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 اإل٘ذاء

كانت شخصيتاف عظيمتاف أحدنبا أخرجين من حيز العدـ إٔب عآب الوجود كتسبب ٕب اغبياة اؼبادية ٍب 

ٕب ًمن اؼبهد الطريق إٔب اغبياة اؼبعنوية األبدية بتعليمي القرآف اغبكيم بألفاظو كمعانيو كالعلـو مهَّد 

ان أأحسن تربي ي تربية دينية كاملة كربمَّ  ُب سبي  ي غآف كالسنة أكثر كأكثر كربَّا٘ب صاؼبساعدة لفهم القر 

ستقيم كىو كالدم العزيز العآب الكبي ذلك من الصعوبات كاؼبشاؽِّ ما ربمَّ  حىت أكقفين على الصراط اؼب

عبدالستار بن خدا خبش رضبو اهلل تعأب رضبةن كاسعة كأدخلو أعلى جنات الفردكس. كالشخصية العظيمة 

الديين اعبامع كأضاء ٕب للسلوؾ على طريق أهم  كالوعي األخرل الذم سلك يب على طريق الشعور 

لو كصحبو كبارؾ كسلم أهمان صائبان جامعان، أضاء ٕب ضوءان كتاب اهلل كسنة رسولو صلى اهلل عليو كعلى آ

كاالجتماعية الدينية  يفوؽ ضوءى الشمس ُب نصف النهار، ضوءان اتضحت ٕب بو معآب الشريعة كالطريقة

)السياسية الشرعية( كىو شيخي كمرشدم إماـ عصره كأريد دىره الذم لو ظبيتو ؾبدِّد العصر ؼبا كنت 

الشاه سعيد أضبد الرائيفورم عليو آالؼ آالؼ رضبةو من اهلل كرأع اهلل درجاتو ُب  مبالغان كىو اإلماـ

طهرة كإٔب ركح الفردكس األعلى، أيسعد٘ب اليـو أف أىدل جهدم القصي ىذا إٔب ركحو اؼبقدسة اؼب

ين بفض  اهلل كتوأيقو لال – رضبة كاسعة اهلل تعأب كالدم العزيز رحم كتربيتهما بتوجيهاسبا كدعواهتما ٍب ذى

 الدرجة العلمية.ىذه من  إٔب ما كصلتي  ٕب كصلتي 

ىذا اعبهد اليسي قبوالن حسنان البتغاء كجهو الكرٙب كيبارؾ أيو بركة عظيمة مين أسأؿ اهلل تعأب أف يتقب  

مين من اػبي شيئان من كهبعلو صدقةن جارية ؽبما خاصة كألمِّي العزيزة رضبها اهلل تعأب كلك ِّ من علَّ 

 ،اتذٌب كمشائخي رحم اهلل مىن انتق  منهم إٔب دار البقاء كبارؾ اهلل ُب حياة مىن بقى منهم حيان يرزؽأس

، كأف هبع  ىذا العم  اؼبتواضع كالركحية كأداـ اهلل ٕب منهم صبيعان كصوؿ الفيوض كالربكات العلمية

م كتابو العظيم القرآف اغبكيم أهما خالصان لوجهو الكرٙب كناأعان نفعان عظيمان عبميع عباده اؼبؤمنني ُب أه

ا كإدراكان عميقان ككاسعان  كما ذلك على ،كشامبلصائبان كُب أهم كإدراؾ حكمتو البالغة كببلغتو العالية أهمن

 يا أرحم الراضبنيآمني برضبتك  اهلل بعزيز.
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 اٌشىش ٚاالِزٕبْ

ى  ًبيٍ رٍ كى شى  نٍ ئً قاؿ اهلل تعأب: )لى    (....دنكميٍ زً ألى

 (جزم اهلل الشاكرينٔب: )كسيكقاؿ تعا 

 كقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: )من ٓب يشكر الناس ٓب يشكر اهلل( 

، أحمدان ها كإف تعدكا نعمة اهلل ال ربصوىاأأكالن: أشكر اهلل الذم بتوأيقو تتم الصاغبات كمنو النعمة كل 

م لو ال توأيقو ؼبا استطعت إقباز شيء منو ككىأَّقين ؽبذا العم  الذ ،هلل ريب األكـر كشكران لو على ماأنعم

أصبلن ألو اغبمد عدد خلقو كرضاء نفسو كزنة عرشو كمداد كلماتو، كلو أف ما ُب األرض من شجرة 

أبل أحصى ثناءن عليو   دت كلمات اهلل إف اهلل عزيز حكيم.أقبلـ كالبحر يبده من بعده سبعة أحبر ما نف

 فاء الشكر على ماأنعم.كما يليق بشأنو األعظم كال أستطيع إي

ؿبسن الكائنات سيدنا ؿبمد الذم بربكتو تىًص ي  أطيب عباداهلل كأأض  رسلو كأصلي كأسلم على

الكائناًت صبيعي الربكات صلَّى اهلل تعأب عليو كعلى آلو كأصحابو كأتباعو أصبعني كبارؾ كسلم أأض  

 الًؼ مرَّة بعدد ك  ذرة.صلواتو كأعظم بركاتو كأطيب كأكـر ربياتو كتسليماتو آالؼ آ

ٍب أنا اليـو أكالن أقدـ نفحات التشكر كاالمتناف إٔب أكرب مشائخ األزىر الشريف إماـ الببلغيني كجرجا٘ب 

عصره شيخي األكؿ ُب علـو الببلغة حضرة األستاذ الدكتور إبراىيم ؿبمد عبداهلل اػبوٕب مدَّ اهلل سبحانو 

ٍب أقدـ ,اهلل لنا أيوضو العلمية كالركحانية لفهم ببلغة القرآف اغبكم  كتعأب ظلو اؼببارؾ لنفع عباده كأداـ

