهلي لو استأذنَت رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم يف 
امرأتك كما أذن ِلمرأة هالل بن أمية أن ختدمه، فقلت: وهللا ِل أستأذن فيها رسول هللا صلى 

له وسلم إذا ليه وعلى آهللا عليه وعلى آله وسلم وما يدريِن ما يقول رسول هللا صلى هللا ع
استأذنته فيها وأنا رجل شاب؟ فلبثت بعد ذلك عشر ليال حَّت كملت لنا مخسون ليلة من 
حني هنى رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم عن كالمنا، فلما صليت صالة الفجر صبح 
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: قد هللامخسني ليلة وأنا على ظهر بيت من بيوتنا، فبينما أنا جالس على احلال الذي ذكر 
ضاقت علي نفسي، وضاقت علي األرض  ا رحبت، مسعت صوت صارخ أّو على جبل 
سلع، صا  بأعلى صوته يا كعب بن مالك أبشر، قال فخررت ساجدا وقد عرفت أنه قد جاء 
فرج وآذن رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم بتوبة هللا علينا حني صلى صالة الفجر، 

نا وذهب قبل صاحيب مبشرون، وركض إَ رجل فرسا، وسعى ساع من فذهب الناس بيبشرون
أسلم فأّو على اجلبل وكان الصوت أسرع من الفرس، فلما جاءين الذي مسعت صوته يبشرين 
نزعت ثوِبَّ فكسوته إيامها ببشراه، وهللا ما أملك غريمها يومئذ، واستعرت ثوبني فلبستهما، 

وين بالتوبة، يه وعلى آله وسلم فيتلقاين الناس فوجا فوجا يهنوانطلقت إىل رسول هللا صلى هللا عل
يقولون: لتهنك توبة هللا عليك، قال كعب: حَّت دخلت املسجد، فإذا رسول هللا صلى هللا عليه 
وعلى آله وسلم جالس حوله الناس فقام إَ طلحة بن عبيد هللا يهرول حَّت صافحِن وهنأين 

ن غريه، وِل أنساه لطلحة قال كعب: فلما سلمت على رسول وهللا ما قام إَ رجل من املهاجري
هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم قال رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم وهو يربق 
وجهه من السرور: "أبشر خبري يوم مر عليك منذ ولدتك أمك"، وكان رسول هللا صلى هللا عليه 

كأنه قطعة قمر وكنا نعرف ذلك منه، فلما جلست   وعلى آله وسلم إذا سر استنار وجهه حَّت
بني يديه قلت: يا رسول هللا إن توبيت أن أخنلع من ماَ صدقة إىل هللا وإىل رسوله صلى هللا 

 عليه وعلى آله وسلم قال:
رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم: "أمسك عليك بعض مالك فهو خري لك". 
قلت: فإين أمسك سهمي الذي خبيرب، فقلت: يا رسول هللا إن هللا إرا جناين بالصدق، وإن من 
توبيت أن ِل أحدث إِل صدقا ما بقيت، فوهللا ما أعلم أحدا من املسلمني أباله هللا يف صدق 

ت ذلك لرسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم أحسن مما أبالين، ما احلديث منذ ذكر 
تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم إىل يومي هذا كذبا، وإين 
ألرجو أن حيفظِن هللا فيما بقيت، وأنزل هللا على رسوله صلى هللا عليه وعلى آله وسلم }َلَقْد 

م هللا علي من النَّيبِّ َواْلُمَهاِجرِيَن{ إىل قوله }وَُكونُوا َمَع الصَّاِدِقنَي{ فوهللا ما أنعتَاَب اَّللَُّ َعَلى 
نعمة قط بعد أن هداين لإلسالم أعظم يف نفسي من صدقي لرسول هللا صلى هللا عليه وعلى 

وا حني بآله وسلم أن ِل أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا فإن هللا تعاىل قال للذين كذ
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ه أنزل الوحي شر ما قال ألحد فقال تبارك وتعاىل }َسَيْحِلُفوَن بِاَّللَِّ َلُكْم ِإَذا انْ َقَلْبُتْم{ إىل قول
َ ِل يَ ْرَضى َعِن اْلَقْوِم اْلَفاِسِقنَي{ وليس الذي ذكر هللا سبحانه وتعاىل حينما خلفن ا عن }فَِإنَّ اَّللَّ

 (531)مرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه.الغزو إرا هو ختليفه إيانا وإرجا}ه أ
ُ َعَلى النَّيبِّ َواْلُمَهاِجرِيَن َواأْلَْنَصاِر الَِّذيَن ات َّبَ ُعوُه يف َساَعِة اْلعُ  ْسَرِة ِمْن بَ ْعِد َما  } َلَقْد تَاَب اَّللَّ

ُهْم مُثَّ تَاَب َعَلْيِهْم ِإنَُّه هِبِْم َرءُ   ٌم { وٌف َرِحيَكاَد يَزِيُغ قُ ُلوُب َفرِيٍق ِمن ْ
ه وإحسانه خيرب تعاىل أنه من لطف يف تفسريها إمجاِلً ما نصه: -رمحه هللا-قال السعدي-

هلم  تَاَب َعَلى النَّيبِّ ُممد صلى هللا عليه وسلم }َواْلُمَهاِجرِيَن َواألْنَصاِر{ فغفر هلم الزِلت، ووفر
ذا ألعمال الصعبة الشاقات، وهلاحلسنات، ورقاهم إىل أعلى الدرجات، وذلك بسبب قيامهم با
قعة "تبوك" وكانت األعداء يف و قال: }الَِّذيَن ات َّبَ ُعوُه يف َساَعِة اْلُعْسَرِة{ أي: خرجوا معه لقتال 

 يف حر شديد، وضيق من الزاد والركوب، وكثرة عدو، مما يدعو إىل التخلف.
ُهْم{ أي: تنقلب زِيُغ قُ ُلوُب َفرِيقٍ فاستعانوا هللا تعاىل، وقاموا بذلك }ِمْن بَ ْعِد َما َكاَد يَ   ِمن ْ

قلوهبم، ومييلوا إىل الدعة والسكون، ولكن هللا ثبتهم وأيدهم وقواهم. وَزْيُغ القلب هو احنرافه عن 
الصرا  املستقيم، فإن كان اِلحنراف يف أصل الدين، كان كفرا، وإن كان يف شرائعه، كان حبسب 

 صر عن فعلها، أو فعلها على غري الوجه الشرعي.تلك الشريعة، اليت زاغ عنها، إما ق
ه أن وقوله }مُثَّ تَاَب َعَلْيِهْم{ أي: قبل توبتهم }ِإنَُّه هِبِْم َرُءوٌف َرِحيٌم{ ومن رأفته ورمحت

 (532) منهم وثبتهم عليها.اه َمنَّ عليهم بالتوبة، وقبلها 
َرُحَبْت َوَضاَقْت َعَلْيِهْم  َضاَقْت َعَلْيِهُم اأْلَْرُض ِ َاَوَعَلى الثَّاَلثَِة الَِّذيَن ُخلُِّفوا َحَّتَّ ِإَذا } 

 الت َّوَّاُب الرَِّحيُم أَنْ ُفُسُهْم َوظَنُّوا َأْن َِل َمْلَجَأ ِمَن اَّللَِّ ِإِلَّ إِلَْيِه مُثَّ تَاَب َعَلْيِهْم لَِيُتوبُوا ِإنَّ اَّللََّ ُهوَ 
(118}) 

                                         
أسباب  يف الصحيح املسند من -رمحه هللا–قال احملدث العالمة أِب عبد الرمحن مقبل بن هادى الوادعى - 531
 17رجه مسلم جمن هذا اجلزء، وأخ 412(: احلديث ذكره أيضا يف كتاب التفسري خمتصرا ص 117-113-النزول )ص/ 

، وابن 317ص 6، وعبد الرزاق يف املصنف ج467ص 3خمتصرا، واإلمام أمحد ج 121ص 4، والرتمذي ج87ص
 .106ص 4، وابن أِب حامت ج68ص 11، وابن جرير ج631ص 2إسحاق كما يف سرية ابن هشام ج

ضمن تفسري فظ ابن كثري قد تهذا وقد ذكرت هذا احلديث بتمامه ملا فيه من الفوائد والعرب وألنه كما يقول احلا 
 هذه اآلية بأحسن الوجوه وأبسطها.

 ( 1/364الناشر:مؤسسة الرسالة) -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -532
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 (533)إعراب مفردات اآلية 
، )الذين( اسم «(534)»)على الثالثة( جاّر وجمرور متعّلق ب )تاب( )الواو( عاطفة 

موصول مبِّن يف ُمّل جر نعت للثالثة )خّلفوا( فعل ماض مبِّن للمجهول مبِّن على الضّم.. 
ق حرف ابتداء )إذا( ظرف للزمن املستقبل مبِّن يف ُمّل نصب متعلّ  والواو نائب الفاعل )حَّّت(

ماض.. و )التاء( للتأنيث )على( حرف جّر و )هم( ضمري يف  ضمون اجلواب )ضاقت( فعل 
ُمّل جّر متعّلق ب )ضاقت(، )األرض( فاعل مرفوع )الباء( حرف جّر )ما( حرف مصدرّي 
)رحبت( مثل ضاقت، والفاعل ضمري مسترت تقديره هي )الواو( عاطفة )ضاقت عليهم أنفسهم( 

 الواو( عاطفة )ظّنوا( فعل ماض مبِنّ مثل ضاقت عليهم األرض، و )هم( مّتصل مضاف إليه )
على الضّم.. والواو فاعل )أن( خمّففة من الثقيلة، وامسها ضمري الشأن ُمذوف )ِل( نافية للجنس 
)ملجأ( اسم ِل مبِّن على الفتح يف ُمّل نصب )من هللا( جاّر وجمرور متعّلق  لجأ حبذف 

، )إىل( حرف جّر و «(536)»ة استثناء مضاف أي من عذاب اَّللَّ أو من سخط اَّللَّ )إِّل( أدا
، )مثّ( حرف عطف )تاب( فعل «(535)»)اهلاء( ضمري يف ُمّل جّر بدل من مستثع منه مقّدر 

ماض )عليهم( مثل األول متعّلق ب )تاب(، )الالم( للتعليل )يتوبوا( مضارع منصوب بأن 
توكيد شّبه بالفعل للمضمرة بعد الالم وعالمة النصب حذف النون.. والواو فاعل )إّن( حرف م

( لفظ اجلاللة اسم إّن )هو( ضمري فصل  ، )التّواب( خرب إّن مرفوع )الرحيم( خرب «(537)»)اَّللَّ
 ثان مرفوع.

واملصدر املؤّول )ما رحبت..( يف ُمّل جّر بالباء واجلاّر واجملرور حال من األرض، أي 
 ضاقت حال كوهنا رحبة.. أي مع رحبها.

ملجأ..( يف ُمّل نصب سّد مسّد مفعَو ظّنوا. املصدر املؤّول )أن  واملصدر املؤّول )أن ِل
 يتوبوا..( يف ُمّل جّر بالالم متعّلق ب )تاب(.

                                         
 (11/61دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان -انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-533
 (، وهذا اجلار واجملرور معطوف على )عليهم(.. أي تاب عليهم وعلى الثالثة..117يف اآلية السابقة ) - 534
 أو أداة حصر.. واجلار واجملرور )إليه( متعّلق خبرب ِل. - 536
 أي ِل ملجأ من عذاب اَّللَّ ألحد إِّل إليه. - 535
 ع خرب إّن.)التّواب( واجلملة اِلمسّية )هو التّواب..( يف ُمّل رفأو هو ضمري منفصل مبِّن يف ُمّل رفع مبتدأ، خربه - 537
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 روائع البيان والتفسري
ْت َعَلْيِهْم }َوَعَلى الثَّاَلثَِة الَِّذيَن ُخلُِّفوا َحَّتَّ ِإَذا َضاَقْت َعَلْيِهُم اأْلَْرُض ِ َا َرُحَبْت َوَضاقَ 

 لرَِّحيُم { الت َّوَّاُب ا أَنْ ُفُسُهم َوظَنُّوا َأْن َِل َمْلَجأَ ِمَن اَّللَِّ ِإِلَّ إِلَْيِه مُثَّ تَاَب َعَلْيِهْم لَِيُتوبُوا ِإنَّ اَّللََّ ُهوَ 
ى الثَّالثَِة وكذلك لقد تاب هللا }َعلَ  يف تفسريها ما خمتصره: -رمحه هللا -قال السعدي-

الَِّذيَن ُخلُِّفوا{ عن اْلروج مع املسلمني، يف تلك الغزوة، وهم: "كعب بن مالك" وصاحباه، 
 (.538وقصتهم مشهورة معروفة، يف الصحا  والسنن)

تها ما، و }َضاَقْت َعَلْيِهُم األْرُض ِ َا َرُحَبْت{ أي: على سع}َحَّتَّ ِإَذا{ حزنوا حزنا عظي
ورحبها }َوَضاَقْت َعَلْيِهْم أَنْ ُفُسُهْم{ اليت هي أحب إليهم من كل شيء، فضاق عليهم الفضاء 
الواسع، واحملبوب الذي مل جتر العادة بالضيق منه، وذلك ِل يكون إِل من أمر مزع ، بلغ من 

 ِل ميكن التعبري عنه، وذلك ألهنم قدموا رضا هللا ورضا رسوله على كل شيء.الشدة واملشقة ما 
ِل َمْلَجأَ ِمَن اَّللَِّ  }َوظَنُّوا َأنْ يف تفسريها مع فوائد جليلة ما خمتصره:  -رمحه هللا -وأضاف

 ِل ِإِل إِلَْيِه{ أي: تيقنوا وعرفوا حباهلم، أنه ِل ينجي من الشدائد، ويلجأ إليه، إِل هللا وحده
شريك له، فانقطع تعلقهم باملخلوقني، وتعلقوا باب رهبم، وفروا منه إليه، فمكثوا هبذه الشدة 

 حنو مخسني ليلة.
هللا  }مُثَّ تَاَب َعَلْيِهْم{ أي: أذن يف توبتهم ووفقهم هلا }لَِيُتوبُوا{ أي: لتقع منهم، فيتوب

َ ُهَو الت َّوَّاُب{ أي: كثري  يان، }الرَِّحيُم{ التوبة والعفو، والغفران عن الزِلت والعصعليهم، }ِإنَّ اَّللَّ
وصفه الرمحة العظيمة اليت ِل تزال تنزل على العباد يف كل وقت وحني، يف مجيع اللحظات، ما 

 تقوم به أمورهم الدينية والدنيوية.
ويف هذه اآليات دليل على أن توبة هللا على العبد أجل الغايات، وأعلى النهايات، فإن 

 هللا جعلها هناية خواص عباده، وامنت عليهم هبا، حني عملوا األعمال اليت حيبها ويرضاها.
 ومنها: لطف هللا هبم وتثبيتهم يف إمياهنم عند الشدائد والنوازل املزعجة.

ومنها: أن العبادة الشاقة على النفس، هلا فضل ومزية ليست لغريها، وكلما عظمت املشقة 
 عظم األجر.

                                         
 من هذه السورة وهللا املستعان  117قلت: وسبق ذكرها يف أسباب النزول يف اآلية / - 538538



210 

 

توبة هللا على عبده حبسب ندمه وأسفه الشديد، وأن من ِل يباَ بالذنب وِل ومنها: أن 
 حيرج إذا فعله، فإن توبته مدخولة، وإن زعم أهنا مقبولة.

ومنها: أن عالمة اْلري وزوال الشدة، إذا تعلق القلب باب تعاىل تعلقا تاما، وانقطع عن 
 املخلوقني.

 ومسهم بوسم، ليس بعار عليهم فقال: }ُخلُِّفوا{ومنها: أن من لطف هللا بالثالثة، أن 
إشارة إىل أن املؤمنني خلفوهم، أو خلفوا عن من ُبّت يف قبول عذرهم، أو يف رده وأهنم مل يكن 

 (531) ختلفهم رغبة عن اْلري، وهلذا مل يقل: "ختلفوا".اه 
 ({111اِدِقنَي )يَا أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ات َُّقوا اَّللََّ وَُكونُوا َمَع الصَّ  }

 (540)إعراب مفردات اآلية 
)يا( أداة نداء )أّي( منادى نكرة مقصودة مبِّن على الضّم يف ُمّل نصب و )ها( حرف 
تنبيه )الذين( اسم موصول مبِّن يف ُمل نصب بدل من أّي أو عطف بيان )آمنوا( مثل 

عول )هللا( لفظ اجلاللة مف، )اتّقوا( فعل أمر مبِّن على حذف النون.. والواو فاعل «(541)»ظنوا
به منصوب )الواو( عاطفة )كونوا( أمر ناقص.. والواو اسم كن )مع( ظرف منصوب متعّلق 

  حذوف خرب كونوا )الصادقني( مضاف إليه جمرور وعالمة اجلّر الياء.
 روائع البيان والتفسري

 لصَّاِدِقنَي {} يَا أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ات َُّقوا اَّللََّ وَُكونُوا َمَع ا
ألمر قوله تعاىل:} وكونوا مع الصادقني{ هذا ا يف تفسريها:-رمحه هللا -قال القرطيب-

بالكون مع أهل الصدق حسن بعد قصة الثالثة حني نفعهم الصدق وذهب هبم عن منازل 
يقول: قلما كان رجل صادقا ِل يكذب إِل متع املنافقني. قال مطرف: مسعت مالك بن أنس 

بعقله ومل يصبه ما يصيب غريه من اهلرم واْلرف. واختلف يف املراد هنا باملؤمنني والصادقني على 
أقوال، فقيل: هو خطاب ملن آمن من أهل الكتاب. وقيل: هو خطاب جلميع املؤمنني، أي 

ه وسلم ع الذين خرجوا مع النيب صلى هللا علياتقوا خمالفة أمر هللا.} وكونوا مع الصادقني{ أي م
                                         

 ( 364/  1الناشر:مؤسسة الرسالة) -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -531
 (11/61دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان -دول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايفانظر اجل-540

 (.118يف اآلية السابقة )- 541
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ِل مع املنافقني. أي كونوا على مذهب الصادقني وسبيلهم. وقيل: هم األنبياء، أي كونوا معهم 
اآلية إىل  -باألعمال الصاحلة يف اجلنة. وقيل: هم املراد بقوله:} ليس الرب أن تولوا وجوهكم{ 

. وقيل: هم املوفون  ا عاهدوا، وذلك لقوله [177} أولئك الذين صدقوا{ ]البقرة: -قوله
تعاىل:}رجال صدقوا ما عاهدوا هللا عليه{ وقيل: هم املهاجرون، لقول أِب بكر يوم السقيفة إن 

 هللا مسانا الصادقني
[ اآلية، مث مساكم باملفلحني فقال:} والذين تبوءوا 8فقال:} للفقراء املهاجرين{ ]احلشر: 

[ اآلية. وقيل: هم الذين استوت ظواهر هم وبواطنهم. قال ابن 1الدار واِلميان{]احلشر: 
العرِب: وهذا القول هو احلقيقة والغاية اليت إليها املنتهى فإن هذه الصفة يرتفع هبا النفاق يف 
العقيدة واملخالفة يف الفعل، وصاحبها يقال له الصديق كأِب بكر وعمر وعثمان ومن دوهنم 

ا من قال: إهنم املراد بآية البقرة فهو معظم الصدق ويتبعه األقل وهو على منازهلم وأزماهنم. وأم
معع آية األحزاب. وأما تفسري أِب بكر الصديق فهو الذي يعم األقوال كلها فإن مجيع الصفات 

 فيهم موجودة.
: حق من فهم عن هللا وعقل عنه أن يالزم الصدق يف األقوال، -رمحه هللا -مث أضاف 

عمال، والصفاء يف األحوال، فمن كان كذلك حلق باألبرار ووصل إىل رضا واإلخالص يف األ
الغفار، قال صلى هللا عليه وسلم:"عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إىل الرب وإن الرب يهدي 

 .(542)إىل اجلنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حَّت يكتب عند هللا صديقا "
 عليه وسلم: "إياكم والكذب فإن الكذب والكذب على الضد من ذلك، قال صلى هللا 

يهدي إىل الفجور وإن الفجور يهدي إىل النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حَّت 
 (543)يكتب عند هللا كذابا ".اه 

 يَ ْرَغُبوا َِل }َما َكاَن أِلَْهِل اْلَمِديَنِة َوَمْن َحْوهَلُْم ِمَن اأْلَْعرَاِب َأْن يَ َتَخلَُّفوا َعْن َرُسوِل اَّللَِّ وَ 
ِل اَّللَِّ َوَِل َيطَُئوَن بِأَنْ ُفِسِهْم َعْن نَ ْفِسِه َذِلَك ِبأَن َُّهْم َِل ُيِصيبُ ُهْم َظَمأٌ َوَِل َنَصٌب َوَِل خَمَْمَصٌة يف َسِبي

                                         
 باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله، ومسلم )برقم/ -(5014 أخرجاه يف الصحيحني البخاري )برقم/- 542

 باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله -(2507
 ( 8/288القاهرة )  –الناشر: دار الكتب املصرية  -كام القرآن للقرطيباجلامع ألح--543
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َ َِل ُيِضيُع َأْجَر اَمْوِطًئا يَِغيُظ اْلُكفَّاَر َوَِل يَ َنالُوَن ِمْن َعُدوٍّ نَ ْياًل ِإِلَّ ُكِتَب هَلُْم بِِه َعَمٌل صَ  ِلٌح ِإنَّ اَّللَّ
 ({120اْلُمْحِسِننَي )

 (544)إعراب مفردات اآلية 
، )املدينة( مضاف إليه جمرور )الواو( عاطفة «(546)»)ما كان ألهل( مثل ما كان للنيّب 

أهل )حول( ظرف مكان منصوب متعّلق  )من( اسم موصول مبِّن يف ُمّل جّر معطوف على
)هم( ضمري مضاف إليه )من األعراب( جاّر وجمرور حال من املوصول من  حذوف صلة من و 

( «(545)»)أن يتخّلفوا( مثل أن يستغفروا  ، )عن رسول( جاّر وجمرور متعّلق ب )يتخّلفوا(، )اَّللَّ
لفظ اجلاللة مضاف إليه جمرور )الواو( عاطفة )ِل( نافية )يرغبوا( معطوف على )يتخّلفوا( منصوب 

والواو فاعل )بأنفس( جاّر وجمرور متعّلق ب )يرغبوا(، « .. (547)»ف النون وعالمة النصب حذ
و )هم( مثل األخري )عن نفس( جاّر وجمرور متعّلق ب )يرغبوا(، و )اهلاء( مثل هم )ذلك( اسم 
إشارة مبِّن يف ُمّل رفع مبتدأ.. و )الالم( للبعد، و )الكاف( )للخطاب( )الباء( حرف جّر )أّن( 

و )هم( ضمري يف ُمّل نصب اسم أّن )ِل( نافية )يصيب( مضارع  -ناسخ -فعلحرف مشّبه بال
مرفوع و )هم( مفعول به )ظمأ( فاعل مرفوع )الواو( عاطفة يف املواضع األربعة )ِل( زائدة لتأكيد 
النفي يف املوضعني )نصب، خممصة( معطوفان على ظمأ مرفوعان )يف سبيل( جاّر وجمرور متعّلق 

، )هللا( مثل األخري )ِل( نافية )يطؤون( مضارع مرفوع وعالمة «(548)»صة  حذوف نعت ملخم
، )يغيظ( مثل يصيب، «(541)»الرفع ثبوت النون.. والواو فاعل )موطئا( مفعول به منصوب

، )الكّفار( مفعول به منصوب )ِل ينالون( مثل ِل يطؤون )من «(560)»والفاعل هو أي املوطئ 

                                         
 (11/66دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان -انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-544
 من هذه السورة. 113يف اآلية  - 546
 من هذه السورة 113يف اآلية - 545
 جيوز أن يكون جمزوما ب )ِل( على أهّنا ناهية. - 547

 أو نعت للظمأ والنصب واملخمصة.- 548
 أو مفعول مطلق منصوب أي يدوسون دوسا. - 541
 اسم مكان أو مصدرا.- 560
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، )إِّل( أداة حصر «(561)»)ينالون(، )نيال( مفعول مطلق منصوب عدّو( جاّر وجمرور متعّلق ب 
)كتب( فعل ماض مبِّن للمجهول )الالم( حرف جّر و )هم( ضمري يف ُمّل جّر متعّلق ب 
)كتب(، )الباء( حرف جّر و )اهلاء( ضمري يف ُمّل جّر متعّلق ب )كتب( والباء للسببّية 

، «(563)»لعمل مرفوع )إّن هللا( مّر إعراهبا  ، )عمل( نائب الفاعل مرفوع )صايف( نعت«(562)»
)ِل يضيع( مثل ِل يصيب، والفاعل هو أي هللا )أجر( مفعول به منصوب )احملسنني( مضاف إليه 

 جمرور وعالمة اجلّر الياء.
  

                                         
 أي شيئا ينال -أو هو مفعول به منصوب- 561
 أي بسبب كّل واحد من األمور اْلمسة. - 562
 ( من هذه السورة.118يف اآلية )- 563
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 روائع البيان والتفسري
ُسوِل اَّللَِّ َوَِل يَ ْرَغُبوا لَُّفوا َعْن رَ }َما َكاَن أِلَْهِل اْلَمِديَنِة َوَمْن َحْوهَلُْم ِمَن اأْلَْعرَاِب َأْن يَ َتخَ 

 بِأَنْ ُفِسِهْم َعْن نَ ْفِسه{ 
ملهاجرين، حاثا ألهل املدينة املنورة من ا-قول تعاىل  يف بياهنا: -رمحه هللا-قال السعدي -

 : }َما َكاَن ألْهِل اْلَمِديَنةِ -واألنصار، ومن حوهلم من األعراب، الذين أسلموا فحسن إسالمهم
{ أي: ما ينبغي هلم ذلك، وِل يليق بأحو   م.اهلَوَمْن َحْوهَلُْم ِمَن األْعَراِب َأْن يَ َتَخلَُّفوا َعْن َرُسوِل اَّللَِّ
لنيب }َوِل يَ ْرَغُبوا بِأَنْ ُفِسِهْم{ يف بقائها وراحتها، وسكونه }َعْن نَ ْفِسِه{ الكرمية الزكية، بل ا

صلى هللا عليه وسلم أوىل باملؤمنني من أنفسهم، فعلى كل مسلم أن يفدي النيب صلى هللا عليه 
بته واإلميان التام وسلم، بنفسه ويقدمه عليها، فعالمة تعظيم الرسول صلى هللا عليه وسلم وُم

 (564) به، أن ِل يتخلفوا عنه.اه 
وَن َمْوِطًئا } َذِلَك بِأَن َُّهْم َِل ُيِصيبُ ُهْم َظَمٌأ َوَِل َنَصٌب َوَِل خَمَْمَصٌة يف َسِبيِل اَّللَِّ َوَِل َيطَئُ  

اِلٌح ِإنَّ اَّللََّ َِل ُيِضيُع َأْجَر َمٌل صَ يَِغيُظ اْلُكفَّاَر َوَِل يَ َناُلوَن ِمْن َعُدوٍّ نَ ْياًل ِإِلَّ ُكِتَب هَلُْم بِِه عَ 
 اْلُمْحِسِننَي {

خلفني عن رسول يعاتب تعاىل املت يف تفسريها إمجاِلً ما نصه:-رمحه هللا  -قال ابن كثري-
هللا صلى هللا عليه وسلم يف غزوة تبوك، من أهل املدينة ومن حوهلا من أحياء العرب، ورغبتهم 

( }ِل 6ا حصل من املشقة، فإهنم نقصوا أنفسهم من األجر؛ ألهنم )بأنفسهم عن مواساته فيم
( 5يصيبهم ظمأ{ وهو: العطش }وِل نصب{ وهو: التعب }وِل خممصة{ وهي: اجملاعة )

( يرهب عدوهم }وِل ينالون{ منه ظفرا 7}وِل يطئون موطئا يغيظ الكفار{ أي: ينزلون منزِل )
ئة عن ل اليت ليست داخلة حتت قدرهتم، وإرا هي ناشوغلبة عليه إِل كتب هللا هلم هبذه األعما

أفعاهلم، أعماِل صاحلة وثوابا جزيال }إن هللا ِل يضيع أجر احملسنني{ كما قال تعاىل: }إنا ِل 
 (566)[.اه 30نضيع أجر من أحسن عمال{ ]الكهف: 

َ ِل ُيِضيُع َأْجَر يف بيان قوله تعاىل } -رمحه هللا -وزاد السعدي-  :ْلُمْحِسِننَي{ فقالاِإنَّ اَّللَّ

                                         
 ( 366/  1الناشر: مؤسسة الرسالة) -ري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعديتيس -564

 (234/ 4الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع )-تفسري القرآن العظيم ِلبن كثري -566
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الذين أحسنوا يف مبادرهتم إىل أمر هللا، وقيامهم  ا عليهم من حقه وحق خلقه، فهذه 
 (565) األعمال آثار من آثار عملهم.اه 

اَّللَُّ َأْحَسَن زِيَ ُهُم }َوَِل يُ ْنِفُقوَن نَ َفَقًة َصِغريًَة َوَِل َكِبريًَة َوَِل يَ ْقطَُعوَن َواِديًا ِإِلَّ ُكِتَب هَلُْم لَِيجْ 
 {(121َما َكانُوا يَ ْعَمُلوَن )

 (567)إعراب مفردات اآلية 
، )صغرية( نعت «(568)»)الواو( عاطفة )ِل( نافية )ينفقون نفقة( مثل يطؤون موطئا 

لنفقة منصوب، )الواو( عاطفة )ِل( زائدة لتأكيد النفي )كبرية( معطوف على صغرية منصوب 
، )إِّل( أداة حصر )كتب «(561)»واديا( مثل ِل يطؤون موطئا )الواو( عاطفة )ِل يقطعون 

، وتقدير نائب الفاعل العمل الدال على النفقة وقطع الوادي )الالم( «(550)»هلم( مثل املتقّدمة 
ِلم التعليل )جيزي( مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الالم و )هم( ضمري مّتصل مفعول به 

، «(551)»مفعول به ثان منصوب )ما( حرف مصدرّي  )هللا( لفظ اجلاللة فاعل مرفوع )أحسن(
مبِّن على الضّم.. والواو اسم كان )يعملون( مثل  -ناسخ -)كانوا( فعل ماض ناقص

 «.(552)»يطؤون
 واملصدر املؤّول )أن جيزيهم( يف ُمّل جّر بالالم متعّلق ب )كتب(.

 واملصدر املؤّول )ما كانوا( يف ُمّل جّر مضاف إليه.
  

                                         
 (366/ 1الة) الرس الناشر: مؤسسة-تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -565
 (11/61دمشق)–نشر: دار الرشيد مؤسسة اإلميان -انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-567
 (120يف اآلية السابقة ) - 568
 (120يف اآلية السابقة ) - 561
 (.120يف اآلية السابقة ) - 550
 د ُمذوف.أو اسم موصول يف ُمّل جّر مضاف إليه، واجلملة صلة والعائ- 551
 (120يف اآلية السابقة ) - 552
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 والتفسري روائع البيان
ُ َأْحَسَن } َوَِل يُ ْنِفُقوَن نَ َفَقًة َصِغريًَة َوَِل َكِبريًَة َوَِل يَ ْقطَُعوَن َواِديًا ِإِلَّ ُكِتَب هَلُْم لَِيجْ  زِيَ ُهُم اَّللَّ

 َما َكانُوا يَ ْعَمُلوَن {
سبيل هللا،  قوله تعاىل: }وِل ينفقون نفقة{ أي: يف يف تفسريها:-رمحه هللا-قال البغوي-

سو ، }وِل يقطعون واديا{ ِل جياوزون واديا يف مسريهم  (553)}صغرية وِل كبرية{ ولو عالقة 
مقبلني أو مدبرين. }إِل كتب هلم{ يعِن: آثارهم وخطاهم، }ليجزيهم هللا أحسن ما كانوا 

 (554) ه .ايعملون{ روي عن خرمي بن فاتك قال: قال رسول
 يف بياهنا: -رمحه هللا -وأضاف السعدي -

}ليجزيهم هللا أحسن ما كانوا يعملون{ ومن ذلك هذه األعمال، إذا أخلصوا فيها ب، 
ونصحوا فيها، ففي هذه اآليات أشد ترغيب وتشويق للنفوس إىل اْلروج إىل اجلهاد يف سبيل 

رتتبة هلم رفعة درجات، وأن اآلثار املهللا، واِلحتساب ملا يصيبهم فيه من املشقات، وأن ذلك 
 (556) على عمل العبد له فيها أجر كبري.اه 

ل ألمري ما خمتصره وبتصرف: وقد حص -رمحه هللا -وزاد ابن كثري يف تفسريها فقال-
املؤمنني عثمان بن عفان، رضي هللا عنه، من هذه اآلية الكرمية حظ وافر، ونصيب عظيم، 

أدلة من  -رمحه هللا-ة النفقات اجلليلة، واألموال اجلزيلة، وذكر وذلك أنه أنفق يف هذه الغزو 
 السنة علي قوله هذا منها:

قال: جاء عثمان إىل النيب صلى هللا عليه وسلم بألف  (555)حديث عبد الرمحن بن مسرة 
دينار يف ثوبه حني جهز النيب صلى هللا عليه وسلم جيش العسرة قال: فصبها يف حجر النيب 

                                         
 العالقة: ما يعلق به السيف وحنوه. - 553
 ( 4/110الناشر:دار طيبة للنشر والتوزيع ) -انظر معامل التنزيل للبغوي-554
 ( 366/ 1الناشر: مؤسسة الرسالة) -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -556

الرمحن بن مسرة بن حبيب بن عبد مشس بن عبد مناف القرشي العبشمي، يكع أبا سعيد، أسلم عبد  - 555
يوم فتح مكة. وصحب النيب صلى هللا عليه وسلم، وروى عنه، مث غزا خراسان يف زمن عثمان، وهو الذي افتتح سجستان، 

فخرج إليها ومعه  الرمحن بن مسرة إىل سجستان، وكابل، َوقَاَل خليفة: ّو سنة اثنتني وأربعني وجه عبد هللا بن عامر عبد
يف تلك الغزاة احلسن بن أِب احلسن، واملهلب بن أِب صفرة، وقطري بن الفجاءة، فافتتح كورا من كور سجستان، وكان 
قد وِله ابن عامر سجستان سنة ثالث وثالثني، فلم يزل هبا حَّت اضطرب أمر عثمان، فخرج عنها، واستخلف رجال من 
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 ليه وسلم، فجعل النيب صلى هللا عليه وسلم يقلبها بيده ويقول: "ما ضر ابن عفانصلى هللا ع
 (558)اه  (557)ما عمل بعد اليوم". يرددها مرارا.

ُهْم طَائَِفٌة لَِيت َ  َفقَُّهوا يف الدِّيِن }َوَما َكاَن اْلُمْؤِمُنوَن لِيَ ْنِفُروا َكافًَّة فَ َلْوَِل نَ َفَر ِمْن ُكلِّ ِفْرَقٍة ِمن ْ
 ({122َولِيُ ْنِذُروا قَ ْوَمُهْم ِإَذا َرَجُعوا إِلَْيِهْم َلَعلَُّهْم حَيَْذُروَن )

 (551)إعراب مفردات اآلية 
، )املؤمنون( اسم كان مرفوع وعالمة الرفع «(570)»)الواو( عاطفة )ما كان( مّر إعراهبا 

ة( حال من الواو )الالم( ِلم اجلحود )ينفروا( مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الالم )كافّ 
 الفاعل منصوبة.

 واملصدر املؤّول )أن ينفروا( يف ُمل جّر بالالم متعّلق  حذوف خرب كان.
)الفاء( استئنافّية )لوِل( أداة حتضيض  عع هاّل )نفر( فعل ماض )من كّل( جاّر وجمرور 

 من()فرقة( مضاف إليه جمرور ) -نعت تقّدم على املنعوت -متعّلق  حذوف حال من طائفة
حرف جّر و )هم( ضمري يف ُمّل جّر متعّلق بنعت لفرقة )طائفة( فاعل نفر مرفوع )الالم( 
 للتعليل )يتفّقهوا( مضارع مثل ينفروا )يف الدين( جاّر وجمرور متعّلق ب )يتفّقهوا(، )الواو( عاطفة

 )لينذروا( مثل )ليتفّقوا(، )قوم( مفعول به منصوب و )هم( مضاف إليه.
 )أن يتفّقهوا( يف ُمّل جّر بالالم متعّلق ب )نفر(. واملصدر املؤّول

واملصدر املؤّول )أن ينذروا( يف ُمّل جّر معطوف على املصدر املؤّول األول ومتعّلق  ا 
 تعّلق به.

                                         
شكر، فأخرجه أهل سجستان، مث عاد إليها بعد، على ما ذكرنا، مث رجع إىل البصرة فسكنها، وإليه تنسب سكة ابن بع ي

اب لعبد الرب نقاًل عن اِلستيعاب يف معرفة األصح-مسرة بالبصرة، وتويف هبا سنة إحدى ومخسني. روى عنه احلسن وغريه.
 نشر: دار اجليل، بريوت -(1422)برقم/
والرتمذي)   "َما َضرَّ ُعْثَماَن َما َعِمَل بَ ْعَد اْليَ ْوِم، َما َضرَّ ُعْثَماَن َما َعِمَل بَ ْعَد اْليَ ْومِ   "( بلفظ "53/ 6د) أخرجه امح - 557
 (5073وحسنه األلباين يف املشكاة )برقم/( 3701برقم/ 

 (236/ 4الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسري القرآن العظيم ِلبن كثري -558
 (11/50دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان -ظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايفان-551
 (.120يف اآلية السابقة ) - 570
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)إذا( ظرف للزمن املستقبل جمرد من الشر  مبِّن يف ُمّل نصب متعّلق ب )ينذروا(، 
 والواو فاعل )إليهم( مثل منهم متعّلق ب )رجعوا(، )لعّل()رجعوا( فعل ماض مبِّن على الضّم.. 

و )هم( ضمري يف ُمّل نصب اسم لعّل )حيذرون( مثل  -ناسخ -حرف مشّبه بالفعل للرتّجي
 « .(571)»يطؤون

 روائع البيان والتفسري
ُهْم طَائَِفٌة لَِيتَ َفقَُّهوا يف الدِّيِن ن ْ }َوَما َكاَن اْلُمْؤِمُنوَن لِيَ ْنِفُروا َكافًَّة فَ َلْوَِل نَ َفَر ِمْن ُكلِّ ِفْرَقٍة مِ 

 َولِيُ ْنِذُروا قَ ْوَمُهْم ِإَذا َرَجُعوا إِلَْيِهْم َلَعلَُّهْم حَيَْذُروَن {
ن{ يف تفسريها بتصرف يسري: قوله تعاىل: }وما كان املؤمنو -رمحه هللا -قال القرطيب-

هم إذ لو نفر الكل لضاع من وراءهي أن اجلهاد ليس على األعيان وأنه فرض كفاية كما تقدم، 
من العيال، فليخرج فريق منهم للجهاد وليقم فريق يتفقهون يف الدين وحيفظون احلرمي، حَّت إذا 
عاد النافرون أعلمهم املقيمون ما تعلموه من أحكام الشرع، وما جتدد نزول على النيب صلى هللا 

[ ولآلية اليت قبلها، على 31ا" ]التوبة: عليه وسلم. وهذه اآلية ناسخة لقوله تعاىل:" إِل تنفرو 
 قول جماهد وابن زيد. 

: هذه اآلية أصل يف وجوب طلب العلم، ألن املعع: وما كان املؤمنون -رمحه هللا -مث قال
ا لينفروا كافة والنيب صلى هللا عليه وسلم مقيم ِل ينفر فيرتكوه وحده.} فلوِل نفر{ بعد ما علمو 

ه مجيعهم.} من كل فرقة منهم طائفة{ وتبقى بقيتها مع النيب صلى هللا عليأن النفري ِل يسع 
وسلم ليتحملوا عنه الدين ويتفقهوا، فإذا رجع النافرون إليهم أخربوهم  ا مسعوا وعلموه. ويف 
هذا إجياب التفقه يف الكتاب والسنة، وأنه على الكفاية دون األعيان. ويدل عليه أيضا قوله 

[. فدخل يف هذا من ِل يعلم 43أهل الذكر إن كنتم ِل تعلمون{ ]النحل: تعاىل:} فسئلوا 
 (572)الكتاب والسنن.اه 

نفري  هذا بيان من هللا تعاىل ملا أراد من يف تفسريها:-رمحه هللا-ابن كثري -وأضاف -
األحياء مع الرسول يف غزوة تبوك، فإنه قد ذهب طائفة من السلف إىل أنه كان جيب النفري 

                                         
 ( من هذه السورة.120يف اآلية السابقة ) - 571

 ( 214/ 8القاهرة ) –الناشر: دار الكتب املصرية  -اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب-572



211 

 

سلم إذا خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؛ وهلذا قال تعاىل: }انفروا خفافا وثقاِل{ على كل م
[، وقال: }ما كان ألهل املدينة ومن حوهلم من األعراب أن يتخلفوا عن رسول 41]التوبة: 

 (573)[، قالوا: فنسخ ذلك هبذه اآلية.اه 120هللا{ ]التوبة: 
وا{ أي: القاعدون : }لَِيتَ َفقَّهُ -رمحه هللا -لوللسعدي يف تفسريه لآلية فائدة جليلة قا-

}يف الدِّيِن َولِيُ ْنِذُروا قَ ْوَمُهْم ِإَذا َرَجُعوا إِلَْيِهْم{ أي. ليتعلموا العلم الشرعي، ويعلموا معانيه، 
 ويفقهوا أسراره، وليعلموا غريهم، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم.

ما، الدين، وأنه أهم األمور، وأن من تعلم عل ففي هذا فضيلة العلم، وخصوصا الفقه يف
فعليه نشره وبثه يف العباد، ونصيحتهم فيه فإن انتشار العلم عن العامل، من بركته وأجره، الذي 

 ينمى له.
وأما اقتصار العامل على نفسه، وعدم دعوته إىل سبيل هللا باحلكمة واملوعظة احلسنة، وترك 

منفعة حصلت للمسلمني منه؟ وأي نتيجة نتجت من علمه؟ تعليم اجلهال ما ِل يعلمون، فأي 
 وغايته أن ميوت، فيموت علمه ومثرته، وهذا غاية احلرمان، ملن آتاه هللا علما ومنحه فهما.

ويف هذه اآلية أيضا دليل وإرشاد وتنبيه لطيف، لفائدة مهمة، وهي: أن املسلمني ينبغي 
ها، ن يقوم هبا، ويوفر وقته عليها، وجيتهد فيهلم أن يعدوا لكل مصلحة من مصاحلهم العامة م

وِل يلتفت إىل غريها، لتقوم مصاحلهم، وتتم منافعهم، ولتكون وجهة مجيعهم، وهناية ما يقصدون 
قصدا واحدا، وهو قيام مصلحة دينهم ودنياهم، ولو تفرقت الطرق وتعددت املشارب، فاألعمال 

 (574) اه النافعة يف مجيع األمور. متباينة، والقصد واحد، وهذه من احلكمة العامة
  

                                         
 ( 236/ 4الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-القرآن العظيم ِلبن كثريتفسري  -573

 ( 1/366الناشر:مؤسسة الرسالة) -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -574



220 

 

اْعَلُموا َأنَّ اَّللََّ يَا أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا قَاتُِلوا الَِّذيَن يَ ُلوَنُكْم ِمَن اْلُكفَّاِر َوْلَيِجُدوا ِفيُكْم ِغْلظًَة وَ }
 ({123َمَع اْلُمتَِّقنَي )

 (576)إعراب مفردات اآلية 
مبِّن يف ، )الذين( اسم موصول «(575)»يأيّها... اتّقوا )يأيّها الذين آمنوا قاتلوا( مثل 

 ُمّل نصب مفعول به )يلون( مضارع مرفوع..
والواو فاعل و )كم( ضمري مفعول به )من الكّفار( جاّر وجمرور متعّلق  حذوف حال من 

نون.. الفاعل يلونكم )الواو( عاطفة )الالم( ِلم األمر )جيدوا( مضارع جمزوم وعالمة اجلزم حذف 
، )غلظة( «(577)»والواو فاعل )يف( حرف جّر و )كم( ضمري يف ُمّل جّر متعّلق ب )جيدوا( 

( مثل إّن اَّللَّ «(578)»مفعول به منصوب )الواو( عاطفة )اعلموا( مثل اتّقوا ، «(571)»، )أّن اَّللَّ
 « .(580)»)مع املتقني( مثل مع الصادقني 

 روائع البيان والتفسري
ًة َواْعَلُموا َأنَّ اَّللََّ يَن َآَمُنوا قَاتُِلوا الَِّذيَن يَ ُلوَنُكْم ِمَن اْلُكفَّاِر َوْلَيِجُدوا ِفيُكْم ِغْلظَ }يَا أَي َُّها الَّذِ 

 َمَع اْلُمتَِّقنَي {
أمر هللا  ري:يف تفسريها بياناً شافياً قال ما خمتصره وبتصرف يس -رمحه هللا-ذكر ابن كثري-

 ار أوِل فأوِل األقرب فاألقرب إىل حوزة اإلسالم؛ وهلذا بدأ رسولتعاىل املؤمنني أن يقاتلوا الكف
هللا صلى هللا عليه وسلم بقتال املشركني يف جزيرة العرب، فلما فرغ منهم وفتح هللا عليه مكة 
واملدينة، والطائف، واليمن واليمامة، وهجر، وخيرب، وحضرموت، وغري ذلك من أقاليم جزيرة 

ر أحياء العرب يف دين هللا أفواجا، شرع يف قتال أهل الكتاب، العرب،ودخل الناس من سائ
فتجهز لغزو الروم الذين هم أقرب الناس إىل جزيرة العرب، وأوىل الناس بالدعوة إىل اإلسالم 

                                         
 (11/51)دمشق–نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان -انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-576
 ( من هذه السورة.111يف اآلية )- 575
 أو متعلق  حذوف مفعول به ثان لفعل جيدوا.- 577
 ( من هذه السورة.111يف اآلية ) - 578
 ( من هذه السورة.118يف اآلية ) - 571
 ( من هذه السورة.111يف اآلية ) - 580
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لكوهنم أهل الكتاب، فبلغ تبوك مث رجع ألجل جهد الناس وجدب البالد وضيق احلال، وكان 
 م. ذلك سنة تسع من هجرته، عليه السال

مث اشتغل يف السنة العاشرة حبجته حجة الوداع. مث عاجلته املنية، صلوات هللا وسالمه 
 عليه، بعد احلجة بأحد ومثانني يوما، فاختاره هللا ملا عنده.