ألستاذم كشيخي كمشرُب أضيلة األستاذ الدكتور عادؿ ؿبمد ؿبمد األكرت الذم ٓب يأؿ  مأجزؿ شكر 

جيهدان ُب إرشادم الكام  بك  طريقة كٓب يًضنَّ عليَّ بشيء من علمو الغزير كساعد٘ب أكثر من مأموٕب 

 هلل خي اعبزاء ُب الدنيا كالعقيب، كجعلو ُب ميزاف حياتو يـو اعبزاء، آمني.أجزاه ا

كأرل من الواجب عليَّ تقدٙب الشكر لك  من ساىم كشارؾ ُب تعليمي كتربي ي كساعد٘ب حسيان كمعنويان 

بتعليمو إيامن كإرشاداتو كدعواتو كعلى رأسهم شيخي كمرشدم كأستاذم ُب تفسي القرآف اغبكيم حضرة 

الشيخ اؼبف ي عبداػبالق آزاد الرائيفورم اػبامس كحام  أمانة السلسلة العالية الرحيمية الرائيفورية بعد كأاة 

اهلل تعأب رضبة كاسعة، شيخ  ـ( رضبو 2012،ىج 143كرب سعيد أضبد الرائيفورم )تشيخي األ
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ف(، ككذلك شيخي كأستاذم باكستا –اغبديث كالتفسي كمدير اإلدارة الرحيمية للعلـو القرآنية ببلىور 

ُب تفسي القرآف اغبكيم أيضان اؼبف ي األعظم العبلمة النحرير أضيلة األستاذ الدكتور سعيد الرضبن األعواف 

 باكستاف. –رئيس قسم الدراسات اإلسبلمية جبامعة هباء الدين زكريا، ملتاف 

م اهلل كلَّهم خيان ُب الدنيا كاآلخرة جزاى ،ككذلك كٌ  من ساعد٘ب ُب ىذا الطريق أٌم مساعدة بأيبا طريقة

كتقب  اهلل من عبده الضعيف ىذا اعبهد اليسي كالعم  اؼبتواضع قبوالن حسنان كبارؾ أيو كجعلو اهلل ُب 

 ميزاف حسنات كالدىمَّ كمشائخي كأساتذٌب آمني برضبتك يا أرحم الراضبني.



 يقديت
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 خِمذِ

عوجا قيما لينذر الظاؼبني اؼبسرأني كيبشر  عبده الكتاب كٓب هبع  لوى اغبمد هلل الذم أنزؿ عل
 أشرؼ اؼبرسلني سيدنا ؿبمد الذم أرس  إٔبى كالسبلـ علة كالصبل، اؼبؤمنني العادلني بلساف عريب مبني

يـو  كمن تبعهم بإحساف إٔب  الطاىرينيبنيآلو كأصحابو الطى للعاؼبني كعلة بشيا كنذيرا كرضبة الناس كاأ
 الدين.

 : كبعد
ال ي ال يقدر عليها اإلنس كاعبن كلهم ة ف الكرٙب كتاب معجز من أج  ببلغتو العاليإف القرآأ

ؿبلو ى ك  جزء صغي ككبي من نظمو ؼبقتضة  كببلغتو تلك ؼبطابق، كلو كاف بعضهم لبعض ظهيا
 : عبد القاىر اعبرجا٘ب رضبو اهللنييِّ الببلغً  إماـ كما قاؿ،  كمقامو

راعتهم من  صادأوىا ُب سياؽ لفظو كبدائع كخصائص وزهتم مزايا ظهرت ؽبم ُب نظمأعج 
 . (1) ها كمواقعها...كمقاطعها كؾبارم ألفاظ ويآ ئمباد

 : قاؿ اػبطيب القزكيين، اغباؿى ضالكبلـ الفصيح ؼبقتة بأهنا مطابقة كقد عرؼ اؼبتأخركف الببلغ
مات الكبلـ أإف مقا، كىو ـبتلف اغباؿ مع أصاحتوى مطابقتو ؼبقتض ُب الكبلـة كالببلغ

كمقاـ الفص  يباين مقاـ ، أمقاـ ك  من التنكي كاإلطبلؽ كالتقدٙب كالذكر يباين مقاـ خبلأو، ةمتفاكت
 ، (2)الوص  كمقاـ اإلهباز يباين مقاـ خبلأو

 : كقاؿ
 .(3)كارتفاع شأف الكبلـ ُب اغبسن كالقبوؿ دبطابقتو لبلعتبار اؼبناسب كاكبطاطو بعدمها" 

 :اؼبعجز كما قاؿ القزكيينى األعل و من ىذا االعتبار كاقع ُب الطرؼكالنظم القرآ٘ب كل
اإلعجاز كما كىو حد :ىأعل: الكبلـ لبلعتبار اؼبناسب( طرأافة أك مطابقة كؽبا )أم للببلغ 

 (4)....يقرب منو كأسف 

                                                 

 الرياض(. -ُب مكتبة اؼبعارؼ)اؼبطبوع  39دالئ  اإلعجاز ص:  -(1) 
. )اؼبطبوع ُب مطبعة سعيد اٙب ايج كمبين أدب منزؿ كراتشي كسنة الطباعة ليست 4تلخيص اؼبفتاح للقزكيين رضبو اهلل تعأب ص:  -(2) 

 مكتوبة(.
  5-4تلخيص اؼبفتاح ص: -(3) 
 .5اؼبرجع السابق ص: -(4) 
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ة كإف خداـ القرآف من اؼبفسرين كالببلغني ُب ك  عصر قد حاكلوا البحث عن األسرار الببلغي

من القرآف اغبكيم ة ا إليكم مثاال صبيبل لتحلي  آيىك ، نظم القرآ٘ب كما أكثر تلك اؼبباحث ُب كتبهملل