وقام باألمر بعده وزيره وصديقه وخليفته أبو بكر، رضي هللا عنه، وقد مال الدين ميلة  
اغم. فوطد القواعد، وثبت الدعائم. ورد شارد الدين وهو ر كاد أن ينجفل، فثبته هللا تعاىل به 

ورد أهل الردة إىل اإلسالم، وأخذ الزكاة ممن منعها من الطغام، وبني احلق ملن جهله، وأدى عن 
الرسول ما محله. مث شرع يف جتهيز اجليوش اإلسالمية إىل الروم عبدة الصلبان وإىل الفرس عبدة 

. ارته البالد، وأرغم أنفس كسرى وقيصر ومن أطاعهما من العبادالنريان، ففتح هللا بربكة سف
 وأنفق كنوزمها يف سبيل هللا، كما أخرب بذلك رسول اإلله.

وكان متام األمر على يدي وصيه من بعده، وَو عهده الفاروق األواب، شهيد احملراب، 
املنافقني، طغاة و أِب حفص عمر بن اْلطاب، فأرغم هللا به أنوف الكفرة امللحدين، وقمع ال

واستوىل على املمالك شرقا وغربا. ومحلت إليه خزائن األموال من سائر األقاليم بعدا وقربا. 
 ففرقها على الوجه الشرعي، والسبيل املرضي.

مث ملا مات شهيدا وقد عاش محيدا، أمجع الصحابة من املهاجرين واألنصار. على خالفة 
عفان شهيد الدار. فكسي اإلسالم جبالله رياسة حلة أمري املؤمنني "أِب عمرو" عثمان بن 

سابغة. وأمدت يف سائر األقاليم على رقاب العباد حجة هللا البالغة، وظهر اإلسالم يف مشارق 
األرض ومغارهبا، وعلت كلمة هللا وظهر دينه. وبلغت األمة احلنيفية من أعداء هللا غاية مآرهبا، 

: هم، مث الذين يلوهنم من العتاة الفجار، امتثاِل لقوله تعاىلفكلما علوا أمة انتقلوا إىل من بعد
}يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار{ وقوله تعاىل: }وليجدوا فيكم غلظة{ 
أي: وليجد الكفار منكم غلظة عليهم يف قتالكم هلم، فإن املؤمن الكامل هو الذي يكون رفيقا 

ونه ه الكافر، كما قال تعاىل: }فسوف يأيت هللا بقوم حيبهم وحيبألخيه املؤمن، غليظا على عدو 
[، وقال تعاىل: }ُممد رسول هللا والذين 64أذلة على املؤمنني أعزة على الكافرين{ ]املائدة: 
[، وقال تعاىل: }يا أيها النيب جاهد الكفار 21معه أشداء على الكفار رمحاء بينهم{ ]الفتح: 

 [1، والتحرمي: 73]التوبة:  واملنافقني واغلظ عليهم{
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وقوله: }واعلموا أن هللا مع املتقني{ أي: قاتلوا الكفار، وتوكلوا  -رمحه هللا -مث أضاف 
 على هللا، واعلموا أن هللا معكم إن اتقيتموه وأطعتموه.

وهكذا األمر ملا كانت القرون الثالثة الذين هم خري هذه األمة، يف غاية اِلستقامة، 
ء هللا تعاىل، مل يزالوا ظاهرين على عدوهم، ومل تزل الفتوحات كثرية، ومل تزل األعدا والقيام بطاعة

يف سفال وخسار. مث ملا وقعت الفنت واألهواء واِلختالفات بني امللوك، طمع األعداء يف أطراف 
البالد، وتقدموا إليها، فلم ميانعوا لشغل امللوك بعضهم ببعض، مث تقدموا إىل حوزة اإلسالم، 

أخذوا من األطراف بلدانا كثرية، مث مل يزالوا حَّت استحوذوا على كثري من بالد اإلسالم، وب، ف
سبحانه، األمر من قبل ومن بعد. فكلما قام ملك من ملوك اإلسالم، وأطاع أوامر هللا، وتوكل 

. هللا هللا عليه من البالد، واسرتجع من األعداء حبسبه، وبقدر ما فيه من وِليةعلى هللا، فتح 
وهللا املسئول املأمول أن ميكن املسلمني من نواصي أعدائه الكافرين، وأن يعلي كلمتهم يف سائر 

 (581)األقاليم، إنه جواد كرمي.اه 
  

                                         
 ( 372/ 4الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسري القرآن العظيم ِلبن كثري -581



223 

 

ُهْم َمْن يَ ُقوُل أَيُُّكْم زَاَدْتُه َهِذِه ِإميَانًا َفَأمَّا الَِّذيَن َآَمُنو } تْ ُهْم ا فَ زَادَ َوِإَذا َما أُْنزَِلْت ُسورٌَة َفِمن ْ
 ({124ِإميَانًا َوُهْم َيْسَتْبِشُروَن )

 (582)إعراب مفردات اآلية 
)الواو( استئنافّية )إذا( ظرف للزمن املستقبل يتضّمن معع الشر  متعّلق  ضمون اجلواب 
)ما( زائدة )أنزلت( فعل ماض للمجهول والتاء للتأنيث )سورة( نائب الفاعل مرفوع )الفاء( 

)من( حرف جّر و )هم( ضمري يف ُمّل جّر متعّلق  حذوف خرب مقّدم رابطة جلواب الشر  
، )من( اسم موصول مبِّن يف ُمّل رفع مبتدأ مؤّخر )يقول( مضارع مرفوع، والفاعل «(583)»

هو وهو العائد )أّي( اسم استفهام مبتدأ مرفوع و )كم( ضمري مضاف إليه )زادت( فعل ماض 
ّل فعول به أّول )ها( حرف تنبيه )ذه( اسم اشارة مبِّن يف ُمو )التاء( للتأنيث و )اهلاء( ضمري م

رفع فاعل )إميانا( مفعول به ثان منصوب )الفاء( استئنافّية )أّما( حرف شر  وتفصيل )الذين( 
  ، )الفاء( واقعة يف جواب أّما«(584)»موصول مبِّن يف ُمّل رفع مبتدأ )آمنوا( مثل رجعوا 

تدأ نا )الواو( حالّية )هم( ضمري منفصل مبِّن يف ُمّل رفع مب)زادهتم إميانا( مثل زادته إميا
 )يستبشرون( مضارع مرفوع.. والواو فاعل.

 روائع البيان والتفسري
ُهْم َمْن يَ ُقوُل أَيُُّكْم زَاَدْتُه َهِذِه ِإميَانًا َفَأمَّا الَِّذيَن َآَمُنو  ا فَ زَاَدتْ ُهْم } َوِإَذا َما أُْنزَِلْت ُسورٌَة َفِمن ْ

 ِإميَانًا َوُهْم َيْسَتْبِشُروَن {
  يف تفسريها: -رمحه هللا-قال أبو جعفر الطربي-

يقول تعاىل ذكره: وإذا أنزل هللا سورة من سور القرآن على نبيه ُممد صلى هللا عليه 
وسلم، فمن هؤِلء املنافقني الذين ذكرهم هللا يف هذه السورة من يقول: أيها الناس، أيكم زادته 

رة إميانًا؟ يقول: تصديًقا باب وبآياته. يقول هللا: }فأما الذين آمنوا{، من الذين قيل هذه السو 
هلم ذلك }فزادهتم{، السورة اليت أنزلت }إميانا{، وهم يفرحون  ا أعطاهم هللا من اإلميان 

 واليقني. 
                                         

 (11/53دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان -انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-582
 جيوز أن يكون اجلاّر واجملرور نعتا ْلرب ُمذوف مقّدم أي فريق منهم.. أو بعض منهم. - 583
 ( من هذه السورة.122يف اآلية ) - 584
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 فإن قال قائل: أو ليس "اإلميان"، يف كالم العرب، التصديق واإلقراُر؟ قيل: بلى!
 فإن قيل: فكيف زادهتم السورة تصديًقا وإقرارًا؟

قيل: زادهتم إميانًا حني نزلت، ألهنم قبل أن تنزل السورة مل يكن لزمهم فرُض اإلقرار هبا 
والعمل هبا بعينها، إِل يف مجلة إمياهنم بأن كل ما جاءهم به نبيهم صلى هللا عليه وسلم من عند 

هم لزمهم فرض اإلقرار بأهنا بعينها من عند هللا، ووجب عليهللا فحق . فلما أنزل هللا السورة، 
هتم نزول هو الزيادة اليت زادفرض اإلميان  ا فيها من أحكام هللا وحدوده وفرائضه، فكان ذلك 

 (586)اه السورة حني نزلت من اإلميان والتصديق هبا.
قال: أي: يبشر }َوُهْم َيْسَتْبِشُروَن{فيف بيان قوله تعاىل  -رمحه هللا -وأضاف السعدي -

بعضهم بعضا  ا من هللا عليهم من آياته، والتوفيق لفهمها والعمل هبا. وهذا دال على انشرا  
 (585) انقيادهم ملا حتثهم عليه.اه صدورهم آليات هللا، وطمأنينة قلوهبم، وسرعة 
 ({126ُهْم َكاِفُروَن )رِْجًسا ِإىَل رِْجِسِهْم َوَماُتوا وَ  }َوأَمَّا الَِّذيَن يف قُ ُلوهِبِْم َمَرٌض فَ زَاَدتْ ُهمْ 

 (587)إعراب مفردات اآلية 
)الواو( عاطفة )أّما الذين( مثل األوىل )يف قلوب( جاّر وجمرور متعّلق  حذوف خرب مقّدم 
)هم( ضمري مضاف إليه )مرض( مبتدأ مؤّخر مرفوع )فزادهتم رجسا( مثل فزادهتم إميانا )إىل 

جاّر وجمرور نعت ل )رجسا(، و )هم( مثل األخري )الواو( عاطفة )ماتوا( مثل رجعوا رجس( 
 )وهم( ضمري مبتدأ )كافرون( خرب املبتدأ هم مرفوع وعالمة الرفع الواو.

  

                                         
الناشر: مؤسسة الرسالة -جعفر الطربي، حتقيق أمحد ُممد شاكرجامع البيان يف تأويل القرآن ألِب  -586
(14/677/17487) 

 (1/365الناشر:مؤسسة الرسالة) -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -585
 (11/53دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان -انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-587
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 روائع البيان والتفسري
 ا َوُهْم َكاِفُروَن {و } َوأَمَّا الَِّذيَن يف قُ ُلوهِبِْم َمَرٌض فَ زَاَدتْ ُهْم رِْجًسا ِإىَل رِْجِسِهْم َوَماتُ 

َرٌض{ أي: }َوأَمَّا الَِّذيَن يف قُ ُلوهِبِْم مَ  يف تفسريها ما نصه:-رمحه هللا -قال السعدي-
شك ونفاق }فَ زَاَدتْ ُهْم رِْجًسا ِإىَل رِْجِسِهْم{ أي: مرضا إىل مرضهم، وشكا إىل شكهم، من 

ك مرضهم، وترامى هبم إىل اهلال حيث إهنم كفروا هبا، وعاندوها وأعرضوا عنها، فازداد لذلك
 }َو{ الطبع على قلوهبم، حَّت }َماُتوا َوُهْم َكاِفُروَن{.

وهذا عقوبة هلم، ألهنم كفروا بآيات هللا وعصوا رسوله، فأعقبهم نفاقا يف قلوهبم إىل يوم 
 (588) يلقونه.اه 
ريبا إىل ريبهم،  و يف بياهنا فقال:أي: زادهتم شكا إىل شكهم، -رمحه هللا -وزاد ابن كثري -

كما قال تعاىل: }وننزل من القرآن ما هو شفاء ورمحة للمؤمنني وِل يزيد الظاملني إِل خسارا{ 
[، وقال تعاىل: }قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين ِل يؤمنون يف آذاهنم 82]اإلسراء: 

شقائهم  [، وهذا من مجلة44وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد{ ]فصلت: 
أن ما يهدي القلوب يكون سببا لضالهلم ودمارهم، كما أن سيئ املزاج لو غذي  ا غذي به 

 (581)ِل يزيده إِل خباِل ونقصا.اه 
( 125ذَّكَُّروَن )}َأَوَِل يَ َرْوَن أَن َُّهْم يُ ْفتَ ُنوَن يف ُكلِّ َعاٍم َمرًَّة َأْو َمرَّتَ نْيِ مُثَّ َِل يَ ُتوبُوَن َوَِل ُهْم يَ 

} 
 (510)إعراب مفردات اآلية 

)اهلمزة( لالستفهام التوبيخّي )ِل( نافية و )الواو( عاطفة )يرون( مضارع مرفوع.. والواو 
فاعل )أّن( حرف مشبه بالفعل و )هم( ضمري يف ُمّل نصب اسم أّن )يفتنون( مضارع مبِّن 

 للمجهول مرفوع..
والواو نائب الفاعل )يف كّل( جاّر وجمرور متعّلق ب )يفتنون(، )عام( مضاف إليه جمرور 
)مرّة( مفعول مطلق نائب عن املصدر منصوب أي: فتنة واحدة )أو( حرف عطف )مرّتني( 

                                         
 ( 365/  1الناشر:مؤسسة الرسالة) -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -588

 ( 231/ 4الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسري القرآن العظيم ِلبن كثري -581
 (11/56دمشق)–رشيد مؤسسة اإلميان نشر:دار ال-انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-510
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معطوف على مرّة منصوب وعالمة النصب الياء )مثّ( حرف عطف )ِل يتوبون( مثل ِل يطؤون 
« (512)»)ِل( زائدة لتأكيد النفي )هم يذّكرون( مثل هم يستبشرون  ، )الواو( عاطفة«(511)»
. 

 « .(513)»واملصدر املؤّول )أهّنم يفتنون( يف ُمّل نصب سّد مسّد مفعَو يرون 
 روائع البيان والتفسري

  َوَِل ُهْم َيذَّكَُّروَن {نَ } َأَوَِل يَ َرْوَن أَن َُّهْم يُ ْفتَ ُنوَن يف ُكلِّ َعاٍم َمرًَّة َأْو َمرَّتَ نْيِ مُثَّ َِل يَ ُتوبُو 
: يف تفسريها ما خمتصره: قوله: }أوِل يرون{ قرأ محزة ويعقوب -رمحه هللا-قال البغوي-

"ترون" بالتاء على خطاب النيب املؤمنني، وقرأ اآلخرون بالياء، خرب عن املنافقني املذكورين. 
القحط والشدائد. وقال جماهد: ب }أهنم يفتنون{ يبتلون }يف كل عام مرة أو مرتني{ باألمراض

والشدة. وقال قتادة: بالغزو واجلهاد. وقال مقاتل بن حيان: يفضحون بإظهار نفاقهم. وقال 
 عكرمة: ينافقون مث يؤمنون مث ينافقون. وقال ميان: ينقضون عهدهم يف السنة مرة أو مرتني.اه 

(514) 
ريها اليت ساقها ِلختالفات وغيف تفسريه هذا ا -رمحه هللا-قلت: وذكر أبو جعفر الطربي-
بالصحة  يف تفسريه لقوله تعاىل }أهنم يفتنون{ مث قال: وأوىل األقوال يف ذلك -رمحه هللا -البغوي

أن يقال: إن هللا عجَّب عباَده املؤمنني من هؤِلء املنافقني، ووبَّخ املنافقني يف أنفسهم بقّلة 
دائَد اليت ا. وجائٌز أن تكون تلك املواعُظ الشتذكرهم، وسوء تنبههم ملواعظ هللا اليت يعظهم هب

لكفر به، اينزهلا هبم من اجلوع والقحط وجائٌز أن تكون ما يريهم من ُنصرة رسوله على أهل 
ويرزقه من إظهار كلمته على كلمتهم وجائٌز أن تكون ما يظهر للمسلمني من نفاقهم وخبث 

م وأصحابه ني برسول هللا صلى هللا عليه وسلسرائرهم، بركوهنم إىل ما يسمعون من أراجيف املشرك
وِل خرب يوجب صحَة بعض ذلك دون بعض، من الوجه الذي جيب التسليم له. وِل قول يف 

                                         
 ( من هذه السورة.120يف اآلية )- 511
 ( من هذه السورة.124يف اآلية ) - 512
 هذا إذا كان الفعل قلبيّا، أو سّدت مسّد املفعول إذا كان بصريّا.- 513
 (116/ 4الناشر:دار طيبة للنشر والتوزيع )-انظر معامل التنزيل للبغوي-514
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ذلك أوىل بالصواب من التسليم لظاهر قول هللا وهو: }أو ِل يرون أهنم خيتربون يف كل عام مرة 
 (516)عظون؟.اه أو مرتني{،  ا يكون زاجرًا هلم، مث ِل ينزجرون وِل يت

ليه يف تفسريه لآلية ما نصه: }مُثَّ ِل يَ ُتوبُوَن{ عما هم ع -رمحه هللا -وأضاف السعدي-
 من الشر }َوِل ُهْم َيذَّكَُّروَن{ ما ينفعهم، فيفعلونه، وما يضرهم، فيرتكونه.

امر والنواهي بالسراء والضراء وباألو  -كما هي سنته يف سائر األمم-فاب تعاىل يبتليهم 
 لريجعوا إليه، مث ِل يتوبون وِل هم يذكرون.

ويف هذه اآليات دليل على أن اإلميان يزيد وينقص، وأنه ينبغي للمؤمن، أن يتفقد إميانه 
 (515) ليكون دائما يف صعود.اه ويتعاهده، فيجدده وينميه، 

ُ ْن َأحَ }َوِإَذا َما أُْنزَِلْت ُسورٌَة َنظََر بَ ْعُضُهْم ِإىَل بَ ْعٍض َهْل يَ رَاُكْم مِ  ٍد مُثَّ اْنَصَرُفوا َصَرَف اَّللَّ
 ({127قُ ُلوبَ ُهْم بِأَن َُّهْم قَ ْوٌم َِل يَ ْفَقُهوَن )

 (517)إعراب مفردات اآلية 
، )نظر( فعل ماض )بعض( فاعل مرفوع و «(518)»)وإذا ما أنزلت سورة( مّر إعراهبا 

م حرف استفها )هم( ضمري مضاف إليه )إىل بعض( جاّر وجمرور متعّلق ب )نظر(، )هل(
)يرى( مضارع مرفوع وعالمة الرفع الضّمة املقدرة على األلف و )كم( ضمري مفعول به )من( 
حرف جّر زائد )أحد( جمرور لفظا مرفوع ُماّل فاعل يرى )مثّ( حرف عطف )انصرفوا( فعل 

( لفظ اجلاللة فاعل مرفوع )ق وب( لماض مبِّن على الضّم.. والواو فاعل )صرف( مثل نظر )اَّللَّ
، )قوم( «(511)»مفعول به منصوب و )هم( مضاف إليه )الباء( حرف جّر )أهّنم( مثل السابق 

 « (700)»خرب أّن مرفوع )ِل يفقهون( مثل ِل يطؤون

                                         
  681/ 14الناشر: مؤسسة الرسالة )  -القرآن ألِب جعفر الطربي،حتقيق أمحد ُممد شاكر جامع البيان يف تأويل -516
/17417) 

 ( 365/ 1الناشر:مؤسسة الرسالة) -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -515
 (11/55دمشق)–رشيد مؤسسة اإلميان نشر:دار ال-انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-517
 ( من هذه السورة.124يف اآلية ) - 518
 (.125يف اآلية السابقة ) - 511
 ( من هذه السورة.120يف اآلية )- 700
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 واملصدر املؤّول )أهّنم قوم..( يف ُمّل جّر بالباء متعّلق ب )صرف(، والباء للسببّية.
 روائع البيان والتفسري

ُ ُسورٌَة َنظََر بَ ْعُضُهْم ِإىَل بَ ْعٍض َهْل يَ رَاُكْم ِمْن َأَحٍد مُثَّ اْنَصَرُفوا صَ  }َوِإَذا َما أُْنزَِلتْ  َرَف اَّللَّ
 قُ ُلوبَ ُهْم بِأَن َُّهْم قَ ْوٌم َِل يَ ْفَقُهوَن {

ذرون أن يعِن: أن املنافقني الذين حي يف بياهنا إمجاًِل ما نصه: -رمحه هللا-قال السعدي-
تنزل عليهم سورة تنبئهم  ا يف قلوهبم، إذا نزلت سورة ليؤمنوا هبا، ويعملوا  ضموهنا }َنظََر 
، بَ ْعُضُهْم ِإىَل بَ ْعٍض{ جازمني على ترك العمل هبا، ينتظرون الفرصة يف اِلختفاء عن أعني املؤمنني

بعقوبة من  ٍد مُثَّ اْنَصَرُفوا{ متسللني، وانقلبوا معرضني، فجازاهم هللاويقولون: }َهْل يَ رَاُكْم ِمْن َأحَ 
ُ قُ ُلوبَ ُهْم{ أي: صدها عن احلق وخذهلا.  جنس عملهم، فكما انصرفوا عن العمل }َصَرَف اَّللَّ
}بِأَن َُّهْم قَ ْوٌم ِل يَ ْفَقُهوَن{ فقها ينفعهم، فإهنم لو فقهوا، لكانوا إذا نزلت سورة آمنوا هبا، 

 انقادوا ألمرها.و 
واملقصود من هذا بيان شدة نفورهم عن اجلهاد وغريه، من شرائع اإلميان، كما قال تعاىل 

ْنظُُروَن إِلَْيَك عنهم: }فَِإَذا أُنزَلْت ُسوَرٌة ُُمَْكَمٌة َوذُِكَر ِفيَها اْلِقَتاُل رَأَْيَت الَِّذيَن يف قُ ُلوهِبِْم َمَرٌض ي َ 
 (701) ِه ِمَن اْلَمْوِت{.اه َنظََر اْلَمْغِشيِّ َعَليْ 

  

                                         
 ( 1/365الناشر:مؤسسة الرسالة) -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -701
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 َرُءوٌف َلَقْد َجاءَُكْم َرُسوٌل ِمْن أَنْ ُفِسُكْم َعزِيٌز َعَلْيِه َما َعِنتُّْم َحرِيٌص َعَلْيُكْم بِاْلُمْؤِمِننيَ }
 ({128َرِحيٌم )

 (702)إعراب مفردات اآلية 
فعول م)الالم( ِلم القسم لقسم مقّدر )قد( حرف حتقيق )جاءكم( فعل ماض.. والضمري 

، و )كم( ضمري «(703)»به )رسول( فاعل مرفوع )من أنفس( جاّر وجمرور نعت لرسول 
، )على( حرف جّر و )اهلاء( ضمري يف ُمّل «(704)»مضاف إليه )عزيز( نعت لرسول مرفوع 
، )عنّتم( فعل ماض مبِّن على السكون.. و «(706)»جّر متعّلق بعزيز )ما( حرف مصدرّي 

 )مت( ضمري فاعل.
 املؤّول )ما عنّتم( يف ُمّل رفع فاعل الصفة املشّبهة عزيز.واملصدر 

)حريص( نعت آخر لرسول مرفوع )عليكم( مثل عليه متعّلق حبريص )باملؤمنني( جاّر 
 وجمرور متعّلق ب )ر}ف( وهو نعت لرسول مرفوع وكذلك )رحيم(.

 روائع البيان والتفسري
بِاْلُمْؤِمِننَي َرُءوٌف  زِيٌز َعَلْيِه َما َعِنتُّْم َحرِيٌص َعَلْيُكمْ } َلَقْد َجاءَُكْم َرُسوٌل ِمْن أَنْ ُفِسُكْم عَ 

 َرِحيٌم {
عث يف تفسريها ما خمتصره: هذه اآلية الكرمية تدل على أن ب-رمحه هللا-قال الشنقيطي-

هذا الرسول الذي هو من أنفسنا الذي هو متصف هبذه الصفات املشعرة بغاية الكمال، وغاية 
هو أعظم منن هللا تعاىل، وأجزل نعمه علينا، وقد بني ذلك يف مواضع أخر،   -شفقته علينا 
[، 154 \ 3}لقد من هللا على املؤمنني إذ بعث فيهم رسوِل من أنفسهم} اآلية ]كقوله تعاىل: 

                                         
 (11/58دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان -ن حملمود بن عبد الرحيم صايفانظر اجلدول يف إعراب القرآ-702
 أو متعّلق ب )جاءكم( أي منكم.- 703
 أو خرب مقدم، واملصدر املؤّول )ما عّنتم( مبتدأ مؤخر، واجلملة نعت لرسول. - 704
، أو هو فاعل تم به أي بسببهأو اسم موصول يف ُمّل رفع مبتدأ مؤّخر، واجلملة بعده صلة، والعائد ُمذوف أي عنّ - 706

 الصفة املشبهة عزيز.
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وقوله: [ 28 \ 14وقوله:}أمل تر إىل الذين بدلوا نعمة هللا كفرا وأحلوا قومهم دار البوار{ ]
 (705)[ إىل غري ذلك من اآليات.اه 107 \ 21}وما أرسلناك إِل رمحة للعاملني{ ]

فيهم  مينت تعاىل على عباده املؤمنني  ا بعث مجاًِل ما نصه:وزاد السعدي يف بياهنا  إ-
النيب األمي الذي من أنفسهم، يعرفون حاله، ويتمكنون من األخذ عنه، وِل يأنفون عن اِلنقياد 

 له، وهو صلى هللا عليه وسلم يف غاية النصح هلم، والسعي يف مصاحلهم.
 األمر الذي يشق عليكم ويعنتكم.}َعزِيٌز َعَلْيِه َما َعِنتُّْم{ أي: يشق عليه 

}َحرِيٌص َعَلْيُكْم{ فيحب لكم اْلري، ويسعى جهده يف إيصاله إليكم، وحيرص على 
هدايتكم إىل اإلميان، ويكره لكم الشر، ويسعى جهده يف تنفريكم عنه. }بِاْلُمْؤِمِننَي َرُءوٌف 

 َرِحيٌم{ أي: شديد الرأفة والرمحة هبم، أرحم هبم من والديهم.
ذا كان حقه مقدما على سائر حقوق اْللق، وواجب على األمة اإلميان به، وتعظيمه، وهل
 (707) وتوقريه.اه وتعزيره، 

( 121ْلَعِظيِم )}فَِإْن تَ َولَّْوا فَ ُقْل َحْسيبَ اَّللَُّ َِل إَِلَه ِإِلَّ ُهَو َعَلْيِه تَ وَكَّْلُت َوُهَو َربُّ اْلَعْرِش ا
} 

 (708)إعراب مفردات اآلية 
)الفاء( عاطفة )إن( حرف شر  جازم )توّلوا( مضارع جمزوم فعل الشر ، وعالمة اجلزم 
حذف النون.. والواو فاعل، وقد حذف من الفعل إحدى التاءين ختفيفا )الفاء( رابطة جلواب 

أنت )حسيب( مبتدأ مرفوع وعالمة الرفع الضّمة املقّدرة على ما  الشر  )قل( فعل أمر، والفاعل
( لفظ اجلاللة خرب مرفوع )ِل( نافية للجنس )إله( قبل الياء. . و )الياء( ضمري مضاف إليه )اَّللَّ

اسم ِل مبِّن على الفتح يف ُمّل نصب، واْلرب ُمذوف تقديره موجود )إِّل( أداة استثناء )هو( 
 - ِل مع امسهاأو من ُملّ  -ضمري منفصل مبِّن يف ُمّل رفع بدل من الضمري املستكّن يف اْلرب

ليه( مثل األول متعّلق ب )توّكلت( وهو فعل ماض مبِّن على السكون.. و )التاء( فاعل )الواو( )ع

                                         
 2/141لبنان)–أضواء البيان يف إيضا  القرآن بالقرآن للشنقيطي الناشر:دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بريوت- 705
) 

 ( 365/ 1الناشر:مؤسسة الرسالة) -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -707
 (11/58دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان -انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-708
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عاطفة )هو( مبتدأ يف ُمّل رفع )رّب( خرب مرفوع )العرش( مضاف إليه جمرور )العظيم( نعت 
 للعرش جمرور.

 روائع البيان والتفسري
ُ َِل }  َعْرِش اْلَعِظيِم {إَِلَه ِإِلَّ ُهَو َعَلْيِه تَ وَكَّْلُت َوُهَو َربُّ الْ فَِإْن تَ َولَّْوا فَ ُقْل َحْسيبَ اَّللَّ

وىل، يا ُممد، يقول تعاىل ذكره: فإن ت يف تفسريها: -رمحه هللا-قال أبو جعفر الطربي- -
من عند ربك من قومك، فأدبروا عنك ومل يقبلوا ما أتيتهم به من هؤِلء الذين جئتهم باحلق 

ِل ، وما دعوهتم إليه من النور واهلدى }فقل حسيب هللا{، يكفيِن رِب }ِل إله إالنصيحة يف هللا
هو{، ِل معبود سواه }عليه توكلت{، وبه وثقت، وعلى عونه اتكلت، وإليه وإىل نصره 
استندت، فإنه ناصري ومعيِن على من خالفِن وتوىل عِن منكم ومن غريكم من الناس }وهو 

 كلَّ ما دونه، وامللوك كلهم مماليكه وعبيده.   رب العرش العظيم{، الذي ميلك
وإرا عع بوصفه جل ثنا}ه نفسه بأنه رب العرش العظيم، اْلرَب عن مجيع ما دونه أهنم 
عبيده، ويف ملكه وسلطانه، ألن "العرش العظيم"، إرا يكون للملوك، فوصف نفسه بأنه "ذو 

 وأن من دونه يف سلطانه وملكه، جارٍ  غريه،العرش" دون سائر خلقه، وأنه امللك العظيم دون 
 (701)عليه حكمه وقضا}ه.اه 

 َوُهَو َربُّ اْلَعْرِش اْلَعِظيِم َعَلْيِه تَ وَكَّْلتُ  لقوله تعاىل: }يف تفسريه -رمحه هللا-وزاد الشنقيطي-
  ما خمتصره:{ فقال 

 عال.و أمر تعاىل يف هذه اآلية الكرمية نبيه صلى هللا عليه وسلم بالتوكل عليه جل 
وِل شك أنه ممتثل ذلك، فهو سيد املتوكلني عليه صلوات هللا وسالمه، والتوكل على هللا 

 املرسلني صلوات هللا عليهم وسالمه.تعاىل، هو شأن إخوانه من 
كما بني تعاىل ذلك يف آيات أخر، كقوله عن هود عليه وعلى نبينا الصالة والسالم: 

 مما تشركون من دونه فكيدوين مجيعا مث ِل تنظروين إين }قال إين أشهد هللا واشهدوا أين بريء
[ وقوله تعاىل عن نو : }واتل عليهم 65 - 64 \ 11توكلت على هللا رِب وربكم{ اآلية ]

نبأ نو  إذ قال لقومه ياقوم إن كان كرب عليكم مقامي وتذكريي بآيات هللا فعلى هللا توكلت 
                                         

/ 687/ 14الناشر: مؤسسة الرسالة ) -جامع البيان يف تأويل القرآن ألِب جعفر الطربي، حتقيق أمحد ُممد شاكر -701
17610 ) 
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 ليكم غمة مث اقضوا إَ وِل تنظرون{ وقوله تعاىلفأمجعوا أمركم وشركاءكم مث ِل يكن أمركم ع
عن مجلة الرسل: }وما لنا أِل نتوكل على هللا وقد هدانا سبلنا ولنصربن على ما آذيتمونا{ ومن 
أوضح األدلة على عظم توكل نبينا صلى هللا عليه وسلم على هللا قوله يوم حنني، وهو على بغلة 

 (710)كذب... أنا ابن عبد املطلب.اه أنا النيب ِل   يف ذلك املوقف العظيم:
 
 

 فوائد وأحكام سورة التوبة
سورة التوبة من السور العظيمة ووقعها شديد علي املنافقني واملشركني وقد مسيت كما 
علمت "بالفاضحة" ألهنا فضحتهم وكفت نفاقهم وبالتاَ تكثر فوائدها وأحكامها وهي سورة 

ت كشف  من جهة، ومن جهة أخري وأهل الكتابوضحت جبالء عالقة املسلمني باملشركني 
أسرار املنافقني واحوال الناس مع النيب صلى هللا عليه وسلم وعلي السطور التالية نلخص فوائدها 

 فعلنا يف غريها من السور وهللا املستعان وعليه التكالن. وأحكامها حتت عناوين رئيسية كما
 ما جاء يف القتال والنصر
د الكفار واملشركني أمر حث عليه الشرع يف كثري من آيات القرآن القتال واحلث عليه ض

واشتملت سورة التوبة  ،الكفر وجل به اإلسالم، أو ذل يذل به عزيعز هللا ليدخلوا يف الدين بعز 
علي آيات بينات يف احلث علي ذلك وشرع هللا تعاىل لذلك أحكاما أمر املسلمني بالتزامها 

 والعمل هبا من ذلك:
تُ ُلوا اْلُمْشرِِكنَي َحْيُث َوَجْدمُتُوُهمْ تعاىل:قوله -  َوُخُذوُهْم }فَِإَذا اْنَسَلَخ اأْلَْشُهُر احْلُُرُم فَاق ْ

َلُهْم ِإنَّ اَّللََّ َواْحُصُروُهْم َواق ُْعُدوا هَلُْم ُكلَّ َمْرَصٍد فَِإْن تَابُوا َوأَقَاُموا الصَّاَلَة َوآتَ ُوا الزََّكاَة َفَخلُّوا َسِبي
 ({6وٌر َرِحيٌم )َغفُ 

 قلت وهذه اآلية تضم عدة أحكام وفوائد منها:

                                         
 –نقيطي الناشر:دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بريوت أضواء البيان يف إيضا  القرآن بالقرآن للش - 710
 (2/141لبنان)
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قوله تعاىل }فإذا انسلخ األشهر احلرم{ واألشهر احلرم أختلف فيها علي أربع أقوال ذكرها -
 يف أحكامه قال ما خمتصره وبتصرف: -رمحه هللا -ابن عرِب

 فيها أربعة أقوال:
 رد، وذو القعدة، وذو احلجة، واحملرم.األول: أهنا األشهر احلرم املعلومة: رجب الف

 الثاين: أهنا شوال من سنة تسع إىل آخر احملرم.
 الثالث: أهنا أربعة أشهر من يوم النحر من سنة تسع.

الرابع: أهنا متام تسعة أشهر كانت بقيت من عهدهم بناء على أن املراد باملشركني الذين 
 عاهدوا مث مل ينقضوا.

القول األول فساقط ِل ينبغي أن نشتغل به، ِلنعقاد اإلمجاع  : أما-رمحه هللا-مث أضاف
 على فساده.

وأما سائر األقوال فمحتملة، إِل أن الصحيح عندنا أربعة أشهر من يوم النحر كما تقدم، 
وهو الوقت الذي كان فيه األذان، وبه وقع اإلعالم، وعليه ترتب حل العقد املرتبط إليه، وبناء 

 (711)ه األجل املسمى عليه.ا
قلت: الصواب أن شاء هللا تعاىل يف هذه املسألة ما ذهب إليه العالمة ابن القيم وشيخه 

 قال ابن القيم ما خمتصره: -رمحهما هللا-ابن تيمية
[، وليست 6قوله: }فإذا انسلخ األشهر احلرم فاقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم{ ]التوبة: 

 يوم عدة الشهور عند هللا اثنا عشر شهرا يف كتاب هللا هذه احلرم هي احلرم املذكورة يف قوله: }إن
 [ 35خلق السماوات واألرض منها أربعة حرم{ ]التوبة: 

: ومن جعل هذه هي تلك فقوله خطأ، وذلك أن هذه قد بينها رسول (712)قال شيخنا
رم، ذو القعدة وذو احلجة، واحمل»يف احلديث الصحيح بأهنا "  -صلى هللا عليه وسلم  -هللا 

                                         
الطبعة: الثالثة،  -لبنان–نشر:دار الكتب العلمية، بريوت-(2/466انظر أحكام القرآن ِلبن اعرِب )-711

 م 2003-ه 1424
 رمحه هللا تعاىل. -يقصد شيخ اإلسالم ابن تيمية- 712
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وهذه ليست متوالية فال يقال فيها: "  (714)« "الذي بني مجادى وشعبان (713)ورجب مضر
فإذا انسلخت " فإن الثالثة إذا انسلخت بقي رجب، فإذا انسلخ رجب بقي ثالثة أشهر، مث 
يأيت احلرم، فليس جعل هذا انسالخا بأوىل من ذلك، وِل يقال ملثل هذا: )انسلخ( إرا يستعمل 

 تصل.هذا يف الزمن امل
مث إن مجهور الفقهاء على أن القتال يف تلك احلرم مبا ، فكيف يقول: فإذا انسلخ ذو 

 القعدة، وذو احلجة، واحملرم، ورجب فاقتلوا املشركني، وهو قد أبا  فيها قتال املشركني؟
قعدة ، وكان حجه يف ذي ال-رضي هللا عنه  -وأيضا فهذه اآلية نزلت عام حجة الصديق 

 (716)ألجل النسيء الذي كانوا ينسئون فيها.اه على العادة 
تُ ُلوا اْلُمْشرِِكنَي َحْيُث - قلت: وكذلك من أحكامها وفوائدها ما جاء يف قوله تعاىل } فَاق ْ

 َوَجْدمُتُوُهْم {
 : هذا اللفظ وإن كان خمتصا بكل كافر باب، عابد للوثن يف-رمحه هللا-قال ابن عرِب-

شركي لكل من كفر باب، أما أنه حبكم قوة اللفظ يرجع تناوله إىل م العرف، ولكنه عام يف احلقيقة
العرب الذين كان العهد هلم ويف جنسهم، ويبقى الكالم فيمن كفر من أهل الكتاب غريهم، 
فيقتلون بوجود علة القتل، وهي اإلشراك فيهم، إِل أنه قد وقع البيان بالنص عليهم يف هذه 

 السورة.
[: عام يف كل مشرك لكن 6وله تعاىل: }فاقتلوا املشركني{ ]التوبة: :ق-رمحه هللا-مث أضاف

السنة خصت منه من تقدم ذكره قبل هذا من ام وصيب، وراهب، وحشوة، حسبما تقدم بيانه، 

                                         
يف إيضاحه وكانت مضر جتعل رجبا هذا الشهر املعروف اآلن وهو الذي إرا قيده هذا التقييد مبالغة  - 713

 بني مجادى وشعبان فلهذا أضافه النيب صلى هللا عليه وسلم إىل مضر دون تعريف غريهم.
 باب اب تغليظ حترمي الدماء واألعراض واألموال-1571جزء من حديث أخرجه مسلم برقم/  - 714
 1418الطبعة: األوىل،  -الدمام –نشر رمادى للنشر -(2/871يم)أحكام أهل الذمة ِلبن القانظر  - 716

- 1117 
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وبقي حتت اللفظ من كان ُماربا أو مستعدا للحرابة واإلذاية، وتبني أن املراد باآلية: اقتلوا املشركني 
 (715) الذين حياربونكم.اه

قلت: ومما ينبغي أن حييط به القاري علمًا أن هذه اآلية اطلق عليها الفقهاء واملفسرون 
لسلم واملوادعة ا اسم آية السيف واختلفوا فيها هل هي ناسخة ملا قبلها من اآليات اليت حتث علي

 .والصفح وعدم اإلكراه أم ِل؟ واليك بعض أقوال أهل العلم يف هذه املسالة سلفاً وخلفاً 
ما خمتصره: وقوله تعاىل }فإذا انسلخ األشهر احلرم فاقتلوا -رمحه هللا-قال اجلصاص-

املشركني حيث وجدمتوهم{ فمن الناس من يقول إن قوله }وِل تقاتلوهم عند املسجد احلرام{ 
منسوخ بقوله }فاقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم{ ومنهم من يقول هذا احلكم ثابت ِل يقاتل 

من قاتل ويؤيد ذلك ما روي عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال يوم فتح مكة  يف احلرم إِل
"إن مكة حرام حرمها هللا يوم خلق السموات واألرض فإن ترخص مرتخص بقتال رسول هللا 

 (717)صلى هللا عليه وسلم فيها فإرا أحلت له ساعة من هنار مث عادت حراما إىل يوم القيامة
آلية باق غري منسوخ وأنه ِل حيل أن نبتدئ فيها بالقتال ملن مل فدل ذلك على أن حكم ا

يقاتل وقد كان القتال ُمظورا يف الشهر احلرام بقوله }يسئلونك عن الشهر احلرام قتال فيه قل 
 قتال فيه كبري وصد{

مث نسخ بقوله }فإذا انسلخ األشهر احلرم فاقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم{ ومن الناس 
 (718)غري منسوخ واحلظر باق.اه من يقول هو 

مبينا فوائد اآلية وأحكامها وبشيء من التفصيل يف  -رمحه هللا-وقال العالمة ابن باز-
سياق حديثه عن اجلهاد فقال ما خمتصره: اجلهاد: جهادان: جهاد طلب، وجهاد دفاع، واملقصود 

الء دين ات إىل النور، وإعمنهما مجيعا هو تبليغ دين هللا ودعوة الناس إليه وإخراجهم من الظلم
                                         

 1424الطبعة: الثالثة،  -لبنان –نشر: دار الكتب العلمية، بريوت -(  465/ 2انظر أحكام القرآن ِلبن اعرِب )- 715
 م 2003 -ه  
اس، كة حرمها هللا، ومل حيرمها النباب: ليبلغ العلم الشاهد الغائب ولفظه " إن م -(104أخرج البخاري حنوه )برقم/- 717

فال حيل ِلمرئ يؤمن باب واليوم اآلخر أن يسفك هبا دما، وِل يعضد هبا شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول هللا صلى 
  مهللا عليه وسلم فيها، فقولوا: إن هللا قد أذن لرسوله ومل يأذن لكم، وإرا أذن َ فيها ساعة من هنار، مث عادت حرمتها اليو 

 كحرمتها باألمس، وليبلغ الشاهد الغائب " 
 بريوت -الناشر: دار إحياء الرتاث العرِب  -(  1/321) -انظر أحكام القرآن للجصاص - 718
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هللا يف أرضه، وأن يكون الدين كله ب وحده، كما قال عز وجل يف كتابه الكرمي يف سورة البقرة: 
{ وقال يف سورة األنفال: }َوقَاتُِلوُهمْ  َنٌة َوَيُكوَن الدِّيُن َّلِلَِّ َحَّتَّ َِل  }َوقَاتُِلوُهْم َحَّتَّ َِل َتُكوَن ِفت ْ

َنٌة َويَ  { مث قالَتُكوَن ِفت ْ ذا املعع كثرية، وقال النيب : واآليات يف ه-رمحه هللا -ُكوَن الدِّيُن ُكلُُّه َّلِلَِّ
أمرت أن أقاتل الناس حَّت يشهدوا أن ِل إله إِل هللا وأن ُممدا : »-صلى هللا عليه وسلم  -

إِل حبق  مرسول هللا ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مِن دماءهم وأمواهل
رضي  -متفق على صحته من حديث ابن عمر (711)« اإلسالم وحساهبم على هللا عز وجل 

 .-هللا عنهما 
بعد أن ذكر أدلة اخري: واألحاديث يف هذا املعع كثرية، ويف هذه  -رمحه هللا -مث قال

غ والدعوة اآليات الكرميات الدِللة الظاهرة على وجوب جهاد الكفار واملشركني وقتاهلم بعد البال
صلى هللا عليه  -إىل اإلسالم، وإصرارهم على الكفر، حَّت يعبدوا هللا وحده ويؤمنوا برسوله ُممد 

ويتبعوا ما جاء به، وأنه ِل حترم دما}هم وأمواهلم إِل بذلك وهي تعم جهاد الطلب،  -وسلم 
مال بقول أهلها، ع وجهاد الدفاع، وِل يستثع من ذلك إِل من التزم باجلزية بشروطها إذا كان من

 َوَرُسولُُه َوَِل هللا عز وجل: }قَاتُِلوا الَِّذيَن َِل يُ ْؤِمُنوَن بِاَّللَِّ َوَِل بِاْليَ ْوِم اآْلِخِر َوَِل حُيَّرُِموَن َما َحرََّم اَّللَُّ 
  َوُهْم َصاِغُروَن{ دٍ َيِديُنوَن ِديَن احلَْقِّ ِمَن الَِّذيَن أُوُتوا اْلِكَتاَب َحَّتَّ يُ ْعطُوا اجْلِْزيََة َعْن يَ 

ناف أنه أخذ اجلزية من جموس هجر، فهؤِلء األص -صلى هللا عليه وسلم  -وثبت عن النيب 
الثالثة من الكفار وهم اليهود والنصارى واجملوس ثبت بالنص أخذ اجلزية منهم فالواجب أن 

رون، أما د وهم صاغجياهدوا ويقاتلوا مع القدرة حَّت يدخلوا يف اإلسالم أو يؤدوا اجلزية عن ي
 - عليه وسلم صلى هللا -غريهم فالواجب قتاهلم حَّت يسلموا يف أصح قَو العلماء؛ ألن النيب 

قاتل العرب حَّت دخلوا يف دين هللا أفواجا، ومل يطلب منهم اجلزية، ولو كان أخذها منهم جائزا 
جواز أخذها  ل العلم إىلحتقن به دما}هم وأمواهلم لبينه هلم، ولو وقع ذلك لنقل. وذهب بعض أه

من مجيع الكفار حلديث بريدة املشهور يف ذلك املخرج يف صحيح مسلم، والكالم يف هذه 
املسألة وحترير اْلالف فيها وبيان األدلة مبسو  يف كتب أهل العلم من أراده وجده، ويستثع 

                                         
 باب: احلياء من اإلميان -26(رضي هللا عنهما )برقم/-أخرجه البخاري من حديث ابن عمر - 711
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ال ما مل يشاركوا ل القتمن الكفار يف القتال النساء والصبيان والشيخ اهلرم وحنوهم ممن ليس من أه
 فيه، فإن شاركوا فيه وساعدوا عليه بالرأي واملكيدة قوتلوا كما هو معلوم من األدلة الشرعية.