 : يقوؿ، ةُب تلك اآلية دأ الببلغمب ربليبل ببلغيا لئلماـ عبد القاىر اعبرجا٘ب مشيا إٔب

اءي أىٍقًلًعي كىًغيضى اٍلمىاءي كىًقي ى يىا أىٍرضي ابٍػلىًعي مىاءىًؾ كىيىا ظبىى ):ى  تشك إذا أكرت ُب قولو تعأبك  

ا لًٍلقىٍوـً الظَّاًلًمنيى ى كىقيًضيى اأٍلىٍمري كىاٍستػىوىٍت عىلى  كهبرؾ ، لك منها اإلعجازى أتجل .(1)(اعبٍيوًدمِّ كىًقي ى بػيٍعدن

ارتباط  إٔبإال ألمر يرجع ، ةالقاىر ة كالفضيلة الظاىر ة كتسمع! أنك ٓب ذبد ما كجدت من اؼبزيل الذم تر 

 (2).الكلم بعضها ببعضىذه 

 : قائبل اعبرجا٘ب رضبو اهلل تعأبكزاد 

ٍب ُب أف كاف ، ٍب أمرت، ُب أف نوديت األرضة ككيف بالشك ُب ذلك كمعلـو أف مبدأ العظم

ابلعي " الكاؼ دكف أف يقاؿ:  إٔب" اؼباء  "ة كبو: يا أيتها األرض. ٍب إضاأ " أم " دكف" يا  ػ "النداء ب

نداء السماء كأمرىا كذلك دبا ىبصها. ٍب أف قي : ، األرض كأمرىا دبا ىو من شأهنا نداءٍب اتبع ، " اؼباء

ٍب ، قادرة ٓب يغض إال بأمر آمر كقدر  أنوى علة الدال"   عً أي " ة صيغى . أجاء الفع  عل" كغيض اؼباء" 

" استوت : وكى، ىذه األمورة أائد ٍب ذكر ما ىي .قضي األمر " " :تأكيد ذلك كتقريره بقولو تعأب

عظم الشأف. ٍب ى علة كالداللة قب  الذكر كما ىو شرط الفخام" ة السفين" ٍب إضمار  .اعبودم "ى عل

 (3)ة ُب الفارب" قي   ػ "بة ُب اػباسب" قي  " ة مقابل

 : نفسهاة ُب تفسي اآلي رضبو اهلل تعأبزـبشرم كقاؿ ال

لفظ التخصيص كاإلقباؿ عليهما ى علم بو اغبيواف اؼبميز نداء األرض كالسماء دبا ينادى  

 ، )يا أرض(: بني سائر اؼبخلوقات كىو قولو باػبطاب من

 : و أى  التمييز كالعق  من قولوٍب أمرنبا دبا يؤمر ب ظباء(كيا )

                                                 

 .44سورة ىود، اآلية:  -(1) 
 الرياض(. -)اؼبطبوع ُب مكتبة اؼبعارؼ45ص:  دالئ  اإلعجاز -(2) 
 .46-45دالئ  اإلعجاز ص:  -(3) 
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كأف السموات كاألرض كىذه ، االقتدار العظيمى علة من الدالل )ابلعي ماءؾ( ك )أقلعي( 

كأهنا عقبلء فبيزكف قد عرأوا عظمتو ،  عليوة يها ما يشاء غي فبتنعلتكوينو أة األجراـ العظاـ منقاد

كىم يهابونو ، ىم لوطاعتو عليهم كانقيادى  مى كتبينوا ربت  ، ك  مقدكرى  كجبللتو كثوابو كعقابو كقدرتو عل

أكما يرد عليهم ، الفور من غي ريثى مشيئتو على كيفزعوف من التوقف دكف االمتثاؿ لو كالنزكؿ عل

 (1)كاف اؼبأمور بو مفعوالن ال حبس كال إبطاءأمره  

 نفسها بطريقتو تفسيا ببلغيا صبيبل.ة ر ك  منهما اآليني اعبليلني كيف أسَّ مى أقد رأينا العالً 

أقد كرد ُب القرآف اغبكيم ، موضوع اؼباؿ اىتمامان كبيان  كٔبأباحث أفَّ القرآف اغبكيم قد الل كرأ

بأساليب ، كتناكؿ النظمي اغبكيم موضوعى اؼباؿ من جوانب شىتَّ ، ق باؼباؿأيما يتعلة آية أكثر من ثبلشبائ

 .ةصبىَّ ة أسرار ببلغيى علل ربتو ة متنوِّع

أٌف الذين تناكلوا موضوع اؼباؿ باستقبلؿ إمٌبا تناكلوه من ة الدراسات السابق الباحثكىجىدى  ك

ـ رضبو اهلل تعأب ال الببلغيِّ ككتاب األمواؿ أليب عبيد قاسم بن، اعبانب الفقهيٌ  كالذين تناكلوه ، سبلا

ال ي تناكؽبا النظم  –من اعبانب الببلغي أإهنم ٓب يتناكلوه كموضوع مستق ٍّ جامع عبميع جوانب اؼباؿ 

أإهنم قد ، أصبعني ككذلك الذين ألفوا كتبان ُب علـو القرآف كىم اؼبفسركف رضبهم اهلل تعأب، اغبكيم منو_

 كٓب يتناكؿ أحده حىت، ةكلكن ضمن تفاسيىم العامَّ ، باؼباؿة ُب اآليات اؼبتعلقة ثي كة  بٌينوا أسرارا ببلغي

 .ةشاملة ببلغيَّ ة اآلف صبيع أك معظم تلك اآليات ال ي ربدَّث القرآف اغبكيم أيها عن اؼباؿ بدراس

اإلأراط من  نياؼبسلمل ىو اختبلؿ النظاـ اؼبإٌب لداآلف العآب اإلسبلمٌي واجههايال ي ة كاؼبشكل

ىذا اؼبوضوع كتفاصيلو كما اىتٌم بو الذكر اغبكيم بببلغتو ة كذلك لعدـ إدراكهم أنبي، كالتفريط ُب أمره

كمن أج  اػبل   , كاؼبشكلة الثانية عدـ إدراؾ معظم علماء شبو القارة ببلغة القرآف اغبكيم  ةاؼبعجز 

ـ كظهر الفساد ُب الرب كالبحر دبا كسبت أيدم الواقع ُب أمر اؼباؿ اخت َّ النظاـ كيل و كزاؿ األمن كالسبل

 أف يكوفأمنهم من أنبلوا أمره أسبَّبوا جملتمعاهتم الفقر الذم كادى ، كأصبح الناس ُب أمر اؼباؿ ًأرىقان ، الناس

ب وا اؼباؿ حباا صباا كأخذكا يتعبَّدكف لو، ب  قد كاف، كيفران   ةكأأسدكا اؼبعامبلت اؼباليَّ ، كأريق آخر قد أحى

                                                 

 ، )اؼبطبوع ُب قديبي كتب خانو كراتشي(.376ص:  2تفسي الكشاؼ للزـبشرم ج  -(1) 
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كيغصبوف من ، ةكالفاسدة الباطل عو ط  من الربا كاؼبعامبلت كالبيكيٌلها كأخذكا يأكلوف أمواؿ الناس بالبا

كانتشر ُب اجملتمعات كيلِّها البخ  ، كالنساء كاألكصياء حقوقهمى اليتامة عباد اهلل اؼبستضعفني كخاص

 اليـوعظم العلماء اؼبسلمني كم،كالسخاء، مكاف اإلنفاؽ ُب سبي  اهلل كالغصب كالنهب مكاف اعبود

اليستطيعوف إرشاد األمة اؼبسلمة بكتاب اهلل  –ضعفهم ُب إدراؾ ببلغة الذكر اغبكيم  من أج  -

ى أاختار الباحث لرسالتو للحصوؿ علحقَّ اإلرشاد ,الكرٙب عليو أأض  صبلة كتسليم  كسنة نبيوالعظيم 

للبحث ، جوانبو ال ي تتحدَّث عن اؼباؿ بشىىتَّ ة اؼبقدَّسة اآليات القرآنية العربية الدكتوراه ُب الببلغة شهاد

، اؼباؿ كمناأعو للناس مع بياف أخطاره كأضراره عليهمة للنظم اغبكيم ُب بياف أنبية عن األسرار الببلغي

ى العظمة الذم هبع  ىذه النعم –كترغيًبهم ُب كسب اؼباؿ اغببلًؿ الطيِّب مع تطهي قلوهبم من حيٌبو 

كأحكاـ اؼبعامبلت ة كُب بياف اغبقوؽ اؼبالي، للناس كيسبِّب ًدمارى اجملتمعات كىبلكىهال كربى ة  طامَّ 

ِـّ البخ  ة كُب بياف أنبي، عن الرباى كالبياعات كالديوف كالنه اإلنفاؽ ُب سبي  اهلل كالرتغيب أيو كذى

إضاأة مفيدة لعباده  لع َّ اهلل سبحانو كتعأب بفضلو العظيم هبعلها كاإلمساؾ كبياف أحكاـ اإلنفاؽ

اؼبؤمنني ُب مكتبة الببلغة لفهم جانب من جوانب ببلغة الذكراغبكيم كاالىتداء هبدايتو إلصبلح النظاـ 

 .اؼبإبِّ للمسلمني

 ك توأيقو بعمىلني: بإذف اهلل تعأبة كسيقـو الباحث ُب ىذه الرسال

، ُب كتب السلف الصاغبني باؼباؿة ُب اآليات اؼبتعلقة أحدنبا: البحث عن األسرار الببلغي

 كتدكينها حسب اؼبوضوعات ال ي قد أشيى إليها آنفنا.

ُب  –_ أثناء البحث عنها ُب كتب السلف ة استنباط األسرار الببلغية كالعم  الثا٘ب: ؿباكل

 لديهم.ة اؼبعركأة ضوء القواعد الببلغيى كعل، منهجهم كطريقتهمى تلك اآليات عل

 مباحث.ى أصوؿ كالفصوؿ على كك   باب عل، أبوابة ثبلثى أيشم  ىذا البحث عل

 .وعالج ذلك الضرر، وبيان ضرره ، المال ة القرآن الحكيم في بيان أىمية الباب األول: من بالغ

 أصوؿ:ة ثبلثى م  ىذا الباب علتكيش

 اؼباؿ.ة القرآف اغبكيم ُب بياف أنبية الفص  األكؿ: من ببلغ
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 مباحث:ة كأيو ثبلث

اؼباؿ بتسميتو "خيان" كتكرار ذلك ُب ة أنبيالداللة على القرآف ُب ة من ببلغ اؼببحث األكؿ:

 .ةآيات عديد

اؼباؿ بتسميتو "أضبلن من اهلل" ة أنبيالداللة على  القرآف اغبكيم ُبة اؼببحث الثا٘ب: من ببلغ

 .ةكتكرار ذلك ُب آيات كثي 

ة كثي ل  اؼباؿ ُب آيات أخر ة يأنبالداللة على القرآف اغبكيم ُب ة اؼببحث الثالث: من ببلغ

 .بأساليب شىتَّ 

 اؼباؿ على اإلنساف.الداللة على ضرر يم ُب القرآف اغبكة الفص  الثا٘ب: من ببلغ

اؼباؿ  إٔبة كاػباطئة الصحيح ، النظركجه يى ُب بياف  يماغبكمن ببلغة القرآف  :الفص  الثالث