 وقد كان اجلهاد يف اإلسالم على أطوار ثالثة:
الطور األول: اإلذن للمسلمني يف ذلك من غري إلزام هلم، كما يف قوله سبحانه: }أُِذَن 

 لِلَِّذيَن يُ َقاتَ ُلوَن بِأَن َُّهْم ظُِلُموا َوِإنَّ اَّللََّ َعَلى َنْصرِِهْم َلَقِديٌر{ 
الطور الثاين: األمر بقتال من قاتل املسلمني والكف عمن كف عنهم، ويف هذا النوع نزل 

{ اآليةقوله  َ الرُّْشُد ِمَن اْلَغيِّ  تعاىل: }َِل ِإْكرَاَه يف الدِّيِن َقْد تَ بَ نيَّ
عاىل: وقوله تعاىل: }َوُقِل احلَْقُّ ِمْن َربُِّكْم َفَمْن َشاَء فَ ْليُ ْؤِمْن َوَمْن َشاَء فَ ْلَيْكُفْر{ وقوله ت

-رمحه هللا-بُّ اْلُمْعَتِديَن{ وذكر تَ ْعَتُدوا ِإنَّ اَّللََّ َِل حيُِ }َوقَاتُِلوا يف َسِبيِل اَّللَِّ الَِّذيَن يُ َقاتُِلوَنُكْم َوَِل 
 آيات أخري مث أضاف:

الطور الثالث: جهاد املشركني مطلقا وغزوهم يف بالدهم حَّت ِل يكون فتنة ويكون الدين  
، دكله ب ليعم اْلري أهل األرض وتتسع رقعة اإلسالم ويزول من طريق الدعوة دعاة الكفر واإلحلا

وينعم العباد حبكم الشريعة العادل، وتعاليمها السمحة، وليخرجوا هبذا الدين القومي من ضيق 
الدنيا إىل سعة اإلسالم، ومن عبادة اْللق إىل عبادة اْلالق سبحانه، ومن ظلم اجلبابرة إىل عدل 

 -ُممد  االشريعة وأحكامها الرشيدة، وهذا هو الذي استقر عليه أمر اإلسالم وتويف عليه نبين
 وأنزل هللا فيه قوله عز وجل يف سورة براءة وهي من آخر ما نزل: -صلى هللا عليه وسلم 

تُ ُلوا اْلُمْشرِِكنَي َحْيُث َوَجْدمُتُوُهْم{، وقوله سبحانه يف  سورة }فَِإَذا اْنَسَلَخ اأْلَْشُهُر احْلُُرُم فَاق ْ
َنةٌ  { واألحاد األنفال: }َوقَاتُِلوُهْم َحَّتَّ َِل َتُكوَن ِفت ْ يث السابقة كلها تدل َوَيُكوَن الدِّيُن ُكلُُّه َّلِلَِّ
 على هذا القول وتشهد له بالصحة.

وقد ذهب بعض أهل العلم إىل أن الطور الثاين وهو القتال ملن قاتل املسلمني والكف 
عمن كف عنهم قد نسخ؛ ألنه كان يف حال ضعف املسلمني فلما قواهم هللا وكثر عددهم 

مروا بقتال من قاتلهم ومن مل يقاتلهم، حَّت يكون الدين كله ب وحده أو يؤدوا اجلزية وعدهتم أ
إن كانوا من أهلها، وذهب آخرون من أهل العلم إىل أن الطور الثاين مل ينسخ بل هو باق 
يعمل به عند احلاجة إليه، فإذا قوي املسلمون واستطاعوا بدء عدوهم بالقتال وجهاده يف سبيل 

وا ذلك عمال بآية التوبة وما جاء يف معناها، أما إذا مل يستطيعوا ذلك فإهنم يقاتلون من هللا فعل
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قاتلهم واعتدى عليهم، ويكفون عمن كف عنهم عمال بآية النساء وما ورد يف معناها، وهذا 
وهبذا  - رمحه هللا -القول أصح وأوىل من القول بالنسخ وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية 

ل من له أدّن بصرية أن قول من قال من كتاب العصر وغريهم: أن اجلهاد شرع للدفاع يعلم ك
فقط قول غري صحيح واألدلة اليت ذكرنا وغريها ختالفه، وإرا الصواب هو ما ذكرنا من التفصيل  

وسرية  -صلى هللا عليه وسلم  -كما قرر ذلك أهل العلم والتحقيق، ومن تأمل سرية النيب 
يف جهاد املشركني اتضح له ما ذكرنا وعرف مطابقة ذلك ملا  -هللا عنهم  رضي -أصحابه 

 (720) أسلفنا من اآليات واألحاديث، وهللا َو التوفيق.اه 
مد لبيان خالصة حكم اآلية وب احل –فيه الكفاية  -رمحه هللا-قلت: وما ذكره ابن باز

 واملنة.
تُ ُلوا اْلُمْشرِِكنَي َحْيُث َوَجْدمُتُو - ُهْم َوُخُذوُهْم ومنها قوله تعاىل: } فَِإَذا اْنَسَلَخ اأْلَْشُهُر احْلُُرمُ فَاق ْ

اَّللََّ  َلُهْم ِإنَّ َواْحُصُروُهْم َواق ُْعُدوا هَلُْم ُكلَّ َمْرَصٍد فَِإْن تَابُوا َوأَقَاُموا الصَّاَلَة َوآتَ ُوا الزََّكاَة َفَخلُّوا َسِبي
 ( { 6َغُفوٌر َرِحيٌم )

ح مستدِل هبذه اآلية يف أحكامه فقال ما خمتصره: دليل صحي -رمحه هللا-وذكر ابن عرِب-
ني تعلق به على أهل الردة يف قوله: ألقاتلن من فرق ب -رضي هللا عنه  -على ما كان الصديق 

اة، فتعلق عصمة بإقام الصالة وإيتاء الزكالصالة والزكاة؛ فإن الزكاة حق املال؛ ألن هللا تعاىل علق ال
 هبما.

 :-رمحه هللا -وأضاف
[: وهو إشارة إىل ترك قتاهلم وحصرهم ومنعهم عن 6قوله: }فخلوا سبيلهم{ ]التوبة: 

 (721)التصرف، وأِل يرصد هلم غيلة، وِل يقطع على أحد فعل ذلك سبيله.اه 
ة ما خمتصره: على أن إلقام -رمحه هللا-وزاد الكيا هراسي يف البيان ألحكامها فقال-

الصالة وإيتاء الزكاة مدخال يف ختلية سبيلهم، كما أن للتوبة مدخال يف ذلك، وبذلك احت  أبو 
                                         

أشرف  -باب/ املقصود من اجلهاد-(2/437ه هللا )انظر جمموع فتاوى العالمة عبد العزيز بن باز رمح - 720
 (720على مجعه وطبعه: ُممد بن سعد الشويعر)

 1424الطبعة: الثالثة،  -لبنان –نشر: دار الكتب العلمية، بريوت -( 476/ 2انظر أحكام القرآن ِلبن اعرِب ) - 721
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ا بكر رضي هللا عنه يف أن التوبة ِل تكفى يف ختلية سبيلهم والكف عن قتلهم، حَّت ينضاف إليه
 دماءهم فإذا قالوها عصموا مِن»لصالة وإيتاء الزكاة، وقال إنه صّلى هللا عليه وسّلم قال: فعل ا

 (722)« وأمواهلم إِل حبقها
 فلم تثبت العصمة  جرد اإلسالم، وذكر أن الزكاة من حقها.

 : فمن جحد أحدمها فقتله مبا ، وهذا يستأصل وجه التخصيص.-رمحه هللا -مث أضاف
 .قبل وقت الصالة والزكاة فال قتل عليه، ومل يقم الصالة وِل الزكاة مجيعافإن قيل: فإذا تاب 

اجلواب: أن التوبة إن كفت على هذا الرأي، فذكر الصالة والزكاة لغو، وهو  ثابة من 
يقول: فإن تابوا ودخلوا الدار ولبسوا الثوب. نعم، فهمنا من جعلهما شرطا خروج ما قبل حالة 

 أن جيعلهما شرطا، وملا وجبا ولزما.الوجوب، ألنه ِل جيوز 
 فالظاهر ما قاله الصّديق، وهو جواز ُماربتهم إذا امتنعوا من القيام هبما.

وقد كان كثري من الناس يعرتفون بوجوب الزكاة، لكنهم كانوا ميتنعون من دفعها إليه، وأمر 
ّلم لقاتلتهم  عليه وسمع ذلك  حاربتهم وقال: "لو منعوين عقاِل مما أعطوا رسول هللا صّلى هللا

 (723)عليه"
فتبني بذلك أن الزكاة لإلمام فيها حق األخذ، فمَّت امتنعوا واحنازوا إىل فئة حل قتاهلم 
 وقتلهم، ما داموا مصرين على اِلمتناع، وكذلك إذا امتنعوا من الصالة، وفعلها على وجه يظهر.

 حق أين أن هذا جائز يففإن قيل: فقد خص هللا تعاىل هذا باملشركني وقتاهلم، فمن 
 املؤمنني؟

واجلواب: أنه إذا ثبت أن التوبة تسقط القتل، وإقام الصالة وإيتاء الزكاة تسقط القتل، 
 فمقتضاه: أن املشرك إذا تاب ومل يصل ومل يزك وجب عليه القتل، وهذا ما نقوله.
عي خيصص شافيبقى أن يقال: إن اآلية أوجبت التسوية بني منع الصالة ومنع الزكاة، وال

 بالصالة.

                                         
 242جزء من حديث سبق خترجيه برقم/- 722
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واجلواب: أن عند الشافعي ِل فرق بني البابني، إِل أن يف الزكاة أخذها ممكن قهرا، ويف 
الصيام ميكن أن حيبس يف موضع فيجعل ممسكا، والركن األعظم يف الصوم اإلمساك، فأما الصالة، 

 فاستيفا}ها منه غري
زكاة إذا نه،  ثابة قتل تارك المكن، فكان قتل تارك الصالة من حيث تعذر استيفا}ها م

 (724)احناز إىل فئة.اه 
 

 ما جاء يف املشركني والتعامل معهم
تكثر احلاجة يف عصرنا هذا يف معرفة أحكام شريعتنا يف التعامل مع املشركني والكفار 
وحكم املعاهدات بيننا وبينهم وضوابط اِللتزام هبا وقد مشلت سورة التوبة أحكام وفوائد مهمة 

 احلاجة إليها وبالتحديد من ذلك: تكثر
 ( {1} بَ رَاَءٌة ِمَن اَّللَِّ َوَرُسولِِه ِإىَل الَِّذيَن َعاَهْدمُتْ ِمَن اْلُمْشرِِكنَي)قوله تعاىل:-

واليك ما قاله علمائنا سلفًا وخلفًا يف العهود مع املشركني يف إطار الشرع املطهر وهللا 
 املستعان.
مام قوله تعاىل: } ِمَن اَّللَِّ َوَرُسولِِه{، اعلم أن اإل ما نصه:قال الكيا هراسي يف أحكامه -

إذا استشعر من أهل العهد جناية، أو توقع منهم غائلة، كان له نبذ عهدهم إليهم، دفعا 
لغائلتهم، حَّت ِل يؤتى من حيث ِل يشعر، إِل أنه إرا جيوز ذلك بأن جياهر بنبذ العهد إليهم، 

، فيشبه الغدر، وجيوز أيضا أن يعاهد املشركني إىل أن يرى «(726)»حَّت ِل يكتسبهم مغافصة 
فيه رأيه، كما عاهد أهل خيرب، وقال يف العهد: أقركم ما أقركم هللا مث أجالهم عمر، وكل ذلك 

 جائز.
ل على دوإذا ثبت ذلك فقوله: )بَراَءٌة ِمَن اَّللَِّ َوَرُسولِِه ِإىَل الَِّذيَن عاَهْدمُتْ ِمَن اْلُمْشرِِكنَي(: ي

 (725)أن عهدا قد تقدم بينهم، وأنه قد نقض.اه 

                                         
 الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت  -(178/ 4انظر أحكام القرآن للكيا اهلراسي)- 724
 مغافصة: األخذ على غرة. - 726
 الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت  -(172/ 4انظر أحكام القرآن للكيا اهلراسي)  - 725
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يف بيان أحكامها فقال ما خمتصره: ِل جيوز عقد اهلدنة ِلقليم أو -رمحه هللا–وزاد النووي -
صقع عظيم إِل لإلأمام أو ملن فوض إليه اِلمام ألنه لو جعل ذلك إىل كل واحد مل يؤمن أن 

نه، م فيعظم الضرر فلم جيز إِل لإلمام أو للنائب عيهادن الرجل أهل إقليم، واملصلحة يف قتاهل
فإن كان اِلمام مستظهرا نظرت فإن مل يكن يف اهلدنة مصلحة مل حيز عقدها لقوله عز وجل 
}فال هتنوا وتدعوا إىل السلم وأنتم اِل علون وهللا معكم({ وإن كان فيها مصلحة بأن يرجو 

غريهم جاز أن يهادن أربعة أشهر لقوله عز وجل  إسالمهم أو بذل اجلزية أو معاونتهم على قتال
}براءة من هللا ورسوله إىل الذين عاهدمت من املشركني فسيحوا يف اِلرض أربعة أشهر{ وِل جيوز 
أن يهادهنم سنة فما زاد ألهنا مدة جيب فيها اجلزية فال جيوز إقرارهم فيها من غري جزيه، وهل 

 سنة فيه قوِلن جيوز فيما زاد على أربعة أشهر وما دون
 )أحدمها(

أنه ِل جيوز ِلن هللا تعاىل أمر بقتال أهل الكتاب إىل أن يعطوا اجلزية لقوله تعاىل }قاتلوا 
الذين ِل يؤمنون باب وِل باليوم اآلخر وِل حيرمون ما حرم هللا ورسوله {وأمر بقتال عبدة اِلوثان 

أربعة  وجدمتوهم{ مث اذن يف اهلدنة يفإىل أن يؤمنوا، لقوله عز وجل }فاقتلوا املشركني حيث 
 أشهر وبقى ما زاد على ظاهر اآليتني.

 والقول الثاين أنه جيوز ألهنا مدة تقصر عن مدة اجلرية فجاز فيها عقد اهلدنة كأربعة أشهر.
وإن كان اِلمام غري مستظهر بأن كان يف املسلمني ضعف وقلة، ّو املشركني قوة وكثرة 

ا لكن العدو على بعد وحيتاج يف قصدهم إىل مؤنة جمحفة جاز عقد اهلدنة أو كان اِلمام مستظهر 
إىل مدة تدعو إليها احلاجة، وأكثرها عشر سنني، ألن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هادن 
قريشا يف احلديبية عشر سنني، وِل جيوز فيما زاد على ذلك ِلن اِلصل وجوب اجلهاد إِل فيما 

شر سنني وبقى ما زاد على اِلصل وإن قد على عشر سنني وانقضت وردت فيه الرخصة، وهو ع
واحلاجة باقية استأنف العقد فيما تدعو احلاجة إليه، وإن عقد على أكثر من عشر سنني بطل 

 (727)فيما زاد على العشر.اه 

                                         
 نشر دار الفكر-باب اهلدنة-(11/420نووي )اجملموع شر  املهذب لل انظر- 727
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مة يف أحكامه فائدة اِلمهال ألربعة اشهر وحك -رمحه هللا –قلت: وقد بني الكيا اهلراسي-
 ما نصه: بقى أن يقال: ذلك فقال

 فلم قال: )َفِسيُحوا يف اأْلَْرِض أَْربَ َعَة َأْشُهٍر(، وإذا انتقض العهد فلم جاز اإلمهال؟
فيقال: ِل يبعد جواز اإلمهال ملا فيه من املصلحة يف تدبر من أمهل يف عاقبة أمره ومآل 

 ن يتوقع الغوث، فأما من ِلحاله، وأن ذلك يكون داعيا إىل اإلسالم، وإرا ِل حيسن اِلمهال مل
.} ُر ُمْعِجزِي اَّللَِّ  خيشى الغوث، فال يقبح منه اِلمهال، ودل عليه قوله: }َواْعَلُموا أَنَُّكْم َغي ْ

ومعناه: غري معجزيه، بتمكني نبيه منهم، ونصرته عليهم، أو نفاذ مراد هللا تعاىل فيهم  ا 
ذه املدة، زِي اْلكاِفرِيَن( فكان املقصود من التسمح هبشاء، وهو معع قوله تعاىل: )َوَأنَّ اَّللََّ خمُْ 

 التوصل إىل هذه البغية، وهو رجاء اإلسالم.
وإذا بان السبب الذي ألجله جيوز نبذ عهود الكفار إليهم، فقد قال ابن عباس: إن 

فيمن   هاملشركني أخذوا يف نقض عهودهم اليت بينهم وبينه صّلى هللا عليه وسلم، فأمر هللا تعاىل نبي
كان عهده أربعة أشهر، أن يقره إىل مضي هذه املدة، وذلك من يوم النحر إىل عشر من شهر 
ربيع اآلخر، ومن كان له من العهد أكثر، أمر أن حيط إىل ذلك، ومن كان أقل، أمر أن يرجع 
 خبه إىل هذا القدر، ومن مل يكن له عهد، أمر أن جيعل له مخسني ليلة من يوم النحر إىل انسال

احملرم، إِل حي من بِن كنانة، كان قد بقي من عهدهم تسعة أشهر، فأمر هللا تعاىل أن يتم 
}َفَأمتُّوا  - قولهإىل -عهدهم إىل مدهتم، وهو معع قوله:}ِإِلَّ الَِّذيَن عاَهْدمُتْ ِمَن اْلُمْشرِِكنَي{ 

 (728). اه 4إِلَْيِهْم َعْهَدُهْم ِإىل ُمدَّهِتِْم{، اآلية 
 والرتجيح بني األقوال ما ذكره-أي معاهدة املشركني-سك اْلتام هذه املسألةقلت: وم-

قال: فصل اْلطاب يف هذا الباب: أنه قد كان بني رسول -رمحه هللا -شيخ اإلسالم ابن تيمية
وبني مجيع املشركني عهد، وهو أن ِل يصد أحد عن البيت، وِل  -صلى هللا عليه وسلم  -هللا 

حلرام، فجعل هللا عهدهم أربعة أشهر، وكان بينه وبني أقوام منهم عهود خياف أحد يف الشهر ا
 إىل أجل مسمى، فأمر بالوفاء هلم، وإمتام عهدهم إذا مل خيش غدرهم.
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وهذا أيضا ضعيف جدا: وذلك أن منعهم من البيت حكم أنزل يف غري هذه اآلية يف قوله 
التوبة: يقربوا املسجد احلرام بعد عامهم هذا{ ]تعاىل: }يا أيها الذين آمنوا إرا املشركون جنس فال 

[: وهذا املعع غري معع قوله: }براءة من هللا ورسوله إىل الذين عاهدمت من املشركني{ ]التوبة: 28
1.] 

وأيضا، فمنعهم من املسجد احلرام عام فيمن كان له عهد ومن مل يكن له عهد، والرباءة 
ة: }براءة من هللا ورسوله إىل الذين عاهدمت من املشركني{ ]التوبخاصة باملعاهدين كما قال تعاىل: 

[، ومل يقل: )إىل مجيع املشركني( كما قال هناك: }إرا املشركون جنس فال يقربوا املسجد احلرام{ 1
 [.28]التوبة: 

وأيضا فمن له أجل يّو له إىل أجله، وهم الذين عاهدوه، فما استقاموا هلم يستقيم هلم، 
 فهم ممنوعون من املسجد احلرام. ومع هذا

رضي هللا  -وأيضا فاملنع من املسجد احلرام كان ينادي به أبو بكر وأعوانه علي وغريه 
ِل حيجن بعد العام مشرك، وِل يطوفن بالبيت »، فينادون يوم النحر: " -عنهم أمجعني 

 ". (721)«عريان
 عرب.العادة اليت كانت يف الألجل  -رضي هللا عنه  -وأما نبذ العهود فإرا توِله علي 

ه وسلم صلى هللا علي -وأيضا، فاألمان الذي كان حلجاج البيت مل يكن بعهد من النيب 
وأمان منه، بل كان هذا دينهم يف اجلاهلية، وقام اإلسالم عليه حَّت أنزل هللا: }يا أيها الذين  -

[، فبهذه اآلية 28ذا{ ]التوبة: آمنوا إرا املشركون جنس فال يقربوا املسجد احلرام بعد عامهم ه
منعوا، ِل بالرباءة من املعاهدين، وقد كان أنزل هللا فيهم: }يا أيها الذين آمنوا ِل حتلوا شعائر هللا 
وِل الشهر احلرام وِل اهلدي وِل القالئد وِل آمني البيت احلرام يبتغون فضال من رهبم ورضوانا{ 

مطلقا، مث ملا منع منه املشركون، وعلموا أهنم ممنوعون [، فنهوا عن التعرض لقاصديه 2]املائدة: 
 من جهة هللا تعاىل، كان من أمنهم بعد ذلك ظاملا لنفسه ُماربا ب ورسوله.

أما القتل يف الشهر احلرام فقد كان ُمرما بقوله: }يسألونك عن الشهر احلرام قتال فيه قل 
 [.217قتال فيه كبري{ ]البقرة: 
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ف: فإن كان مل ينسخ مل يكن يف اآلية إذن فيه، وإن كان منسوخا ويف نسخه قوِلن للسل
فليس يف " الرباءة " ما يدل على نسخه، وِل قال أحد من السلف: إن هذه اآلية أباحت القتال 
يف الشهر احلرام، وإهنا الناسخة لتحرميه، فإن هذه اآلية إرا فيها الرباءة من املعاهدين، والشهر 

ت عاما، فلم يكن جيوز أن يقاتل فيه احملاربون وآية حترمي القتال فيه إرا نزلاحلرام، كان حترميه 
 قبل، ومل يكونوا معاهدين، وإرا عاهدهم بعد بدر بأربع سنني. (730)بسبب ابن احلضرمي

وأيضا، فإنه استثع من الذين تربأ إليهم من عاهده عند املسجد احلرام، وأولئك ِل يبا  
 رام وِل غريه، فكيف يكون الذي العاملني.قتاهلم ِل يف الشهر احل

فإذا علم أن املعاهدين يتناول النوعني، وأن هللا أمر بنبذ العهد الذي ليس بعقد ِلزم، وأمر 
بالوفاء بالعهد الالزم، كان يف هذا إقرار للقرآن على ما دل عليه، ووافقته عليه السنة وأصول 

 (731)الشرع، ومصايف اإلسالم، وهللا املستعان.اه 
َم اَّللَِّ مُثَّ }َوِإْن َأَحٌد ِمَن اْلُمْشرِِكنَي اْسَتَجاَرَك َفَأِجْرُه َحَّتَّ َيْسَمَع َكاَل ومنها قوله تعاىل:-

 ({5أَْبِلْغُه َمْأَمَنُه َذِلَك بِأَن َُّهْم قَ ْوٌم َِل يَ ْعَلُموَن )

طمعا ّ إسالمه جواز إجارة املشرك كما هو ظاهر  قلت: يف هذه اآلية فوائد وأحكام منها
 وذلك بعد يسمع كالم هللا تعاىل وهو خالفا للمرتد فإنه يقتل مع القدرة عليه.

 ونطر  هنا أقوال علمائنا يف أحكامها وفوائدها وهللا املستعان.

                                         
إلسالم. أصله االعالء ابن احَلْضَرمي العالء بن عبد هللا احلضرمّي: صحاِب، من رجال الفتو  يف صدر  - 730

ه  وجعل له  8من حضرموت. سكن أبوه مكة، فولد هبا العالء ونشأ. ووِله رسول هللا صّلى هللا عليه وسلم البحرين سنة 
جباية " الصدقة " وأعطاه كتابا فيه فرائض الصدقة يف اإلبل والبقر والغنم والثمار واألموال، وأمره أن يأخذ الصدقة من 

 قرائهم. وبعد وفاة النيب صّلى هللا عليه وسلم أقرّه أبو بكر، مث عمر ووجهه عمر إىل البصرة فماتأغنيائهم ويرّدها على ف
نشر -(4/264يف الطريق، يف قرية من أرض متيم امسها " لياس " وقيل: مات يف البحرين. انظر اإلعالم للزركلي خمتصراً )

 دار العلم للماليني.
 – 1418الطبعة: األوىل،  -الدمام –نشر رمادى للنشر -( 2/888)أحكام أهل الذمة ِلبن القيم  - 731
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 شعيبيف أحكامه مع ذكر تعليق الشيخ  -رمحه هللا-من ذلك ما ذكر الطحاوي -
الم هللا قال ما خمتصره: وحقيقة ك -رمحه هللا–وي يف بيان مقصود الطحا-رمحه هللا–األرنؤو  

تعاىل اْلارجية: هي ما يسمع منه أو من املبلغ عنه، فإذا مسعه السامع علمه وحفظه. فكالم هللا 
مسموع له معلوم ُمفوظ، فإذا قاله السامع فهو مقروء له متلو، فإن كتبه فهو مكتوب له مرسوم. 

يف  صح نفيه. واجملاز يصح نفيه، فال جيوز أن يقال: ليسوهو حقيقة يف هذه الوجوه كلها ِل ي
املصحف كالم هللا، وِل: ما قرأ القارئ كالم هللا، وقد قال تعاىل: }وإن أحد من املشركني 

[. وهو ِل يسمع كالم هللا من هللا، وإرا يسمعه 5استجارك فأجره حَّت يسمع كالم هللا{ ]التوبة: 
لى فساد قول من قال: إن املسموع عبارة عن كالم هللا وليس من مبلغه عن هللا. واآلية تدل ع

[، ومل يقل حَّت يسمع ما هو 5هو كالم هللا، فإنه تعاىل قال: }حَّت يسمع كالم هللا{ ]التوبة: 
عبارة عن كالم هللا. واألصل احلقيقة. ومن قال: إن املكتوب يف املصاحف عبارة عن كالم هللا، 

ها كالم هللا: فقد خالف الكتاب والسنة وسلف األمة، وكفى بذلك أو حكاية كالم هللا، وليس في
 ضالِل.انتهي كالمه

ال أنه وكالم الطحاوي رمحه هللا يرد قول من قيف تعليقه:-رمحه هللا–شعيب األرنؤو  وقال 
معع واحد ِل يتصور مساعه منه، وأن املسموع املنزل املقروء واملكتوب ليس كالم هللا، وإرا هو 

عنه. فإن الطحاوي رمحه هللا يقول: كالم هللا منه بدا. وكذلك قال غريه من السلف، عبارة 
ويقولون: منه بدا، وإليه يعود. وإرا قالوا: منه بدا، ألن اجلهمية من املعتزلة وغريهم كانوا يقولون 
ه، بإنه خلق الكالم يف ُمل، فبدأ الكالم من ذلك احملل. فقال السلف: منه بدا أي هو املتكلم 

فمنه بدا، ِل من بعض املخلوقات، كما قال تعاىل: }تنزيل الكتاب من هللا العزيز احلكيم{ 
[. }قل نزله رو  القدس من ربك باحلق{ 13[. }ولكن حق القول مِن{ ]السجدة: 1]الزمر: 
ور : يرفع من الصدور واملصاحف، فال يبقى يف الصد-[. ومعع قوهلم: وإليه يعود 102]النحل: 

 (732)ية وِل يف املصاحف. كما جاء ذلك يف عدة آثار.اه منه آ

                                         
: بريوت الطبعة -الناشر: مؤسسة الرسالة  -حتقيق: شعيب األرنؤو   -(/1/116شر  العقيدة الطحاوية )انظر - 732
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حانه قال ما خمتصره وبتصرف: فهو سب–رمحه هللا  -ومن فوائدها ما ذكره ابن عثيمني-

وتعاىل يتكلم، والكالم كمال، وهلذا يعد اْلرس عيبا ونقصا، فله الكالم، وكالمه سبحانه وتعاىل 
 ه حروف، ونعلم أن كالمه يسمع ويرد عليه.حبرف وصوت؛ ألننا جند أن ما يتكلم هللا ب

أما األول: وهو أن كالمه حبرف، فهو أشهر من أن يذكر، فكل الكالم الذي ذكره هللا 
عن نفسه جنده حبروف، فمثال القرآن الكرمي مساه هللا تعاىل كالما له، فقال: }َوِإْن َأَحٌد ِمَن 

{ )التوبة: اآلية اْلُمْشرِِكنَي اْسَتَجاَرَك َفَأِجْرُه َحَّتَّ يَ  ( ومعلوم أن القرآن حروف، 5ْسَمَع َكالَم اَّللَِّ
ُ يَا ِعيَسى اْبَن َمْرمَيَ{ )املائدة: اآلية  (، }ِإْذ قَاَل َربَُّك لِْلَمالِئَكِة 115مث إن هللا يقول: }َوِإْذ قَاَل اَّللَّ

آلية ُكْن أَْنَت َوَزْوُجَك اجْلَنََّة{ )البقرة: ا((، }َوقُ ْلَنا يَا آَدُم اسْ 71ِإيّنِ َخاِلٌق َبَشراً ِمْن ِطنٍي{ )ّص: 
(، كل هذه املقوِلت حروف متتابعة وليست متقارنة، فقوله: }يَا ِعيَسى ِإيّنِ ُمتَ َوفِّيَك{ )آل 36

(، فعيسى بعد )يا(، وقوله: }إين متوفيك{ بعد عيسى فهي متتابعة بعضها 66عمران: اآلية 
 أن تكون متقارنة. بعد بعض، وليست متقارنة وِل ميكن

ّيًا{ وكذلك فكالم هللا بصوت، لقوله تعاىل: }َونَاَديْ َناُه ِمْن َجاِنِب الطُّوِر اأْلَمْيَِن َوقَ رَّبْ َناُه جنَِ 
( فاملناداة بصوت مرتفع، واملناجاة بصوت. منخفض، وكل ذلك وصف هللا به نفسه 62)مرمي: 

 جنَِيًّا{( فهذه كلها صفة للصوت.قال: }َونَاَديْ َناُه({ وقال: })َوقَ رَّبْ َناُه 
ويف السنة "يقول هللا تعاىل: يا آدم! فيقول: لبيك وسعديك. فينادى بصوت إن هللا يأمرك 

 (733)أن خترج من ذريتك بعثاً إىل النار" 
مث إن احملاورة اليت تقع بني هللا وبني رسله تكون بشيء مسموع بال شك، فإن موسى عليه 

( }قَاَل ِهَي 17هللا حياوره قال: }َوَما تِْلَك بَِيِميِنَك يَا ُموَسى{ )طه: الصالة والسالم ملا كان 
َ ِفيَها َمآِرُب ُأْخَرى{ )طه:  َها َوأَُهشُّ هِبَا َعَلى َغَنِمي َوَِ ُأ َعَلي ْ ( }قَاَل أَْلِقَها يَا 18َعَصاَي أَتَ وَكَّ

( }قَاَل ُخْذَها َوِل خَتَْف َسُنِعيُدَها 20{)طه: ( }َفأَْلَقاَها فَِإَذا ِهَي َحيٌَّة َتْسَعى11ُموَسى{ )طه: 

                                         
 

[، 23فاعة عنده إِل ملن أذن له..{ ]سبأ: باب قول هللا تعاىل: }وِل تنفع الش -(7483أخرجه البخاري )برقم/  - 733
 " ومل يقل: ماذا خلق ربكم "
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( وموسى صلى هللا عليه وسلم كان يسمع هذا وِل ميكن أن يسمع 21ِسريَتَ َها اأْلُوىَل{)طه: 
 شيئا بال صوت، فالبد من صوت. فكالم هللا إذا حبرف وصوت.

 بعد كالم:-رمحه هللا -مث أضاف
هللا عز وجل، وهو مذهب تؤيده األدلة الشرعية وهذا مذهب أهل السنة واجلماعة يف كالم 

 (734)واألدلة العقلة واألدلة اللغوية؛ ألن الكالم ِل يعقل إِل حبرف وصوت.اه 
 قال:-رمحه هللا-قلت: ومن أحكام اآلية ما ذكرهالكيا هراسي-

اعلم أن هذا ِل دِللة فيه على أمان مشرك، ووجوب بذل األمان فيمن يطلب األمان، 
 تعاىل إرا ذكر ذلك وشرع األمان لفائدة، وهي مساع األدلة من كتاب هللا تعاىل، وذلك أن هللا

والكفار مَّت طلبوا تعرف التوحيد والعدل وبطالن ما هم عليه وجب ذلك، وإذا وجب على 
 الرسول صّلى هللا عليه وسلم، وجب على سائر األمة، بل على سائر اجملاهدين.

طلبه التعرف للدين، والوقوف على األدلة، ألنه لو حل  وِل حيل للمجاهد قتل الكافر مع
قتله، مل جيز أن جيار وأن يؤمن، فلذلك ِل جيوز أن خيلو اجملاهدون من العلماء، ألنه ِل يأمن أن 
يكون يف الكفار من يلتمس ذلك، فإذا مل جيد من حيل شبهته، ويثبت له طريقة احلق، مل جتز 

 مقاتلته.
الوقوف على طريق احلق ومتييزه عن الباطل، فأمهلونا ودعوا مقاتلتنا، فلو قالوا: إنا نريد 

لوجب ذلك، وكما جيب أن يكون يف عسكر اإلسالم من يستعد لقوة الدين بالسال  والعدة، 
 فكذلك جيب أن يكون فيهم من يستقل بقوة املناظرة وتعريف األدلة.

هذا  وجوب إِل عند هذا الغرض، وليسفقوله تعاىل: )َفَأِجْرُه(، أمر دال على الوجوب، وِل 
الغرض من األمان املعروف يف الشرع يف شيء، فإن اِلمان هو الذي حيصل بسبب من املسلم 
موقوفا على خريته: إن شاء فعل، وإن شاء مل يفعل، ويف اِلستجارة لغرض اِلستماع لكالم هللا 

مَّت طلب ذلك، سواء   دمه (736)عز وجل، جيب األمان، وتنكف السيوف عن رقبته، ويتحرس 
 كان جرى منا األمان أو مل جير.

                                         
الناشر: دار الوطن -(172الدرة املضية يف عقد أهل الفرقة املرضية)ص/ -انظر شر  العقيدة السفارينية - 734
 ه  1425الطبعة: األوىل،  -للنشر، الرياض

 حترس: حتفظ. - 736



248 

 

 .5مث قال تعاىل: )َحَّتَّ َيْسَمَع َكالَم اَّللَِّ مُثَّ أَْبِلْغُه َمْأَمَنُه(، اآلية/ 
أي بعد السماع، ألنه ِل فائدة يف مقامه عندنا. واألمان الذي تعارفه الفقهاء، أن يؤمن  

حَّت  حَّت إذا استمع أبلغه مأمنه، بل يبغى به أمانه كافرا ِل يبغي به مساع كالم هللا عز وجل،
 (735)يتجر ويتسوق ويقيم عندنا مدة لغرض هلذا املسلم، وذلك ليس ما حنن فيه بسبيل.اه 

ُل اآْليَاِت }فَِإْن تَابُوا َوأَقَاُموا الصَّاَلَة َوآتَ وُا الزََّكاَة فَِإْخَواُنُكْم يف الدِّيِن وَ ومنها قوله تعاىل: - نُ َفصِّ
 ( {11َقْوٍم يَ ْعَلُموَن )لِ 

قلت: ِل خالف بني علماء املسلمني يف كفر من ترك الصالة منكرا لوجوهبا إِل أن يكون 
قريب عهد باإلسالم أو مل خيالط املسلمني مدة يبلغه فيها وجوب الصالة، وإن كان تركه هلا 

العلماء  فقد اختلفتكاسال مع اعتقاده لوجوهبا كما هو حال كثري من العباد يف عصرنا هذا، 
يف ذلك وقل مثل ذلك عن الزكاة، والذي يعنينا هنا أن من يتوب من شركه باب تعاىل من أهل 
الكتاب ويستقيم علي الطريق ويقيم الصالة ويؤيت الزكاة فله مالنا وعليه ما علينا أي يصري مسلماً 

 بعد شركه وكفره. 
الَة َوآتَ ُوا ه تعاىل: )فَِإْن تابُوا َوأَقاُموا الصَّ يف أحكامه: قول-رمحه هللا–قال الكيا اهلراسي -

 .11الزَّكاَة فَِإْخواُنُكْم يف الدِّيِن(، اآلية/ 
هذا فيه تأمل، فإنا إن جعلنا إلقامة الصالة وإيتاء الزكاة على مذهب الشافعي أثرا يف ختلية 

الم كاف جمرد اإلس سبيلهم، فليس هلما اختصاص أصال بكون مقيمهما أخا لنا يف الدين، فإن
 يف هذا املعع وِل وجه له، إِل أن ذكرمها يدل على ما عدامها.
 فإن الصالة هي الوظيفة الكربى املختصة بديننا وشرعنا.

 والزكاة هي الوظيفة الشاقة على املكلفني وما كانت هلم عادة هبما.
 فأبان أن الدخول فيهما دخول فيما سوامها.

ر دهرا طويال فإذا تاب صار يف احلال  ثابة من كان معنا دهرا وأبان أنه وإن متسك بالكف
 (737)طويال على اإلسالم، حَّت جيب علينا نصرته ومواِلته.اه 

                                         
 الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت  -( 180/ 4انظر أحكام القرآن للكيا اهلراسي)- 735
 الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت  -( 4/182انظر أحكام القرآن للكيا اهلراسي) - 737
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 فائدة من اآلية فقال: -رمحه هللا-وأضاف ابن رجب-
فهذا كله يدل على أنه كان يعترب حال الداخلني يف اإلسالم، فإن أقاموا الصالة وآتوا الزكاة 

ميتنع عن قتاهلم، ويف هذا وقع تناظر أِب بكر وعمر رضي هللا عنهما كما يف " الصحيحني وإِل مل 
" عن أِب هريرة رضي هللا عنه قال: ملا تويف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم واستخلف أبو بكر 
الصديق بعده، وكفر من كفر من العرب، قال عمر ألِب بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول 

لى هللا عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس حَّت يقولوا: ِل إله إِل هللا، فمن قال: ِل إله إِل هللا ص
 (738)هللا، فقد عصم مِن ماله ونفسه إِل حبقه وحسابه على هللا عز وجل "

فقال أبو بكر: وهللا ألقاتلن من فرق بني الصالة والزكاة فإن الزكاة حق املال، وهللا لو 
ا يؤدونه إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لقاتلتهم على منعه، فقال عمر: منعوين عقاِل كانو 

فوهللا ما هو إِل أن رأيت أن هللا قد شر  صدر أِب بكر للقتال فعرفت أنه احلق. فأبو بكر رضي 
هللا عنه أخذ قتاهلم من قوله: " إِل حبقه " فدل على أن قتال من أتى بالشهادتني حبقه جائز، 

اء حق املال الواجب، وعمر رضي هللا عنه ظن أن جمرد اإلتيان بالشهادتني يعصم ومن حقه أد
الدم يف الدنيا متسكا بعموم أول احلديث كما ظن طائفة من الناس أن من أتى بالشهادتني امتنع 
من دخول النار يف اآلخرة متسكا بعموم ألفاظ وردت، وليس األمر على ذلك، مث إن عمر رجع 

 :-رمحه هللا -بكر رضي هللا عنه. مث قال إىل موافقة أِب
فكذلك من ترك الزكاة اليت هي حق املال. ويف هذا إشارة إىل أن قتال تارك الصالة أمر  

جممع عليه، ألنه جعله أصال مقيسا عليه، وليس هو مذكورا يف احلديث الذي احت  به عمر وإرا 
قها، وكل ذلك من حقوق اإلسالم. أخذ من قوله: " إِل حبقها " فكذلك الزكاة ألهنا من ح

ويستدل أيضا على القتال على ترك الصالة  ا يف " صحيح مسلم " عن أم سلمة، عن النيب 
ن  يستعمل عليكم أمراء، فتعرفون وتنكرون، فمن أنكر، فقد برئ، وم»صلى هللا عليه وسلم قال: 

 .اه (731)«والهم؟ قال ِل ما صلكره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع فقالوا: يا رسول هللا، أِل نقات

                                         
 242سبق خترجيه برقم/ - 738
وترك قتاهلم ما صلوا، وحنو باب وجوب اإلنكار على األمراء فيما خيالف الشرع،  -(1864 أخرجه مسلم )برقم/ - 731
 3571وانظر صحيح املشكاة لأللباين برقم/ -ذلك
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ُلوا أَِئمََّة اْلُكْفِر }َوِإْن َنَكُثوا أمَْيَانَ ُهْم ِمْن بَ ْعِد َعْهِدِهْم َوطََعُنوا يف ِديِنُكْم فَ َقاتِ ومنها قوله تعاىل:  -
 ({12ِإن َُّهْم َِل أمَْيَاَن هَلُْم َلَعلَُّهْم يَ ْنتَ ُهوَن )

الكتاب والطعن يف ديننا ورموزنا كما هو مشاهد قلت: خيانة العهد من الكفار أو أهل 
اليوم يوجب علينا الدفاع عنهم والبحث عن الوسائل املتاحة حملاربتهم وإليك ما قاله أهل العلم 

 عن احكام وفوائد هذه اآلية.
ما خمتصره: فيه دِللة على أن أهل العهد مَّت خالفوا شيئا مما  -رمحه هللا -قال اجلصاص-

عنوا يف ديننا فقد نقضوا العهد وذلك ألن نكث األميان يكون  خالفة بعض عوهدوا عليه وط
احمللوف عليه إذا كانت اليمني فيه على وجه النفي كقوله وهللا ِل كلمت زيدا وِل عمرو وِل 
دخلت هذه الدار وِل هذه أيهما فعل حنث ونكث ميينه مث ملا ضم إىل ذلك الطعن يف الدين 

شرو  بقاء عهدهم تركهم للطعن يف ديننا وأن أهل الذمة ممنوعون  دل على أن أهل العهد من
من إظهار الطعن يف دين املسلمني وهو يشهد لقول من يقول من الفقهاء إن من أظهر شتم 
النيب صلى هللا عليه وآله وسلم من أهل الذمة فقد نقض عهده ووجب قتله وقد اختلف الفقهاء 

 (740)يف ذلك.اه 
- سياق شر  لرياض الصاحلني فوائد وأحكام يف هذه املسألة قالوذكر ابن عثيمني يف -
: فاملعاهدة مع الكفار إذا عاهدنا الكفار على ترك احلرب بيننا وبينهم مدة معينة، كما -رمحه هللا

فعل النيب صلى هللا عليه وسلم مع قريش حني عاهدهم يف صلح احلديبية على ترك القتال ملدة 
هؤِلء املشركني فلنا معهم ثالث حاِلت: احلالة األوىل: أن ينقضوا  عشر سنوات، فإذا عاهدنا

العهد، فحينئذ يبطل العهد الذي بيننا وبينهم، كما قال هللا تعاىل: }وإن نكثوا أمياهنم من بعد 
عهدهم وطعنوا يف دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إهنم ِل أميان هلم لعلهم ينتهون{ كما فعلت قريش 

سنوات  نها وبني رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف احلديبية؛ فإهنا مل متض مثاينيف العهد الذي بي
 إِل ونقضت قريش من العهد حيث أعانوا حلفاءهم على حلفاء النيب صلى هللا عليه وسلم.