 .ة النظر اػباطئة هجكإصبلح ك 

 : مباحثة ثثبلى أهذا الفص  يشتم  عل

  .اؼباؿ إٔبة النظر الصحيحة القرآف اغبكيم ُب بياف كجهة اؼببحث األكؿ: من ببلغ

  .اؼباؿ إٔبة النظر اػباطئة القرآف اغبكيم ُب بياف كجهة اؼببحث الثا٘ب: من ببلغ

 .تطهي قلوب العباد من حيبِّ اؼباؿآف اغبكيم ُب القر ة اؼببحث الثالث: من ببلغ

 .ةالقرآن الحكيم في بيان أحكام الحقوق والمعامالت المالية بالغالباب الثاني: من 

 أصلني:ى كيشتم  ىذا الباب عل

 .ةالقرآف اغبكيم ُب بياف أحكاـ اغبقوؽ اؼبالية الفص  األكؿ: من ببلغ

 مباحث:ة أربعى كيشتم  ىذا الفص  عل

 .ةُب بياف أحكاـ اؼبياث كالوصياغبكيم القرآف ة اؼببحث األكؿ: من ببلغ

 .ةاؼباليى القرآف اغبكيم ُب بياف حقوؽ اليتامة اؼببحث الثا٘ب: من ببلغ

 من اؼبهور كغيىا.ة القرآف اغبكيم ُب بياف حقوؽ النساء اؼبالية اؼببحث الثالث: من ببلغ
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ة ككأا الطبلؽُب عدة ة اؼباليالنساء قوؽ حالقرآف اغبكيم ُب بياف ة اؼببحث الرابع: من ببلغ

 أزكاجهن.

 .ةأحكاـ اؼبعامبلت اؼباليبياف القرآف اغبكيم ُب ة ثا٘ب: من ببلغالفص  ال

 مبحثني:ى كيشتم  ىذا الفص  عل

 .القرآف اغبكيم ُب بياف أحكاـ البيع كالشراءة اؼببحث األكؿ: من ببلغ

 .كالنهي عن الرباكالرىن ين ياف أحكاـ الدى ُب باغبكيم القرآف ة اؼببحث الثا٘ب: من ببلغ

 .وذّم البخل واإلمساك وأحكامو اإلنفاقة القرآن الحكيم في بيان أىمية بالغ الباب الثالث: من

 أصوؿ:ة ثبلثى كيشتم  ىذا الباب عل

 اإلنفاؽ.ة القرآف اغبكيم ُب بياف أنبية الفص  األكؿ: من ببلغ

 القرآف اغبكيم ُب ذـ البخ  كاإلمساؾ.ة الفص  الثا٘ب: من ببلغ

ِـّ اؼبناأقني بسبب البخ  كاإلمساؾ ةكضمن ىذا الفص  مبحث خاص: من ببلغ  .القرآف ُب ذ

 القرآف اغبكيم ُب بياف أحكاـ اإلنفاؽ.ة الفص  الثالث: من ببلغ

ة كأهارس اآليات القرآني، البحث كنتائجوة تأٌب خبلص كُب آخر البحث إف شاء اهلل تعأب

 أهرس اؼبوضوعات.ُب البحث كأهرس األعبلـ ك ة كاألشعار الوراد، ةالشريفة كاألحاديث النبوي

كباهلل التوأيق
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(اإلٔغبْح اٌّبي ثذ١ب خػالل): اٌز١ّٙذ
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 اإلٔغبْح اٌّبي ثذ١بخ ػالل

أك ة كالركحية اإلنساف اؼبادية حبيا كذات جهتني متعاكستنية كعريقة قوية اؿ لو عبلقإف اؼب

 ُب نفس الوقت.ة يكضرر  ةه نفعية ه عبلق . ةاػبلقي

ة أك اػبلقي، ةكالدنيوية كإصبلح شؤكهنا الدينية اإلنسانية غبياإنو ال بد منو لبقاء ا :ةو أمن جه 

 ، ةكاؼبادي

أالقرآف الكرٙب بببلغتو ىا كأساد شؤكهنا.ىو نفسو من أكرب أسباب دمار  :لأخر  ةو كمن جه 

 و.حقَّ  جانبو  ك َّ   قد أكَبة اؼبعجز 

ة لو اغبياب أف يعيش بدكف طعاـ كشراب كدكاء كلباس كمسكن كال تطييبكن أإف اإلنساف ال  

اغبوائج ف اإلنساف ؿبركما من ىذه كإذا كا، وؽبا بدكف ماؿحصيبكن كلها ال  اغباجات  بدكف زكج كىذه 

لو أف يعصم يبكن أك شعبا( أإنو ال  ة كاف أردا أك أسر سواء  غيه ) كؿبتاجا أيها إٔبالضركرية ة األساسي

  .كال تستقيم أخبلقويتو من تعدم اآلخرين رِّ رضو كعزه كشرأو اإلنسا٘ب كال حي عً 

 (1)"كاد الفقر أف يكوف كفرا": اهلل عليو كسلمى صلرسوؿ اهلل كقاؿ 

اؼباؿ  ةي الفع  كثر  فع  نفسى تكذلك ة  كاػبلقية اؼبادية اإلنسانية ر اغبيادمِّ أقداف اؼباؿ يي  ككما أفَّ 

ذا أترؼ إتراأا بالغا كأكٌب إ-أك شعبا ةن أردا كاف أك أسر  -أإف اإلنساف ة البالغة كالرأاىي ؼكالرتً  ةي اؼبفرط

كتفسد د  ستبً كيفرح كيبرح كيستكرب كيى  ني عى رٍ فى تػى ستحصاؿ اآلخرين كإجحاأهم أإنو يػى خزائن قاركف كالسيما با