                                         
 بريوت -الناشر: دار إحياء الرتاث العرِب  -(  276/ 4انظر أحكام القرآن للجصاص - 740
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احلالة الثانية: أن يستقيموا على العهد، فحينئذ جيب علينا أن نستقيم على العهد وأن نبقى 
حلالة لقول هللا تعاىل: }فما استقاموا لكم فاستقيموا هلم إن هللا حيب املتقني{ ا حَّت تنتهي املدة؛

الثالثة: أن خنشى أن ينقضوا العهد، يعِن مل ينقضوه فعالً ومل يظهر لنا استقامة تامة، فنخشى أن 
 ينقضوا العهد، فهنا ننبذ إليهم العهد، ونقول هلم صراحة: إنه ِل عهد بيننا وبينكم، دليل ذلك

 قول هللا تعاىل }وأما
 (741)ختافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن هللا ِل حيب اْلائنني{.اه 

ِعنَي َمرًَّة فَ َلْن يَ ْغِفَر }اْستَ ْغِفْر هَلُْم َأْو َِل َتْستَ ْغِفْر هَلُْم ِإْن َتْستَ ْغِفْر هَلُْم َسبْ ومنها قوله تعاىل:-
ُ هَلُْم َذِلَك بِأَن َُّهْم كَ  ُ َِل يَ ْهِدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقنيَ اَّللَّ  ({80 )َفُروا بِاَّللَِّ َوَرُسولِِه َواَّللَّ

يف هذا حتذير للمنافقني لن يقبله هللا تعاىل و -صلي هللا عليه وسلم-قلت: استغفار النيب
صلي هللا عليه –شديد للمنافقني يف كل عصر ومصر فأن كان هللا تعاىل ِل يقبل استغفار النيب 

، ومن مث ينبغي احلذر من النفاق يف األقوال وم-وسلم اله من مقام عنده فمن غريه من باب أَو
واِلعمال اليت متنع رمحة واستغفار املؤمنني للعبد عندما ميوت وتشتد حاجته للدعاء واِلستغفار 
وهو بني يدي ربه الذي جعله منبوذا ومعزوًِل بنفاقه، ولنطر  أحكام هذه املسألة وفوائدها من 

 قوال علمائنا وهللا املستعان.أ
 يف أحكامه ما خمتصره: فيه إخبار بأن استغفار النيب صلى هللا-رمحه هللا-قال اجلصاص -

عليه وسلم هلم ِل يوجب هلم املغفرة مث قال }إن تستغفر هلم سبعني مرة فلن يغفر هللا هلم{ ذكر 
 صلى هللا عليه عض األخبار أن النيبالسبعني على وجه املبالغة يف اليأس من املغفرة وقد روي يف ب

وسلم ملا نزلت هذه اآلية قال ألزيدن على السبعني وهذا خطأ من راويه ألن هللا تعاىل قد أخرب 
أهنم كفروا باب ورسوله فلم يكن النيب صلى هللا عليه وسلم ليسئل هللا مغفرة الكفار مع علمه 

بعني روي أنه قال "لو علمت أين لو زدت على الس بأنه ِل يغفر هلم وإرا الرواية الصحيحة فيه ما
 (742)غفر هلم لزدت عليها"

                                         
 1425الطبعة: -الناشر: دار الوطن للنشر،الرياض-(  5/155) -انظر شر  رياض الصاحلني حملمد بن عثيمني - 741
 ه 

ر بلفظ مغاي-باب موعظة احملدث عند القرب، وقعود أصحابه حوله  -(1355جه البخاري)برقم/ أخر  - 742
ملا ذكره املصنف وصحة متنه بالكامل" عن عمر بن اْلطاب رضي هللا عنهم، أنه قال: ملا مات عبد هللا بن أِب ابن 
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وقد كان النيب صلى هللا عليه وسلم استغفر لقوم منهم على ظاهر إسالمهم من غري علم 
منه بنفاقهم فكانوا إذا مات امليت منهم يسئلون رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الدعاء واِلستغفار 

 على أهنم مسلمون فأعلمه هللا تعاىل أهنم ماتوا منافقني وأخرب مع ذلك أن له فكان يستغفر هلم
 (743)استغفار النيب صلى هللا عليه وسلم هلم ِل ينفعهم.اه 

  أنه علل ذلك بقوله: }ذلك بأهنم-وأضاف ابن عرِب يف بيان أحكامها ما خمتصره: -
يادة على السبعني، وحيث توجد [ وهذه العلة موجودة بعد الز 80كفروا باب ورسوله{ ]التوبة: 

 العلة يوجد احلكم.
إين »لعمر:  -لم صلى هللا عليه وس-وقال قوم: هو ختيري من هللا لنبيه، والدليل عليه قوله 

خريت فاخرتت؛ قد قيل َ: استغفر هلم أو ِل تستغفر هلم إن تستغفر هلم سبعني مرة فلن يغفر 
 .(744)«غفر له لزدت هللا هلم، لو أعلم أين لو زدت على السبعني

التخيري،  يف -صلى هللا عليه وسلم -وهذا أقوى؛ ألن هذا نص صريح صحيح من النيب 
 وتلك استنباطات، والنص الصريح أقوى من اِلستنبا .
[ فهذا يف السبعني، وليس ما وراء 80فأما قوهلم: إنه قال: }فلن يغفر هللا هلم{ ]التوبة: 

طاب وِل من غريه؛ أما من دليل اْلطاب فإن دليل اْلطاب السبعني كالسبعني، ِل من دليل اْل
ِل يكون يف األمساء؛ وإرا يكون يف الصفات، حسبما بيناه يف أصول الفقه، ورددناه على الدقاق 
من أصحاب الشافعي الذي جيعله يف األمساء والصفات، وهو خطأ صرا  وأما من غري دليل 

                                         
وثبت إليه، فقلت:   صلى هللا عليه وسلمسلول، دعي له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليصلي عليه، فلما قام رسول هللا

يا رسول هللا، أتصلي على ابن أِب وقد قال يوم كذا وكذا: كذا وكذا؟ أعدد عليه قوله، فتبسم رسول هللا صلى هللا عليه 
إين خريت فاخرتت، لو أعلم أين إن زدت على السبعني »فلما أكثرت عليه، قال: « أخر عِن يا عمر»وسلم وقال: 

قال: فصلى عليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مث انصرف، فلم ميكث إِل يسريا، حَّت نزلت « لزدت عليهايغفر له 
[ قال: 84[ إىل قوله }وهم فاسقون{ ]التوبة: 84اآليتان من براءة: }وِل تصل على أحد منهم مات أبدا{ ]التوبة: 
 وهللا ورسوله أعلم" فعجبت بعد من جرأيت على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يومئذ،

 بريوت -الناشر: دار إحياء الرتاث العرِب  -(  4/361) -انظر أحكام القرآن للجصاص - 743
 256سبق خترجيه أنفاً برقم/ - 744
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على اسم علم بقي غريه خاليا عن ذلك احلكم، اْلطاب فظاهر أيضا؛ ألن احلكم إذا علق 
 (746)فيطلب احلكم فيه من دليل آخر.اه 

ه: يف بيان أحكامها وفوائدها فقال ما خمتصر -قلت: ولقد أفاض شيخ اإلسالم ابن تيمية
وكان النيب صلى هللا عليه وسلم أوِل يصلي عليهم ويستغفر هلم حَّت هناه هللا عن ذلك فقال:  -

د منهم مات أبدا وِل تقم على قربه{ وقال: }استغفر هلم أو ِل تستغفر هلم }وِل تصل على أح
إن تستغفر هلم سبعني مرة فلن يغفر هللا هلم{ فلم يكن يصلي عليهم وِل يستغفر هلم ولكن 
دما}هم وأمواهلم معصومة ِل يستحل منهم ما يستحله من الكفار الذين ِل يظهرون أهنم مؤمنون 

اإلميان فإنه صلى هللا عليه وسلم قال: " أمرت أن أقاتل الناس حَّت بل يظهرون الكفر دون 
يشهدوا أن ِل إله إِل هللا وأين رسول هللا فإذا قالوها عصموا مِن دماءهم وأمواهلم إِل حبقها 

 (745)وحساهبم على هللا "
ال: ق وملا قال ألسامة بن زيد: أقتلته بعد ما قال: ِل إله إِل هللا؟ قال: إرا قاهلا تعوذا.
 (747)هال شققت عن قلبه؟ وقال. إين مل أومر أن أنقب عن قلوب الناس وِل أشق بطوهنم "

وكان إذا استؤذن يف قتل رجل يقول: أليس يصلي أليس يتشهد؟ فإذا قيل له: إنه منافق. قال: 
ذاك فكان حكمه صلى هللا عليه وسلم يف دمائهم وأمواهلم كحكمه يف دماء غريهم ِل يستحل 
منها شيئا إِل بأمر ظاهر مع أنه كان يعلم نفاق كثري منهم؛ وفيهم من مل يكن يعلم نفاقه. قال 

اىل: }وممن حولكم من األعراب منافقون ومن أهل املدينة مردوا على النفاق ِل تعلمهم حنن تع
نعلمهم سنعذهبم مرتني مث يردون إىل عذاب عظيم{ وكان من مات منهم صلى عليه املسلمون 
الذين ِل يعلمون أنه منافق ومن علم أنه منافق مل يصل عليه. وكان عمر إذا مات ميت مل يصل 

يصلي عليه حذيفة ألن حذيفة كان قد علم أعياهنم. وقد قال هللا تعاىل: }يا أيها  عليه حَّت

                                         
 1424الطبعة: الثالثة،  -لبنان –نشر: دار الكتب العلمية، بريوت -(  668/ 2انظر أحكام القرآن ِلبن اعرِب) - 746
 م 2003 -ه  
 242خترجيه برقم/سبق  - 745
 -(15( بلفظه وأخرجه مسلم بلفظ مغاير )برقم/ 81صحح األلباين إسناده يف حتقيق الغيمان ِلبن تيمية )ص/ - 747

سول هللا، إرا قاهلا قال: قلت: يا ر « أقال ِل إله إِل هللا وقتلته؟»باب حترمي قتل الكافر بعد أن قال: ِل إله إِل هللا ولفظه 
 احلديث«..أفال شققت عن قلبه حَّت تعلم أقاهلا أم ِل؟: »خوفا من السال ، قال
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الذين آمنوا إذا جاءكم املؤمنات مهاجرات فامتحنوهن هللا أعلم بإمياهنن فإن علمتموهن مؤمنات 
 (748)فال ترجعوهن إىل الكفار{ فأمر بامتحاهنن هنا وقال: }هللا أعلم بإمياهنن{.اه 

انُوا أُوَِ قُ ْرََب ِمْن }َما َكاَن لِلنَّيبِّ َوالَِّذيَن آَمُنوا َأْن َيْستَ ْغِفُروا لِْلُمْشرِِكنَي َوَلْو كَ تعاىل:ومنها قوله  -
َ هَلُْم أَن َُّهْم َأْصَحاُب اجلَِْحيِم )  ({113بَ ْعِد َما تَ بَ نيَّ

رب الناس قوهذه اآلية كسابقتها يف النهي عن اِلستغفار ولكن للمشركني ولو كانوا من أ
إلينا ويف اآلية أحكام متعلقة هبذا األمر ذكرها العلماء فضاًل عن رفع األشكال عند البعض ممن 
–يظن هناك تعارض يف حكم اآلية بغريها وبالتحديد ما ورد يف القرآن من دعاء سيدنا إبراهيم 

يك بعضًا من لألبيه وهو مشرك باب تعاىل رغم النهي هنا عن اِلستغفار هلم وا-عليه السالم
 أقوال أهل العلم.

ه قال ما خمتصره وبتصرف يسري: منع هللا رسول-رمحه هللا-من ذلك ما ذكره ابن عرِب-
واملؤمنني من طلب املغفرة للمشركني؛ ألنه قد قدر أِل تكون؛ وأخرب عن ذلك، وسؤال ما قدر 

 أنه ِل يفعله، وأخرب عنه هنا.
ا وجهه: حني كسروا رباعيته، وشجو  -يه وسلم صلى هللا عل-قال النيب »فإن قيل: فقد 

 . فسأل املغفرة هلم.(741)«اللهم اغفر لقومي فإهنم ِل يعلمون
 قلنا: عنه أربعة أجوبة:

 األول: حيتمل أن يكون ذلك قبل النهي، وجاء النهي بعده.
الثاين: أنه حيتمل أن يكون ذلك سؤاِل يف إسقا  حقه عندهم، ِل لسؤال إسقا  حقوق 

 للمرء أن يسقط حقه عند املسلم والكافر.هللا، و 
الثالث: أنه حيتمل أن يطلب املغفرة هلم؛ ألهنم أحياء، مرجو إمياهنم، ميكن تألفهم بالقول 

 اجلميل، وترغيبهم يف الدين بالعفو عنهم. فأما من مات فقد انقطع منه الرجاء.

                                         
الناشر: جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، املدينة  -(  7/212) -انظر جمموع الفتاوي ِلبن تيمية-- 748

 م1116ه /1415عام النشر:  -النبوية، اململكة العربية السعودية
 باب حديث الغار-(3477 أخرجه مسلم )برقم/ - 741
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 إىل اآلخرة، كما عنهم حَّت الرابع: أنه حيتمل أن يطلب هلم املغفرة يف الدنيا برفع العقوبة
قال هللا: }وما كان هللا ليعذهبم وأنت فيهم وما كان هللا معذهبم وهم يستغفرون{ ]األنفال: 

33.] 
َ قرَب{ ]التوبة: -رمحه هللا -مث أضاف [: بيان أن القرابة املوجبة 113:قوله: }ولو كانوا أو

 .ا تبني هلم أهنم من أهل النارللشفقة جبلة، وللصلة مروءة متنع من سؤال املغفرة بعد م
عليه وسلم  صلى هللا-قال القاضي اإلمام: هذا إن صح اْلرب، وإِل فالصحيح فيه أن النيب 

اللهم »أنه قال: خيرب عنه ب -صلى هللا عليه وسلم  -ذكر نبيا قبله شجه قومه، فجعل النيب -
 خرجه البخاري وغريه.«. اغفر لقومي فإهنم ِل يعلمون

هللا اِلشكال يف استغفار إبراهيم عليه السالم ألبيه وهو مشرك رغم النهي  رمحه -ورفع
 فقال:

[ فتعلق 47قال هللا تعاىل خمربا عن إبراهيم: }سأستغفر لك رِب إنه كان ِب حفيا{ ]مرمي: 
بذلك النيب يف اِلستغفار ألِب طالب، إما اعتقادا، وإما نطقا بذلك، كما ورد يف الرواية الثانية؟ 

ربأ ه هللا أن استغفار إبراهيم ألبيه كان عن وعد قبل تبني الكفر منه؛ فلما تبني الكفر منه تفأخرب 
 (760)منه، فكيف تستغفر أنت يا ُممد لعمك، وقد شاهدت موته كافرا.اه 

 :-رمحه هللا-ومن ذلك ما قاله ابن بطال-
فرض على مجيع املؤمنني، متعني على كل واحد منهم أِل يدعو للمشركني، وِل يستغفر 
هلم إذا ماتوا على شركهم لقوله تعاىل: }ما كان للنىب والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركني. )إىل( 

 [، فإن قيل: إن إبراهيم استغفر ألبيه وهو كافر، فاجلواب: أن هللا قد بني113اجلحيم{ ]التوبة: 
عذره ّ ذلك، فقال: }وما كان استغفار إبراهيم ألبيه إِل عن موعدة وعدها إياه{ ]التوبة: 

[، فدعا له وهو يرجو إجابته ورجوعه إىل اإلميان }فلما تبني له أنه عدو هللا تربأ منه{ 114
ية ا[. ففى هذا من الفقه: أنه جائز أن يدعى لكل من يرجى من الكفار إنابته باهلد114]التوبة: 

يكم ، ملا مشته أحد املنافقني واليهود قال: "يهد-صلى هللا عليه وسلم-ما دام حيا، ألن النىب، 

                                         
 1424الطبعة: الثالثة،  -لبنان –نشر: دار الكتب العلمية، بريوت -(  613/ 2انظر أحكام القرآن ِلبن اعرِب )- 760
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، وقد يعمل الرجل بعمل أهل النار، وخيتم له بعمل أهل اجلنة. وفيه: (761)هللا ويصلح بالكم"
لو و تصحيح القول بدليل اْلطاب، ِلستعمال الرسول له، ذلك أن إخبار هللا أنه ِل يغفر له 

استغفر له سبعني مرة، حيتمل أنه لو زاد على السبعني أنه يغفر له لكن ملا شهد هللا أنه كافر 
[ دلت هذه اآلية على تغليب أحد 80بقوله: )ذلك بأهنم كفروا باب ورسوله( ]التوبة: 

  ن الدعاء له.اهع -صلى هللا عليه وسلم-اِلحتمالني، وهو أنه ِل يغفر له لكفره، فلذلك أمسك 
(762) 

قلت: ويتبني لنا أن من أحكام هذه اآلية أن الدعاء للمنافقني واملشركني واِلستغفار هلم 
ِل جيوز شرعاً بعد موهتم أما دعاء واستغفار املسلم ألخيه املسلم فهو أمر حت عليه الشرع واليك 

دعاء قال ال مع فوائد مجة عن فقه -رمحه هللا -فصل اْلطاب فيما ذكره شيخ اإلسالم ابن تيمية
 -ما خمتصره:

وِل ريب أن دعاء اْللق بعضهم لبعض نافع، وهللا قد أمر بذلك، لكن الداعى الشافع 
ليس له أن يدعو ويشفع إِل بإذن هللا له ّ ذلك، فال يشفع شفاعة هنى عنها، كالشفاعة 

ْا َأن َيْستَ ْغِفُروْا لِْلُمْشرِِكنَي ُنو للمشركني والدعاء هلم باملغفرة، قال تعاىل: }َما َكاَن لِلنَّيبِّ َوالَِّذيَن آمَ 
َ هَلُْم أَن َُّهْم َأْصَحاُب اجلَِْحيِم َوَما َكاَن اْسِتْغَفاُر إِ  بْ رَاِهيَم أِلَبِيِه َوَلْو َكانُوْا أُْوَِ قُ ْرََب ِمن بَ ْعِد َما تَ بَ نيَّ

َ لَُه أَنَّ  [، وقال 114، 113{ ]التوبة: ُه َعُدو  َّلِلِّ تَ بَ رََّأ ِمْنهُ ِإِلَّ َعن مَّْوِعَدٍة َوَعَدَها ِإيَّاُه فَ َلمَّا تَ بَ نيَّ
اَّللَُّ هَلُْم{  تعاىل ّ حق املنافقني: }َسَواء َعَلْيِهْم َأْستَ ْغَفْرَت هَلُْم أَْم ملَْ َتْستَ ْغِفْر هَلُْم َلن يَ ْغِفرَ 

 [.5]املنافقون: 
قني، وأخرب أنه ِل ني واملنافوقد ثبت ّ الصحيح: أن هللا هنى نبيه عن اِلستغفار للمشرك

نساء: يغفر هلم، كما ّ قوله: }ِإنَّ هللاَ ِلَ يَ ْغِفُر َأن ُيْشَرَك ِبِه َويَ ْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمن َيَشاء{ ]ال
ُهم مَّاَت أََبًدا َوَِل تَ ُقْم َعَلَى قَ رْبِِه ِإن َُّهْم كَ 115، 48 ن ْ ُروْا بِاِب فَ [، وقوله: }َوَِل ُتَصلِّ َعَلى َأَحٍد مِّ

 [، وقد قال تعاىل: }اْدُعوْا َربَُّكْم َتَضرًُّعا َوُخْفَيًة ِإنَُّه ِلَ 84َوَرُسولِِه َوَماُتواْ َوُهْم فَاِسُقوَن{ ]التوبة: 
                                         

باب إذا عطس   -(5224)برقم/ -رضي هللا عنه–جزء من حديث أخرجه البخاري وغريه من حديث أِب هريرة  - 761
ك ب، وليقل له أخوه أو صاحبه: يرمحك هللا، فإذا قال له: يرمح كيف يشمت ومتام متنه " إذا عطس أحدكم فليقل: احلمد

 هللا، فليقل: يهديكم هللا ويصلح بالكم " 
ه  1423الطبعة: الثانية،  -السعودية، الرياض -نشر مكتبة الرشد -(3/361شر  صحيح البخارى ِلبن بطال) - 762
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[  ّ الدعاء   ومن اِلعتداء ّ الدعاء: أن يسأل العبد ما مل 66حيُِبُّ اْلُمْعَتِديَن{ ]األعراف: 
: أن يسأله منازل األنبياء وليس منهم، أو املغفرة للمشركني، وحنو ذلك. يكن الرب ليفعله، مثل

 أو يسأله ما فيه معصية هللا، كإعانته على الكفر والفسوق والعصيان.
 فالشفيع الذى أذن هللا له ّ الشفاعة، شفاعته ّ الدعاء الذى ليس فيه عدوان.

 معصومون أن يقروا على ذلك. كماولو سأل أحدهم دعاء ِل يصلح له ِل يقر عليه فإهنم 
[، قال تعاىل: 46قال نو : }ِإنَّ اُبِِن ِمْن أَْهِلي َوِإنَّ َوْعَدَك احلَْقُّ َوأَنَت َأْحَكُم احْلَاِكِمنَي{ ]هود: 
ُر َصاِلٍح َفالَ َتْسأَْلِن َما لَْيَس َلَك بِ   ِعْلٌم ِإيّنِ َأِعُظَك هِ }قَاَل يَا نُوُ  ِإنَُّه لَْيَس ِمْن أَْهِلَك ِإنَُّه َعَمٌل َغي ْ

ْر َِ َوتَ ْرمَحِِْن َأن َتُكوَن ِمَن اجْلَاِهِلنَي قَاَل َربِّ ِإيّنِ َأُعوذُ ِبَك َأْن َأْسأََلَك َما لَْيَس َِ ِبِه ِعْلٌم َوِإِلَّ تَ ْغفِ 
َن اْْلَاِسرِيَن{ ]هود:   [.47، 45َأُكن مِّ

ضاء هللا فال يكون دعا}ه وشفاعته إِل بق وكل داع شافع دعا هللا   سبحانه وتعاىل   وشفع:
وقدره، ومشيئته، وهو الذى جييب الدعاء ويقبل الشفاعة، فهو الذى خلق السبب واملسبب، 

 (763)والدعاء من مجلة األسباب اليت قدرها هللا   سبحانه وتعاىل.اه 
 ما جاء يف البالء والفنت  

صدق لي ال أو اجلسد أو فتنة تدل عِل ختلو حياة املسلم من بالء يصيبه يف النفس أو امل
، ومطلوبًا منه دومًا أن يكون صابرًا ُمتسبًا يف السراء والضراء، -عز وجل-توكله علي خالقه

صرية ينبغي أن يلم بأحكام ذلك ليكون علي بو ،-صلي هللا عليه وسلم-ملتزما هن  رسول هللا
هل العلم الصدد نبينها هنا مع شر  أمن أمر دينه ودنياه، ويف سورة التوبة آيات بينات يف هذا 

 ملعرفة هذه اِلحكام وهللا املستعان وعليه التكالن.
ُ الَِّذيَن َجاَهُدوا ِمنْ من ذلك قوله تعاىل:- ُكْم ومََلْ يَ تَِّخُذوا }أَْم َحِسْبُتْم َأْن تُ ت ْرَُكوا َوَلمَّا يَ ْعَلِم اَّللَّ

ُ َخِبرٌي ِ َا تَ ْعَمُلوَن )ِمْن ُدوِن اَّللَِّ َوَِل َرُسولِِه َوَِل اْلُمؤْ   ({15ِمِننَي َولِيَجًة َواَّللَّ
يف أحكامه ما خمتصره: فإن معناه أم حسبتم أن ترتكوا ومل  -رمحه هللا -قال اجلصاص-

جتاهدوا ألهنم إذا جاهدوا علم هللا ذلك منهم فأطلق اسم العلم وأراد به قيامهم بفرض اجلهاد 

                                         
ر: جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، الناش-(  1/130) -انظر جمموع الفتاوي ِلبن تيمية- 763

 م1116ه /1415عام النشر:  -املدينة النبوية، اململكة العربية السعودية



268 

 

وله} ومل يتخذوا من دون هللا وِل رسوله وِل املؤمنني وليجة{ حَّت يعلم هللا وجود ذلك منهم وق
ه يقتضي لزوم اتباع املؤمنني وترك العدول عنهم كما يلزم اتباع النيب صلى هللا عليه وآله وسلم وفي

دليل على لزوم حجة اإلمجاع وهو كقوله }ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبني له اهلدى ويتبع 
ه ما توىل{ والوليجة املدخل يقال وجل إذا دخل كأنه قال ِل جيوز أن يكون غري سبيل املؤمنني نول

له مدخل غري مدخل املؤمنني ويقال إن الوليجة  عع الدخيلة والبطانة وهي من املداخلة واملخالطة 
 (764)واملؤانسة فإن كان املعع هذا فقد دل على النهي عن خمالطة غري املؤمنني ومداخلتهم.اه 

: أي وليجة ممن اختذ رجال بعينه عيارا على كالم هللا ورسوله -رمحه هللا-ن القيموزاد اب -
وكالم سائر علماء األمة يزن القرآن والسنة وكالم سائر العلماء على قوله فما خالفه رده وما 

ْر ِعَباِد لَِّذيَن َيْسَتِمُعوَن اْلَقْوَل فَ َيتَِّبُعوَن َأْحَسنَ  [ والقول 17، 18{ ]الزمرهُ وافقه قبله وبقوله }فَ َبشِّ
ها هنا ما قاله هللا ورسوله واتباع أحسنه هو اِلقتداء به فهذا أحسن من قول كل قائل عداه 

 وبقوله
[ وبقوله }َوَأنَّ َهَذا ِصرَاِطي 31}ُقْل ِإْن ُكْنُتْم حتُِبُّوَن اَّللََّ فَاتَِّبُعوين حُيِْبْبُكُم اَّللَُّ{ ]آل عمران

[ وبقوله }َفَمِن ات ََّبَع 163ِبُعوُه َوِل تَ تَِّبُعوا السُُّبَل فَ تَ َفرََّق ِبُكْم َعْن َسِبيِلِه{ ]األنعامُمْسَتِقيمًا فَاتَّ 
[ 123، 124ُهَداَي َفال َيِضلُّ َوِل َيْشَقى َوَمْن َأْعَرَض َعْن ذِْكرِي فَِإنَّ َلُه َمِعيَشًة َضْنكًا{ ]طه

قيقة تفيا بقول واحد من بِن آدم عنه فقد أتى حبوذكره هو كتابه الذي أنزله فمن أعرض عنه مك
َا يَ تَِّبُعوَن أَْهَواَءُهْم َوَمْن َأَضلُّ ممَِّن ا ت ََّبَع َهَواُه ِبَغرْيِ اإلعراض وبقوله }فَِإْن مَلْ َيْسَتِجيُبوا َلَك فَاْعَلْم أَرَّ

{ ]القصص ك استجابته اه فمن تر [ فقسم الناس إىل مستجيبني للرسول ومتبع هو 60ُهدًى ِمَن اَّللَِّ
إذا ظهرت له سنة وعدل عنها إىل خالفها فقد اتبع هواه وهذا أكثر من أن يذكر واملقصود أن 
الواجب على اْللق بعد وفاته هو الواجب عليهم يف حياته سواء ففرض من مسع كالمه أن يأخذ 

 به ومن خفي عليه قوله سأل من يعرفه فإذا مسعه ففرض عليه أن يأخذ به
خفي عليه فغاية قول غريه أن يسوغ له األخذ به فيكون سائغ اِلتباع بعد خفاء السنة فإن 

 (766)ِل واجب اِلتباع وِل سيما مع ظهور السنة وباب التوفيق.اه 
                                         

 بريوت -الناشر: دار إحياء الرتاث العرِب  -(  277/ 4) -انظر أحكام القرآن للجصاص - 764
نشر دار العاصمة، الرياض، اململكة العربية -(4/1626الصواعق املرسلة يف الرد على اجلهمية واملعطلة ِلبن القيم ) - 766
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اَء ِإِن }يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َِل تَ تَِّخُذوا آبَاءَُكْم َوِإْخَواَنُكْم أَْولِيَ ومن ذلك قوله تعاىل:  -
ُْم ِمْنُكْم َفُأولَِئَك ُهُم الظَّاِلُموَن )اسْ  ميَاِن َوَمْن يَ تَ َوهلَّ  ({23َتَحبُّوا اْلُكْفَر َعَلى اإْلِ

قلت: من أعظم الفنت اليت يغفل عنها الكثري من العباد التقليد لإلباء واألجداد  ا خيالف 
 لدين.بة يف اعقيدة التوحيد وهذا ينبغي احلذر منه فمن أعظم الباليا واملصائب املصي

يف أحكامه: فيه هني للمؤمنني عن مواِلة الكفار ونصرهتم -رمحه هللا -يقول اجلصاص-
واِلستنصار هبم وتفويض أمورهم إليهم وإجياب التربي منهم وترك تعظيمهم وإكرامهم وسواء بني 

عروف اآلباء واإلخوان يف ذلك إِل أنه قد أمر مع ذلك باإلحسان إىل األب الكافر وصحبته بامل
س لك وإن جاهداك على أن تشرك ِب ما لي -إىل قوله -بقوله تعاىل }ووصينا اإلنسان بوالديه

به علم فال تطعهما وصاحبهما يف الدنيا معروفا {وإرا أمر املؤمنني بذلك يتميزوا من املنافقني 
الوِلية  مإذا كان املنافقون يتولون الكفار ويظهرون إكرامهم وتعظيمهم إذا لقوهم ويظهرون هل

واحلياطة فجعل هللا تعاىل ما أمر به املؤمن يف هذه اآلية علما يتميز به املؤمن من املنافق وأخرب 
 (765)أن من مل يفعل ذلك فهو ظامل لنفسه مستحق للعقوبة من ربه.اه 

 يف أحكامه ما خمتصره وبتصرف يسري: -رمحه هللا-وأضاف ابن عرِب-
 اآلباء واألبناء خاصة، وِل قرَب أقرب منها، كما نفاها بنينفى هللا املواِلة بالكفر بني 

الناس بعضهم من بعض، بقوله: }يا أيها الذين آمنوا ِل تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم 
 -[؛ ليبني أن القرب قرب األديان ِل قرب الديار واألبدان، مث أضاف61أولياء بعض{ ]املائدة: 

[: تفسري لقوله: 23ن يتوهلم منكم فأولئك هم الظاملون{ ]التوبة: : قوله تعاىل }وم-رمحه هللا
[ إما باملآل وسوء العاقبة، وإما باألحكام يف 61}ومن يتوهلم منكم فإنه منهم{ ]املائدة: 

العاجلة، وذلك ظلم أي وضع الشيء يف غري موضعه، وخيتلف احلكم فيه باختالف املوضع 
 (767)املوضوع فيه كفرا وإميانا.اه 

 فائدة جليلة من اآلية وما يف حكمها فيما خيص-رمحه هللا -ذكر العالمة ابن عثيمنيو -
الوِلء والرباء فقال ما خمتصره وبتصرف يسري: والوِلء والرباء أصل عظيم جاءت فيه النصوص 

                                         
 بريوت -الناشر: دار إحياء الرتاث العرِب  -(  278/ 4)-انظر أحكام القرآن للجصاص - 765
ه   1424الطبعة: الثالثة، -لبنان–نشر: دار الكتب العلمية، بريوت-( 2/452انظر أحكام القرآن ِلبن اعرِب )- 767
 م 2003 -
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 َِل يَْأُلوَنُكْم َخَباًِل{. مْ الكثرية قال هللا عز وجل: }يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َِل تَ تَِّخُذوا ِبطَانًَة ِمْن ُدوِنكُ 
ْعٍض َوَمْن وقال تعاىل: }يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َِل تَ تَِّخُذوا اْليَ ُهوَد َوالنََّصاَرى َأْولَِياَء بَ ْعُضُهْم أَْولَِياُء ب َ 

َ َِل يَ ْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمنيَ  ُهْم ِإنَّ اَّللَّ ُْم ِمْنُكْم فَِإنَُّه ِمن ْ ال سبحانه وتعاىل: }يَا أَي َُّها الَِّذيَن { وقيَ تَ َوهلَّ
َواْلُكفَّاَر َأْولَِياَء  آَمُنوا َِل تَ تَِّخُذوا الَِّذيَن اختََُّذوا ِديَنُكْم ُهُزًوا َوَلِعًبا ِمَن الَِّذيَن أُوُتوا اْلِكَتاَب ِمْن قَ ْبِلُكمْ 

َ ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِننَي{  رمحه -مث قال آيات أخري من أمثال هذه اآليات-رمحه هللا–وذكر –َوات َُّقوا اَّللَّ
 :-هللا

وألن مواِلة من حاد هللا، ومداراته تدل على أن ما يف قلب اإلنسان من اإلميان باب ورسوله 
ضعيف؛ ألنه ليس من العقل أن حيب اإلنسان شيئا هو عدو حملبوبه، ومواِلة الكفار تكون 

يت الكفر والضالل، وموادهتم تكون بفعل األسباب ال  ناصرهتم ومعاونتهم على ما هم عليه من
تكون هبا مودهتم فتجده يوادهم أي يطلب ودهم بكل طريق، وهذا ِل شك ينايف اإلميان كله أو  
كماله، فالواجب على املؤمن معاداة من حاد هللا ورسوله ولو كان أقرب قريب إليه، وبغضه والبعد 

 (768)للحق.اه عنه ولكن هذا ِل مينع نصيحته ودعوته 
ُتُكْم }ُقْل ِإْن َكاَن آبَا}ُُكْم َوأَبْ َنا}ُُكْم َوِإْخَواُنُكْم َوأَْزَواُجُكْم َوَعِشريَ من ذلك وقوله تعاىل:-

تَ َرف ُْتُموَها َوجِتَاَرٌة خَتَْشْوَن َكَساَدَها َوَمَساِكُن تَ ْرَضْونَ َها َأَحبَّ إِلَْيُكْم ِمَن اَّللَِّ  َوِجَهاٍد  َوَرُسولِهِ  َوأَْمَواٌل اق ْ
ُ َِل يَ ْهِدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقنَي ) ُ بَِأْمرِِه َواَّللَّ  ({24يف َسِبيِلِه فَ تَ َربَُّصوا َحَّتَّ يَْأيتَ اَّللَّ

 قلت:ومن فوائد هذه اآلية وأحكامها ما ذكره:
 يف أحكامه قال: فيها ثالث مسائل: -رمحه هللا-ابن عرِب -

كان آبا}كم وأبنا}كم وإخوانكم وأزواجكم وعشريتكم   املسألة األوىل: قوله تعاىل }قل إن
وأموال اقرتفتموها وجتارة ختشون كسادها ومساكن ترضوهنا أحب إليكم من هللا ورسوله وجهاد 

[: هذا بيان فضل اجلهاد، وإشارة إىل راحة النفس وعالقتها 24يف سبيله فرتبصوا{ ]التوبة: 
 باألهل واملال.

                                         
ه  1424الناشر: دار الثريا للنشر الطبعة: الطبعة الرابعة  -( 36)ص /-انظر شر  ثالثة األصول حملمد بن عثيمني - 768
 م 2004-
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يف بيان حال من ترك اهلجرة، وآثر البقاء مع األهل واملال ويف وقال املفسرون: هذه اآلية 
إن الشيطان قعد ِلبن آدم ثالثة مقاعد: قعد له يف طريق اإلسالم، فقال: »احلديث الصحيح: 

أتذر دينك ودين آبائك وتسلم. فخالفه وأسلم. وقعد له يف طريق اهلجرة، فقال له: أتذر أهلك 
ح وقعد له يف طريق اجلهاد، فقال له: جتاهد فتقتل، وتنك ومالك فتهاجر، فخالفه مث هاجر.

 .(761)«أهلك، ويقسم مالك، فخالفه فجاهد فقتل. فحق على هللا أن يدخله اجلنة
املسألة الثانية: العشرية: اجلماعة اليت تبلغ عقد العشرة، فما زاد. ومنه املعاشرة، وهي 

 اِلجتماع على األمر بالعزم الكثري.
[ أي اقتطعتموها من غريها والكساد: نقصان 24اقرتفتموها{ ]التوبة: وقوله: }وأموال 

قال:  -لم صلى هللا عليه وس -القيمة، وقد تقدم حديث أِب هريرة يف الصحيح أن رسول هللا 
 (750)«غزا نيب من األنبياء فقال: ِل يتبعِن رجل تزوج امرأة وملا ينب هبا، أو بع دارا ومل يسكنها.»

 احلديث.
[: قوله: فرتبصوا صيغته 24الثالثة: قوله: }فرتبصوا حَّت يأيت هللا بأمره{ ]التوبة: املسألة 

األمر، ومعناه التهديد، وأمر هللا الذي يأيت فتح مكة على القول بأن املراد  عع اآلية اهلجرة، 
م هويكون أمر هللا عقوبته اليت تنزل هبم الذل واْلزي، حَّت يغزوهم العدو يف عقر دارهم، ويسلب

 (751)أمواهلم.اه 
 من حكم وفوائد قال ما خمتصره:-رمحه هللا-وكذلك ما ذكره ابن تيمية-

وقد علم أن ُمبة املؤمنني لرهبم أشد من ُمبة هؤِلء املشركني لرهبم وألندادهم مث إن اختاذ 
األنداد هو من أعظم الذنوب كما يف الصحيح عن عبد هللا بن مسعود: "قال قلت يا رسول هللا 

                                         
نشر -(2171والصحيحة )برقم/  -(1561انظر صحيح اجلامع الصغري وزياداته لأللباين )برقم/  - 761

 املكتب اإلسالمي
باب من  -(6167 البخاري )برقم/-وغريمها بلفظ مغاير ملا ذكره املصنف اخرجاه يف الصحيحني  - 750

أحب البناء قبل الغزو ولفظه " غزا نيب من األنبياء، فقال لقومه: ِل يتبعِن رجل ملك بضع امرأة، وهو يريد أن يبِن هبا، 
 ة. باب حتليل الغنائم هلذه األمة خاص -(1747 ومل ينب هبا " ومسلم حنوه بزيادة )برقم/

 1424الطبعة: الثالثة،  -لبنان –نشر: دار الكتب العلمية، بريوت -(  454/ 2انظر أحكام القرآن ِلبن اعرِب )- 751
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لذنب أعظم قال أن جتعل ب ندا وهو خلقك قلت مث أي قال مث أن تقتل ولدك خشية أن أي ا
فأنزل هللا تصديق ذلك }َوالَِّذيَن ِل (752)يطعم معك قلت مث أي قال مث أن تزين حبليلة جارك "

 ُ  بِاحلَْقِّ َوِل يَ ْزنُوَن{ " فدعاء إله آخر ِإِلَّ َيْدُعوَن َمَع اَّللَِّ ِإهَلاً آَخَر َوِل يَ ْقتُ ُلوَن الن َّْفَس الَّيِت َحرََّم اَّللَّ
 مع هللا هو اختاذ ند من دون هللا حيبه كحب هللا إذ أصل العبادة احملبة

واحملبة وإن كانت جنسا حتته أنواع فاحملبوبات املعظمة لغري هللا قد أثبت الشارع فيها اسم 
د القطيفة تعس بد الدينار تعس عبالتعبد كقوله يف احلديث الصحيح: "تعس عبد الدرهم تعس ع

 .(753)عبد اْلميصة تعس وانتكس وإذا شيك فال انتقش إن أعطي رضي وإن منع سخط"
فسمي هؤِلء األربعة الذين إن أعطوا رضوا وإن منعوا سخطوا ألهنا ُمبتهم ومرادهم عبادا 

 (754)هلا حيث قال عبد الدرهم وعبد الدينار وعبد القطيفة وعبد اْلميصة.اه 
َنةِ من ذلك قوله تعاىل:و  - ُهْم َمْن يَ ُقوُل اْئَذْن َِ َوَِل تَ ْفِتِنِّ َأَِل يف اْلِفت ْ  َسَقطُوا َوِإنَّ }َوِمن ْ

 ({41َجَهنََّم َلُمِحيطٌَة بِاْلَكاِفرِيَن )
قلت: ِل خيفي علي اللبيب أن من الفنت الدنيوية فتنة املال واألوِلد والنساء وغري ذلك، و 

رَْكُت بَ ْعِدي يف فقال "َما ت َ -صلي هللا عليه وسلم-الفنت هلذا حذر منها النيب فتنة النساء اخطر
َنًة َأَضرَّ َعَلى الّرَِجاِل ِمَن النَِّساِء" ويف هذه اآلية فوائد جليلة عن حقيقة الفتنة  (756)النَّاِس ِفت ْ

 واحملبة ذكرها أهل العلم من ذلك:
ن أعظم وبتصرف يسري: وكذلك فتنة العشق م قال ما خمتصره-ما ذكره ابن القيم رمحه هللا-

َنِة َسَقطُوا{ ]التوب ُهْم َمْن يَ ُقوُل اْئَذْن ىِل َوِل تَ ْفِتعِّ َأِل ِّ اْلِفت ْ  [.41ة: الفنت، قال تعاىل: }َوِمن ْ

                                         
باب قوله }والذين ِل يدعون مع هللا إهلا آخر وِل يقتلون النفس اليت حرم هللا  -(4751أخرجه البخاري )برقم/  - 752

 [58إِل باحلق..{ ]الفرقان: 
باب احلراسة يف الغزو يف  -(2887رضي هللا عنه )برقم/ –أخرجه البخاري من حديث أِب هريرو  - 753

تعس عبد الدينار، وعبد الدرهم، وعبد اْلميصة، إن أعطي رضي، وإن مل يعط سخط، تعس »ومتام متنه -سبيل هللا
إن كان يف  رأسه، مغربة قدماه،وانتكس، وإذا شيك فال انتقش، طوَب لعبد آخذ بعنان فرسه يف سبيل هللا، أشعث 

 «احلراسة، كان يف احلراسة، وإن كان يف الساقة كان يف الساقة، إن استأذن مل يؤذن له، وإن شفع مل يشفع
 باب أكثر أهل اجلنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبيان الفتنة بالنساء -(2741 أخرجه مسلم )برقم/ - 754
 باب أكثر أهل اجلنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبيان الفتنة بالنساء -( 2741أخرجه مسلم )برقم/  - 756
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ملا غزا رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه وآله وسلم تبوك قال  (755)نزلت ّ اجلد بن قيس
بالد بع األصفر، تتخذ منهم السرارى والوصفاء؟ فقال َجدُّ: ائذن ىل ّ له "هل لك يا َجّد ّ 

القعود عنك. فقد عرف قومى أّن مغرم بالنساء، وأّن أخشى إن رأيت بنات األصفر أن ِل أصرب 
 .(757)عنهن، فأنزل هللا تعاىل هذه اآلية"

 قال ابن زيد: يريد ِل تفتع بصباحة وجوههن.
 ضع للفتنة.وقال أبو العالية: ِل تعر 

َنِة َسَقطُوا{ ]التوبة:   [.41وقوله تعاىل: }َأِل ِّ اْلِفت ْ
                                         

جد بن قيس بن صخر بن خنساء بن سنان بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة األنصاري  - 755
 السلمي يكع: أبا عبد هللا هو ابن عم الرباء بن معرور.

 النفاق، وفيه نزل قوله تعاىل: }ومنهم من يقول ائذن َ وِلروى عنه: جابر، وأبو هريرة، وكان ممن يظن فيه 
تفتِن أِل يف الفتنة سقطوا{، وكان قد ساد يف اجلاهلية مجيع بِن سلمة، فانتزع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سؤدده، 

ه وسلم إِل اجلد بن يوجعل مكانه يف النقابة عمرو بن اجلمو ، وحضر يوم احلديبية، فبايع الناس رسول هللا صلى هللا عل
نقاًل عن -قيس، فإنه استرت حتت بطن ناقته.، وقيل: إنه تاب، وحسنت توبته، وتويف يف خالفة عثمان رضي هللا عنه.

 الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة -(701أسد يف معرفة الصحابة ِلبن اِلثري خمتصراً )برقم/
-نشر مكتبة املعارف للنشر والتوزيع، الرياض-( 2188 قم/صحح األلباين إسناده يف السلسلة الصحيحة )بر  - 757
( من طريق ُممد بن إسحاق: أخربين سعيد بن عبد الرمحن  1/  61/  4: أخرجه ابن أِب حامت يف " التفسري " ) وقال

ذن أبن حسان بن ثابت عن جابر بن عبد هللا قال: مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: فذكره، قال جد: أو ت
َ يا رسول هللا، فإين رجل أحب النساء، وإين أخشى إن أنا رأيت بنات بِن األصفر أن أفنت؟ فقال رسول هللا صلى هللا 

: " قد أذنت لك ". فعند ذلك أنزل هللا: } ومنهم من يقول ائذن َ وِل تفتِن أِل يف -وهو معرض عنه  -عليه وسلم 
جاله ثقات معروفون من رجال " التهذيب " غري سعيد بن عبد الرمحن هذا، الفتنة سقطوا {. قلت: وهذا إسناد حسن، ر 
( برواية ابن إسحاق هذا، وبيض له، وذكره ابن حبان يف "  31/  1/  2فأورده ابن أِب حامت يف " اجلر  والتعديل " ) 

 وتابعي، ولذلك حسنته. ( وقال: " روى عنه أهل املدينة، وكان شاعرا ". قلت: فهو إذن معروف 241/  5الثقات " ) 
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قال قتادة: "ما سقط فيه من الفتنة بتخلفه عن رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه وآله سلم 
 والرغبة بنفسه عنه أعظم.
 وقع الَّت هى فتنة ُمبة النساء، وعدم صربه عنهن، والفتنة -بزعمه  -فالفتنة الَّت فر منها 

 فيها هى فتنة الشرك والكفر ّ الدنيا، والعذاب ّ اآلخرة.
لفظ الفتنة ّ كتاب هللا تعاىل يراد هبا اِلمتحان الذى مل يفتنت صاحبه، بل خلص من 

 اِلفتتان. ويراد هبا اِلمتحان الذى حصل معه افتتان.
 [.40]طه: فمن األول: قوله تعاىل ملوسى عليه السالم: }َوفَ تَ نَّاَك فُ ُتونًا{ 

َنة{ ]األنفال: [ وقوله: }َأِل ِّ 31ومن الثاّن: قوله تعاىل: }َوقَاتُِلوُهْم َحَّتَّ ِل َتُكوَن ِفت ْ
 [.41اْلِفتَنِة َسَقطُوا{ ]التوبة: 

 ويطلق على ما يتناول األمرين، كقوله تعاىل: }امل َأَحِسَب النَّاُس َأْن يُ ت ْرَُكوا َأْن يَ ُقوُلوا آَمنَّا
َلَمّن اْلَكاِذِبنَي{ يُ ْفتَ ُنوَن َوَلَقْد فَ تَ نَّا اّلِذيَن ِمْن قَ ْبِلِهْم فَ َليَ ْعَلَمنَّ هللُا اّلِذيَن َصَدُقوا َولَيَ عْ َوُهْم ِل 

 [.3- 1]العنكبوت: 
َنُتَك ُتِضل هبَا َمْن َتَشاءُ َوتَ ْهِدى َمْن َتَشاُء{  ومنه قول موسى عليه السالم: }إْن ِهى ِإِل ِفت ْ

 [. أى امتحانك وابتال}ك، تضل هبا من وقع فيها، وهتدى من جنا منها.166]األعراف: 
 تطلق الفتنة على أعم من ذلك، كقوله تعاىل:

َنة{ ]التغابن:  َا أَْمَواُلُكْم َوَأْوِلدُُكْم ِفت ْ  [.16}إرَّ
قال مقاتل "أى بالء، وشغل عن اآلخرة. قال ابن عباس: فال تطيعوهم ّ معصية هللا 

 تعاىل.
الزجاج: أعلمهم هللا عز وجل أن األموال واألوِلد مما يفتنون به، وهذا عام ّ مجيع وقال 

األوِلد، فإن اإلنسان مفتون بولده، ألنه ر ا عصى هللا تعاىل بسببه، تناول احلرام ألجله، ووقع 
 ّ العظائم، إِل من عصمه هللا تعاىل.

حلسن ه وسلم "كان خيطب، فجاء اويشهد هلذا ما روى أن النىب صلى هللا تعاىل عليه وآل
واحلسني رضى هللا عنهما، وعليهما قميصان أمحران يعثران، فنزل النىب صلى هللا تعاىل عليه وآله 
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وسلم إليهما فأخذمها، فوضعهما ّ حجره على املنرب، وقال: صدق هللا: }إَرا أَْمَواُلُكْم َوَأْوِلدُُكْم 
َنٌة{ ]التغابن:   .(758)صبيني فلم أصرب عنهما"[ رأيت هذين ال16ِفت ْ
 :-رمحه هللا-مث أضاف

َنًة{ ]الفرقان:   [.20ومنه قوله تعاىل: }َوَجَعْلَنا بَ ْعَضُكْم لِبَ ْعٍض ِفت ْ
وهذا عام ّ مجيع اْللق، امتحن بعضهم ببعض، فامتحن الرسل باملرسل إليهم ودعوهتم 

ل إليهم رهبم، وامتحن املرسإىل احلق والصرب على أذاهم. وحتمل املشاق ّ تبليغهم رساِلت 
بالرسل، وهل يطيعوهنم، وينصروهنم، ويصدقوهنم، أم يكفرون هبم، ويردون عليهم، ويقاتلوهنم؟ 
وامتحن العلماء باجلهال، هل يعلموهنم، وينصحوهنم، ويصربون على تعليمهم ونصحهم، 

ن امللوك م؟ وامتحوإرشادهم، ولوازم ذلك؟ وامتحن اجلهال بالعلماء، هل يطيعوهنم، ويهتدون هب
بالرعية، والرعية بامللوك، وامتحن األغنياء بالفقراء، والفقراء بالغنياء، وامتحن الضعفاء باألقوياء، 
واألقوياء بالضعفاء، والسادة باألتباع واألتباع بالسادة، وامتحن املالك  ملوكه، ومملوكه به، 

لكفار اء والنساء بالرجال، واملؤمنني باوامتحن الرجل بامرأته وامرأته به، وامتحن الرجال بالنس
ولكفار باملؤمنني. وامتحن اآلمرين باملعروف  ن يأمروهنم، وامتحن املأمورين هبم، ولذلك كان 
فقراء املؤمنني وضعفا}هم، من أتباع الرسل، فتنة ألغنيائهم ور}سائهم، امتنعوا من اإلميان بعد 

 [ هؤِلء.11رْياَ َما َسبَ ُقونَا إلَْيِه{ ]األحقاف: معرفتهم بصدق الرسل، وقالوا: }َلْو كاَن خَ 
ِتُنوا مُثَّ بعد كالم: ّو قوله: }مُثَّ إنَّ رَّبَك لِلَِّذيَن َهاَجُروا ِمْن بَ ْعِد َما فُ  -رمحه هللا -مث قال

 [.110َجاَهُدوا َوَصبَ ُروا{ ]النحل: 
ة له، وخملصة من حصفليس ملن قد فنت بفتنة دواء مثل الصرب، فإن صرب كانت الفتنة مم

 الذنوب، كما خيلص الكري خبث الذهب والفضة.
فالفتنة كري القلوب، وُمك اإلميان، وهبا يتبني الصادق من الكاذب: قال تعاىل: }َوَلَقْد 

 (751)[.اه 3: تفَتنَّا الَِّذيَن ِمْن قَ ْبلِهْم فَ َليَ ْعَلَمنَّ هللاُ اّلِذيَن َصَدُقوا َولَيَ ْعَلَمنَّ اْلَكاِذِبنَي{ ]العنكبو 

                                         
 (3767( وصحح األلباين إسناده يف صحيح اجلامع )برقم/ 3774ا انظر صحيح سأخرجه الرتمذي )برقم/ - 758
نشر مكتبة املعارف، -حتقيق ُممد حامد الفقي -(2/152انظر إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ِلبن القيم ) - 751

 الرياض، اململكة العربية السعودية
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ُهْم َمْن َعاَهَد اَّللََّ لَِئْن آتَانَا ِمْن َفْضِلِه لََنصَّدََّقنَّ وَ ومن ذلك قوله تعاىل: - لََنُكوَننَّ ِمَن }َوِمن ْ
 ({75( فَ َلمَّا آتَاُهْم ِمْن َفْضِلِه خبَُِلوا ِبِه َوتَ َولَّْوا َوُهْم ُمْعِرُضوَن )76الصَّاحِلِنَي )

 اآليتني تكشف حقيقة النفاق وأهله وهذا من البالء والفنت اليت قلت: ِل خيفي أن هاتني
تكشف لنا الغمة وتزيل عنا اِللتباس عمن ينافقون ويقولون بألسنتهم ما ليس يف قلوهبم ويرتتب 
علي ذلك أحكاماً مهمة ينبغي أن حييط هبا املسلم علماً ليدرك كيفية التعامل مع هؤِلء هذا من 

ذه اآلية فوائد فقهية مهمة وسوف نبني ذلك من أقوال علمائنا وقد جهة،ومن جهة أخري يف ه
وضحنا يف التفسري خطأ كثرياً من املفسرين والدعاة الذين يشيعون أن هذه اآلية نزلت يف صحاِب 
جليل من أهل بدر كذبًا وزورًا بسبب حديث مكذوب ِل يصح إسناده وقد وضحنا ذلك يف 

 ا ولكن من باب التذكري وهللا املستعان.التفسري مما يغنينا عن تكراره هن
مبينًا فوائدها الفقهية وما يف حكمها من اآليات: ينقسم -رمحه هللا-قال ابن عثيمني-

 نزول القرآن إىل قسمني:
القسم األول: ابتدائي: وهو ما مل يتقدم نزوله سبب يقتضيه، وهو غالب آيات القرآن، 

ُهْم َمْن َعاهَ  وَننَّ ِمَن الصَّاحِلِنَي{ َد اَّللََّ لَِئْن آتَانَا ِمْن َفْضِلِه لََنصَّدََّقنَّ َولََنكُ ومنه قوله تعاىل:} َوِمن ْ
( {، فإهنا نزلت ابتداء يف بيان حال بعض املنافقني، وأما ما اشتهر من أهنا نزلت 76)التوبة: 

فضعيف  ،يف ثعلبة بن حاطب يف قصة طويلة، ذكرها كثري من املفسرين، وروجها كثري من الوعاظ
 ِل صحة له رواه الطرباين، وفيه علي بن يزيد األهلاين وهو مرتوك..

 القسم الثاين: سبيب: وهو ما تقدم نزوله سبب يقتضيه والسبب:
 إما سؤال جييب هللا عنه مثل: }َيْسأَلوَنَك َعِن اأْلَِهلَِّة ُقْل ِهَي َمَواِقيُت لِلنَّاِس َواحلَّْ {-أ 

 ({181)البقرة: اآلية
َا ُكنَّا خنَُ  -ب  وُض أو حادثة وقعت حتتاج إىل بيان وحتذير مثل: } َولَِئْن َسأَْلتَ ُهْم لَيَ ُقوُلنَّ ِإرَّ

( { اآليتني نزلتا يف رجل من املنافقني قال يف غزوة تبوك يف جملس: ما 56َونَ ْلَعُب{ )التوبة: اآلية
 صلى جنب عند اللقاء، يعِن رسول هللارأينا مثل قرائنا هؤِلء أرغب بطوناً، وِل أكذب ألسناً، وِل أ

هللا عليه وسلم وأصحابه، فبلغ ذلك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ونزل القرآن فجاء الرجل 
وَن{ )التوبة: يعتذر إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فيجيبه }أَبِاَّللَِّ وآيَاتِِه َوَرُسولِِه ُكْنُتْم َتْستَ ْهزِئُ 

 ( {.56اآلية
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ُ قَ ْوَل الَّيِت جُتَاِدُلَك يف زَ أو فعل و -ج   ْوِجَها اقع حيتاج إىل معرفة حكمه مثل:} َقْد مسََِع اَّللَّ
يٌع َبِصرٌي{ )اجملادلة:  ُ َيْسَمُع حَتَاُورَُكَما ِإنَّ اَّللََّ مسَِ  (770){.اه 1َوَتْشَتِكي ِإىَل اَّللَِّ َواَّللَّ

ني سياق شرحه لرياض الصاحلمبينًا فوائد وأحكام أخري لآلية يف -رمحه هللا –وزاد -
 للنووي ما نصه:

إذا نذرت ب تعاىل شيئا على شيء حيققه هللا لك مث حتقق فلم توف فإن هذا خطر عظيم 
يؤكده قوله تعاىل: }ومنهم من عاهد هللا لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصاحلني فلما 

 }فأعقبهم ضون{ فلم يكونوا من الصاحلنيآتاهم من فضله خبلوا به فلم يتصدقوا وتولوا وهم معر 
نفاقا يف قلوهبم إىل يوم يلقونه  ا أخلفوا هللا ما وعدوه و ا كانوا يكذبون{ يعِن ألقى هللا يف 
قلوهبم النفاق إىل املوت والعياذ باب وهذا وعيد شديد ولذلك هنى النيب صلى هللا عليه وسلم عن 

هو يف غع عنه وما هو يف سعة منه وإذا أردت أن النذر ألن اإلنسان يوجب على نفسه ما 
يشفي هللا مريضك أو أن يرد مالك فاسأل هللا: اللهم اشف مريضي اللهم رد علي ماَ ليس 
هناك طريق يعِن مل تنسد الطرق إِل بالنذر وعلى كل حال قال أهل العلم رمحهم هللا: إن النذر 

سان أن يصلي أو يصوم أو يتصدق أو حي  أو أقسام: النذر األول: نذر الطاعة أن ينذر اإلن
 (771)يعتمر فهذا جيب الوفاء به لقول النيب صلى هللا عليه وسلم: "من نذر أن يطيع هللا فليطعه"

وسواء كان معلقا على شر  أو غري معلق الثاين: نذر املعصية فهذا ِل جيوز الوفاء به مثل أن 
ؤمنني الذين ِل يهجرون لكن صارت بينه وبينه ينذر اإلنسان أن ِل يكلم فالنا وفالنا من امل

عداوة يعِن سوء تفاهم قال: ب علي نذر ما أكلم فالنا أو ب علي نذر ما أزور أخي قرييب أو 
ما أشبه ذلك هذه معصية حرام وِل جيوز الوفاء هبذا النذر لقول النيب صلى هللا عليه وسلم: من 

ون جيب عليه أن يكفر كفارة اليمني الثالث: ما نذر أن يعصي هللا فال يعصه ولكن ماذا يك

                                         
الناشر: دار ابن اجلوزي، اململكة العربية -(1/13انظر مقدمة تفسري سورة ا الفاحتة ولبقرة ِلبن عثيمني) - 770

 السعودية
 ه  1423الطبعة: األوىل، 
باب النذر  -( 5515 )برقم/ -رضي هللا عنها -جزء من حديث أخرجه البخاري من حديث عائشة- 771

 « فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فال يعصهمن نذر أن يطيع هللا»يف الطاعة ومتام متنه 
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يسمى عند العلماء بنذر اللجاج والغضب وهو الذي يقصد به اإلنسان املنع أو احلث أو التصديق 
أو التكذيب مثل أن يقول ب علي نذر أن ِل أفعل كذا وكذا حيملها على ذلك أنه يريد اِلمتناع 

خيري بني فعله إن كان فعال أو تركه إن كان تركا وبني   ما أراد النذر لكن أراد معع النذر فهذا
كفارة اليمني مثاله أن يقول ب علي نذر ِل ألبس هذا الثوب نقول أنت اآلن باْليار إن شئت 
تلبسه وكفر كفارة اليمني وإن شئت ِل تلبسه وِل كفارة عليك القسم الرابع النذر املطلق يعِن 

 علي نذر فقط فهذا عليه كفارة ميني لقول النيب صلى هللا ليس يف شيء ُمدد قال اإلنسان ب
عليه وسلم كفارة النذر إذا مل يسم كفارة ميني واحلاصل أنه ِل ينبغي لإلنسان أن ينذر اْلري يأيت 
بدون نذر والقضاء ِل يرد بالنذر كما قال النيب صلى هللا عليه وسلم: إنه ِل يأيت خبري وِل يرد 

ن يسألون يقول مثال بعضهم نذرت إن شفى هللا مريضي ألصومن شهرين قضاء وكم من أناس اآل
متتابعني نقول من حثك على هذا إن شفى هللا مريضه لزمه أن يصوم شهرين متتابعني بعض 
الناس يقول نذرت إن شفى هللا مريضي أن أذبح سبعا من اإلبل أعوذ باب إن شف هللا مريضه 

بح ق هبا وِل يأكل منها شيئا نذر إن رد هللا غائبه فإنه يذلزمه أن يذبح سبعا من اإلبل ويتصد
شاة ما الداعي لكن لو رد هللا غائبه وجب عليه أن يذبح شاة ويتصدق هبا وِل يأكل منها شيئا 

 (772)فاترك النذر لكن إذا نذرت طاعة وجب عليك أن تفي  ا نذرت وهللا املوفق.اه 
 قال ما خمتصره:  -رمحه هللا-ومن أحكام اآلية ما ذكره ابن عرِب-
[: النفاق يف القلب هو الكفر، وإذا كان 77قوله: }فأعقبهم نفاقا يف قلوهبم{ ]التوبة:  -

صلى  -يف األعمال فهو معصية، وقد حققنا ذلك يف شر  الصحيح واألصول، وفيه قال النيب 
ه ه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيأربع من كن في: »-هللا عليه وسلم 

خصلة من النفاق حَّت يدعها: إذا ائتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم 
 . روته الصحا  واألئمة(773)«فجر

، وتباين الناس فيه حزقا، وتفرقوا فرقا، بسبب أن املعاصي باجلوار  ِل تكون كفرا عند أهل 
 يف دليل التحقيق.احلق، وِل 

                                         
 1425الطبعة:  -الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض-(  5/111)  -انظر شر  رياض الصاحلني حملمد بن عثيمني - 772
 ه 

 باب عالمة املنافق -(34أخرجه البخاري )برقم/ - 773
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وظاهر هذا احلديث يقتضي أنه إذا اجتمعت فيه هذه اْلصال صح نفاقه وخلص، وإذا  
كان منهن واحدة كانت فيه من النفاق خصلة، وخصلة من النفاق نفاق، وعقدة من الكفر  
كفر، وعليه يشهد ظاهر هذه اآلية  ا قال فيه من نكثه لعهده، وغدره املوجب له حكم النفاق؛ 

لت طائفة: إن ذلك إرا هو ملن حيدث حبديث يعلم كذبه، ويعهد بعهد ِل يعتقد الوفاء به، فقا
 (774)وينتظر األمانة للخيانة فيها.اه 

يًِّئا َعَسى }َوآَخُروَن اْعتَ َرُفوا ِبُذنُوهِبِْم َخَلطُوا َعَماًل َصاحِلًا َوآَخَر سَ ومن ذلك قوله تعاىل:  -
ُ َأْن يَ ُتوَب َعَلْيِهمْ  َ َغُفوٌر َرِحيٌم ) اَّللَّ  ({102ِإنَّ اَّللَّ

يف أحكامه قال ما خمتصره: -رمحه هللا-ومن أحكام هذه اآلية ما ذكره اجلصاص -
واِلعرتاف اإلقرار بالشيء عن معرفة ألن اإلقرار من قر الشيء إذا ثبت واِلعرتاف من املعرفة 

ة منه وأبعد أدعى إىل إخالص التوبوإرا ذكر اِلعرتاف باْلطيئة عند التوبة ألن تذكر قبح الذنب 
من حال ما يدعى إىل التوبة ممن ِل يدري ما هو وِل يعرف موقعه من الضرر فأصح ما يكون 
من التوبة أن تقع مع اِلعرتاف بالذنب ولذلك حكى هللا تعاىل عن آدم وحواء عند توبتهما 

 أن يتوب { وإرا قال }عسى هللا}ربنا ظلمنا أنفسنا وإن مل تغفر لنا وترمحنا لنكونن من اْلاسرين
عليهم{ ليكونوا بني الطمع واإلشفاق فيكونوا أبعد من اِلتكال واإلمهال وقال احلسن عسى من 
هللا واجب ويف هذه اآلية دِللة على أن املذنب ِل جيوز له اليأس من التوبة وإرا يعرض ما دام 

وع إىل يئا وأنه مَّت كان للمذنب رجيعمل مع الشر خري لقوله تعاىل خلطوا عمال صاحلا وآخر س
هللا يف فعل اْلري وإن كان مقيما على الذنب أنه مرجو الصال  مأمون خري العاقبة وقال هللا 
تعاىل} وِل تيأسوا من رو  هللا إنه ِل ييأس من رو  هللا إِل القوم الكافرون{ فالعبد وإن عظمت 

قي يف حال بول توبته ألن التوبة مقبولة ما بذنوبه فغري جائز له اِلنصراف عن اْلري يائسا من ق
التكليف فأما من عظمت ذنوبه وكثرت مظامله وموبقاته فأعرض عن فعل اْلري والرجوع إىل هللا 
تعاىل يائسا من قبول توبته فإنه يوشك أن يكون ممن قال هللا عز وجل }كال بل ران على قلوهبم 

 (776)ما كانوا يكسبون{. اه 
                                         

 1424الطبعة: الثالثة،  -لبنان –بريوت  نشر: دار الكتب العلمية،-(  2/660انظر أحكام القرآن ِلبن اعرِب ) - 774
 م 2003 -ه  
 بريوت -الناشر: دار إحياء الرتاث العرِب  -(  364/ 4)-انظر أحكام القرآن للجصاص - 776



270 

 

ل : فمن كان مؤمنا وعم-رمحه هللا-آلية وأحكامها ما ذكره ابن تيميةومن فوائد هذه ا-.
عمال صاحلا لوجه هللا تعاىل، فإن هللا ِل يظلمه بل يثيبه عليه، وأما ما يفعله من احملرم اليسري 
فيستحق عليه العقوبة ويرجى له من هللا التوبة، كما قال هللا تعاىل: }وآخرون اعرتفوا بذنوهبم 

 [.102احلا وآخر سيئا عسى هللا أن يتوب عليهم{ ]التوبة: خلطوا عمال ص
وإن مات ومل يتب فهذا أمره إىل هللا تعاىل، هو أعلم  قدار حسناته وسيئاته وِل يشهد له 

 جبنة وِل نار، خبالف اْلوارج واملعتزلة فإهنم
ذا هبيقولون: إنه من فعل كبرية أحبطت مجيع حسناته، وأهل السنة واجلماعة ِل يقولون 

اإلحبا ، بل أهل الكبائر معهم حسنات وسيئات وأمرهم إىل هللا، وقوله تعاىل: }إرا يتقبل هللا 
[، أي: ممن اتقاه يف ذلك العمل بأن يكون عمال صاحلا خالصا لوجه 27من املتقني{ ]املائدة: 

احلا وِل ص هللا، وأن يكون موافقا للسنة كما قال تعاىل }فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عمال
 [.110يشرك بعبادة ربه أحدا{ ]الكهف: 

وكان عمر بن اْلطاب يقول يف دعائه: اللهم اجعل عملي كله خالصا واجعله لوجهك 
خالصا، وِل جتعل ألحد فيه شيئا، وأهل الوعيد ِل تقبل العمل إِل ممن اتقاه برتك مجيع الكبائر، 

 -الذي كان يشرب اْلمر، وقال النيب  وهذا خبالف ما جاء به الكتاب والسنة يف قصة محار
 إنه حيب هللا ورسوله. -صلى هللا عليه وسلم 

وكما يف أحاديث الشفاعة وإخراج أهل الكبائر من النار حَّت خيرج منها من كان يف قلبه 
مثقال ذرة من إميان فقد قال تعاىل }فمنهم ظامل لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق باْلريات 

نه قال: أ -صلى هللا عليه وسلم  -[ اآلية. ومع هذا فقد صح عن النيب 32: بإذن هللا{ ]فاطر
ِل يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن وِل يسرق السارق حني يسرق وهو مؤمن وِل يشرب اْلمر »

من شرب اْلمر يف الدنيا ومل يتب منها حرمها يف ». وقال: (775)«حني يشرهبا وهو مؤمن

                                         
قول هللا تعاىل: }إرا اْلمر وامليسر واألنصاب باب –كتاب اإلشربة   -(6678 أخرجه البخاري )برقم/ - 775

 [10اجتنبوه لعلكم تفلحون{ ]املائدة: واألزِلم رجس من عمل الشيطان، ف
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اْلمر وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشرتيها وحاملها واحملمولة  لعن هللا». وقال: (777)«اآلخرة
 (771). اه . (778)«إليه وشارهبا وساقيها وآكل مثنها

أْلَْرُض ِ َا }َوَعَلى الثَّاَلثَِة الَِّذيَن ُخلُِّفوا َحَّتَّ ِإَذا َضاَقْت َعَلْيِهُم اومن ذلك قوله تعاىل:-
َ َوظَنُّوا َأْن َِل َمْلَجَأ ِمَن اَّللَِّ ِإِلَّ إِلَْيِه مُثَّ تَ  َرُحَبْت َوَضاَقْت َعَلْيِهْم أَنْ ُفُسُهمْ  اَب َعَلْيِهْم لَِيُتوبُوا ِإنَّ اَّللَّ

 ({118ُهَو الت َّوَّاُب الرَِّحيُم )
:وقد -رمحه هللا-ذكر ابن عثيمني فائدة جليلة من اآلية فيما خيص التوبة وأحكامها فقال-

توبة  عع التوفيق  العبد إىل التوبة، فلله تعاىل على العبد توبتان:تطلق التوبة من هللا على توفيقه 
 للتوبة، وتوبة  عع قبول التوبة. والدليل على هذا قول هللا تبارك وتعاىل: }وعلى الثالثة الذين
خلفوا حَّت إذا ضاقت عليهم اأَلرض  ا رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن ِل ملجأ من 

ألخرى اب عليهم{. }مث تاب عليهم ليتوبوا{ أي وفقهم للتوبة فتابوا، أما التوبة اهللا إِل إليه مث ت
وهي قبول توبة العبد، فمثل قوله تعاىل: }وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفوا عن السيئات{ 
وتوبة العبد حتتاج إىل شرو ، إذ ليس كل توبة مقبولة، وليس كل من قال: أنا تائب إىل هللا 

 ئباً، بل ِلبد من شرو :يكون تا
الشر  األول: أن خيلص ب تعاىل يف التوبة، أي ِل حيمله على التوبة أنه خائف من أبيه، 
أو خائف من أخيه األكرب، أو خائف من السلطات، أو تاب ألجل أن يقال: فالن مستقيم، 

والوصول  -ل عز وج -واإلخالص ب يف التوبة أن يكون احلامل له على التوبة طلب رضى هللا 
 إىل كرامته، واإلخالص شر  يف كل عبادة.

                                         
 -(2003ومسلم )برقم/  -(6676البخاري )برقم/ -رض هللا عنهما-أخرجاه يف الصحيحني من حديث ابن عمر - 777

 باب عقوبة من شرب اْلمر إذا مل يتب منها  نعه إياها يف اآلخرة
 (1621ء )برقم/ ( وصحيح اإلروا6011صحح األلباين إسناده يف صحيح اجلامع )برقم/  - 778
الناشر: جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، -(  11/551) -انظر جمموع الفتاوي ِلبن تيمية-- 771

 م1116ه /1415عام النشر:  -املدينة النبوية، اململكة العربية السعودية
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الشر  الثاين: الندم على ما فعل، ومعع يندم أي: يتحسر، ويتكدر أنه وقع منه هذا 
 الشيء. وخيجل من هللا عز وجل.

 الشر  الثالث: أن يقلع عن الذنب يف احلال. وذلك بأن
ن اركه، وأن يقلع عن احملرم إذا كايأيت بالواجب إن أمكن تداركه، أو بدله إذا مل يكن تد

الذنب فعاًل ُمرماً، فإذا كان الذنب يف حق اإلنسان بأن يكون شخص سرق من إنسان ماِلً، 
والسرقة حرام، وتاب الرجل وندم وعزم على أِل يعود، فالبد أن يوصل هذا املال إىل صاحبه، 

أن  ىل هذا الرجل وأعطيته املالوِل ميكن أن تتم التوبة إِل هبذا، فإذا قال: أخشى إن ذهبت إ
، وعلى مسعيت، ور ا ُأحبس، ور ا يدعي أن املبلغ املسروق أكثر، وأنا  يرتتب على ذلك ضرر عليَّ
 قد تبت إىل هللا قبل أن يقدر عليَّ فكيف تكون احلال؟ فهل جيوز أن يتصدق به عن صاحبه؟

كما لو سرق من أناس نسيهم واجلواب: ِل جيوز، ألن صاحبه معلوم، أما لو كان جمهوًِل  
أو جهلهم وِل يدري أين هم، فهنا يتصدق  ا سرق عنهم، لكن إذا كان معلوماً ِلبد أن يوصله، 
وميكن أن يعطي شخصًا يثق به، ويقول: يا فالن، إين سرقت هذا املال من فالن، وقد ندمت 

، وهو اآلن تحقها عليهوتبت إىل هللا، ومن فضلك أعطه إياه، وقل له: هذه دراهم من إنسان تس
يبذهلا، ولكن ِلبد أن يكون هذا الرجل الذي وكله أن يوصل الدراهم موثوقاً عند صاحب املال 
وأمينًا ألنه لو مل يكن موثوقًا ِلهتمه صاحب املال، وقال: أنت السارق واملسروق أكثر، فالبد 

حقها اهم من شخص تستأن يكون ثقة، وإذا مل ميكن فيمكن أن ترسل بالربيد، ويقال: هذه در 
عليه، ويف هذه احلال من املعلوم أنك لن تكتب امسك، وأيضاً حيسن أن ِل تكتبها بقلمك، ألنه 
ر ا مير عليه ويعرف خطك يوماً من الدهر، هذا إذا كان احلق مالياً، أما إذا كان احلق غري ماَ، 

كثري من   من هذا؟ قالمثل أن يكون شخص اغتبته، يف جملس أو جمالس، فكيف تكون التوبة 
العلماء: ِلبد أن تذهب إليه، وتستحله، وإِل فسيأخذ من حسناتك يوم القيامة، فاذهب إليه 

 وقل له: يا فالن ساُمِن.
القول الثالث: وهو قول وسط، ولعله الصواب: إن كان صاحبك الذي اغتبته قد علم 

ه، أما إذا مل يعلم لبه حَّت تستحلبذلك فالبد من أن تذهب إليه وتستحله، ألنه لن يزول ما يف ق
ينبغي فيكفي أن تستغفر له، وأن تثِن عليه يف اجملالس اليت كنت تغتابه فيها، وهللا غفور رحيم، و 

ملن جاء إليه أخوه يعتذر منه أن يساُمه، وِل ينبغي أن يناقش ويرى ما الذي حصل، ألنه ر ا 
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 أن ِل ألن النفس أمارة بالسوء، فاألوىليذكر شيئًا كبريًا فتعجز نفس صاحبه عن أن حيلله، 
يسأل، وأن حيتسب األجر من هللا، ويقول: هذا جاء معتذراً، ومن عفا فأجره على هللا، ويرجى 
يف املستقبل أن تعود هذه الغيبة ثناء حسناً، وهذا التفصيل هو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 وهو احلق وهو أنه إن كان -رمحه هللا  -
فالبد أن تستحله حَّت يزول ما يف قلبه، وإن كان غري عامل فال حاجة إىل استحالله، عاملاً 

هذا بالنسبة للذي اغتاب غريه، أما الذي اغتيب وطُلب منه السما  فالذي نرى أن األفضل 
واألكمل أن حيلله، ألنه أخوه جاءه معتذرًا نادمًا فليحلله. وثقوا أنه إذا حلله ستكون كبرية 

الشخص الذي استحله، سريى أنه أهدى إليه أكرب هدية، فتنقلب الكراهية اليت   وعظيمة على
كانت من قبل إىل ُمبة وألفة، وهذا هو املطلوب من املسلمني أن يكون بعضهم لبعض إلفاً ُمباا 

 واداا.
الشر  الرابع: أن يعزم على أن ِل يعود يف املستقبل، أي يكون يف نفسه نية عازمة جازمة 

عود هلذا الذنب يف املستقبل، فإن تاب وهو يقول: ر ا أنه يطرأ علي أن أفعل الذنب، أن ِل ي
 فهذا التائب ِل تصح توبته، ألنه ِلبد أن يعزم على أن ِل يعود يف املستقبل.

الشر  اْلامس: أن تكون التوبة يف وقت قبوهلا، ألنه يأيت وقت يسد باب التوبة، وِل تقبل 
ي يغلق عن التائبني عام وخاص، أما العام: فهو طلوع الشمس من من اإلنسان، والباب الذ

معت لو اجت -عز وجل  -مغرهبا، فسيأيت زمن خترج الشمس من املغرب، والذي يردها هللا 
اً الذي أمره }إذآ أراد شيئ -عز وجل  -اْلالئق كلها على أن تردها ما ردهتا، لكن يردها هللا 

لشمس العظيمة إذا غربت من مغرهبا، وإذا طلعت الشمس أن يقول له كن فيكون{ ترجع هذه ا
 من مغرهبا آمن كل من على األرض، اليهودي، والنصراين، والبوذي، والشيوعي، وغريهم كلهم

عهم لكن ِل ينف -عز وجل  -يؤمنون؛ ألهنم يرون شيئًا واضحًا يف الدِللة على الرب 
ات ربك ملالئكة أو يأيت ربك أو يأيت بعض آياإلميان، لقوله تعاىل: }هل ينظرون إِل أن تأتيهم ا

يوم يأيت بعض آيات ربك ِل ينفع نفًسا إمياهنا مل تكن آمنت من قبل أو كسبت يف إمياهنا خريًا{، 
وفسَّر النيب صلى هللا عليه وسلم قوله تعاىل: }يوم يأيت بعض آيات ربك{ أنه خروج الشمس 
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 الناس كلهم يؤمنون، لكن ِل تنفع، ألنه انسد وحينئذ ِل تنفع التوبة، مع أن (780)من مغرهبا 
 الباب، وإذا ُسدَّ كيف يدخل الناس؟

أما اْلاص فهو أن حيضر اإلنسان أجله، فإذا حضر اإلنسان األجل فال تنفع التوبة، لقول 
هللا تبارك وتعاىل: }وليست التوبة للذين يعملون السيئات حَّت إذا حضر أحدهم املوت قال إين 

وإين أسأل هل أحد منا يعلم مَّت ميوت؟! أبداً، ر ا ميوت اإلنسان وهو على مكتبه، تبت اأَلن{، 
أو وهو على فراشه، أو وهو يف صالته، يف أي حلظة، وإذا كنا نعلم هذا ونوقن به، فالواجب أن 
نبادر بالتوبة لئال يفجأنا املوت، فينسد الباب، وهلذا كانت التوبة مما جيب على الفور، فلنبادر 

 (781).اه –عز وجل  -لتوبة إىل هللا با
 

 ما جاء عن النفاق و املنافقني
صفات مكروهٌة  وهي سورة التوبة كما قلنا فضحت أهل النفاق وبينت صفاهتم احلقيقية

يف ديننا ومنهي عنها فالنفاق تزييف لألخالق وخداع للعباد ومن مث هناك حتذير شديد من هللا 
تعاىل ملن يتصف بصفاهتم وحيذو حذوهم يف كثري من اآليات نذكر منها مع الشر  والبيان 

 لألحكام والفوائد من أقول أهل العلم الثقات ما يلي:
ُ اْنبِ }ومن ذلك قوله تعاىل: - ًة َوَلِكْن َكرَِه اَّللَّ َعاثَ ُهْم فَ ثَبََّطُهْم َوَلْو أَرَاُدوا اْْلُُروَج أَلََعدُّوا َلهُ ُعدَّ

 ({45َوِقيَل اق ُْعُدوا َمَع اْلَقاِعِديَن )
 قال ما خمتصره:-فمن فوائد اآلية ما جاء يف شر  الطحاوية -

قد تستلزم فوات  ن إعانته عليهفإن قيل: كيف يرضى لعبده شيئا وِل يعينه عليه؟ قيل: أل
ُمبوب له أعظم من حصول تلك الطاعة اليت رضيها له، وقد يكون وقوع تلك الطاعة منه 

                                         
 -( 5560 )برقم/-رضي هللا عنه -قلت يشري املصنف حلديث أخرجه البخاري من حديث أِب هريرة- 780

باب طلوع الشمس من مغرهبا ومتنه " ِل تقوم الساعة حَّت تطلع الشمس من مغرهبا، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا 
[ ولتقومن 168أمجعون، فذلك حني: }ِل ينفع نفسا إمياهنا مل تكن آمنت من قبل، أو كسبت يف إمياهنا خريا{ ]األنعام: 

ه فال يتبايعانه، وِل يطويانه، ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلنب لقحتالساعة وقد نشر الرجالن ثوهبما بينهما فال 
 يطعمه، ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فال يسقي فيه، ولتقومن الساعة وقد رفع أحدكم أكلته إىل فيه فال يطعمها "

، الطبعة: األوىل -( الناشر: دار الثريا للنشر والتوزيع، الرياض45ص/ -)سورة احلجرات-انظر تفسري ابن عثيمني - 781
 م 2004 -ه   1426
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يتضمن مفسدة هي أكره إليه سبحانه من ُمبته لتلك الطاعة. وقد أشار تعاىل إىل ذلك يف قوله: 
 45[ )التوبة: 45]التوبة:  }ولو أرادوا اْلروج ألعدوا له عدة ولكن كره هللا انبعاثهم فثبطهم{

(. اآليتني. فأخرب سبحانه أنه كره انبعاثهم إىل الغزو مع رسوله، وهو طاعة، فلما كرهه 47 -
منهم ثبطهم عنه، مث ذكر سبحانه بعض املفاسد اليت ترتتب على خروجهم مع رسوله، فقال: 

}وألوضعوا خاللكم{  [، أي فسادا وشرا،47}لو خرجوا فيكم ما زادوكم إِل خباِل{ ]التوبة: 
[، أي سعوا بينكم بالفساد والشر، }يبغونكم الفتنة وفيكم مساعون هلم{ ]التوبة: 47]التوبة: 

(، أي قابلون منهم مستجيبون هلم، فيتولد من سعي هؤِلء وقبول هؤِلء من 47[ )التوبة: 47
هذا  فاجعل الشر ما هو أعظم من مصلحة خروجهم، فاقتضت احلكمة والرمحة أن أقعدهم عنه.

 املثال أصال، وقس عليه.
وأما الوجه الثاين، وهو الذي من جهة العبد: فهو أيضا ممكن، بل واقع. فإن العبد يسخط 
الفسوق واملعاصي ويكرهها، من حيث هي فعل العبد، واقعة بكسبه وإرادته واختياره، ويرضى 

و منه. فهذا مسلك هللا ويسخط ما ه بعلم هللا وكتابه ومشيئته وإرادته وأمره الكوين، فريضى  ا من
طائفة من أهل العرفان. وطائفة أخرى كرهتها مطلقا، وقوهلم يرجع إىل هذا القول، ألن إطالقهم 
الكراهة ِل يريدون به مشوله لعلم الرب وكتابته ومشيئته. وسر املسألة: أن الذي إىل الرب منها 

 (782)غري مكروه، والذي إىل العبد مكروه.اه 
ر هللا قال ما خمتصره: فأظه–رمحه هللا تعاىل  -كام هذه اآلية ما ذكره الشافعي ومن أح-

ا من أسرارهم وخرب السماعني هلم وابتغاءهم أن يفتنو  -صلى هللا عليه وسلم  -عز وجل لرسوله 
معه بالكذب واإلرجاف والتخذيل هلم فأخربه أنه كره انبعاثهم فثبطهم إذ كانوا على هذه النية  

ما دل على أن هللا عز وجل أمر أن مينع من عرف  ا عرفوا به من أن يغزو مع املسلمني؛  كان فيها
ألنه ضرر عليهم مث زاد يف تأكيد بيان ذلك بقوله }فر  املخلفون  قعدهم خالف رسول هللا{ 

 [ قرأ الربيع إىل اْلالفني.81]التوبة: 
افقني مل حيل صف هللا تعاىل املن: فمن شهر  ثل ما و -رمحه هللا تعاىل  -وأضاف الشافعي 

لإلمام أن يدعه يغزو معه، ومل يكن لو غزا معه أن يسهم له، وِل يرضخ؛ ألنه ممن منع هللا عز 
                                         

ه  1417الطبعة: العاشرة،  -بريوت –نشر مؤسسة الرسالة -(1/333شر  العقيدة الطحاوية حملمد ابن أِب العز) - 782
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وجل أن يغزو مع املسلمني لطلبته فتنتهم وختذيله إياهم وأن فيهم من يستمع له بالغفلة والقرابة 
 (783)وهم.اه والصداقة وأن هذا قد يكون أضر عليهم من كثري من عد

 فائدة جليلة من اآلية قال ما خمتصره: -رمحه هللا-وذكر ابن عثيمني-
قال  -ويف اآلية هنا إثبات أن هللا عز وجل يكره، وهذا أيضًا ثابت يف الكتاب والسنة: 

يُِّئُه ِعْنَد رَبَِّك سَ هللا تعاىل: }َوَقَضى َربَُّك َأِّل تَ ْعُبُدوا ِإِّل ِإيَّاُه.....{ إىل قوله: }ُكلُّ َذِلَك َكاَن 
 [.38 - 23َمْكُروهًا{ ]اإلسراء: 

ُ اْنِبَعاثَ ُهْم{ ]التوبة:  -  [.45وكما يف هذه اآلية اليت ذكها املؤلف: }َوَلِكْن َكرَِه اَّللَّ
 .(784)وقال النيب صلى هللا عليه وسلم: "إن هللا كره لكم قيل وقال"  -

 اىل يكره.فالكراهة ثابتة بالكتاب والسنة، أن هللا تع
{ وكراه هللا سبحانه وتعاىل للشيء تكون للعمل، كما يف قوله: }َوَلِكْن َكرَِه اَّللَُّ اْنِبَعاثَ ُهمْ 

 [.38[، وكما يف قوله: }ُكلُّ َذِلَك َكاَن َسيُِّئُه ِعْنَد َربَِّك َمْكُروهًا{ ]اإلسراء: 45]التوبة: 
يل، عاىل إذا أبغض عبداً، نادى جرب وتكون أيضاً للعامل، كما جاء يف احلديث: "إن هللا ت

 (785).اه  (786)إين أبغض فالناً، فأبغضه" 
ُغوَنُكُم } َلْو َخَرُجوا ِفيُكْم َما زَاُدوُكْم ِإِلَّ َخَباًِل َوأَلَْوَضُعوا ِخاَلَلُكْم ي َ ومن ذلك قوله تعاىل:- ب ْ

ُ َعِليٌم بِالظَّاِلمِ  َنَة َوِفيُكْم مَسَّاُعوَن هَلُْم َواَّللَّ  ( {47نَي )اْلِفت ْ

                                         
 م1110ه /1410سنة النشر:  -بريوت –نشر دار املعرفة -(4/617انظر األم للشافعي) - 783

[ 273باب قول هللا تعاىل: }ِل يسألون الناس إحلافا{ ]البقرة:  -(1477 أخرج البخاري حنوه )برقم/- 784
 ومتام لفظه " إن هللا كره لكم ثالثا: قيل وقال، وإضاعة املال، وكثرة السؤال "

 ومتام متنه " إن هللا–باب إذا أحب هللا عبدا حببه لعباده  -(2537 رقم/جزء من حديث أخرجه مسلم وغريه )ب - 786
إذا أحب عبدا دعا جربيل فقال: إين أحب فالنا فأحبه، قال: فيحبه جربيل، مث ينادي يف السماء فيقول: إن هللا حيب 

قول: إين أبغض فالنا جربيل في فالنا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، قال مث يوضع له القبول يف األرض، وإذا أبغض عبدا دعا
اء فأبغضه، قال فيبغضه جربيل، مث ينادي يف أهل السماء إن هللا يبغض فالنا فأبغضوه، قال: فيبغضونه، مث توضع له البغض

 يف األرض "
-مجع وترتيب: فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان-( 8/227) -انظر جمموع فتاوي ورسائل ُممد بن عثيمني -785

 ه   1413 -الطبعة: األخرية  -دار الثريا -الناشر: دار الوطن 
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قال: فإن قال قائل مل قال }ما  -رمحه هللا -من أحكام هذه اآلية ما ذكره اجلصاص -
زادوكم إِل خباِل {ومل يكونوا على خبال يزاد فيه قيل له حيتمل وجهني أحدمها أنه استثناء منقطع 

د كانوا على قتقديره ما زادوكم قوة لكن طلبوا لكم اْلبال واآلخر أنه حيتمل أن يكون قوم منهم 
خبال يف الرأي ملا يعرض يف النفوس من التلون إىل أن استقر على الصواب فيقويه هؤِلء حَّت 
يصري خباِل معدوِل به عن صواب الرأي قوله تعاىل وألوضعوا خاللكم قال احلسن وألوضعوا 

حملنة ا خاللكم بالنميمة إلفساد ذات بينكم وقوله تعاىل }يبغونكم الفتنة{ فإن الفتنة هاهنا
باختالف الكلمة والفرقة وجيوز أن يريد به الكفر ألنه يسمى هبذا اِلسم لقوله تعاىل وقاتلوهم 
حَّت ِل تكون فتنة وقوله والفتنة أشد من القتل وقوله وفيكم مساعون هلم قال احلسن وجماهد 

اع مسعيون منهم ينقلون إليهم ما يسمعون منكم وقال قتادة وابن إسحاق قابلون منهم عند 
 (787)قوهلم.اه 
َها َرُضوا وَ ومن ذلك قوله تعاىل: - ُهْم َمْن يَ ْلِمُزَك يف الصََّدقَاِت فَِإْن أُْعطُوا ِمن ْ ِإْن مَلْ }َوِمن ْ

َها ِإَذا ُهْم َيْسَخُطوَن )  ({68يُ ْعَطْوا ِمن ْ
هنى هللا عز وجل عن اللمز يف الصدقات يف هذه اآلية وما يف حكمها مثل قوله  قلت:

، وتوعد من يفعل 71ة: التوب{ الَِّذيَن يَ ْلِمُزوَن اْلُمطَّوِِّعنَي ِمَن اْلُمْؤِمِننَي يف الصََّدقَاتِ  }تعاىل:
واللمز هو أن يعيب اإلنسان أخاه يف وجهه بكالم ولو خفي، بالطعن والتجريح وهذه اآلية  ذلك

 فيها أحكام مهمة نذكرها فيما يلي: 
 أحكامها قال ما خمتصره: فيها ثالث مسائل:يف  -رمحه هللا-ما ذكره ابن عرِب-

 [: أي يعيبك.68املسألة األوىل: قوله تعاىل }ومنهم من يلمزك يف الصدقات{ ]التوبة: 
وفيه قوِلن: أحدمها: أنه العيب مطلقا، ومنهم من قال: إنه العيب بالغيب، يقال: ملزه 

ابزوا باأللقاب{ أنفسكم وِل تن يلمزه بكسر العني يف املستقبل وضمها قال تعاىل: }وِل تلمزوا
 [.1[. منه قوله تعاىل }ويل لكل مهزة ملزة{ ]اهلمزة: 11]احلجرات: 

                                         
 بريوت -الناشر: دار إحياء الرتاث العرِب  -(  320/ 4) -انظر أحكام القرآن للجصاص - 787
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بشيء  -سلم صلى هللا عليه و  -بعث إىل النيب »املسألة الثانية: قال أبو سعيد اْلدري: 
فقسمه بني أربعة، وقال: تألفهم. فقال رجل: ما عدلت. فقال: خيرج من ضئضئ هذا قوم 

 :-رمحه هللا -. هكذا رواه البخاري، مث قال(788)«ن من الدينميرقو 
إذا ثبت هذا فهؤِلء األربعة كانوا عيينة واألقرع، وكانوا من املؤلفة قلوهبم، فدل ذلك 

 (781)وهي: املسألة الثالثة: على دفع الزكاة إليهم..اه 
وا قوما كانيف أحكامه قال ما خمتصره: ويقال إن هؤِلء   -رمحه هللا-وما ذكره اجلصاص-

منافقني أرادوا أن يعطيهم رسول هللا من الصدقات ومل يكن جائزا أن يعطيهم منها ألهنم ليسوا 
من أهلها فطعنوا على رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم يف قسمة الصدقات وقالوا يؤثر هبا 

نها إذا هم ا مأقرباءه وأهل مودته ويدل عليه قوله تعاىل }فإن أعطوا منها رضوا وإن مل يعطو 
 (710)يسخطون{ وأخرب أنه ِل حظ هلؤِلء يف الصدقات وإرا هي للفقراء واملساكني ومن ذكر.اه 

َا ُكنَّا خَنُوُض َونَ ْلَعُب ُقْل أَ ومن ذلك قوله تعاىل:- ِ َوآيَاتِهِ َوَرُسولِِه  }َولَِئْن َسأَْلتَ ُهْم لَيَ ُقوُلنَّ ِإرَّ بِاَّللَّ
ْب طَائَِفَة ( ِل تَ ْعَتِذُروا َقْد َكَفْرمُتْ بَ ْعَد ِإميَاِنُكْم ِإْن نَ ْعُف َعْن طَائَِفٍة ِمْنُكْم نُ َعذِّ 56ُكْنُتْم َتْستَ ْهزِئُوَن )
 ( {55بِأَن َُّهْم َكانُوا جُمْرِِمنَي)

 ،ن اِلستهزاَء بالدين وبأهِله ناقٌض من نواقض اإلميان، وكفٌر باب وبرسوله وبدينهِل ريب أ
سورة التوبة واضحتان يف حكم من خيوض ويستهزأ بالكتاب والسنة وأقوال وهاتني اآليتني يف 

 أهل العلم يف صحة إميان من يفعل ذلك منها:
 قال: -رمحه هللا-ما قاله الكيا اهلراسي -

                                         
باب بعث علي بن أِب طالب عليه السالم، وخالد بن الوليد  -(4361 البخاري )برقم/ أخرجاه يف الصحيحني- 788

 باب ذكر اْلوارج وصفاهتم.-(1054رضي هللا عنه، إىل اليمن قبل حجة الوداع، ومسلم )برقم/ 
 1424ثة، الطبعة: الثال -لبنان –نشر: دار الكتب العلمية، بريوت -(  2/611انظر أحكام القرآن ِلبن اعرِب ) - 781
 م 2003 -ه  
 بريوت -الناشر: دار إحياء الرتاث العرِب  -(  322/ 4) -انظر أحكام القرآن للجصاص - 710
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فيه دِللة على أن الالعب واْلائض سواء يف إظهار كلمة الكفر على غري وجه اإلكراه ألن 
قالوه لعبا، فأخرب هللا تعاىل عن كفرهم باللعب بذلك ودل أن  املنافقني ذكروا أهنم قالوا ما

 (711)اِلستهزاء بآيات هللا تعاىل كفر.اه 
زئون : قال هللا تعاىل يف املنافقني الذين كانوا يسته-رمحه هللا -وما ذكره ابن عثيمني-

يقولون:  ابرسول هللا صلى هللا عليه وسلم: }ولئن سألتهم ليقولن إرا كنا خنوض ونلعب{ وكانو 
يعِن  -بطوناً  أرغب -يعنون الرسول صلى هللا عليه وسلم وأصحابه  -ما رأينا مثل قرائنا هؤِلء 

 -وِل أجنب عند اللقاء، وِل أكذب ألسناً، فأنزل هللا هذه اآلية، وملا سأهلم الرسول  -أوسع 
ِل نريده،  المعن ذلك قالوا: إرا كنا خنوض ونلعب، يعِن نتكلم بك -عليه الصالة والسالم 

ولكن لنقطع به عنا عناء الطريق، فأنزل هللا هذه اآلية. }قل أباب وآياته ورسوله كنتم تستهزءون 
الصالة  عليه -ِل تعتذروا قد كفرمت بعد إميانكم{ وهلذا كان الصحيح أن من سب الرسول 

ا، فإن تاب قبلنا توبته لكننا ِل نرفع عنه ال  -والسالم  بل نقتله أخذاً حبق  قتل،كان كافراً مرتدا
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وإذا قتلناه بعد توبته النصو  الصادقة صلينا عليه كسائر 

 املسلمني الذين يتوبون من الكفر أو من املعاصي.
يف سياق تفسريه لسورة البقرة ما خمتصره: أما الذين يقولون عن محلة -رمحه هللا–وزاد -

ن ، وما أشبه ذلك م«هؤِلء دراويش ِل يعرفون اجملتمع وِل الدنيا»الشرع، والعاملني به: 
الكلمات؛ فهؤِلء أيضًا كفار؛ ألن هللا تعاىل يقول: }إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا 
يضحكون * وإذا مروا هبم يتغامزون * وإذا انقلبوا إىل أهلهم انقلبوا فكهني * وإذا رأوهم قالوا 

، وقد «هؤِلء رجعيون»[ ؛ ويف معع ذلك قوهلم: 32 - 21املطففني: إن هؤِلء لضالون{ ]
 ذكر هللا يف آخر اآليات ما يدل على كفرهم يف

[ ؛ فدل هذا 34قوله تعاىل: }فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون{ ]املطففني: 
 على أن أولئك الذين يسخرون باملؤمنني من أجل إمياهنم كفار.