لرب كالتدمي كالفساد األكرب ُب اة كتؤذم العاؼبني كتنتج اإلبادة البشري أخبلقو كلها كيرتكب جرائم تفزع

 .(2)(هىرى اٍلفىسىادي ُب اٍلبػىرِّ كىاٍلبىٍحًر دبىا كىسىبىٍت أىٍيًدم النَّاسً ظى ) :بحر كما قاؿ اهلل تعأبكال

                                                 

بيكت.  –ىػ بدار الكتب العلمية 1410، الطبعة األكٔب عاـ 367ص:  5، شعب اإليباف ج 424ص:  2مسند الشهاب ج  -(1) 
 ـ، دبكتبة الرشد للنشر كالتوزيع بالرياض. 2003ىػ/ 1423، الطبعة األكٔب عاـ 13ص:  9ج ك 

، اآلية:  -(2)   .41سورة الرـك
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ٍم أىٍىلىٍكنىا ًمٍن قػىٍريى ) :كقاؿ تعأب تػىهىا أىًتٍلكى مىسىاًكنػيهيٍم ٓبٍى تيٍسكىٍن ًمٍن بػىٍعًدًىٍم ًإالَّ ة كىكى بىًطرىٍت مىًعيشى
 (.1)(قىًليبلن 

 (.2)(ٍزؽى لًًعبىاًدًه لىبػىغىٍوا ُب اأٍلىٍرضً كىلىٍو بىسىطى اللَّوي الرِّ ):كقاؿ تعأب

 (3)أم ي اؼباؿ"ة " أتن: اهلل عليو كسلمى كقاؿ رسوؿ اهلل صل

ٍنسىافى لىيىٍطغى كىبلَّ )" :كقاؿ تعأب  (4)(أىٍف رىآهي اٍستػىٍغنى  -ى ًإفَّ اإٍلً

ر سى أراد كأي غيه من أى صاحب اؼباؿ نفسو أـ على سواء أكانت عل –ها ر اؼباؿ كلَّ كإف مضاَّ 

كىالى ربىىاض وفى  . تيٍكرًميوفى اٍليىًتيمى كىبلَّ بىٍ  الَّ ):كما قاؿ تعأبط  اؼبفرً اؼباؿ  بِّ كشعوب إمبا تكوف بسبب حي 

ٌان .كىتىٍأكيليوفى التػ رىاثى أىٍكبلن لىماا .طىعىاـً اٍلًمٍسًكنًي ى عىلى  ب وفى اٍلمىاؿى حيٌبان صبى  .(5)(كىربًي

 (6)." ةو خطيئ  ِّ كي   الدنيا رأسي  ب  " حي :  عليو كسلماهللى كقاؿ النيب صل

ال ذبرم بدكف ماء كإذا دخ  اؼباء ة اؼباء للسفين" اؼباؿ لئلنساف ك: شائخ الكباركقاؿ أحد اؼب

 زاؿ ربتها كأما إذا سطا كعبليال أف  ؽبا منو كلكن ال بدَّ  رىا أيضا أبل بدَّ دمِّ قها كيي غرً أيها أهو الذم يي 

و كربت بلخارج قُب يده ك ى كذلك اؼباؿ ال بد منو لئلنساف كلكن ال بد أف يبق،  بلؾ ؽباعليها أهو اؽب

 عقلو أهو الذم يكوف أكربى ى كغلب عل ا كعبلطى إذا دخ  اؼباؿ ُب قلبو كسى  كأما، كم العق  كاإليبافحي 

 .(7)"ة و ُب اآلخر أسباب ىبلكو ُب الدنيا كعذابً 

                                                 

 .58سورة القصص، اآلية:  -(1) 
 .27سورة الشورل اآلية:  -( 2)
 ـ، الطبعة األكٔب.1999، ط.مؤسسة الرسالة 15ص:  29مسند أضبد بن حنب  رضبو اهلل ج  -(3) 
 .7-6سورة العلق، اآلية:  -(4) 
 .20-17سورة الفجر، اآلية:  -(5) 
 ـ مكتبة دار البياف(.1970)الطبعة األكٔب  506، ص:4جامع األصوؿ ُب أحاديث الرسوؿ ص:، ج  -(6) 
 .)ظبع الباحث ىذا القوؿ منو شفويا(.2012الشيخ سعيد أضبد الرائي أورم رضبة اهلل عليو )اؼبتوَب  -(7) 
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ة كنعم تعأب من اهلل كأض ه  لق أهو خيه هلل كاػبى  اصحو ن، أاؼباؿ إف كاف بيد عبد مؤمن باهلل

اثنتني رج  آتاه اهلل القرآف أهو يتلوه آناء  " ال حسد إال َب: اهلل عليو كسلمى كما قاؿ النيب صلى  عظم

 (1)أهو ينفقو آناء اللي  كآناء النهار" كرج  آتاه اهلل ماالن ، اللي  كآناء النهار

ة  غيه من الناس ُب الدنيا كاآلخر ى علعليو ك  أإنو شر   أك أاسقو  رو كإف كاف اؼباؿ بيد إنساف كاأ

 : كالسبلـة كما قاؿ عليو الصبل

هلل   مأيو ربو كيص  أيو رضبو كيعى يتق  كعلما أهورزقو اهلل ماالن  بدو عى  :نفرو ة " إمبا الدنيا ألربع

 ماالن  ٔب يقوؿ لو أفَّ ة أهو صادؽ الني كٓب يرزقو ماالن  رزقو اهلل علمان  كعبدو ، أهذا بأأض  اؼبنازؿ وقحبأيو 

مالو بغي   كٓب يرزقو علما أهو ىببط َبرزقو اهلل ماالن  نبا سواء كعبدو أأجري ، وتً يَّ نً لعملت بعم  أبلف أهو بً 