                                         
 الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت  -( 214/ 4انظر أحكام القرآن للكيا اهلراسي)- 711
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 -ه العادة وهذا مل جتر ب-لكونية هزواً: لو نزل املطر يف أيام الصيف ومثال اختاذ اآليات ا
 «ما هذا التبديل! يوم أن يكون الناس ُمتاجني إىل املطر يف الشتاء ِل جييء؛ واآلن يأيت!»فقال: 

 وهذا ميكن أن يوجد من بعض الفجرة الذين يقولون مثل هذا الكالم.
 مر هللا عّز وجّل الكوين كما يستسلم ألمره: لكن املؤمن يستسلم أل-رمحه هللا-وأضاف

الشرعي؛ ويرى أنه يف غاية احلكمة، ويف غاية اإلتقان، وأنه يف مكانه، وأن ما حدث فهو واقع 
موقعه، وأن احلكمة تقتضي ذلك؛ ألن هللا عّز وجّل حكيم؛ ِل يصنع شيئاً إِل حلكمة؛ فاملهم 

عام  د هنى هللا تعاىل أن تتخذ آياته هزواً؛ وهوأن اِلستهزاء باآلية الكونية ميكن أن يكون؛ وق
للكونية، والشرعية؛ لكن  ا أن اآلية يف سياق اآلية الشرعية تكون أخص باآليات الشرعية منها 

 (712)باآليات الكونية.اه 
َهْوَن ُمنْ }اْلُمَناِفُقوَن َواْلُمَناِفَقاُت بَ ْعُضُهْم ِمْن بَ ْعٍض يَْأُمُروَن بِالْ ومن ذلك قوله تعاىل: - َكِر َويَ ن ْ

 ( 57َعِن اْلَمْعُروِف َويَ ْقِبُضوَن أَْيِديَ ُهْم َنُسوا اَّللََّ فَ َنِسيَ ُهْم ِإنَّ اْلُمَناِفِقنَي ُهُم اْلَفاِسُقوَن )
قلت: واألمر باملعروف والنهي عن املنكر أمهيته ومنزلته عظيمة يف اإلسالم، وقد عده 

وقدمه هللا عّز وجّل على اإلميان كما يف قوله تعاىل:}   العلماء الركن السادس من أركان اإلسالم،
َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوتُ ْؤِمُنوَن بِاَّللَِّ  َر أُمٍَّة ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس تَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتَ ن ْ  َوَلْو آَمَن أَْهُل ُكْنُتْم َخي ْ

رًا هَلُْم ِمن ُْهُم اْلُمْؤِمُنونَ   آل عمران-({110َوَأْكثَ رُُهُم اْلَفاِسُقوَن ) اْلِكَتاِب َلَكاَن َخي ْ
وبإضاعته ِل ريب أن العواقب تكون العواقب وخيمة ويؤدي ِلنتشار الشر واملنكرات 

 والرذائل فتغرق األمة يف الفنت ويعلو صوت الباطل وأهله.
 ومن مث فهذه اآلية حوي احكام وفوائد جليلة ينبغي أن حييط هبا املسلمون علماً وفقهاً.

 ونذكر هنا من ذلك ما تيسر لنا. 
يف أحكامه قال: قوله تعاىل } واملنافقات بعضهم  -رمحه هللا-منها ما ذكره اجلصاص- 

من بعض{ أضاف بعضهم إىل بعض باجتماعهم على النفاق فهم متشاكلون متشاهبون يف 
ه ملشاكلته يتعاضدهم على النفاق واألمر باملنكر والنهي عن املعروف كما يضاف بعض الشيء إل

                                         
الناشر: دار ابن اجلوزي، اململكة العربية السعودية -(3/131)-سورة البقرة-انظر تفسري ابن عثيمني  - 712

 ه  1423الطبعة: األوىل، -
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للجملة قوله تعاىل }ويقبضون أيديهم{ فإنه روي عن احلسن وجماهد عن اإلنفاق يف سبيل هللا 
وقال قتادة عن كل خري وقال غريه عن اجلهاد يف سبيل هللا وجائز أن يكونوا قبضوا أيديهم عن 

معناه أهنم  نمجيع ذلك فيكون املراد مجيع ما احتمله اللفظ منه وقوله }نسوا هللا فنسيهم {فإ
تركوا أمره والقيام بطاعته حَّت صار ذلك عندهم  نزلة املنسي إذ مل يستعملوا منه شيئا كما ِل 
يعمل باملنسي وقوله فنسيهم معناه أنه تركهم من رمحته ومساه باسم الذنب ملقابلته ألنه عقوبة 

 يئة مثلها{.وجزاء على الفعل وهو جماز كقوهلم اجلزاء باجلزاء وقوله }وجزاء سيئة س
:وقال ابن عباس جاهد الكفار بالسيف واملنافقني باللسان وقال -رمحه هللا-مث أضاف

احلسن وقتادة جاهد الكفار بالسيف واملنافقني بإقامة احلدود وكانوا أكثر من يصيب 
 (713)احلدود.اه 
أنَّ  -من فوائد من اآلية قال ما خمتصره وبتصرف يسري:  –رمحه هللا -وما ذكره ابن تيمية-

نكر من أوصاف املؤمنني الالَّزمة، فيقول سبحانه: }َواْلُمْؤِمُنوَن 
ُ
األمر باملعروف والنَّهي عن امل

َهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َويُِقيُموَن الصَّ  اَلَة َويُ ْؤُتوَن َواْلُمْؤِمَناُت بَ ْعُضُهْم َأْولَِياء بَ ْعٍض يَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويَ ن ْ
( سورة التوبة، يف مقابل 71ِطيُعوَن اَّلّلَ َوَرُسوَلهُ أُْولَِئَك َسيَ ْرمَحُُهُم اَّلّلُ ِإنَّ اَّلّلَ َعزِيٌز َحِكيٌم{ )الزََّكاَة َويُ 

ذلك وصف من كانوا ِضدَّهم وعلى النَّقيض منهم: }اْلُمَناِفُقوَن َواْلُمَناِفَقاُت بَ ْعُضُهم مِّن بَ ْعٍض 
َهْونَ  ُهْم ِإنَّ اْلُمَناِفِقنَي ُهُم َعِن اْلَمْعُروِف َويَ ْقِبُضوَن أَْيِديَ ُهْم َنُسوْا اَّللَّ فَ َنِسي َ  يَْأُمُروَن بِاْلُمنَكِر َويَ ن ْ

 ( سورة التوبة.57اْلَفاِسُقوَن{ )
ُسلمني عرفوا هذه اآليات حقَّ املعرفة، وعملوا هبا على الوجه األمتِّ األكمل 

ولو أنَّ امل
يل، أهل الشر والفساد من ُعتاة البشر أن يفعلوا باألُمَّة األفاعوالسَّبيل األرشد األقوم ملا استطاع 

نكر وجد من 
ُ
وينشروا بني بنيها الرتهات واألباطيل، ولو أنَّ الدَّاعية اآلمر باملعروف والنَّاهي عن امل

ر مورائه أُمَّة من النَّاس يوالونه ويناصرونه ملا استطاع شرير أن ينال مصلحاً بأذًى. لكنَّ حقيقة األ
أنَّ النَّاس ُمسِلُموه وخاِذلوه، فينفرد أهل الشر والفساد باملصلحني واحدًا بعد اآلخر يسوموهنم 
سوء العذاب وأشدَّ النَّكال؛ تارة بتنفري الناس منهم وتارة بإطالق نعوت السوء عليهم كقوهلم: 

                                         
 بريوت -الناشر: دار إحياء الرتاث العرِب  -(  341/ 4) -انظر أحكام القرآن للجصاص - 713
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أللقاب ا هؤِلء رجعيون، ظالميون، متخلفون، متطرفون، متشددون، متنطعون.. إىل آخر تلك
 ( سورة الذاريات.63السيئة: }أَتَ َواَصْوا بِِه َبْل ُهْم قَ ْوٌم طَاُغوَن{ )

ألمر باملعروف نقرأ أحاديث نتبنيَّ من خالهلا أنَّ ا -صلى هللا عليه وسلم  -ويف ُسنَّة النَّيبِّ 
نكر سنة ماضيٌة وفريضٌة ُمكمٌة ليست راجعًة إىل اختيار النَّاس، ب

ُ
هي من  لوالنَّهي عن امل

ضرورات الدِّين ِل قيام حلياة الناس إِل هبا، فليست هي حّقًا ُمْكَتَسباً كما يُطالب بذلك ُدعاة 
قَاَل  الدِّميقراطية، بل هي فريضٌة دينيَّة وهداية ربَّانيَّة هلذه األُمَّة احملمدية. َعْن ُعَباَدَة ْبِن الصَّاِمتِ 

ِط َواْلَمْكَرِه، َوَأْن ِلَ َعَلى السَّْمِع َوالطَّاَعِة ِّ اْلَمْنشَ  -يه وسلم صلى هللا عل -بَايَ ْعَنا َرُسوَل اَّللَِّ 
 .(714)« َّللَِّ َلْوَمَة ِلَِئمٍ بِاحلَْقِّ َحْيُثَما ُكنَّا ِلَ خَنَاُف ِّ ا -أَْو نَ ُقوَل  -نُ َنازَِع اأَلْمَر أَْهَلُه، َوَأْن نَ ُقوَم 

وهنيه  ملا أنكر عليه بعض النَّاس أمره باملعروفوقد نطق هبذا احلديث عبادة رضي هللا عنه 
نكر، فقال له: ما كنَت معنا   ليلَة العقبة   حني باْيعنا رسول هللا 

ُ
هللا عليه وسلم  صلى -عن امل

نكر  ا نستطيع  -
ُ
ْن َرَأى ِمْنُكْم ُمْنَكرًا مَ »وذكر احلديث ويأمرنا عليه الصَّالة والسَّالم أن نُغريِّ امل

وجيعل  (716)«َك َأْضَعُف اإِلميَانِ ُه بَِيِدِه فَِإْن ملَْ َيْسَتِطْع فَِبِلَسانِِه فَِإْن ملَْ َيْسَتِطْع فَِبَقْلِبِه َوَذلِ فَ ْليُ َغريِّْ 
عف التَّغيري بالقلب فرضًا ُمتعيِّنًا على كل ُمسلم بقوله }وذلك أض -صلى هللا عليه وسلم  -

نكر وِل يُغريِّ 
ُ
ن  حَّت بقلبه قد جانب وصف اإلميان، وما استحقَّ أاإلميان{ وكأنَّ الذي يرى امل

 يُ ن َْعت به، ألنَّه ما اْمتَ َعَض وِل َغِضَب   حَّت بقلبه   ب، وِل مَتَعَّر فيه وجهه. 
نكر واجباً بعمومه، وصاحبه مأجوراً يف الدَّرجات العلى، فإنَّه أعظم أجراً 

ُ
وإذا كان تغيري امل

ستبدِّ الغاشم. َعْن طَارِِق ْبِن ِشَهاٍب َأنَّ َرُجاًل َسَأَل الإذا وقع يف ُمواجهة الظَّامل ا
ُ
 -نَّىبَّ جلائر وامل

َكِلَمُة َحقٍّ ِعْنَد ُسْلطَاٍن »َوَقْد َوَضَع رِْجَلُه ِّ اْلَغْرِز َأىُّ اجلَِْهاِد أَْفَضُل َقاَل  -صلى هللا عليه وسلم 
 .(715)« َجائِرٍ 

                                         
 ناسباب: كيف يبايع اإلمام ال -(7111أخرجه البخاري )برقم/  - 714
باب بيان كون النهي عن املنكر من اإلميان، وأن اإلميان يزيد وينقص، وأن األمر  -(51أخرجه مسلم )برقم/- 716

 باملعروف والنهي عن املنكر واجبان
 إسناده ينبَاُب َما َجاءَ أَْفَضُل اجِلَهاِد َكِلَمةَ َعْدٍل ِعْنَد ُسْلطَاٍن َجائٍِر وصحح األلبا -(2174أخرجه الرتمذي )برقم/  - 715

 (1100يف صحيح اجلامع )برقم/ 
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 هات جليلة عن أثار وخطورة ترك األمر باملعروففوائد عظيمة وتنبي-رمحه هللا-وأضاف
 والنهي عن املنكر فقال:

  كثرة اْلبث؛ فإن املنكر إذا أعلن يف جمتمع ومل جيد من ينكره، ويأخذ على يد فاعليه؛ 1
فإنه عما قليل ميتد سلطانه ويشتد عوده؛ حَّت يألفه الناس فيصبح   والعياذ باب   معروفاً، وما 

 تزال
املنكرات تفشو بني الناس حَّت يكثر اْلبث، ويف الصحيحني من حديث َزيْ َنَب ابْ َنِة 

َها فَ  -صلى هللا عليه وسلم  -رضى هللا عنهن َأنَّ النَّىبَّ  -َجْحٍش  َِل إِلََه »زًِعا يَ ُقوُل َدَخَل َعَلي ْ
تَ َرَب فُِتَح الْ  ُ، َوْيٌل لِْلَعَرِب ِمْن َشرٍّ َقِد اق ْ َوَحلََّق «.َمْأُجوَج ِمْثُل َهِذهِ يَ ْوَم ِمْن َرْدِم يَْأُجوَج وَ ِإِلَّ اَّللَّ

ُك َوِفيَنا الصَّاحِلُوَن بِِإْصَبِعِه اإِلبْ َهاِم َوالََِّّت تَِليَها. قَاَلْت َزيْ َنُب ابْ َنُة َجْحٍش فَ ُقْلُت يَا َرُسوَل اَّللَِّ أَنَ ْهلِ 
 .(717)« نَ َعْم، ِإَذا َكثُ َر اْْلُْبثُ »قَاَل 

َنًة ِلَّ ُتِصينَبَّ الَِّذيَن ظَلَ   حلو 2 ُمواْ ل العذاب اإلهلي العام؛ لقول ربنا جل حالله }َوات َُّقوْا ِفت ْ
( سورة األنفال، و َعْن َجرِيٍر قَاَل مسَِْعُت 26ِمنُكْم َخآصًَّة َواْعَلُموْا َأنَّ اَّللَّ َشِديُد اْلِعَقاِب{ )

يِهْم بِاْلَمَعاِصى َما ِمْن َرُجٍل َيُكوُن ِّ قَ ْوٍم يُ ْعَمُل فِ »ُل يَ ُقو  -صلى هللا عليه وسلم  -َرُسوَل اَّللَِّ 
ُ ِبَعَذاٍب ِمْن قَ ْبِل َأْن ميَُ  ُوا ِإِلَّ َأَصابَ ُهُم اَّللَّ ُوا َعَلْيِه َفالَ يُ َغريِّ  .(718)« وُتوايَ ْقِدُروَن َعَلى َأْن يُ َغريِّ

 عليه وسلم صلى هللا - ويف حديث أِب بكر الصديق رضي هللا عنه قال: مسعت رسول هللا
ُ ِبعِ »يقول:  -  .(711)« َقابٍ ِإنَّ النَّاَس ِإَذا رََأُوا الظَّامِلَ فَ َلْم يَْأُخُذوا َعَلى َيَدْيِه َأْوَشَك َأْن يَ ُعمَُّهُم اَّللَّ

  حصول اِلختالف والتناحر؛ فإذا ترك األمر باملعروف والنهي عن املنكر حتول اجملتمع 3
نازعها األهواء؛ حني يستعلن أهل الشر بفسادهم فيعمد الصاحلون إىل إزالة إىل فئات متناحرة تت

املنكر بالقوة فيحدث شغب وإخالل باألمن وتناكر للقلوب؛ مع ما يف ذلك من أضرار يف 
 العاجل واآلجل.

                                         
باب  -(2880باب قصة يأجوج، ومأجوج،ومسلم )برقم/  -(3345أخرجاه يف الصحيحني البخاري )برقم/  - 717

 اقرتاب الفنت وفتح ردم يأجوج ومأجوج
 ( لأللباين2315(، صحيح الرتغيب والرتهيب)برقم/ 3363انظر الصحيحة)برقم/ - 718
ْنَكُر )برقم/  -(2158رقم/ أخرجه الرتمذي )ب - 711

ُ
 (1173بَاُب َما َجاَء يف نُ ُزوِل الَعَذاِب ِإَذا مَلْ يُ َغريَِّ امل
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  تسليط األعداء: وقد مِن املسلمون بشيء من ذلك يف تارخيهم، وأوضح مثال لذلك 4
ني شاعت املنكرات بني الناس بال نكري فُسلِّط عليهم النصارى يسوموهنم ما كان يف األندلس ح

سوء العذاب؛ حَّت صار ملوكهم وسادهتم ينادى عليهم يف أسواق الرقيق، ويف واقعنا املعاصر ما 
 يعانيه املسلمون من تسلط أعدائهم إرا هو جزء من عقوبة إهلية حلت هبم.

اركون لألمر باملعروف والنهي عن املنكر ِل يستجاب   عدم إجابة الدعاء ؛ فاملسلمون الت6
دعا}هم بل توصد دوهنم أبواب اإلجابة جزاء وفاقًا على تضييعهم أمر هللا تعاىل، ويف حديث 

ِف و ِسى بَِيِدِه لََتْأُمُرنَّ بِاْلَمْعرُ َوالَِّذى نَ فْ »َقاَل  -صلى هللا عليه وسلم  -ُحَذيْ َفةَ ْبِن اْلَيَماِن َعِن النَّىبِّ 
َعَث َعَلْيُكْم ِعَقابًا ِمْنُه مُثَّ َتْدُعونَُه فَ  َهُونَّ َعِن اْلُمْنَكِر َأْو لَُيوِشَكنَّ اَّللَُّ َأْن يَ ب ْ اَل ُيْسَتَجاُب َولَتَ ن ْ

 (801).اه (800)«َلُكمْ 
ا بَ ْعَد ِإْساَلِمِهْم و }حَيِْلُفوَن بِاَّللَِّ َما قَاُلوا َوَلَقْد قَاُلوا َكِلَمَة اْلُكْفِر وََكَفرُ ومن ذلك قول تعاىل:-

رًا هَلُْم َوِإْن َومَهُّوا ِ َا ملَْ يَ َناُلوا َوَما نَ َقُموا ِإِلَّ َأْن أَْغَناُهُم اَّللَُّ َوَرُسولُُه ِمْن َفْضِلِه فَِإْن يَ ُتوبُوا َيكُ   َخي ْ
نْ َيا َواآْلِخرَِة وَ  ُ َعَذابًا أَلِيًما يف الدُّ  ({74اأْلَْرِض ِمْن َوٍَِّ َوَِل َنِصرٍي ) َما هَلُْم يف يَ تَ َولَّْوا يُ َعذِّبْ ُهُم اَّللَّ

الكفر نقيض اإلميان،، ويوجب اْللود يف النار، وسواء كان باِلعتقاد،  قلت: ِل خيفي أن
 .أو بالقول أو بالفعل أو الكرب واِلعراض أو التشكيك أو غري ذلك

وهذه اآلية واضحة الدِللة علي ذلك ولكن تدل ايضاً  خيرج صاحبه من اإلسالم فكله كفر
 املستعان وهللا عن بينةليهلك من هلك علي قبول توبته وإليك أحكامها من علمائنا الثقات 

 وعليه التكالن.
يف أحكامه: فيه إخبار عن كفار املنافقني وكلمة الكفر كل  -رمحه هللا-ذكر اجلصاص-

قال منزلتها يف العظم وكانوا يطعنون يف النبوة واإلسالم ويكلمة فيها جحد لنعمة هللا أو بلغت 

                                         
ْنَكِر، وصحح األلباين إسناده يف  -(2151أخرجه الرتمذي )برقم/  - 800

ُ
ْعُروِف َوالن َّْهِي َعِن امل

َ
بَاُب َما َجاَء يِف اأَلْمِر بِامل

 (2311، 7070صحيح اجلامع )برقم/ 
حققه وعلق  -باب األمر باملعروف والنهي عن املنكر-(85انظر احلسبة لشيخ اإلسالم ابن تيمية )ص/ - 801

 عليه: علي بن نايف الشحود
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قال إن كان ما جاء به ُممد حقا  (802)إن القائل لكلمة الكفر اجلالس بن سويد بن الصامت
لنحن شر من احلمري مث حلف باب ما قال روي ذلك عن جماهد وعروة وابن إسحاق وقال قتادة 

ذل ال لئن رجعنا إىل املدينة ليخرجن األعز منها األنزلت يف عبد هللا بن أَب بن سلول حني ق
وقال احلسن كان مجاعة من املنافقني قالوا ذلك وفيما قص هللا علينا من شأن املنافقني وإخباره 
عنهم باعتقاد الكفر وقوله مث تبقيته إياهم واستحيا}هم ملا كانوا يظهرون للنيب صلى هللا عليه 

 (803)لة على قبول توبة الزنديق املسر للكفر واملظهر لإلميان.اه وسلم واملسلمني من اإلسالم دِل
 قال ما خمتصره: -رمحه هللا-ومن أحكام اآلية ما ذكره ابن عرِب -
[: فيه دليل على توبة الكافر الذي يسر 74قوله: }فإن يتوبوا يك خريا هلم{ ]التوبة:  

 الكفر ويظهر اإلميان، وهو الذي يسميه الفقهاء الزنديق.
 وقد اختلف يف ذلك العلماء، فقال مالك: ِل تقبل له توبة.

 وقال الشافعي: تقبل.
وليست املسألة كذلك، وإرا يقول مالك: إن توبة الزنديق ِل تعرف؛ ألنه كان يظهر اإلميان 

 ويسر الكفر، وِل يعلم إميانه إِل بقوله.
 ما يظهر، فإذاوكذلك يفعل اآلن، ويف كل حني، يقول: أنا مؤمن، وهو يضمر خالف 

 عثرنا عليه وقال: تبت مل يتغري حاله.
 وقبول التوبة ِل يكون إِل لتوبة تتغري فيها احلالة املاضية بنقيضها يف اآلتية.

 وهلذا قلنا: إنه إذا جاء تائبا من قبل نفسه قبل أن يعثر عليه قبلنا توبته، وهو املراد باآلية،
يق املعع للفظ ا تقتضي القبول املطلقة فيكفي يف حتقفإهنا ليست بعموم، فتتناول كل حالة؛ وإر

                                         
اجلالس بن سويد بن الصامت األنصاري، كان متهما. النفاق، وهو ربيب عمري بن سعد زوج أمه، وقصته معه  - 802

،فتحالفا وقال هللا عز 74 -ُفوَن بِاَّللَِّ َما قاُلوا، َوَلَقْد قاُلوا َكِلَمَة اْلُكْفِر{.التوبةمشهورة يف التفاسري عند قوله تعاىل: َ}حْيلِ 
،فتاب اجلالس، وحسنت توبته وراجع احلق، وكان قد آىل أِل حيسن إىل 74 -وجل} فَِإْن يَ ُتوبُوا َيُك َخرْيًا هَلُْم{ التوبة

-ره.صنعه إىل عمري. قَاَل ابن سريين: مل ير بعد ذلك من اجلالس شيء يكعمري، وكان من توبته أنه مل ينزع عن خري كان ي
 (345نقالً عن اِلستيعاب ِلبن عبد الرب خمتصرا )برقم/

 بريوت -الناشر: دار إحياء الرتاث العرِب  -(  341/ 4) -انظر أحكام القرآن للجصاص - 803
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وجوده من جهة، وقد بينا املسألة على اِلستيفاء يف مسائل اْلالف، وهذا القدر يتعلق باألحكام، 
 (804)وقد بيناه.اه 
يف بيان أحكامها: أما اِلحكام فإن املرتد إذا أسلم ومل يقتل -رمحه هللا-وأضاف النووي-

نت ردته إىل كفر مظاهر به أهله، كاليهودية والنصرانية وعبادة اِلصنام، صح اسالمه، سواء كا
 أو إىل كفر يسترت به أهله كالزندقة.

والزنديق هو الذى يظهر اِلسالم ويبطن الكفر، فمَّت قامت بينة أنه تكلم  ا يكفر به 
 فإنه يستتاب وإن تاب واِل قتل.

مه حبال، ذا أسلم املردت مل حيقن دفإن استتيب فتاب قبلت توبته، وقال بعض الناس إ
 لقوله صلى هللا عليه وسلم "من يدل عينه فاقتلوه." وهذا قد بدل.

وقال مالك وأمحد وإسحاق ِل تقبل توبة الزنديق وِل حيقن دمه بذلك، وهو إحدى الروايتني 
 عن أَب حنيفة، والرواية اِلخرى كمذهبنا.

هم إىل قوله لقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسالمدليلنا قوله تعاىل}حيلفون باب ما قالوا و 
تعاىل فإن يتوبوا بك خريا هلم{ فأثبت هلم التوبة بعد الكفر بعد اِلسالم وروى عمر وأبو بكر 
وأبو هريرة وأنس وغريهم إن النيب صلى هللا عليه وسلم قال "أمرت أن أقاتل الناس حَّت يقولوا ِل 

 (805)وهذا قد قاهلا.اه  (806)ا مع دماءهم وأمواهلم إِل حبقها"إله إِل هللا، فإذا قالوها عصمو 
ُهْم َفَأْعِرُضوا }َسَيْحِلُفوَن بِاَّللَِّ َلُكْم ِإَذا انْ َقَلْبُتْم إِلَْيِهْم لِتُ ْعِرُضوا عَ من ذلك قوله تعاىل:- ن ْ

ُهْم ِإن َُّهْم رِْجٌس َوَمْأَواُهْم َجَهنَُّم َجزَاًء ِ َا َكانُوا َيْكِسُبونَ   ({16) َعن ْ
 من فوائد وأحكام هذه اآلية ما يلي:-
عل قال ما خمتصره وبتصرف: فأمر بقبول ما أظهروا، ومل جي-رمحه هللا -ما ذكره ابن القيم-

لنبيه أن حيكم عليهم خبالف حكم اإلميان، وقد أعلم هللا نبيه أهنم يف الدرك األسفل من النار؛ 
فجعل حكمه تعاىل عليهم على سرائرهم، وحكم نبيه عليهم يف الدنيا على عالنيتهم بإظهار 

                                         
نشر: دار الكتب العلمية، -(  2/645)  -لعرِبانظر أحكام القرآن للقاضي ُممد بن عبد هللا أبو بكر بن ا- 804

  م 2003 -ه   1424الطبعة: الثالثة،  -لبنان –بريوت 
 242سبق خترجيه برقم/ - 806
 باب قتل املرتد-نشر دار الفكر–( 11/233انظر اجملموع شر  املهذب) - 805
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وبة وما قامت عليه بينة من املسلمني و ا أقروا بقوله وما جحدوا من قول الكفر ما مل يقروا الت
صلى هللا  -به ومل يقم به بينة عليهم، وقد كذهبم يف قوهلم يف كل ذلك، وكذلك أخرب النيب 

اره حَّت ، فلم يدر ما س-صلى هللا عليه وسلم  -رجال سار النيب »عن هللا، أن  -عليه وسلم 
ال ، فإذا هو يشاوره يف قتل رجل من املنافقني، فق-صلى هللا عليه وسلم  -هر رسول هللا ج

ل: : أليس يشهد أن ِل إله إِل هللا؟ قال: بلى، وِل شهادة له، فقا-صلى هللا عليه وسلم  -النيب 
ولئك الذين : أ-صلى هللا عليه وسلم  -أليس يصلي؟ قال: بلى، وِل صالة له، فقال النيب 

مث قال: فحساهبم  (808)«أمرت أن أقاتل الناس»مث ذكر حديث:  (807)«ين هللا عن قتلهمهنا
على هللا بصدقهم وكذهبم، وسرائرهم إىل هللا العامل بسرائرهم املتَو احلكم عليهم دون أنبيائه 

 وحكام خلقه.
دود فيما بني العباد من احل -صلى هللا عليه وسلم  -وبذلك مضت أحكام رسول هللا 

 (801)ع احلقوق، أعلمهم أن مجيع أحكامه على ما يظهرون، وهللا يدين بالسرائر. اه ومجي
يف أحكامه قال: فأمر تعاىل باإلعراض عنهم  -رمحه هللا -ومن ذلك ما ذكره اجلصاص-

وهنى عن الرضا عنهم إذ كانوا كاذبني يف اعتذارهم مظهرين لغري ما يبطنون وأما الثالثة فإهنم  
ا عن أنفسهم وقالوا للنيب صلى هللا عليه وسلم إنا ختلفنا من غري عذر كانوا مسلمني صدقو 
 وأظهروا التوبة والندم

فقال هلم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إنكم قد صدقتم عن أنفسكم فامضوا حَّت أنظر 
 ِلما ينزل هللا تعاىل فيكم فأنزل هللا يف أمرهم التشديد عليهم وأمر نبيه صلى هللا عليه وسلم أن 

يكلمهم وأن يأمر املسلمني أن ِل يكلموهم فأقاموا على ذلك حنو مخسني ليلة ومل يكن ذلك 
على معع رد توبتهم ألهنم قد كانوا مأمورين بالتوبة وغري جائز يف احلكمة أن ِل تقبل توبة من 

                                         
-رمحه هللا –وقال -تاركها يقتلباب قوله: و  -(5برقم/64-سناده يف خترجيه للثمر املستطاب)ص/‘صحح اإللباين  - 807

( مرسال بسند صحيح ووصله الشافعي وأمحد يف )مسنديهما( وله شاهد من حديث أنس يف 186/ 1أخرجه مالك )
 (306/ 2( وآخر عن أِب هريرة )د 215/ 1الرباين وأِب يعلى والبزار يف )اجملمع( )

 242سبق خترجيه برقم/ - 808
الطبعة: األوىل،  -يريوت –نشر دار الكتب العلمية  -(3/83العاملني ِلبن القيم )انظر عالم املوقعني عن رب  - 801

 م1111 -ه  1411
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هم يف ييتوب يف وقت التوبة إذا فعلها على الوجه املأمور به ولكنه تعاىل أراد تشديد احملنة عل
تأخري إنزال توبتهم وهني الناس عن كالمهم وأراد به استصالحهم واستصال  غريهم من املسلمني 
لئال يعودوا وِل غريهم من املسلمني إىل مثله لعلم هللا فيهم  وضع اِلستصال  وأما املنافقون 

ذلك بالذين اعتذروا فلم يكن فيهم موضع استصال  بذلك فلذلك أمر باإلعراض عنهم فثبت 
أن أمر الناس برتك كالمهم وتأخري إنزال توبتهم مل يكن عقوبة وإرا كان ُمنة وتشديدا يف أمر 
التكليف والتعبد وهو مثل ما نقوله يف إجياب احلد الواجب على التائب مما قارب أنه ليس بعقوبة 

ليه قبل ع وإرا هو ُمنة وتعبد وإن كان احلد الواجب بالفعل بديا كأن يكون عقوبة لو أقيم
 (810)التوبة.اه 

 ما جاء عن املساجد  
ىل هي أماكن يؤدي فيها املسلمون صلواهتم تعبدا وتقربا اَ هللا تعا –عز وجل -بيوت هللا

واراد املنافقني تفريق كلمتهم ومجاعتهم ببناء مسجد ضرار جيتمعون فيه ويستهزئون بالدين 
اشفة لكيدهم وسلم آيات بينات فاضحة وك صلي هللا عليه-فكشفهم هللا تعاىل وانزل علي نبيه

ْن َحاَرَب اَّللََّ فقال تعاىل: }َوالَِّذيَن اختََُّذوْا َمْسِجًدا ِضرَارًا وَُكْفرًا َوتَ ْفرِيًقا بَ نْيَ اْلُمْؤِمِننَي َوِإْرَصاًدا ّلمَ 
 ُ ْم َلَكِذبُوَن ِلَ تَ ُقْم ِفيِه أََبًدا لََّمْسِجٌد َيْشَهُد ِإن َّهُ َوَرُسوَلُه ِمن قَ ْبُل َولََيْحِلَفنَّ ِإْن أََرْدنَا ِإِلَّ احلُْْسَع َواَّللَّ

اَّللَُّ حيُِبُّ ُأّسَس َعَلى الت َّْقَوى ِمْن أَوَِّل يَ ْوٍم َأَحقُّ َأن تَ ُقوَم ِفيِه ِفيِه رَِجاٌل حيُِبُّوَن َأن يَ َتَطهَُّروْا وَ 
 108، 107التوبة: -اْلُمطَّّهرِيَن{ 

فوائد وأحكام جليلة تبني كيفية التعامل مع املنافقني من املسلمني ويف القرآن والسنة 
واملشركني وتكثر احلاجة إليها يف كل عصر ومصر وسورة التوبة فيها من ذلك الشيء الكثري نبينها 

 فيما يلي مع بيان وشر  أهل العلم وهللا املستعان وعليه التكالن.
َلى أَنْ ُفِسِهْم نَي َأْن يَ ْعُمُروا َمَساِجَد اَّللَِّ َشاِهِديَن عَ َما َكاَن لِْلُمْشرِكِ  }من ذلك قوله تعاىل:-

 ({17بِاْلُكْفِر أُولَِئَك َحِبَطْت أَْعَماهُلُْم َويف النَّاِر ُهْم َخاِلُدوَن )

                                         
 1406بريوت تاريخ الطبع:  -الناشر: دار إحياء الرتاث العرِب  -(  370/ 4)-انظر أحكام القرآن للجصاص - 810
 ه 
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فأول الفوائد من هذه اآلية وما يف حكمها أهنا تدعوا عباد هللا لتعمري املساجد وتوقريها 
شاركة وحتذر من م-جل وعال–ذكر وغري ذلك من اظهار عبوديتهم له فيؤدي فيها الصالة وال

 من يشرك بعبادة ربه معه غريه يف شيء من ذلك.
اجد مبيناً فائدة جليلة من اآلية ما نصه: عمارة املس-رمحه هللا -يقول ابن رجب احلنبلي-

 تكون  عنيني:
 ه ذلك.أحدمها: عمارهتا احلسية ببنائها وإصالحها وترميمها، وما أشب

والثاين: عمارهتا املعنوية بالصالة فيها، وذكر هللا وتالوة كتابه، ونشر العلم الذي أنزله على 
 رسوله، وحنو ذلك.

وقد فسرت اآلية بكل واحد من املعنيني، وفسرت هبما مجيعا، واملعع الثاين أخص 
 (811)هبا.اه 
قلت: وليس من التوحيد وِل من اإلميان اختاذ املساجد قبور ومشاهد يطاف هبا القبوريني  

 يسألون أصحاهبا كما يسألون هللا تعاىل فهذا شرك جلي وجيب منعهم من دخوهلا حيت ينتهوا.
 كتابه مبينًا ذلك ما خمتصره: وهللا سبحانه يف-رمحه هللا-ويقول شيخ اإلسالم ابن تيمية-
َها بعمارة املساجد ِل املشاهد، فقال تعاىل: }َوَمْن َأْظَلُم ممَّْن َمَنَع َمَساِجَد اَّللَِّ َأْن يُْذَكَر ِفي إرا أمر

 [ ومل يقل: مشاهد هللا.114امْسُُه َوَسَعى يف َخرَاهِبَا{ ]البقرة: 
[ 21ْسِجٍد{ ]األعراف: مَ  وقال تعاىل: }ُقْل أََمَر َرِبِّ بِاْلِقْسِط َوأَِقيُموا ُوُجوَهُكْم ِعْنَد ُكلِّ 

 ومل يقل: عند كل مشهد.
ْفِر{ وقال تعاىل: }َما َكاَن لِْلُمْشرِِكنَي َأْن يَ ْعُمُروا َمَساِجَد اَّللَِّ َشاِهِديَن َعَلى أَنْ ُفِسِهْم بِاْلكُ 

َا يَ ْعُمُر َمَساِجَد اَّللَِّ َمْن آَمَن بِاَّللَِّ َواْليَ ْومِ 17]التوبة:  ِخِر َوأَقَاَم الصَّاَلَة َوآَتى اآْل  [ إىل قوله: }ِإرَّ
 [ 18الزََّكاَة وملَْ خَيَْش ِإِلَّ اَّللََّ فَ َعَسى أُولَِئَك َأْن َيُكونُوا ِمَن اْلُمْهَتِديَن{ ]التوبة: 

ومل يقل: مشاهد هللا. بل املشاهد إرا يعمرها من خيشى غري هللا ويرجو غري هللا ِل يعمرها  
 ك.إِل من فيه نوع من الشر 

                                         
املدينة  -الناشر: مكتبة الغرباء األثرية  -(3/214انظر فتح الباري شر  صحيح البخاري ِلبن رجب احلنبلي) - 811

 م 1115 -ه   1417الطبعة: األوىل،  -النبوية.
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[ قال تعاىل: }يف بُ ُيوٍت 40وقال هللا تعاىل: }َوَمَساِجُد يُْذَكُر ِفيَها اْسُم اَّللَِّ َكِثريًا{ ]احل : 
رَِجاٌل َِل تُ ْلِهيِهْم جِتَاَرٌة َوَِل  -أَِذَن اَّللَُّ َأْن تُ ْرَفَع َويُْذَكَر ِفيَها امْسُُه ُيَسبُِّح لَُه ِفيَها بِاْلُغُدوِّ َواآْلَصاِل 

لَِيْجزِيَ ُهُم  - َواأْلَْبَصاُر ٌع َعْن ذِْكِر اَّللَِّ َوِإقَاِم الصَّاَلِة َوإِيَتاِء الزََّكاِة خَيَاُفوَن يَ ْوًما تَ تَ َقلَُّب ِفيِه اْلُقُلوبُ بَ يْ 
ُ يَ ْرُزُق َمْن َيَشاءُ ِبَغرْيِ ِحَساٍب{ ]ا ُ َأْحَسَن َما َعِمُلوا َويَزِيَدُهْم ِمْن َفْضِلِه َواَّللَّ [ 38 - 35نور: لاَّللَّ

 [ مل يقل: وأن املشاهد ب.18وقال تعاىل: }َوَأنَّ اْلَمَساِجَد َّلِلَِّ َفاَل َتْدُعوا َمَع اَّللَِّ َأَحًدا{ ]اجلن: 
من بع »وكذلك سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الثابتة كقوله يف احلديث الصحيح: 

 ل: مشهدا. ومل يق (812)« ب مسجدا بع هللا له بيتا يف اجلنة
من تطهر يف بيته فأحسن الطهور، مث خرج إىل املسجد ِل »وقال يف احلديث الصحيح: 

تنهزه إِل الصالة، كانت خطواته إحدامها ترفع درجة واألخرى حتط خطيئة. فإذا جلس ينتظر 
الصالة فالعبد يف صالة ما دام ينتظر الصالة، واملالئكة تصلي على أحدكم ما دام يف مصاله 

 .(813)« صلى فيه، اللهم اغفر له اللهم ارمحه ما مل حيدث الذي
هذا مما علم بالتواتر والضرورة من دين الرسول صلى هللا عليه وسلم، فإنه أمر بعمارة 
املساجد والصالة فيها، ومل يأمر ببناء مشهد، ِل على قرب نيب، وِل غري قرب نيب وِل على مقام نيب، 

ن عني وتابعيهم يف بالد اإلسالم، ِل احلجاز وِل الشام وِل اليمومل يكن على عهد الصحابة والتاب
وِل العراق وِل خراسان وِل مصر وِل املغرب مسجد مبِن على قرب، وِل مشهد يقصد للزيارة 
أصال، ومل يكن أحد من السلف يأيت إىل قرب نيب أو غري نيب ألجل الدعاء عنده، وِل كان 

اء، وإرا  يب صلى هللا عليه وسلم، وِل عند قرب غريه من األنبيالصحابة يقصدون الدعاء عند قرب الن
 كانوا يصلون ويسلمون على النيب صلى هللا عليه وسلم وعلى صاحبيه.