 .(2) أيو ربو كال يص  أيو رضبو كال يعلم هلل أيو حقا أهذا بأخبث اؼبنازؿ..."ى علم ال يتق

ُب ة بببلغتو اؼبعجز  ةن بالغ ةن ها عنايهبذه اعبوانب كلِّ  اغبكيم قد اعتنكتاب اهلل العزيز ل  ألذلك نر 

ككذلك أيو ، لوة كالدنيوية اؼباؿ لئلنساف كأوائده الدينية أنبيى تدؿ علة أفيو آيات كثي ، نظمو الكرٙب

قد بني اهلل ة كأيات كثي ، ةكاألخركية اؼباؿ عليو ُب حياتو الدنيوي ضارِّ مى ى اإلنساف عل وي بِّ نى تػي ة آيات كثي 

، اإلنساف ُب اؼباؿى علة كاغبقوؽ الواجبكتقسيمو كمبادلتو و كإنفاقو أيها أحكاـ كسبً  سبحانو كتعأب

 :ةمن جوانب عديد أيما يتعلق بإنفاؽ اؼباؿخاصَّة زلت ن ال ية القرآني من اآلياتىائ   دعدىناؾ ك 

. اإلنفاؽ ُب بياف أحكاـل كأخر ، اإلنفاؽ كذـ البخ  كاإلمساؾة من أنبي

                                                 

، 108/ 2، كُب كتاب الزكاة باب إنفاؽ اؼباؿ ُب حقو 25/ 1و البخارم ُب كتاب العلم باب االغتباط ُب العلم كاغبكمة أخرج -(1) 
كُب األحكاـ: باب أجر من قضى باغبكمة، كباب ما جاء ُب اجتهاد القضاة دبا أنزؿ اهلل، كُب أضائ  القرآف: باب اغتباط صاحب 

. كركاه أضبد 558/ 1كركاه مسلم ُب صبلة اؼبساأرين: باب أض  من يقـو بالقرآف كيعلمو القرآف، كُب التمين، كُب التوحيد. 
 .4/189. كالبيهقي ُب "السنن" 1/191، كالطحاكم 10/557، كابن ماجة ُب الزىد: باب اغبسد، كابن أيب شيبة 3/279

 ركاه الرتمذم ُب حديث طوي  عن عمرك بن سعيد رضي اهلل عنو. -(2) 
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 :الباب األول

 ,المالة أىميى علة في الداللالقرآن الحكيم ة في البحث عن بالغ

 .هضرر الج ع وضرره  و

 أ١ّ٘خ اٌّبي. اٌذالٌخ ػٍٝ  اٌفصً األٚي:ِٓ ثالغخ اٌمشآْ اٌذى١ُ فٟ

ف بلحظ أي أف يبكناؼباؿ ة أنبيى كداللتها علة حدى علة قب  البدء ُب البحث عن ك  آي

ة حوإب أربعمائ كذلك ؾبيئك ، ةكُب سياقات متنوعة بصيغ ـبتلفة ذكر اؼباؿ شبانيا كشبانني مر اغبكيم القرآف 

 أنبيتو اللو أ، األأراد كاعبماعات كالشعوبة ااؼباؿ غبية أنبيى علة أيو أكرب دالل ,أيما يتعلق باؼباؿة آي

 ىذا االىتماـ الكبي باؼباؿ.ذكر اغبكيم ُب نظمو البليغ ال ىتمَّ األأراد كاجملتمعات ؼبا اة غبياة البالغ
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اٌذالٌخ ػٍٝ أ١ّ٘خ اٌّبي اٌمشآْ اٌذى١ُ فٟ خ ِٓ ثالغ -: األٚي ّجذشاٌ

 " " خ١شا زٗزغ١ّث

ة د عددا كبيا من اآليات يدؿ بأساليبها البليغالباحث هب أإف ةن آي ةن النظم القرآ٘ب آي ثى إذا حبيً 

 ؼباؿ: اة أنبيى علالعديدة 

 عشرة مرَّة ُب القرآف اغبكيم .ثبلث اؼباؿ هبذااالسم  منها أنو قد ظبَّاه "خيا " كتكرَّر ذكري 
  ّ  ٟ اٌّبي ف١ٙب "خ١شا " :ا٠٢خ األٌٚٝ اٌزٟ ُع

رنا اٍلوىًصيَّ ):تعأبولو ق يػٍ ٍيًن ة كيًتبى عىلىٍيكيٍم ًإذىا حىضىرى أىحىدىكيمي اٍلمىٍوتي ًإٍف تػىرىؾى خى كىاأٍلىقٍػرىًبنيى لًٍلوىاًلدى

 .(1)(اٍلميتًَّقنيى ى بًاٍلمىٍعريكًؼ حىقاا عىلى 

 الراغب أصفها٘ب رضبة اهلل عليو :كما قاؿ خيا""ىنا  اؼباؿى ظبىَّ قدأالقرآف اغبكيم 

 2.ىهنا اؼباؿ قليبلن كاف أك كثيان، كقاؿ بعض الناس: اػبي ال يتناكؿ إال الكثي "اػبي"
 ب "خيرا" زاد األصفهاني قائال :هنا عبير القرآن الحكيم عن المال وفي بيان السرِّ البالغي لت

إن قيل: كيف سمي المال خيراً مطلقاً وقد قليل إن المال ليس خيراً مطلقاً حتى يراعي حال صاحبه فربما كان شراً 

 له، وعلى هذا ذم هللا تعالى في عام القرآن، وسماه تارة فتنة وتارة عدوا ؟

يكون خيرا قد يكون شراً، لكن جعل هللا تعالى ههنا خيراً تنبيهاً على أن الوصية يستحب في المال  فيل: إن المال كما

 3الطيب دون الخبيث والمغصوب، فإن ذلك يجب رده إلي أربابه .