                                         
ْسِجِد،وصحح األلباين إسناده يف املشكاة )بر  -(318أخرجه الرتمذي )برقم/  - 812

َ
َياِن امل م/ قبَاُب َما َجاَء يف َفْضِل بُ ن ْ

 باب فضل بناء املساجد-(633ومسلم حنوه )برقم/ -(517
( ولفظه " صالة أحدكم يف مجاعة، تزيد على صالته يف سوقه وبيته بضعا 2111أخرجه البخاري حنوه )برقم/  - 813

ط خيوعشرين درجة، وذلك بأنه إذا توضأ فأحسن الوضوء، مث أتى املسجد ِل يريد إِل الصالة، ِل ينهزه إِل الصالة، مل 
خطوة إِل رفع هبا درجة، أو حطت عنه هبا خطيئة، واملالئكة تصلي على أحدكم ما دام يف مصاله الذي يصلي فيه، اللهم 

 صل عليه، اللهم ارمحه ما مل حيدث فيه، ما مل يؤذ فيه، وقال: أحدكم يف صالة ما كانت الصالة حتبسه " 
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واتفق األئمة على أنه إذا دعا  سجد النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم ِل يستقبل 
 (814)قربه.اه 
َا اْلُمْشرُِكوَن جَنٌَس َفاَل يَ ْقرَ }يَا أَي َُّها الَِّذيَن ومن ذلك قوله تعاىل:- بُوا اْلَمْسِجَد احلََْراَم آَمُنوا ِإرَّ

َلًة َفَسْوَف يُ ْغِنيُكُم اَّللَُّ ِمْن َفْضِلِه ِإْن َشاَء ِإنَّ اَّللََّ َعلِ  يٌم َحِكيٌم بَ ْعَد َعاِمِهْم َهَذا َوِإْن ِخْفُتْم َعي ْ
(28}) 

فسريه يف سياق ت-رمحه هللا–ابن عثيمني قلت:من فوائد وأحكام هذه اآلية ما ذكره -
لسورة البقرة وفوائدها قال: وجوب تطهري البيت من األرجاس احلسية، واملعنوية؛ لقوله تعاىل: 
}وعهدنا إىل إبراهيم وإمساعيل أن طهرا{ ؛ والعهد هو الوصية باألمر اهلام؛ ويؤيد ذلك قوله 

توبة: فال يقربوا املسجد احلرام بعد عامهم هذا{ ]التعاىل: }يا أيها الذين آمنوا إرا املشركون جنس 
[ ؛ وهلذا ِل جيوز للمشركني وغريهم من أهل الكفر أن يدخلوا أميال احلرم؛ ألهنم إذا دخلوها 28

قربوا من املسجد احلرام وهللا تعاىل يقول: }فال يقربوا املسجد احلرام بعد عامهم هذا{ ]التوبة: 
 إبراهيم وإمساعيل أن طهرا{ ؛ والعهد هو الوصية باألمر اهلام؛ [ لقوله تعاىل: }وعهدنا إىل28

ويؤيد ذلك قوله تعاىل: }يا أيها الذين آمنوا إرا املشركون جنس فال يقربوا املسجد احلرام بعد 
[ ؛ وهلذا ِل جيوز للمشركني وغريهم من أهل الكفر أن يدخلوا أميال 28عامهم هذا{ ]التوبة: 
وها قربوا من املسجد احلرام وهللا تعاىل يقول: }فال يقربوا املسجد احلرام بعد احلرم؛ ألهنم إذا دخل

 (816)[..اه 28عامهم هذا{ ]التوبة: 
ة دليل يف الثمر املستطاب مبيناً أحكامها: واآلي-رمحه هللا-وقال عمدة احملدثني األلباين-

حلرم وهو على مجيع ا على حترمي دخول الكفار واملشركني إىل املسجد احلرام وهذا اللفظ يدل
مذهب عطاء بن أِب ربا  قال: )احلرم كله قبلة ومسجد فينبغي أن مينعوا من دخول احلرم لقوله 
تعاىل: }سبحان الذي أسرى بعبده ليال من املسجد احلرام{ وإرا رفع من بيت أم هانئ( ذكره 

 القرطيب مث قال:
                                         

-حتقيق ناصر عبد الكرمي العقل-(  2/282) -حيم ِلبن تيميةانظر اقتضاء الصرا  املستقيم ملخالفة أصحاب اجل - 814
 م 1111 -ه  1411الطبعة: السابعة،  -نشر دار عامل الكتب، بريوت، لبنان

-الناشر: دار ابن اجلوزي، اململكة العربية السعودية -(2/41انظر تفسري ابن عثيمني لسورة البقرة ) - 816
 ه  1423الطبعةاألوىل، 
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ءنا رسول منهم خرج اإلمام إىل )فإذا حيرم متكني املشرك من دخول احلرم أمجع فإذا جا
 احلل ليسمع ما يقول(

قلت: وختصيص املسجد احلرام بالذكر يف اآلية الكرمية يدل على أن غريه من املساجد 
ليس يف حكمه فيجوز دخول املشركني إليها ويؤيد ذلك األحاديث املتقدمة. وإىل هذا ذهب 

 ابن حزم يف )احمللى( فقال:
املساجد جائز حاشا حرم مكة كله املسجد وغريه فال حيل )ودخول املشركني يف مجيع 

البتة أن يدخله كافر. وهو قول الشافعي وأِب سليمان وقال أبو حنيفة: ِل بأس أن يدخله 
اليهودي والنصراين ومنع منه سائر األديان كره مالك دخول أحد من الكفار يف شيء من 

رام اآلية قال ابن حزم: "فخص هللا املسجد احل املساجد قال هللا تعاىل: }إرا املشركون جنس...{
 فال جيوز تعتديه إىل غريه بغري نص"

قلت: واحت  أتباع مالك ملذهبه بالتعليل املذكور يف اآلية فأجروه يف سائر املساجد فقال 
 القرطيب:

")قال الشافعي رمحه هللا: اآلية عامة يف سائر املشركني خاصة يف املسجد احلرام وِل مينعون 
 (815)من دخول غريه فأبا  دخول اليهود والنصارى يف سائر املساجد".اه 

قلت)أنا سيد مبارك(: ولكن ابن عرِب يف أحكامه يري حرمة دخول املشركني املسجد 
 :-رمحه هللا-احلرام وغريه من املساجد ورد ادلة الذين يبحون ذلك ومما قاله

 [ 28هذا{ ]التوبة:  قوله تعاىل: }فال يقربوا املسجد احلرام بعد عامهم
دليل على أهنم ِل يقربون مسجدا سواه؛ ألن العلة وهي النجاسة موجودة فيهم، واحلرمة 

 موجودة يف املسجد.
وقد اختلف الناس يف هذا كثريا؛ فرأى الشافعي أن هذا خمصوص باملسجد احلرام ِل يتعداه 

 إىل غريه من املساجد.

                                         
الطبعة: األوىل،  -نشر غراس للنشر والتوزيع-(2/777ستطاب يف فقه السنة والكتاب لأللباين )انظر الثمر امل - 815

 ه  1422
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هذا الظاهر، فإن هللا مل يقل: ِل يقرب هؤِلء وهذا مجود منه على الظاهر الذي يسقط 
املسجد احلرام، فيكون احلكم مقصورا عليهم ولو قال: ِل يقرب املشركون واألجناس املسجد احلرام 
لكان تنبيها على التعليل بالشرك أو النجاسة، أو العلتني مجيعا، بل أكد احلال بيان العلة وكشفها، 

[: يريد وِل بد لنجاستهم، 28ربوا املسجد احلرام{ ]التوبة: فقال: }إرا املشركون جنس فال يق
 فتعدت العلة إىل كل موضع ُمرتم باملسجدية.

ومما قاله مع غريه من الناس أن الكافر جيوز له دخول املسجد بإذن املسلم، واستدل عليه 
علما}نا: . قال «ربط مثامة بن أثال يف املسجد وهو مشرك -صلى هللا عليه وسلم  -النيب »بأن 

 هذا احلديث صحيح
 قد كان علم إسالمه، وهذا وإن سلمناه فال يضرنا؛ -صلى هللا عليه وسلم  -، لكن النيب 

 ألن علم النيب بإسالمه يف املآل ِل حيكم له به يف احلال.
:قال سعيد بن املسيب: هذا القول واحلكم إرا هو يف املسجد -رمحه هللا -مث أضاف

دينة فال يزيد فضال على غريه؛ إذ قد دخل أبو سفيان مسجد رسول هللا احلرام. فأما مسجد امل
وهو مشرك عند إقباله لتجديد العهد قبل فتح مكة حني خشي نقض  -صلى هللا عليه وسلم  -

 الصلح  ا أحدثه بنو بكر على خزاعة.
قال القاضي: وهذا ضعيف، ولو صح فإن اجلواب عنه ظاهر، وذلك أن دخول مثامة يف 

سجد يف احلديث الصحيح، ودخول أِب سفيان فيه على احلديث اآلخر كان قبل أن ينزل قوله امل
تعاىل }يا أيها الذين آمنوا إرا املشركون جنس فال يقربوا املسجد احلرام بعد عامهم هذا{ ]التوبة: 

 [؛ فمنع هللا املشركني من دخول املسجد احلرام نصا، ومنع من دخول سائر املساجد تعليال28
 (817)بالنجاسة، ولوجوب صيانة املسجد عن كل جنس. وهذا كله ظاهر ِل خفاء به.اه 

قلت: ولكن الصواب ما ذهب اليه الشافعي وابن حزم واأللباين وغريهم من العلماء يف 
وي يف ذلك فت -رمحه هللا-حرمة دخوهلم املسجد احلرام دون غريه من املساجد وللعالمة ابن باز

 ل:فيها فصل اْلطاب قا

                                         
 1424الطبعة: الثالثة،  -لبنان –نشر: دار الكتب العلمية، بريوت -(  470/ 2انظر أحكام القرآن ِلبن اعرِب )- 817
 م 2003 -ه  
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أما املسجد احلرام فال جيوز دخوله جلميع الكفرة؛ من اليهود والنصارى وعباد األوثان 
والشيوعيني، مجيع الكفرة ِل جيوز هلم دخول املسجد احلرام؛ ألن هللا سبحانه يقول: }يَاأَي َُّها 

َا اْلُمْشرُِكوَن جَنٌَس َفاَل يَ ْقَربُوا اْلَمْسِجَد احلَْ  اِمِهْم َهَذا{ اآلية. فمنع سبحانه َراَم بَ ْعَد عَ الَِّذيَن آَمُنوا ِإرَّ
من دخوهلم املسجد احلرام، واملشركون يدخل فيهم اليهود والنصارى عند اإلطالق، فال جيوز 
دخول أي مشرك املسجد احلرام؛ ِل يهودي وِل نصراين وِل شيوعي، بل هذا خاص باملسلمني، 

اجة واملصلحة، ومن ذلك املدينة، وإن كانت وأما بقية املساجد فال بأس بدخول املسجد للح
املدينة هلا خصوصية، لكن يف هذه املسألة فهي مثل غريها من املساجد؛ ألن الرسول صلى هللا 
عليه وسلم ربط فيها مثامة بن أثال وهو كافر يف مسجد النيب صلى هللا عليه وسلم، وأقر وفد 

ة النصارى دخلوا مسجده عليه الصال ثقيف حني دخلوا املسجد قبل أن يسلموا، وهكذا وفد
والسالم، فدل ذلك على أنه جيوز دخول املسجد النبوي للمشرك، وهكذا بقية املساجد إذا  

 (818)كان حلاجة.اه 
  

                                         
باب/حكم دخول غري -(11/363از رمحه هللا )انظر جمموع فتاوى العالمة عبد العزيز بن ب - 818818

 (818أشرف على مجعه وطبعه: ُممد بن سعد الشويعر) -املسلمني املساجد 
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ُمْؤِمِننَي َوِإْرَصاًدا }َوالَِّذيَن اختََُّذوا َمْسِجًدا ِضرَارًا وَُكْفرًا َوتَ ْفرِيًقا بَ نْيَ الْ ومن ذلك قوله تعاىل:  -
ُ َيْشَهُد ِإن َُّهمْ  َ َوَرُسولَهُ ِمْن قَ ْبُل َولََيْحِلُفنَّ ِإْن أََرْدنَا ِإِلَّ احلُْْسَع َواَّللَّ  ({107 َلَكاِذبُوَن )ِلَمْن َحاَرَب اَّللَّ

قلت: املسجد الضرار هو كل مسجد بين ملضارة املسلمني وأذيتهم وإشاعة الفتنة 
اء العلماء ما بين من املساجد ريإلضعاف شوكتهم، وتشتيت كلمتهم، وأحلق به 

ومسعة، فما علم أنه من مساجد الضرار وبين هلذا الغرض مل جتز الصالة فيه.، بل 
 وينبغي هدمه.

رمحه هللا يف أحكامه: روي عن مجاعة من السلف أهنم كانوا اثِن عشر  -قال اجلصاص-
ليلة الشاتية م يف بناء مسجد لرجال من األوس واْلزرج قد مسوا استأذنوا النيب صلى هللا عليه وسل

واملطر واحلر ومل يكن ذلك قصدهم وإرا كان مرادهم التفريق بني املؤمنني وأن يتحزبوا فيصلي 
حزب يف مسجد وحزب يف مسجد آخر لتختلف الكلمة وتبطل األلفة واحلال اجلامعة وأرادوا به 

ون فيما بينهم من الم فيتفاوضأيضا ليكفروا فيه بالطعن على النيب صلى هللا عليه وسلم واإلس
غري خوف من املسلمني ألهنم كانوا خيلون فيه فال خيالطهم فيه غريهم قوله تعاىل }وإرصادا ملن 

وكان يقال  (811)حارب هللا ورسوله من قبل {قال ابن عباس وجماهدا أراد به أبا عامر الفاسق
ذهاب ليه وسلم عنادا وحسدا لله أبو عامر الراهب قبل وكان شديد العداوة للنيب صلى هللا ع

رئاسته اليت كانت يف األوس قبل هجرة النيب صلى هللا عليه وسلم إىل املدينة فقال للمنافقني 
سيأيت قيصر وآتيكم جبند فأخرج به ُممدا وأصحابه فبنوا املسجد إرصادا له يعِن مرتقبني له وقد 

علق الفعل ادة وأن اإلرادة هي اليت تدلت هذه اآلية على ترتيب الفعل يف احلسن أو القبح باإلر 
باملعاين اليت تدعو احلكمة إىل تعليقه به أو تزجر عنها ألهنم لو أرادوا ببنائه إقامة الصلوات فيه 
لكان طاعة ب عز وجل وملا أراد به ما أخرب هللا تعاىل به عنهم من قصدهم وإرادهتم كانوا 

 (820)مذمومني كفارا.اه 

                                         
هو عمرو بن صيفي بن مالك بن أمية، أبو عامر، من األوس: جاهلي من أهل املدينة، كان يذكر البعث ودين  - 811

شركي صلى هللا عليه وسّلم وعانده وخرج من املدينة فشهد مع ماحلنيفية، ويعرف بالراهب. وملا ظهر اإلسالم حسد النيب 
 انظر األعالم للزركلي-قريش وقعة أُحد. مث سكن مكة. وملا انتشر اإلسالم خرج إىل بالد الروم، فمات فيها

 بريوت -الناشر: دار إحياء الرتاث العرِب  -(  357/ 4) -انظر أحكام القرآن للجصاص - 820
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نْيَ له تعاىل: )َوالَِّذيَن اختََُّذوا َمْسِجدًا ِضرارًا وَُكْفرًا َوتَ ْفرِيقًا ب َ وقال الكيا هراسي: قو -
 .107اْلُمْؤِمِننَي(، اآلية/ 

 أََرْدنا ِإِلَّ )َولََيْحِلُفنَّ ِإنْ  -يدل على أن األفعال ختتلف بالقصود واإلرادات، ولذلك قال:
 تَ ُقْم ِفيِه ِل حتل به حرمة، ولذلك قال: )ِل احلُْْسع(، وإن الذي اختذ لقصد التفريق بني املؤمنني
 (821)أََبداً(، وأمر رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم هبدمه.اه 

َس َعَلى الت َّْقَوى ِمْن َأوَِّل ي َ من ذلك: قوله تعاىل:- ْوٍم َأَحقُّ }َِل تَ ُقْم ِفيِه أََبًدا َلَمْسِجٌد أُسِّ
رِيَن ) َأْن تَ ُقوَم ِفيِه ِفيِه رَِجاٌل حيُِبُّونَ  ُ حيُِبُّ اْلُمطَّهِّ  ({108َأْن يَ َتَطهَُّروا َواَّللَّ

 قلت وقد اختلف العلماء يف بيان املقصود باملسجد الذي أسس علي التقوي واليك اقواهلم:
يف أحكامه: اختلف فيه، فقيل: هو مسجد قباء؛ يروى عن -رمحه هللا-قال ابن عرِب-

 مجاعة منهم ابن عباس، واحلسن.
[ ومسجد قباء كان يف أول يوم أسس 108قوله: }من أول يوم{ ]التوبة: وتعلقوا ب

 سيب.؛ قاله ابن عمر، وابن امل-صلى هللا عليه وسلم  -باملدينة. قيل: هو مسجد رسول هللا 
وقال ابن وهب عن مالك وأشهب عنه قال مالك: املسجد الذي ذكر هللا أنه أسس على 

؛ إذ كان -صلى هللا عليه وسلم  -و مسجد رسول هللا التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه ه
 يقوم رسول هللا ويأتيه أولئك من هنالك.

[ هو 11وقال هللا تعاىل: }وإذا رأوا جتارة أو هلوا انفضوا إليها وتركوك قائما{ ]اجلمعة: 
لك ، فنزع مالك باستواء اللفظني؛ فإنه قال يف ذ-صلى هللا عليه وسلم  -مسجد رسول هللا 

 تقوم فيه.
وقال يف هذا قائما؛ فكانا واحدا، وهذه نزعة غريبة، وكذلك روى عنه ابن القاسم أنه 

 .-صلى هللا عليه وسلم  -مسجد رسول هللا 

                                         
 الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت  -( 217/ 4ن للكيا اهلراسي)انظر أحكام القرآ- 821
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متارى رجالن يف املسجد الذي أسس »وقد روى الرتمذي عن أِب سعيد اْلدري قال: 
 -هو مسجد رسول هللا على التقوى من أول يوم؛ فقال رجل: هو مسجد قباء؛ وقال آخر: 

  (822)«.ذا: هو مسجدي ه-صلى هللا عليه وسلم  -، فقال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم 
[: ضمريان يرجعان إىل 108فإن قيل، وهي: املسألة الثالثة: فقوله: }فيه فيه{ ]التوبة: 

ذلك فمضمر واحد بغري نزاع، وضمري الظرف الذي يقتضي الرجال املتطهرين هو مسجد قباء؛ 
 الذي أسس على التقوى، وهو مسجد قباء.

والدليل على أن ضمري الرجال املتطهرين هو ضمري مسجد قباء حديث أِب هريرة؛ قال: 
 [.108نزلت هذه اآلية يف أهل قباء: }فيه رجال حيبون أن يتطهروا{ ]التوبة: 

 قال: كانوا يستنجون باملاء، فنزلت هذه اآلية فيهم.
 :-رمحه هللا-مث أضاف

وقد اختلف يف الطهارة املثع هبا على أقوال ِل تعلق هلا  ا حنن فيه، كالتطهر بالتوبة من 
 و ء النساء يف أدبارهن وشبهه.

[ فإرا معناه أنه أسس على التقوى من أول 108فأما قوله: }من أول يوم{ ]التوبة: 
 قوى.قاد التمبتدأ تأسيسه أي مل يشرع فيه، وِل وضع حجر على حجر منه إِل على اعت

والذين كانوا يتطهرون، وأثع هللا عليهم مجلة من الصحابة كانوا حيتاطون على العبادة 
والنظافة، فيمسحون من الغائط والبول باحلجارة تنظيفا ألعضائهم، ويغتسلون باملاء متاما 

 (823)لعبادهتم، وكماِل لطاعتهم.اه 
إليه ابن  ديث مسلم إَ ما ذهبوذهب األلباين يف تعليقه علي قول النووي يف شر  ح-

عرِب بانه مسجد قباء ومما قاله يف كتابه "الثمر املستطاب" ما خمتصره: قال النووي يف )شر  
مسلم( "هذا نص بأنه املسجد الذي أسس على التقوى املذكور يف القرآن ورد ملا يقوله بعض 

                                         
 635/ 2بَاٌب: َوِمْن ُسوَرِة الت َّْوبَِة، وصحح األلباين إسناده يف الثمر املستطاب ) -(3011أخرجه الرتمذي )برقم/  - 822
( عن ليث 81/  8/ 3)طبع بوِلق( وأمحد  186/ 2( والرتمذي )113/ 1طبع غراس للنشر( وقال: وأخرجه النسائي )-

 بن سعد عن عمران بن أِب أنس عن ابن أِب سعيد اْلدري.
 1424الطبعة: الثالثة،  -لبنان –نشر: دار الكتب العلمية، بريوت -(  686/ 2انظر أحكام القرآن ِلبن اعرِب )- 823
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ض فاملراد به وضربه يف األر  املفسرين أنه مسجد قباء وأما أخذه صلى هللا عليه وسلم احلصباء
 املبالغة يف اإليضا  لبيان أنه مسجد املدينة"

عاىل : ظاهر اآلية اليت أشار إليها النووي رمحه هللا وهو قوله ت-رمحه هللا–أي األلباين -قلت
يف سورة التوبة: }ملسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال حيبون أن 

[ يفيد أن املراد مسجد قباء ألن يف اآلية ضمريين 108حيب املطهرين{ ]التوبة / يتطهروا وهللا 
يرجعان إىل مضمر واحد بغري نزاع وضمري الظرف الذي يقتضي الرجال املتطهرين هو مسجد 
قباء فهو الذي أسس على التقوى والدليل على هذا سبب نزول اآلية. وهو ما أخرجه أمحد 

 س: ثنا شرحبيل عن عومي بن ساعدة األنصاري أنه حدثه:"( من طريق أِب أوي422/ 3)
 أن النيب صلى هللا عليه وسلم أتاهم يف مسجد قباء فقال:

)إن هللا تبارك وتعاىل قد أحسن عليكم الثناء يف الطهور يف قصة مسجدكم فما هذا 
 الطهور الذي تطهرون به؟

لون جريان من اليهود فكانوا يغس قالوا: وهللا يا رسول هللا ما نعلم شيئا إِل أنه كان لنا
 (826).اه (824)أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا"

ما ذهب اليه شيخ اإلسالم ابن تيمية بأن املقصود به  -وهللا أعلم-قلت: والصواب
 من باب أَو ومجعاً بني األدلة.-صلي هللا عليه وسلم-مسجد قباء ومسجد الرسول

أنه  روي عن النيب صلى هللا عليه وسلم من غري وجه يف الفتاوي: وقد -فقال رمحه هللا 
سأل أهل قباء عن هذا الطهور الذي أثع هللا عليهم فذكروا أهنم يستنجون باملاء. ويف سنن أِب 
داود وغريه قال }نزلت هذه اآلية يف مسجد أهل قباء }فيه رجال حيبون أن يتطهروا{ قال:  

أل ية{. وقد ثبت يف الصحيح عن }سعد أنه سكانوا يستنجون باملاء. فنزلت فيهم هذه اآل

                                         
إسناد حسن. ورواه ابن  وهذا -رمحه هللا-(وقال 2/631حسن األلباين إسناده يف الثمر املستطاب ) - 824

/ 1( وله شاهد بإسناد حسن أيضا كما يف )نصب الراية( )381/ 2خزمية يف )صحيحه( كما يف تفسري ابن كثري( )
/ 2( واحلاكم )145/ 1( من حديث أِب أيوب األنصاري وجابر بن عبد هللا وأنس بن مالك أخرجه ابن ماجه )211
 الذهيب. ( وقال: )صحيح اإلسناد( ووافقه336 - 334
الطبعة: األوىل،  -نشر غراس للنشر والتوزيع-(2/631انظر الثمر املستطاب يف فقه السنة والكتاب لأللباين ) - 826
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النيب صلى هللا عليه وسلم عن املسجد الذي أسس على التقوى وهو يف بيت بعض نسائه فأخذ  
كفا من حصى فضرب به األرض مث قال: هو مسجدكم هذا ملسجد املدينة{. فتبني أن كال 

سم. فهو أحق هبذا اِلاملسجدين أسس على التقوى لكن مسجد املدينة أكمل يف هذا النعت 
 (825)ومسجد قباء كان سبب نزول اآلية ألنه جماور ملسجد الضرار الذي هني عن القيام فيه.اه  

 -قلت: وأما عن حكم املسجد املبِن لضرار املؤمنني وليس علي التقوي بني ذلك اجلصاص
 يف أحكامه فقال: -رمحه هللا

ن هللا هنى وز القيام فيه وأنه جيب هدمه ألأن املسجد املبِن لضرار املؤمنني واملعاصي ِل جي
نبيه صلى هللا عليه وسلم عن القيام يف هذا املسجد املبِن على الضرار والفساد وحرم على أهله 
قيام النيب صلى هللا عليه وسلم فيه إهانة هلم واستخفافا هبم على خالف املسجد الذي أسس 

ن ون أوىل بفعل الصالة فيه من بعض وأعلى التقوى وهذا يدل على أن بعض األماكن قد يك
الصالة قد تكون منهية عنها يف بعضها ويدل على فضيلة الصالة يف املسجد حبسب ما بِن 
عليه يف األصل ويدل على فضيلتها يف املسجد السابق لغريه لقوله أسس على التقوى من أول 

ان من احلق يف هذا املسجد لو كيوم وهو معع قوله تعاىل أحق أن تقوم فيه ألن معناه أن القيام 
 الذي جيوز لكان هذا املسجد الذي أسس على التقوى أحق بالقيام فيه من غريه وذلك

أن مسجد الضرار مل يكن مما جيوز القيام فيه لنهي هللا تعاىل نبيه عن ذلك فلو مل يكن 
ِل جيوز  داملعع ما ذكرنا لكان تقديره ملسجد أسس على التقوى أحق أن تقوم فيه من مسج

القيام فيه ويكون  نزلة قوله فعل الفرض أصلح من تركه وهذا قد يسوغ إِل أن املعع األول هو 
 (827)وجه الكالم. اه 

  

                                         
الناشر: جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، -(  27/405) -انظر جمموع الفتاوي ِلبن تيمية-- 825

 م1116ه /1415م النشر: عا -املدينة النبوية، اململكة العربية السعودية
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ٌر أَ من ذلك قوله تعاىل: - َيانَُه َعَلى تَ ْقَوى ِمَن اَّللَِّ َوِرْضَواٍن َخي ْ ْم َمْن َأسََّس }أََفَمْن َأسََّس بُ ن ْ
َيانَُه َعَلى َشَفا ُ َِل يَ ْهِدي اْلَقْوَم الظَّ  بُ ن ْ  ({101اِلِمنَي )ُجُرٍف َهاٍر فَانْ َهاَر بِِه يف نَاِر َجَهنََّم َواَّللَّ

قال الكيا هراسي يف أحكامه: هو من اجملاز املستحسن، وذم اختاذ املسجد للطعن على -
ن ذلك بقوله: عاإلسالم والتفريق بينهم، وبني أن هذا الصنيع يوجب اهنيارهم يف نار جهنم، فعرب 

 (828))أَْم َمْن َأسََّس بُ ْنيانَُه َعلى َشفا ُجُرٍف هاٍر فَاهْناَر بِِه يف ناِر َجَهنََّم(.اه 
وزاد ابن عرِب يف بيان حكمها فقال: وقيل: هذا جماز، املعع أن مآله إىل نار جهنم،  -

 فكأنه اهنار إليه، وهوى فيه.
 شارة إىل أن النار حتت، كما أن اجلنة فوق.[ إ1وهذا كقوله: }فأمه هاوية{ ]القارعة: 

لى هللا عليه ص -وقال جابر بن عبد هللا: أنا رأيت الدخان خيرج منه على عهد رسول هللا 
 ، ولو صح هذا لكان جابر رافعا لإلشكال.-وسلم 

وهذا يدل على أن كل شيء ابتدئ بنية تقوى هللا، والقصد لوجهه الكرمي، فهو الذي 
ك ذو صاحبه، ويصعد إىل هللا ويرفع إليه، وخيرب عنه بقوله: }ويبقى وجه رب يبقى، ويسعد به

[ على أحد الوجهني، وخيرب عنه أيضا بقوله: }والباقيات 27اجلالل واإلكرام{ ]الرمحن: 
 (821)[.اه 45الصاحلات خري عند ربك{ ]الكهف: 

  
  

                                         
 الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت  -( 4/217انظر أحكام القرآن للكيا اهلراسي) - 828
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 ما جاء عن اإلميان والكفر  
أصول اإلميان، وكمال التوحيد كما أظهرت طبيعة الكفر وأهله،  سورة التوبة وضحت

 وفيها من الفوائد واألحكام الكثري منها:
ِلَك قَ ْوهُلُْم }َوقَاَلِت اْليَ ُهوُد ُعَزيْ ٌر اْبُن اَّللَِّ َوقَاَلِت النََّصاَرى اْلَمِسيُح اْبُن اَّللَِّ ذَ قوله تعاىل:  -

ُ َأّنَّ يُ ْؤَفكُ بِأَف َْواِهِهْم ُيَضاِهُئوَن قَ ْوَل ا  ({30وَن )لَِّذيَن َكَفُروا ِمْن قَ ْبُل قَاتَ َلُهُم اَّللَّ

ينت لنا اآليات يف وبضالل اليهود والنصاري وكفرهم واضح بني يف كتاب هللا تعاىل،  :قلت
سورة التوبة يف هذه املسألة فوائد وأحكام يف كيفية التعامل معهم علي هذا األساس وهذه 

 ك وفيها أحكام وفوائد مهمة منها:اآلية مثال علي ذل

 يف احكامه عن هذه اآلية قال: فيها أربع مسائل: -رمحه هللا -ما ذكره ابن عرِب-
املسألة األوىل: يف هذا من قول ربنا دليل على أن من أخرب عن كفر غريه الذي ِل جيوز 

لرد عليه، فال مينع وا ألحد أن يبتدئ به ِل حرج عليه؛ ألنه إرا ينطق به على معع اِلستعظام له
ذلك منه، ولو شاء ربنا ما تكلم به أحد، فإذا أمكن من انطالق األلسنة به فقد أذن يف اإلخبار 

 عنه، على معع إنكاره بالقلب واللسان والرد عليه باحلجة والربهان.
 [:30املسألة الثانية: قوله تعاىل }ذلك قوهلم بأفواههم{ ]التوبة: 

بفيه، ولكن احلكمة فيه أنه قول باطل ِل يتجاوز الفم، وهو املوضع كل قول أحد إرا هو 
الذي حترك به؛ ألنه ِل يعلم باضطرار، وِل يقوم عليه برهان، فيقف حيث جد، وِل يتعداه حبد، 
خبالف األقوال الصحيحة، فإهنا تنتظم وتطرد، وتعضدها األدلة، وتقوم عليها الرباهني، وتنتشر 

 والصدق.باحلق، وتظهر بالبيان 
[: يعِن يشاهبون. ومنه قول العرب: امرأة 30املسألة الثالثة: قوله: }يضاهئون{ ]التوبة: 

 ضهياء لليت ِل حتيض، واليت ِل ثدي هلا، كأهنا أشبهت الرجال.
[: فيه ثالثة تأويالت: 30املسألة الرابعة: قوله: }قول الذين كفروا من قبل{ ]التوبة: 

 لالت، والعزى، ومناة الثالثة األخرى.األول: قول عبدة األوثان: ا
 الثاين: قول الكفرة: املالئكة بنات هللا.
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الثالث: قول أسالفهم، فقلدوهم يف الباطل، واتبعوهم يف الكفر، كما أخرب تعاىل عنهم 
 (830)[ ويف هذا ذم اِلتباع يف الباطل.اه 22بقوله: }إنا وجدنا آباءنا على أمة{ ]الزخرف: 

الضالل مل يفهم حكم هذا اآلية الواضح الصريح يف تكفري اليهود قلت: وهناك من اهل 
 والنصاري بقوهلم الشنيع يف العزير واملسيح ويظن إنه ِل جيوز تكفريهم.

ن هذه وبني احلكم الصحيح م -رمحه هللا-وقد رد علي هذه الشبهة العالمة ابن عثيمني
يف كتابه،  -جلعز و -صارى كفرهم هللا ما خمتصره: اليهود والن -رمحه هللا –اآلية وحنوها فقال 

 قَ ْوهُلُْم قال هللا تعاىل: }َوقَاَلِت اْليَ ُهوُد ُعَزيْ ٌر اْبُن اَّللَِّ َوقَاَلِت النََّصاَرى اْلَمِسيُح اْبُن اَّللَِّ َذِلكَ 
ُ َأّنَّ ي ُ  َفُكوَن اختََُّذوا َأْحَباَرُهْم َورُْهَبانَ ُهْم ؤْ بِأَف َْواِهِهْم ُيَضاِهُئوَن قَ ْوَل الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن قَ ْبُل قَاتَ َلُهُم اَّللَّ

 ُهَو ُسْبَحانَُه َعمَّا أَْربَابًا ِمْن ُدوِن اَّللَِّ َواْلَمِسيَح اْبَن َمْرمَيَ َوَما أُِمُروا ِإِلَّ لِيَ ْعُبُدوا ِإهَلًا َواِحًدا َِل إَِلَه ِإِلَّ 
 بكفرهم: ىل يف آيات أخرى ما هو صريحُيْشرُِكوَن{، فدل ذلك على أهنم مشركون، وبني هللا تعا

 }َلَقْد َكَفَر الَِّذيَن قَاُلوا ِإنَّ اَّللََّ ُهَو اْلَمِسيُح اْبُن َمْرمَيَ{.
 }َلَقْد َكَفَر الَِّذيَن قَاُلوا ِإنَّ اَّللََّ ثَاِلُث َثاَلثٍَة{. 

 ِن َمْرمَيَ{.َوِعيَسى ابْ }لُِعَن الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َبِِن ِإْسرَائِيَل َعَلى ِلَساِن َداُوَد 
 }ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن أَْهِل اْلِكَتاِب َواْلُمْشرِِكنَي يف نَاِر َجَهنََّم{.

واآليات يف هذا كثرية، واألحاديث، فمن أنكر كفر اليهود والنصارى الذين مل يؤمنوا 
يب هللا كفر، ومن وتكذ -عز وجل-وكذبوه، فقد كذب هللا  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ - حمد 

 (831)شك يف كفرهم فال شك يف كفره هو.اه 
ْرمَيَ َوَما أُِمُروا }اختََُّذوا َأْحَباَرُهْم َورُْهَبانَ ُهْم أَْربَابًا ِمْن ُدوِن اَّللَِّ َواْلَمِسيَح اْبَن مَ وقوله تعاىل: -

 ( {31ْبَحانَُه َعمَّا ُيْشرُِكوَن )ِإِلَّ لِيَ ْعُبُدوا ِإهَلًا َواِحًدا َِل إِلََه ِإِلَّ ُهَو سُ 
قال ما خمتصره: قيل إن احلرب العامل -رمحه هللا-من أحكام هذه اآلية ما ذكره اجلصاص

الذي صناعته حتبري املعاين حبسن البيان عنها يقال فيه حرب وحبري والراهب اْلاشي الذي يظهر 

                                         
 1424الطبعة: الثالثة،  -لبنان –نشر: دار الكتب العلمية، بريوت -(  483/ 2انظر أحكام القرآن ِلبن اعرِب ) - 830
 م 2003 -ه  
لناشر: ا-يمانمجع وترتيب: فهد بن ناصر بن إبراهيم السل-( 3/11) -انظر جمموع فتاوي ورسائل ُممد بن عثيمني -831

 ه   1413 -الطبعة: األخرية  -دار الثريا -دار الوطن 
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ه أربابا من متنسكي النصارى وقولعليه لباس اْلشية يقال راهب ورهبان وقد صار مستعمال يف 
دون هللا قيل فيه وجهان أحدمها أهنم كانوا إذا حرموا عليهم شيئا حرموه وإذا أحلوا هلم شيئا 

 استحلوه
ملا أتى النيب صلى هللا عليه وسلم قال فتال النيب  (832)وروي يف حديث عدي بن حامت 

صلى هللا عليه وسلم }اختذوا أحبارهم ورهباهنم أربابا من دون هللا {قال قلت يا رسول هللا إهنم 
مل يكونوا يعبدوهنم "قال أليس كانوا إذا حرموا عليهم شيئا حرموه وإذا أحلوا هلم شيئا أحلوه 

 (833)إياهم"قال قلت نعم قال فتلك عبادهتم 
وملا كان التحليل والتحرمي ِل جيوز إِل من جهة العامل باملصايف مث قلدوا أحبارهم هؤِلء 
أحبارهم ورهباهنم يف التحليل والتحرمي وقبلوه منهم وتركوا أمر هللا تعاىل فيما حرم وحلل صاروا 

م عظموهم  ه أهنمتخذين هلم أربابا إذ نزلوهم يف قبول ذلك منهم منزلة األرباب وقيل إن معنا
كتعظيم الرب ألهنم يسجدون هلم إذا رأوهم وهذا الضرب من التعظيم ِل يستحقه غري هللا تعاىل 

 (834)فلما فعلوا ذلك فهم كانوا متخذين هلم أربابا.اه 
-قلت: وللعالمة ابن عثيمني فوائد مجة من اآلية وبيان حكم اختاذ غري هللا مشرعا فقال-
اىل، ومسى ى هللا تعاىل املتبوعني أربابا حيث جعلوا مشرعني مع هللا تعما خمتصره: فسم -رمحه هللا

 املتبعني ُعبَّادا حيث إهنم ذلوا هلم وأطاعوهم يف خمالفة حكم هللا سبحانه وتعاىل.
مل يعبدوهم فقال  : إهنم-َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  -وقد قال عدي بن حامت لرسول هللا »
اتبعوهم : "بل إهنم حرموا عليهم احلالل، وأحلوا هلم احلرام، ف- َعَلْيِه َوَسلََّم َصلَّى اَّللَُّ  -النيب 

 .(836)« فذلك عبادهتم إياهم

                                         
عدي بن حامت الطائي أحد بِن ثعل. ويكع أبا طريف. نزل الكوفة وابتع هبا دارا يف طّيئ ومل يزل  - - 832

ُ َعْنُه. وشهد معه اجلمل وصفني. وذهبت عينه يوم اجلمل. وم ت بالكوفة زمن املختار امع َعِلّي ْبن َأِب طالب. َرِضَي اَّللَّ
 (1861انظر الطبقات الكربى ِلبن سعد )برقم/-سنة مثان وستني

( والسلسلة الصحيحة 5باب ومن سورة التوبة، وحسنه األلباين يف غاية املرام )برقم/-(3016أخرجه الرتمذي )برقم/  - 833
 (3213)برقم/ 
 بريوت -اء الرتاث العرِب الناشر: دار إحي -(  4/211) -انظر أحكام القرآن للجصاص - 834
 سبق خترجيه أنفاً - 836



304 

 

إذا فهمت ذلك فاعلم أن من مل حيكم  ا أنزل هللا، وأراد أن يكون التحاكم إىل غري هللا 
 ورسوله وردت فيه آيات بنفي اإلميان عنه، وآيات بكفره وظلمه، وفسقه.

 إِلَْيَك فأما القسم األول: فمثل قوله تعاىل: }َأمَلْ تَ َر ِإىَل الَِّذيَن يَ ْزُعُموَن أَن َُّهْم آَمُنوا ِ َا أُْنزِلَ 
ُد الشَّْيطَاُن َوَما أُْنزَِل ِمْن قَ ْبِلَك يُرِيُدوَن َأْن يَ َتَحاَكُموا ِإىَل الطَّاُغوِت َوَقْد أُِمُروا َأْن َيْكُفُروا ِبِه َويُرِي

ُ َوِإىَل الرَُّسوِل رَأَْيتَ  اْلُمَناِفِقنَي َيُصدُّوَن  َأْن ُيِضلَُّهْم َضاَلًِل بَِعيًدا َوِإَذا ِقيَل هَلُْم تَ َعاَلْوا ِإىَل َما أَنْ َزَل اَّللَّ
 َعْنَك ُصُدوًدا{

ُهْم ُمِصيَبٌة ِ َا َقدََّمْت أَْيِديِهْم مُثَّ َجاُءوَك حَيِْلفُ  َن بِاَّللَِّ ِإْن أََرْدنَا ِإِلَّ و }َفَكْيَف ِإَذا َأَصابَ ت ْ
ُهْم َوِعْظُهْم َوقُ  ُ َما يف قُ ُلوهِبِْم َفَأْعِرْض َعن ْ ْل هَلُْم يف أَنْ ُفِسِهْم ِإْحَسانًا َوتَ ْوِفيًقا أُولَِئَك الَِّذيَن يَ ْعَلُم اَّللَّ

 ظََلُموا أَنْ ُفَسُهْم َجاُءوَك فَاْستَ ْغَفُروا  َوَلْو أَن َُّهْم ِإذْ قَ ْوًِل بَِليًغا َوَما أَْرَسْلَنا ِمْن َرُسوٍل ِإِلَّ لُِيطَاعَ بِِإْذِن اَّللَِّ 
كُِّموَك ِفيَما َشَجَر اَّللََّ َواْستَ ْغَفَر هَلُُم الرَُّسوُل َلَوَجُدوا اَّللََّ تَ وَّابًا َرِحيًما َفاَل َوَربَِّك َِل يُ ْؤِمُنوَن َحَّتَّ حيَُ 

نَ ُهْم مُثَّ َِل جيَُِدوا يف أَن ْ   ُفِسِهْم َحَرًجا ممَّا َقَضْيَت َوُيَسلُِّموا َتْسِليًما{.بَ ي ْ
 فوصف هللا تعاىل هؤِلء املدعني لإلميان وهم منافقون بصفات:

األوىل: أهنم يريدون أن يكون التحاكم إىل الطاغوت، وهو كل ما خالف حكم هللا تعاىل 
عتداء على حكم هللا ورسوله فهو طغيان واألن ما خالف  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  -ورسوله 

حكم من له احلكم وإليه يرجع األمر كله وهو هللا. قال هللا تعاىل: }َأَِل لَُه اْْلَْلُق َواأْلَْمُر تَ َباَرَك 
ُ َربُّ اْلَعاَلِمنَي{.  اَّللَّ

 الثانية: أهنم إذا دعوا إىل ما أنزل هللا وإىل الرسول صدوا وأعرضوا. 
جاءوا  -هم ومنها أن يعثر على صنيع -إذا أصيبوا  صيبة  ا قدمت أيديهم الثالثة: أهنم 

حيلفون أهنم ما أرادوا إِل اإلحسان والتوفيق كحال من يرفض اليوم أحكام اإلسالم وحيكم 
 بالقوانني املخالفة هلا زعما منه أن ذلك هو اإلحسان املوافق ألحوال العصر.

يعلم -سبحانه-ميان املتصفني بتلك الصفات بأنه هؤِلء املدعني لإل -سبحانه-مث حذر 
ما يف قلوهبم وما يكنونه من أمور ختالف ما يقولون، أمر نبيه أن يعظهم ويقول هلم يف أنفسهم 
قوِل بليغا، مث بني أن احلكمة من إرسال الرسول أن يكون هو املطاع املتبوع ِل غريه من الناس 

واع أقسم تعاىل بربوبيته لرسوله اليت هي أخص أنمهما قويت أفكارهم واتسعت مداركهم، مث 
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ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -الربوبية واليت تتضمن اإلشارة إىل صحة رسالته  أقسم هبا قسما مؤكدا  -َصلَّى اَّللَّ
 أنه ِل يصح اإلميان إِل بثالثة أمور:

ُ َعَلْيهِ  -األول: أن يكون التحاكم يف كل نزاع إىل رسول هللا   .-َسلََّم وَ  َصلَّى اَّللَّ
 الثاين: أن تنشر  الصدور حبكمه، وِل يكون يف النفوس حرج وضيق منه.

 الثالث: أن حيصل التسليم بقبول ما حكم به وتنفيذه بدون توان أو احنراف.
ُ َفُأولَِئَك ُهُم اْلَكافِ  َن{، ُرو وأما القسم الثاين: فمثل قوله تعاىل: }َوَمْن مَلْ حَيُْكْم ِ َا أَنْ َزَل اَّللَّ
ُ َفُأولَِئَك ُهُم الظَّاِلُموَن{، وقوله: }َوَمْن مَلْ حَيُْكْم  َِ  ُ وقوله: }َوَمْن مَلْ حَيُْكْم ِ َا أَنْ َزَل اَّللَّ ا أَنْ َزَل اَّللَّ

َفُأولَِئَك ُهُم اْلَفاِسُقوَن{، وهل هذه األوصاف الثالثة تتنزل على موصوف واحد؟  عع أن كل 
  فهو كافر ظامل فاسق، ألن هللا تعاىل وصف الكافرين بالظلم والفسقمن مل حيكم  ا أنزل هللا

وا َوُهْم فقال تعاىل: }َواْلَكاِفُروَن ُهُم الظَّاِلُموَن{، وقال تعاىل: }ِإن َُّهْم َكَفُروا بِاَّللَِّ َوَرُسولِِه َوَماتُ 
حلامل هلم افَاِسُقوَن{. فكل كافر ظامل فاسق، أو هذه األوصاف تتنزل على موصوفني حبسب 

 على عدم احلكم  ا أنزل
 هللا؟ هذا هو األقرب عندي وهللا أعلم.

فنقول: من مل حيكم  ا أَنزل هللا استخفافا به، أو احتقارا له، أو اعتقادا أن غريه أصلح 
منه، وأنفع للخلق أو مثله فهو كافر كفرا خمرجا عن امللة، ومن هؤِلء من يضعون للناس تشريعات 

عات اإلسالمية لتكون منهاجا يسري الناس عليه، فإهنم مل يضعوا تلك التشريعات ختالف التشري
املخالفة للشريعة اإلسالمية إِل وهم يعتقدون أهنا أصلح وأنفع للخلق، إذ من املعلوم بالضرورة 
العقلية، واجلبلة الفطرية أن اإلنسان ِل يعدل عن منهاج إىل منهاج خيالفه إِل وهو يعتقد فضل 

 إليه ونقص ما عدل عنه. ما عدل
ومن مل حيكم  ا أنزل هللا وهو مل يستخف به، ومل حيتقره، ومل يعتقد أن غريه أصلح منه 
لنفسه أو حنو ذلك، فهذا ظامل وليس بكافر وختتلف مراتب ظلمه حبسب احملكوم به ووسائل 

 احلكم.
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غريه أصلح،   اعتقادا أنومن مل حيكم  ا أنزل هللا ِل استخفافا حبكم هللا، وِل احتقارا، وِل
وأنفع للخلق أو مثله، وإرا حكم بغريه ُماباة للمحكوم له، أو مراعاة لرشوة أو غريها من عرض 

 (835)الدنيا فهذا فاسق، وليس بكافر وختتلف مراتب فسقه حبسب احملكوم به ووسائل احلكم.اه 
 

 ما جاء عن الرب واإلحسان
وسئل عن  (837)الرب فقال:" الرب حسن اْللق"سئل الرسول صلى هللا عليه وسلم عن 

والرب  (838)اإلحسان، فقال:" اإلحسان أن تعبد هللا كأنك تراه، فإن مل تكن تراه فإنه يراك"
واإلحسان ِل ينبعان إِل يف قلوب مؤمنة تقية ورعة ختاف هللا وختشاه وتبتغي بإحساهنا وبرها 

وضوع ورة التوبة آيات بينات يف هذا املوِل ختاف الناس وِل ختشاها ويف س -جل وعال-مرضاته
 نوجزها فيما يلي مع بيان فوائدها وأحكامها من كالم أهل العلم وهللا املستعان.

َها وَ من ذلك قوله تعاىل:- َا الصََّدقَاُت لِْلُفَقرَاِء َواْلَمَساِكنِي َواْلَعاِمِلنَي َعَلي ْ اْلُمَؤلََّفِة قُ ُلوبُ ُهْم }ِإرَّ
ُ عَ َويف الرِّقَاِب   ({50ِليٌم َحِكيٌم )َواْلَغارِِمنَي َويف َسِبيِل اَّللَِّ َواْبِن السَِّبيِل َفرِيَضًة ِمَن اَّللَِّ َواَّللَّ

قلت:من املعلوم شرعًا أن الزكاة ركن من أركان اإلسالم وِل جتب إِل بشرو  مخسة: 
 اإلسالم، واحلرية، وملك نصاب، ومتام امللك، ومضي احلول، 

مثانية أصناف، ذكرها هللا تعاىل يف اآلية املذكورة أنفاً وهذه اآلية فيها من  ومصارف الزكاة
 اِلحكام والفوائد الكثري ونذكر منها مايلي:

رف يسري: مبيناً شرعيتها وفوائدها ما خمتصره وبتص -رمحه هللا-يقول العالمة ابن عثيمني-
بد هللا  عليه وسلم يف حديث عالزكاة هي الركن الثالث من أركان اإلسالم لقول النيب صلى هللا

بن عمر رضي هللا عنه: بِن اإلسالم على مخس شهادة أن ِل إله إِل هللا، أن ُممد رسول هللا، 

                                         
 -ه  1424الطبعة الرابعة -الناشر: دار الثريا للنشر -(168)ص /  -انظر شر  ثالثة األصول حملمد بن عثيمني - 835

 م  2004
لق، الرب حسن اْل»ومتام متنه  -باب تفسري الرب واإلمث -(2663 جزء من حديث أخرجه مسلم )برقم/- 837

 «حاك يف صدرك، وكرهت أن يطلع عليه الناس واإلمث ما
باب قوله:}إن هللا عنده علم الساعة{ -(4777 أخرجه البخاري )برقم/-عليه السالم-جزء من حديث جربيل-838

 [34]لقمان: 
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وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وهللا سبحانه وتعاىل يذكرها كثريا مع الصالة يف القرآن الكرمي، وهلذا 
 كفر تارك الصالة أم ِل؟ على قولني.اختلف العلماء رمحهم هللا هل تاركها يكفر كما ي

والزكاة هي: التعبد ب تعاىل يف دفع مال خمصوص من أموال خمصوصة هذا املال املخصوص 
 مقدر: ربع العشر، نصف العشر، العشر.

وكذلك يدفع لطائفة خمصوصة والزكاة هلا فوائد عظيمة منها تكميل إسالم العبد ألهنا 
الصدقة يعِن لو أدى اإلنسان مائة لاير زكاة أو مائة لاير  أحد أركان اإلسالم وهي أفضل من

 صدقة تطوع كانت مائة لاير الزكاة أحب إىل هللا عز وجل وأفضل
ومنها أن اإلنسان خيرج هبا عن دارة البخالء إىل دائرة الكرماء ألهنا بذل مال والبخل 

نات ألن ا ومنها مضاعفة احلسإمساك املال فإذا بذهلا اإلنسان خرج من كونه خبيال إىل كونه كرمي
الذين ينفقون أمواهلم يف سبيل هللا مثلهم كمثل حبة أنبتت سبع سنابل يف كل سنبلة مائة حبة 
يعِن: لاير  ائة لاير أو أكثر ومنها أن فيها جربا لقلوب الفقراء ودفعا حلاجتهم ومحاية من غضبهم 

هنم بون ويتجرءون ويكرهون األغنياء ويرون أألن الفقراء إذا مل يعطوا من مال األغنياء ر ا يغض
يف واد واألغنياء يف واد واألمة اإلسالمية أمة واحدة جيب أن يعتقد كل إنسان أنه لبنة يف سور 

 قصر مع إخوانه املسلمني لقول النيب صلى هللا عليه وسلم:
 .(831)" املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا"

ألن اإلنسان كلما بذل شيئا من ماله شر  هللا له صدره ومنها أهنا سبب يف شر  الصدر 
وهذا شيء جمرب وواقع لو يتصدق اإلنسان بأدّن من واجب الزكاة لوجد يف صدره انشراحا 

 ويف قلبه ُمبة للخري.
ومنها أهنا تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء وهذه فائدة عظيمة تدفع ميتة السوء  

يعِن اإلنسان ميوت على أحسن حال وحسن اْلامتة أحسن هللا َ ولكم اْلامتة أعز ما يكون 
على اإلنسان ألنه وقت فراق الدنيا إىل اآلخرة والشيطان أحرص ما يكون على بِن آدم عند 

لساعة احلامسة إما من أهل النار أو من أهل اجلنة ويف حديث ابن مسعود: "إن املوت ألهنا هي ا
أحدكم ليعمل بعمل أهل اجلنة حَّت ما يكون بينه وبينها إِل ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل 

                                         
 باب تراحم املؤمنني وتعاطفهم وتعاضدهم -(2686أخرجه مسلم وغريه )برقم/  - 831
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بعمل أهل النار فيدخل النار وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حَّت ما يكون بينه وبينها إِل 
فاألعمال باْلواتيم والصدقة  (840)الكتاب فيعمل بعمل أهل اجلنة فيدخلها" ذراع فيسبق عليه

وعلى رأسها الزكاة تدفع ميتة السوء ومنها أن النيب صلى هللا عليه وسلم أخرب أن كل امرئ يف 
ظل صدقته يوم القيامة كل امرئ يف ظل صدقته يوم القيامة فالناس تكون الشمس فوق رءوسهم 

صدقون وعلى رأس صدقاهتم الزكاة يكونون يف ظل صدقاهتم يوم قدر ميل وهؤِلء املت
 (841)القيامة.اه 
يف خالصة أحكامه: املراد بالصدقات هنا الزكاة، فهؤِلء -رمحه هللا–وقال السعدي -

الثمانية هم أهلها، إذا دفعت إىل جهة من هذه اجلهات أجزأت ووقعت موقعها، وإن دفعت 
ء املذكورون فيها قسمان: قسم يأخذ حلاجته كالفقراء يف غري هذه اجلهات مل جتز؛ وهؤِل

واملساكني والرقاب وابن السبيل والغارم لنفسه، وقسم يأخذ لنفعه العمومي واحلاجة إليه، وهم 
 البقية.

فأما الفقراء واملساكني فهم خالف األغنياء، والفقري أشد حاجة من املسكني، ألن هللا 
َها{ ]بدأ به، واألهم مقدم يف الذكر غال التوبة: با، ولكن احلاجة جتمع الصنفني، }َواْلَعاِمِلنَي َعَلي ْ

[ وهم السعاة الذين جيبوهنا ويكتبوهنا وحيفظوهنا، ويقسموهنا على أهلها، فهم يعطون ولو  50
[ وهم سادات 50كانوا أغنياء ألهنا  نزلة األجرة يف حقهم، }َواْلُمَؤلََّفِة قُ ُلوبُ ُهْم{ ]التوبة: 

والر}ساء الذين إذا أعطوا حصل يف إعطائهم مصلحة لإلسالم واملسلمني، إما دفع العشائر 
شرهم عن املسلمني، وإما رجاء إسالمهم وإسالم نظرائهم، أو جبايتها ممن ِل يعطيها أو يرجى 

[ أي: يف فكها من الرق كإعانة املكاتبني، وكبذهلا يف 50قوة إمياهنم، }َويف الرِّقَاِب{ ]التوبة: 
[ 50الرقاب لعتقها، ويف فك األسارى من املسلمني عند األعداء، }َواْلَغارِِمنَي{ ]التوبة:  شراء

لإلصال  بني الناس إذا كان الصلح يتوقف على بذل مال، فيعانون على القيام هبذه املهمة 
واملصلحة العظيمة، وهي اإلصال  بني الناس، ولو أغنياء، ومن الغارمني من ركبتهم ديون للناس 

{ ]التوبة:  [ أي: بذهلا يف 50وعجزوا عن وفائها، فيعانون من الزكاة لوفائها، }َويف َسِبيِل اَّللَِّ
                                         

 خلق اآلدمي يف بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله. باب كيفية -(2543أخرجه مسلم )برقم/  - 840
 1425الطبعة:  -الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض-(  235/ 6) -انظر شر  رياض الصاحلني حملمد بن عثيمني - 841
 ه 
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إعانة اجملاهدين بالزاد واملزاد واملركوب والسال  وحنوها مما فيه إعانة اجملاهدين، ومن اجلهاد 
[ وهو الغريب 50وبة: لتالتخلي لطلب العلم الشرعي والتجرد لالشتغال به، }َواِْبِن السَِّبيِل{ ]ا

 املنقطع به يف غري بلده، فيعان على سفره من الزكاة.
فاب تعاىل فرضها هلؤِلء األصناف حبسب حكمته وعلمه، ووضعه األشياء مواضعها، فإن 
سد الكفايات وقيام املصايف العمومية النافعة من الفروض على املسلمني، وهي على أهل األموال 

ار، على نعمته باملال، وتطهري هلم وهلا، وراء وبركة، واتصاف بصفات األخيشكر منهم ب تعاىل 
 (842)وسالمة من نعوت األشرار.اه 

اْلَمْعُروِف } َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت بَ ْعُضُهْم َأْولَِياُء بَ ْعٍض يَْأُمُروَن بِ ومن ذلك قوله تعاىل:-
َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َويُِقيُموَن  ُ ِإنَّ الصَّاَلَة َويُ ْؤتُوَن الزََّكاَة َويُِطيُعوَن اَّللََّ َوَرُسو َويَ ن ْ َلُه أُولَِئَك َسيَ ْرمَحُُهُم اَّللَّ

 ( {71اَّللََّ َعزِيٌز َحِكيٌم )
ن م قلت: األمر باملعروف والنهي عن املنكر قوام اجملتمع الصايف بل قيل أنه الركن السادس

سادها ِلختفاء فال  األمة وجناهتا، ويف إمهاله ضياعها وفقيقه اركان اإلسالم ألمهيته ومنزلته ويف حت
لته يف يف كتابه العظيم منز -جل وعال -الفضائل، وطهور الرذائل وانتشارها، وقد أوضح هللا 

اإلسالم، وِل سيما يف هذا العصر، فإن حاجة املسلمني إىل األمر باملعروف والنهي عن املنكر 
وانتشار الشرك والبدع يف غالب أرجاء املعمورة واليك ما قيل من فوائد شديدة؛ لظهور املعاصي، 

 وأحكام وهللا املستعان وعليه التكالن.
م من أحكام وفوائد جليلة جديرا باملسل -رمحه هللا -ذكره العالمة ابن عثيمنيمن ذلك ما  -

العبادات  نأن يلم هبا قال ما خمتصره وبتصرف يسري: فاملعروف كل ما عرفه الشرع وأقره م
القولية والفعلية، الظاهرة، والباطنة، واملنكر: كل ما أنكره الشرع ومنعه من أنواع املعاصي؛ 

 من الكفر، والفسوق، والعصيان، والكذب، والغيبة، والنميمة، وغري ذلك.
واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، واجب وفرض كفاية، إذا قام به من يكفي حصل 

يقم به من يكفي؛ وجب على مجيع املسلمني، كما قال هللا تعاىل: )َوْلَتُكْن املقصود، وإذا مل 
َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر( فبدأ بالدعوة إىل رْيِ َويَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويَ ن ْ اْلري، مث  ِمْنُكْم أُمٌَّة َيْدُعوَن ِإىَل اْلَْ

                                         
نشر وزارة الشئون اإلسالمية  -(  71) ص/-انظر تيسرياللطيف املنان يف خالصة تفسري األحكام للسعدي - 842

 اململكة العربية السعودية -والدعوة واإلرشاد  واألوقاف
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وف، والنهي إىل اْلري قبل األمر باملعر  ّثع باألمر باملعروف، والنهي عن املنكر، وذلك ألن الدعوة
عن املنكر، والدعوة إىل اْلري هي بيان اْلري للناس، بأن يدعوهم إىل الصالة وإىل الزكاة، وإىل 
احل ، وإىل الصيام، وإىل بر الوالدين، وإىل صلة األرحام، وما أشبه ذلك، مث بعد هذا يأيت دور 

ويقول: ّصل، إما على سبيل العموم، أو على سبيل األمر باملعروف والنهي عن املنكر، فيأمر 
.  اْلصوص، بأن ميسك برجل متهاون بالصالة فيقول له: صلِّ

وهناك مرحلة ثالثة وهي التغيري الذي قال فيه الرسول عليه الصالة والسالم: " من رأى 
 يستطع مل ومل يقل فلينه عنه؛ ألن هذه مرحلة فوق النهي، " فإن (843)منكم منكراً فليغريه بيده"

فبلسانه" وإن مل يستطع فبقلبه" اللسان هو مرحلة النهي عن املنكر الثانية، فإذا كان اإلنسان 
 ِل يستطيع أن يتكلم فإنه ينكر بقلبه، بكراهته وبغضه هلذا املنكر.

 واألمر باملعروف والنهي عن املنكر حيتاج إىل أمور:
ه املنكر، فإن مل يكن عاملاً باملعروف فإناألمر األول: أن يكون اإلنسان عاملاً باملعروف و 

ِل جيوز أن يأمر به، ألنه يأمر  اذا؟ قد يأمر بأمر يظنه معروفاً وهو منكر وِل يدري، فالبد أن 
يكون عاملًا أن هذا من املعروف الذي شرعه هللا ورسوله، وِلبد أن يكون عاملًا باملنكر، أي: 

بذلك؛ فال ينه عنه؛ ألنه قد ينهى عن شيء هو معروف  عاملاً بأن هذا منكر، فإن مل يكن عاملاً 
فيرتك املعروف بسببه، أو ينهى عن شيء وهو مبا  فيضيق على عباد هللا،  نعهم مما أبا  هللا 
هلم، فالبد أن يكون عاملًا بأن هذا منكر، وقد يتسرع كثري من إخواننا الغيورين، فينهون عن 

 على عباد هللا.أمور مباحة يظنوهنا منكراً فيضيقون 
فالواجب أن ِل تأمر بشيء إِل وأنت تدري أنه معروف، وأن ِل تنه عن شيء إِل وأنت 

 تدري أنه منكر.
األمر الثاين: أن تعلم بأن هذا الرجل تارك للمعروف أو فاعل للمنكر، وِل تأخذ الناس 

ِثرياً ِمَن الظَّنِّ ِإنَّ بَ ْعَض اْجَتِنُبوا كَ  بالتهمة أو بالظن، فإن هللا تعاىل يقول: }يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا
{، فإذا رأيت شخصًا ِل يصلي معك يف املسجد، فال 12الظَّنِّ ِإمْثٌ َوِل جَتَسَُّسوا( )احلجرات: 

                                         
باب بيان كون النهي عن املنكر من اإلميان، وأن اإلميان يزيد وينقص، وأن  -(41أخرجه مسلم )برقم/ - 843

 األمر باملعروف والنهي عن املنكر واجبان
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يلزم من ذلك أنه ِل يصلي يف مسجد آخر؛ بل قد يصلي يف مسجد آخر، وقد يكون معذوراً، 
 م أنه يتخلف بال عذر.فال تذهب من أجل أن تنكر عليه حَّت تعل

نعم ِل بأس أن تذهب وتسأله، وتقول: يا فالن، حنن نفقدك يف املسجد، ِل بأس عليك، 
أما أن تنكر أو أشد من ذلك أن تتكلم فيه يف اجملالس، فهذا ِل جيوز؛ ألنك ِل تدري؛ ر ا أنه 

 يصلي يف مسجد آخر، أو يكون معذوراً.
يح يستفهم أوًِل قبل أن يأمر، فإنه ثبت يف صح وهلذا كان النيب عليه الصالة والسالم

مسلم أن رجاًل دخل يوم اجلمعة والنيب صلى هللا عليه وسلم خيطب، فجلس ومل يصل حتية 
املسجد، فقال النيب صلى هللا عليه وسلم: " أصليت؟ " قال: ِل، قال: " قم فصل 

أنه  مع أن ظاهر احلال ، ومل يأمره أن يصلي ركعتني حَّت سأله: هل صلى أم ِل؟(844)ركعتني"
رجٌل دخل وجلس ومل يصل، ولكن الرسول عليه الصالة والسالم خاف أن يكون قد صلى وهو 

 مل يشعر به، فقال: " أصليت؟ " فقال: ِل، قال " قم فصل ركعتني".
كذلك يف املنكر ِل جيوز أن تنكر على شخص إِل إذا علمت أنه وقع يف املنكر، فإذا 

 سيارة مثاًل، فإنه ِل جيوز أن تتكلم عليه أو علي املرأة؛ ألنه ر ا تكون رأيت امرأة مع شخص يف
هذه املرأة من ُمارمه؛ زوجة، أو أم، أو أخت، أو ما أشبه ذلك، حَّت تعلم أنه قد أركب معه 
امرأة ليست من ُمارمه، أو وجدت شبهة قوية، وأمثال هذا كثرٌي. املهم أنه ِلبُد من علم اإلنسان 

روف ليأمر به، أو منكر لينهى عنه، وِل بد أن يعلم أيضاً أن الذي وّجه إليه األمر بأن هذا مع
 أو النهي قد وقع يف أمر حيتاج إىل أمر فيه أو هني عنه.

مث أن الذي ينبغي لآلمر باملعروف والناهي عن املنكر أن يكون رفيقاً بأمره يف هنيه؛ ألنه 
الة ما ِل يعطي على العنف، كما قال النيب عليه الصإذا كان رفيقًا أعطاه هللا سبحانه وتعاىل 

فأنت إذا عنَّفت على من  (846)والسالم: " إن هللا يعطي على الرفق ما ِل يعطي على العنف"
 تنصح ر ا ينفر، وتأخذه العزة باإلمث، وِل ينقاد لك، ولكن إذا جئته باليت هي أحسن فإنه ينتفع.

                                         
 ن يصلي ركعتنيباب إذا رأى اإلمام رجال جاء وهو خيطب، أمره أ -( 131أخرجه البخاري )برقم/  - 844
باب فضل الرفق --( من حديث عائشة رضي هللا عنها2613جزء من حديث أخرجه مسلم )برقم/  - 846
 إن هللا رفيق حيب الرفق، ويعطي على الرفق ما ِل يعطي على العنف، وما ِل يعطي على ما سواه "» ومتام متنه 
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اهي هل يشرت  أن يكون اآلمر والن -رمحهم هللا -: اختلف العلماء-رمحه هللا -مث أضاف
فاعالً ملا أمر به، تاركاً ملا هنى عنه أو ِل؟ والصحيح أنه ِل يشرت ، وأنه إذا أمر  عروف أو هنى 
عن منكر، ومل كان ِل يفعل املعروف وِل يتجنب املنكر، فإن ذنبه عليه، لكن جيب أن يأمر 

ور، النهي عن املنكر لكونه ِل يفعل املأمور وِل يرتك احملظوينهى، ألنه إذا ترك األمر باملعروف و 
ألضاف ذنباً إىل ذنبه، لذا فإنه جيب عليه أن يأمر باملعروف وينهى عن املنكر وإن كان يفعل 

 املنكر ويرتك املعروف.
ولكن يف الغالب  قتضى الطبيعة الفطرية أن اإلنسان ِل يأمر الناس بشيء ِل يفعله، بل 

ل، وِل ينهى الناس عن شيء يفعله. لكن الواجب أن يأمر  ا أمر به الشرع وإن  يستحي، وخيج
كان ِل يفعله وأن ينهي عما هني عنه الشرع، وأن كان ِل يتجنبه؛ ألن كل واحد منهم واجب 

 منفصل عن اآلخر، ومها متالزمني.
إقامة و مث إنه ينبغي لآلمر باملعروف والناهي عن املنكر أن يقصد بذلك إصال  اْللق 

شرع هللا، ِل أن يقصد اِلنتقام من العاصي، أو اِلنتصار لنفسه، فإنه إذا نوى هذه النية مل ينزل 
هللا الربكة فلي أمره وِل هنيه؛ بل يكون كالطبيب يريد معاجلة الناس ودفع البالء عنهم، فينوى 

صاحلاً، نسأل مصلحًا و  بأمره وهنيه أوًِل: إقامة شرع هللا، وثانياً: إصال  عباد هللا، حَّت يكون
 (845)هللا أن جيعلنا من اهلُداة املهتدين املصلحني إنه جواد كرمي.اه 

ي وزاد ابن تيمية بياناً وفوائد للصفات اليت جيب توفرها فيمن يقوم باألمر باملعروف والنه-
 عن املنكر فقال ما خمتصره: 

ق معه، األمر والنهي، والرففال بد من هذه الثالثة: العلم، والرفق، والصرب. العلم قبل 
 :-رمحه هللا-والصرب بعده، وإن كان كل من الثالثة مستصحبا يف هذه األحوال؛ مث قال

وليعلم أن األمر هبذه اْلصال يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر مما يوجب صعوبة على  
كثري من النفوس، فيظن أنه بذلك يسقط عنه، فيدعه، وذلك مما يضره أكثر مما يضره األمر 
بدون هذه اْلصال أو أقل؛ فإن ترك األمر الواجب معصية، فاملنتقل من معصية إىل معصية 

ستجري من الرمضاء بالنار، واملنتقل من معصية إىل معصية كاملنتقل من دين باطل أكرب منها كامل
                                         

 1425الطبعة:  -اشر: دار الوطن للنشر، الرياضالن-(  2/402)  -انظر شر  رياض الصاحلني حملمد بن عثيمني - 845
 ه 
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إىل دين باطل، وقد يكون الثاين شرا من األول، وقد يكون دونه، وقد يكونان سواء، فهكذا 
جتد املقصر يف األمر والنهي واملعتدي فيه قد يكون ذنب هذا أعظم، وقد يكون ذنب هذا 

 (847)ء.اه أعظم، وقد يكونان سوا
 جيَُِدوَن }لَْيَس َعَلى الضَُّعَفاِء َوَِل َعَلى اْلَمْرَضى َوَِل َعَلى الَِّذيَن َِل ومن ذلك قوله تعاىل: -

ُ َغُفوٌر رَ   ({11ِحيٌم )َما يُ ْنِفُقوَن َحرٌَج ِإَذا َنَصُحوا َّلِلَِّ َوَرُسولِِه َما َعَلى اْلُمْحِسِننَي ِمْن َسِبيٍل َواَّللَّ
هللا وإحسانه إَ عباده من أهل اِلعذار أنه جعل التكاليف الشرعية من  قلت: من رمحة

األوامر والنواهي منوطة بشرو  منها ) القدرة واِلستطاعة ( وهذه اآلية من هذا القبيل وفيها 
فوائد وأحكام ينبغي أن يعلمها املسلم حيت ِل يغرت بعدم القدرة واِلستطاعة وهو ليس كذلك 

 واليك أقوال أهل العلم فيها. فيقع فيما حرم هللا
: فائدة فقهية من هذه اآلية وما يف حكمها فقال ما خمتصره-رمحه هللا-ذكر ابن عثيمني-

واعلم أن الفرض سواء قلنا فرض عني، أو فرض كفاية ِل يكون فرضاً إِل إذا كان هناك قدرة؛ 
لقوله كلف نفساً إِل وسعها، و أما مع عدم القدرة فال فرض؛ لعموم األدلة الدالة على أن هللا ِل ي

تعاىل: }ليس على الضعفاء وِل على املرضى وِل على الذين ِل جيدون ما ينفقون حرج إذا 
[ ؛ فإذا كنا ِل نستطيع أن نقاتل هؤِلء مل جيب علينا؛ وإِل 11نصحوا ب ورسوله{ ]التوبة: 

ْنا مجيع الناس مع عدم القدرة؛ ولكنه مع ذلك جيب أن يكون ع ذا قدرنا ندنا العزم على أننا إألمثَّ
[ ؛ ليس 11فسنقاتل؛ وهلذا قيدها هللا عز وجل بقوله تعاىل: }إذا نصحوا ب ورسوله{ ]التوبة: 

على هؤِلء الثالثة حرج بشر  أن ينصحوا ب ورسوله؛ فأما مع عدم النصح ب ورسوله، فعليهم 
تعني أننا نقول إن القتال فرض كفاية؛ وي احلرج      حَّت وإن وجدت األعذار يف حقهم      فاحلاصل

يف مواضع؛ وهذا الفرض      كغريه من املفروضات      من شرطه القدرة؛ أما مع العجز فال جيب؛ 
لكن جيب أن يكون العزم معقوداً على أنه إذا حصلت القوة جاهدنا يف سبيل هللا؛ لقول النيب 

                                         
حتقيق د. ُممد رشاد -املدينة املنورة -( الناشر: جامعة اإلمام ُممد بن سعود 2/233انظر اِلستقامة ِلبن تيمية) - 847
 ه1403الطبعة: األوىل،  -سامل
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ث به نفسه، مات على شعبة من من مات ومل يغز، ومل حيد»صلى هللا عليه وسلم: 
 (841).اه  (848)«النفاق

غزو يف أحكامه ما خمتصره وبتصرف: إن هللا ملا استنفرهم ل -رمحه هللا-وقال ابن عرِب -
الروم، ودعاهم إىل اْلروج لغزوة تبوك بادر املخلصون، وتوقف املنافقون واملتثاقلون، وجعلوا 

ها كفر،  يف التخلف، ويعتذرون إليه بأعذار من -صلى هللا عليه وسلم  -يستأذنون رسول هللا 
كقول احلر بن قيس: ائذن َ وِل تفتِن ببنات بِن األصفر؛ فإين ِل أقدر على الصرب عنهن، 

 [.41فأنزل هللا تعاىل: }ومنهم من يقول ائذن َ وِل تفتِن أِل يف الفتنة سقطوا{ ]التوبة: 
 [.81]التوبة:  ومنهم من قال: }ِل تنفروا يف احلر قل نار جهنم{

[ إىل: 11وقال يف أهل العذر الصحيح: }ليس على الضعفاء وِل على املرضى{ ]التوبة: 
 [.11}من سبيل{ ]التوبة: 

 وهم الذين صدقوا يف حاهلم، وكشفوا عن عذرهم.
 :-رمحه هللا -مث أضاف

 فأخرب هللا سبحانه أن الناس ثالثة أقسام: صنف معذر، وهو املقصر.
 وصنف ذو عذر.

صنف مل يعتذر بعذره، وِل أظهر شيئا من أمره، بل أعرض عن ذلك كله، يقال: عذر و 
 الرجل بتشديد الذال: إذا قصر، وأعذر إذا أبان عن عذره، وكل واحد منها يدخل على صاحبه.
وبذلك قال مجاعة من الناس؛ لكن يكشف املعع فيه حقيقة احلال منه، ولذلك عقبه هللا 

[ وهم الذين أبدوا عن عذر صحيح، 11احملسنني من سبيل{ ]التوبة: تعاىل بقوله: }ما على 
 أو علم هللا صدق عذرهم فيما مل يبد عليهم دليل من حاهلم.

                                         
 باب ذم من مات ومل يغز -( 4131أخرجه مسلم )برقم/ أخرجه مسلم )برقم/  -- 848
الوطن للنشر،  الناشر: دار-الدرة املضية يف عقد أهل الفرقة املرضية)ص/( -انظر شر  العقيدة السفارينية  - 841

 ه  1425الطبعة: األوىل،  -الرياض
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[: يريد من 11قوله تعاىل }ما على احملسنني من سبيل{ ]التوبة:  -رمحه هللا: -مث قال
ع، والقبيح ما هنى ه عنه الشر طريق إىل العقوبة على فعله؛ ألنه إحسان يف نفسه، واحلسن ما مل ين

 (860)عنه.اه 
رُُهْم َوتُ زَكِّيِهْم هِبَا َوَصلِّ عَ ومن ذلك قوله تعاىل:- َلْيِهْم ِإنَّ }ُخْذ ِمْن أَْمَواهلِِْم َصَدَقًة ُتَطهِّ

يٌع َعِليٌم ) ُ مسَِ  ({103َصاَلَتَك َسَكٌن هَلُْم َواَّللَّ
 ال ما خمتصره: ظاهره رجوع الكنايةق-رمحه هللا-من أحكام هذه اآلية ما ذكره اجلصاص-

إىل املذكورين قبله وهم الذين اعرتفوا بذنوهبم ألن الكناية ِل تستغِن عن مظهر مذكور قد تقدم 
ذكره يف اْلطاب فهذا هو ظاهر الكالم ومقتضى اللفظ وجائز أن يريد به مجيع املؤمنني وتكون 

آن وقوله }ما أنزلناه يف ليلة القدر{ يعِن القر الكناية مجيعا لدِللة احلال عليه كقوله تعاىل }إنا 
ترك على ظهرها من دابة {وهو يعِن األرض وقوله }حَّت توارت باحلجاب{ يعِن الشمس فكع 
عن هذه األمور من غري ذكرها مظهرة يف اْلطاب لدِللة احلال عليها كذلك قوله }خذ من 

لى ذلك }تطهرهم وتزكيهم هبا{ يدل عأمواهلم صدقة{ حيتمل أن يريد به أموال املؤمنني وقوله 
فإن كانت الكناية عن املذكورين يف اْلطاب من املعرتفني بذنوهبم فإن دِللته ظاهرة على وجوب 
األخذ من سائر املسلمني ِلستواء اجلميع يف أحكام الدين إِل ما خصه الدليل وذلك ألن كل 

 غريها فذلك احلكم ِلزمحكم حكم هللا ورسوله به يف شخص أو على شخص من عباده أو 
يف سائر األشخاص إِل قام دليل التخصيص فيه وقوله تعاىل }تطهرهم {يعِن إزالة جنس الذنوب 
 ا يعطي من الصدقة وذلك ألنه ملا أطلق اسم النجس على الكفر تشبيها له بنجاسة األعيان 

حكم الذنوب يف  كذلكأطلق يف مقابلته وإزالته اسم التطهري كتطهري جناسة األعيان بإزالتها و 
إطالق اسم النجس عليها وأطلق اسم التطهري على إزالتها بفعل ما يوجب تكفريها أطلق اسم 
التطهري عليهم  ا يأخذه النيب صلى هللا عليه وسلم من صدقاهتم ومعناه أهنم يستحقون ذلك 

 عليه وسلم يف بأدائها إىل النيب صلى هللا عليه وسلم ألنه لو مل يكن إِل فعل النيب صلى هللا
األخذ ملا استحقوا التطهري ألن ذلك ثواب هلم على طاعتهم وإعطائهم الصدقة وهم ِل 

 يستحقون التطهري وِل يصريون أزكياء بفعل غريهم.
                                         

 1424الطبعة: الثالثة،  -لبنان –نشر: دار الكتب العلمية، بريوت -(  2/651انظر أحكام القرآن ِلبن اعرِب ) - 860
 م 2003 -ه  
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فعلمنا أن يف مضمونه إعطاء هؤِلء الصدقة إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فلذلك صاروا 
يت اآلية هل هي الزكاة املفروضة أو هي كفارة الذنوب ال هبا أزكياء متطهرين وقد اختلف يف مراد

أصابوها فروي عن احلسن أهنا ليست بالزكاة املفروضة وإرا هي كفارة الذنوب اليت أصابوها وقال 
غريه هي الزكاة املفروضة والصحيح أهنا الزكوات املفروضات إذ مل يثبت أن هؤِلء القوم أوجب 

اس سوى زكوات األموال وإذا مل يثبت بذلك خرب فالظاهر أهنم هللا عليهم صدقة دون سائر الن
وسائر الناس سواء يف األحكام والعبادات وأهنم غري خمصوصني هبا دون غريهم من الناس وألنه 
إذا كان مقتضى اآلية وجوب هذه الصدقة على سائر الناس لتساوي الناس يف األحكام إِل من 

قة واجبة على مجيع الناس غري خمصوص هبا قوم دون خصه دليل فالواجب أن تكون هذه الصد
قوم وإذا ثبت ذلك كانت هي الزكاة املفروضة إذ ليس يف أموال سائر الناس حق سوى الصدقات 
املفروضة وقوله }تطهرهم وتزكيهم هبا {ِل دِللة فيه على أهنا صدقة مكفرة للذنوب غري الزكاة 

هرهم ها وسائر الناس من املكلفني ُمتاجون إىل ما يطاملفروضة ألن الزكاة أيضا تطهر وتزكي مؤدي
ويزكيهم وقوله }خذ من أمواهلم{ عموم يف سائر األصناف ومقتض ألجل البعض منها إذ كانت 
من مقتضى التبعيض وقد دخلت على عموم األموال فاقتضت إجياب األخذ من سائر أصناف 

واحد فقد قضى عهدة اآلية  األموال بعضها ومن الناس من يقول إنه مَّت أخذ من صنف
 (861)والصحيح عندنا هو األول.اه 

يف أحكامه قال ما خمتصره وبتصرف: هو خطاب -رمحه هللا-ومنها ما ذكره ابن عرِب-
اه، ويلزم ، فيقتضي بظاهره اقتصاره عليه، فال يأخذ الصدقة سو -صلى هللا عليه وسلم  -للنيب 

كر الصديق، ه، وهبذا تعلق مانعو الزكاة على ِب بعلى هذا سقوطها بسقوطه، وزوال تكليفها  وت
وقالوا عليه: إنه كان يعطينا عوضا عنها التطهري، والتزكية لنا، والصالة علينا، وقد عدمناها من 

 غريه.
 :-رمحه هللا -مث أضاف

ويف هذا الصنف الذي أقر بالصالة، وأنكر الزكاة وقعت الشبهة لعمر حني خالف أبا 
شار عليه بقبول الصالة منهم وترك الزكاة، حَّت يتعهد األمر، ويظهر حزب بكر يف قتاهلم، وأ

                                         
 بريوت -الناشر: دار إحياء الرتاث العرِب  -(  366/ 4) -أحكام القرآن للجصاص انظر - 861
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هللا، وتسكن سورة اْلالف؛ فشر  هللا صدر أِب بكر للحق، وقال: "وهللا ألقاتلن من فرق بني 
الصالة والزكاة؛ فإن الزكاة حق يف املال، وهللا لو منعوين عقاِل كانوا يؤدونه إىل رسول هللا لقاتلتهم 

 .(862)قال عمر: فوهللا ما هو إِل أن شر  هللا صدر أِب بكر للقتال، فعرفت أنه احلق"عليه. 
وهبذا اعرتضت الرافضة على الصديق، فقالوا: عجل يف أمره، ونبذ السياسة وراء ظهره، 

 وأراق الدماء.
ينظر  -لم صلى هللا عليه وس -قلنا: بل جعل كتاب هللا بني عينيه، وهدي رسول هللا 

قرآن يستنري به، والسياسة متهد سبلها فإنه قال: "وهللا ألقاتلن من فرق بني الصالة إليه، وال
 والزكاة"

وصدق الصديق، فإن هللا يقول: }فإن تابوا وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة فإخوانكم يف 
: - صلى هللا عليه وسلم -[؛ فشرطهما، وحقق العصمة هبما، وقال النيب 11الدين{ ]التوبة: 

أن أقاتل الناس حَّت يقولوا: ِل إله إِل هللا، فإذا قالوها عصموا مِن دماءهم وأمواهلم إِل أمرت »
 .(863)«حبقها، وحساهبم على هللا

: -ليه وسلم صلى هللا ع -فقال أبو بكر لعمر حني تعلق هبذا احلديث: فقد قال النيب 
 «.إِل حبقها»

 املال.والزكاة حق املال، فالصالة حتقن الدم، والزكاة تعصم 
 أمرت أن أقاتل الناس حَّت يقولوا ِل إله إِل هللا، ويقيموا»وقد جاء يف احلديث الصحيح: 

 .(864)«الصالة، ويؤتوا الزكاة
وأما السياسة فما عداها فإنه لو ساهلهم يف منع الزكاة لقويت شوكتهم، ومتكنت يف 

 (866) الداء.اه القلوب بدعتهم، وعسر إىل الطاعة صرفهم، فعاجل بالدواء قبل استفحال

                                         
 بتمامه 61سبق خترجيه برقم/ - 862
 242سبق خترجيه برقم/ - 863
 242سبق خترجيه برقم/ - 864
نشر: دار الكتب العلمية، بريوت -( 2/676) -انظر أحكام القرآن للقاضي ُممد بن عبد هللا أبو بكر بن العرِب-- 866
 م 2003 -ه   1424الطبعة: الثالثة،  -لبنان –
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 ِإىَل َعاملِِ }َوُقِل اْعَمُلوا َفَسيَ َرى اَّللَُّ َعَمَلُكْم َوَرُسولُُه َواْلُمْؤِمُنوَن َوَستُ َردُّونَ ومن ذلك قوله:-
 ({106اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة فَ يُ َنبُِّئُكْم ِ َا ُكْنُتْم تَ ْعَمُلوَن )

 تعاىل دة وهو أثبات صفة الر}ية بقلت: وهذه اآلية تدل علي فائدة وأمر عظيم يف العقي
يري أعمالنا وحيصيها علينا ويوم القيامة من وجد خريا فليحمد هللا ومن وجد -عز وجل-وأنه

 غري ذلك فال يلومن إِل نفسه.
ه فوائد مجة من اآلية يف شرحه للعقيدة الوسطية قال: يف هذ-رمحه هللا–وِلبن عثيمني  

 ُ  َعَمَلُكْم َوَرُسولُُه َواْلُمْؤِمُنوَن{.اآلية يقول: }َفَسيَ َرى اَّللَّ
قال ابن كثري وغريه: قال جماهد: هذا وعيد   يعِن من هللا تعاىل   للمخالفني أوامره، بأن 
أعماهلم ستعرض عليه وعلى الرسول واملؤمنني، وهذا كائن ِل ُمالة يوم القيامة، وقد يظهر ذلك 

 للناس يف الدنيا.
 والبصرية. والر}ية هنا شاملة للعلمية

 ففي اآلية: إثبات الر}ية  عنييها: الر}ية العلمية، والر}ية البصرية.
 : وكذلك الر}ية تنقسم إىل قسمني:-رمحه هللا-مث أضاف

 ر}ية  عع العلم. - 1
 ور}ية  عع إدراك املبصرات. - 2

 وكل ذلك ثابت ب عز وجل.
 والر}ية اليت  عع إدراك املبصرات ثالثة أقسام:

 [.45قسم يقصد به النصر والتأييد، كقوله: }ِإنَِِّن َمَعُكَما َأمْسَُع َوأََرى{ ]طه:  - 1
 وقسم يقصد به اإلحاطة والعلم، مثل قوله: }ِإنَّ اَّللََّ نِِعمَّا يَِعُظُكْم ِبِه ِإنَّ اَّللََّ َكانَ  - 2

يعاً َبِصريًا{ ]البقرة:   [.271مسَِ
ُ ِمْن : }ُقْل ِل تَ ْعَتِذُروا َلْن نُ ْؤِمَن َلُكْم َقْد ن َ وقسم يقصد به التهديد، مثل قوله - 3 بَّأَنَا اَّللَّ
ُ َعَمَلُكْم َوَرُسولُُه{ ]التوبة: َأْخَبارُِكْم   [.14َوَسيَ َرى اَّللَّ

 ما نستفيده من الناحية املسلكية يف اإلميان بصفيت السمع والر}ية:
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اء : اْلوف عند املعصية؛ ألن هللا يرانا، والرجأما الر}ية، فنستفيد من اإلميان هبا اْلوف والرجاء-
عند الطاعة؛ ألن هللا يرانا. وِل شك أنه سيثيبنا على هذا، فتتقوى عزائمنا بطاعة هللا، وتضعف إرادتنا 

 ملعصيته.
وأما السمع، فاألمر فيه ظاهر؛ ألن اإلنسان إذا آمن بسمع هللا، استلزم إميانه كمال مراقبة هللا  -

م يقول ما يسمع هللا تعاىل منه من السوء، ورجاء فيقول الكال قول خوفًا ورجاًء: خوفًا، فالتعاىل فيما ي
  (865)الذي يرضي هللا عز وجل.اه 

 يف الفتاوي فائدة جليلة قال ما خمتصره: كذلك " السمع " -رمحه هللا-وذكر ابن تيمية-
ا يف حق هللا عملكم ورسوله{ هذو " البصر " " والنظر ". قال هللا تعاىل: }وقل اعملوا فسريى 

املنافقني وقال يف حق التائبني: }وقل اعملوا فسريى هللا عملكم ورسوله واملؤمنون{ وقوله 
}فسريى هللا{ دليل على أنه يراها بعد نزول هذه اآلية الكرمية واملنازع إما أن ينفي الر}ية؛ وإما 

ظر كيف الئف يف األرض من بعدهم لننأن يثبت ر}ية قدمية أزلية. وكذلك قوله }مث جعلناكم خ
تعملون{ وِلم كي تقتضي أن ما بعدها متأخر عن املعلول فنظره كيف يعملون هو بعد جعلهم 
خالئف. وكذلك }قد مسع هللا قول اليت جتادلك يف زوجها وتشتكي إىل هللا وهللا يسمع 

 صلى هللا عليه وقال النيبحتاوركما{ أخرب أنه يسمع حتاورمها حني كانت جتادل وتشتكي إىل هللا 
 (867)وسلم " إذا قال اإلمام مسع هللا ملن محده فقولوا ربنا ولك احلمد يسمع هللا لكم "

فجعل مسعه لنا جزاء وجوابا للحمد فيكون ذلك بعد احلمد والسمع يتضمن مع مسع  
ع هللا القول قبوله وإجابته ومنه قول اْلليل }إن رِب لسميع الدعاء{. وكذلك قوله: }لقد مس
 (868)قول الذين قالوا إن هللا فقري وحنن أغنياء{ وقوله ملوسى: }إنِن معكما أمسع وأرى{. اه  
 مت حبمد هللا تفسري سورة التوبة مع بيان فوائدها وأحكامها

                                         
-مجع وترتيب: فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان-( 8/271) -انظر جمموع فتاوي ورسائل ُممد بن عثيمني - 865

 ه   1413 -الطبعة: األخرية  -دار الثريا -الناشر: دار الوطن 
باب التسميع، والتحميد، والتأمني ولفظه " إذا قال اإلمام مسع هللا ملن محده،  -(104أخرج مسلم حنوه )برقم/ - 867

 فقولوا: اللهم ربنا لك احلمد، فإنه من وافق قوله قول املالئكة، غفر له ما تقدم من ذنبه "
وية، لنبالناشر: جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، املدينة ا-/ ( 5) -انظر جمموع الفتاوي ِلبن تيمية- 868

 م1116ه /1415عام النشر:  -اململكة العربية السعودية
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