إلنساف رتكو ايأمر اؼباؿ الذم تضى اؼبقاـ االىتماـ با كاف مقأف يبلحظ ىنا أنو ؼبَّ  يبكنا مَّ أمً 

أأادت معنيني ُب آف  استخدـ الذكر اغبكيم للماؿ كلمةن  -بو عليو األمر بالوصية  كما يدؿ    -خلفو 

أف  يمكنكاحد كىي كلمة "خيا" أقد دلت ىذه الكلمة على معن اؼباؿ مع الداللة على أنبيتو أيضا أ

 . إنو من ببلغة اإلهباز ُب القرآف اغبكيميقاؿ :

  

                                                 

 .180البقرة، اآلية: سورة  -(1) 
(

2
 (382/ 1تفسي الراغب األصفها٘ب ) -( 
(

3
 .المرجع نفسه  - ( 
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يػٍرنا( أم ماالًإٍف تػىرى )": قاؿ اإلماـ أبو السعودكذلك ك   ،(1)".كقي  ماال كثيا، ؾى خى

 : تني ب  بثبلث ركاياتايكثيا برك   الثا٘ب: أم ماال اؼبعنى كاستدؿ اإلماـ أبو السعود عل 

 : و كقاؿدرىمو أمنعى ة لو أراد أف يوًصيى كلو سبعيمائ مؤبن  عن علي رضي اهلل عنو أفَّ :األكٔب

يػٍرنا):قاؿ اهلل تعأب  .ف ىذا لشيء يسيه أاتريٍكو لعيالككإ (ًإف تػىرىؾى خى

: دينارو أقالتة كلو عياؿه كأربعيمائة رضي اهلل عنها أف رجبلن أراد الوصية عن عائش:ةثكالثالة الثاني

 ؟كم عياليك: قالت.آالًؼ درىمة ثبلث: أقاؿ ؟كأراد آخري أف يوًصيى أسألتو كم ماليك .أيو أضبلن ل ما أر 

إٍف ترؾ خيان كإف ىذا لشيءه يسيه أاتريٍكو لعيالك": تعأبإمبا قاؿ اهلل: قالت.ة أربع: قاؿ
(2) 

قاؿ اهلل : رؼبواله احملتض": آنفا قولوة و اؼبذكور رضي اهلل عن علية ُب ركايزـبشرم كأضاؼ ال

 (3)كاػبي: ىو اؼباؿ كليس لك ماؿ " إف ترؾ خيا() :تعأب

ا صرح بأف اؼباؿ اؼباؿ ألف القرآف الكرٙب ؼبة أنبيى علة اؼباؿ الكثي "خيا" أبلغ دالل في تسميتوأ

ة ىي أنو عند ما يكوف كثيا يكوف نفعو كثيا كلكثي من الناس أما أجدر كما أبلغ تسميينفع الناس أبد

اه ظب"خيا" ة اؼباؿ ُب ىذه اآليى ظب ككما أف القرآف الكرٙب: ؼباؿ الكثي "خيا" دكف القلي  منواالقرآف 

 :ةكثي   "خيا" كذلك ُب آيات

 ٚا٠٢خ اٌضب١ٔخ :

ٍيًن...:قولو تعأب ٍيو أىًلٍلوىاًلدى  (4) "ة .اآلي" يىٍسأىليونىكى مىاذىا يػيٍنًفقيوفى قيٍ  مىا أىنٍػفىٍقتيٍم ًمٍن خى

 : ر رضبة اهلل عليوقاؿ ابن عاشو 

 (5)"إف ترؾ خيا" اؼباؿ كما تقدـ ُب قولو تعأب: كاػبي 

 ا٠٢خ اٌضبٌضخ:ٚ

                                                 

  196ص 1تفسي أيب السعود ج-(1) 
 .209( ص: 1تفسي أيب السعود )-(2) 
 .349( ص: 1الكشاؼ اجمللد ) -(3) 
 .215:  سورة البقرة -(4) 
 .318( ص: 2تفسي التحرير كالتنوير اجمللد ) -(5) 
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ٍيو أىؤًلىنٍػفيًسكيٍم كىمىا لىيٍ )قولو تعأب : اىيٍم كىلىًكنَّ اللَّوى يػىٍهًدم مىٍن يىشىاءي كىمىا تػيٍنًفقيوا ًمٍن خى سى عىلىٍيكى ىيدى

ٍيو يػيوىؼَّ إًلىٍيكيٍم كىأىنٍػتيٍم الى تيٍظلىميوفى   ( 1()تػيٍنًفقيوفى ًإالَّ ابًٍتغىاءى كىٍجًو اللًَّو كىمىا تػيٍنًفقيوا ًمٍن خى

رضبو زـبشرم كما قاؿ ال مرتني كأريد هبا اؼباؿ " خي "ة كلمة  الكريبة اآليأقد كردت ُب ىذه 

كىمىا تػيٍنًفقيوا ًمٍن خىٍيو( من ماؿ) :اهلل تعأب
(2) 

 :ٚا٠٢خ اٌشاثؼخ

بػي ) :قولو تعأب ًبيً  اللًَّو الى يىٍستىًطيعيوفى ضىٍربنا ُب اأٍلىٍرًض وبىٍسى هيمي اعبٍىاًى ي لًٍلفيقىرىاًء الًَّذينى أيٍحًصريكا ُب سى

 (3)( أىًإفَّ اللَّوى ًبًو عىًليمه أىٍغًنيىاءى ًمنى التػَّعىف ًف تػىٍعرًأػيهيٍم ًبًسيمىاىيٍم الى يىٍسأىليوفى النَّاسى ًإغبٍىاأنا كىمىا تػيٍنًفقيوا ًمٍن خىٍيو 
 :اٌغ١بقخ ثالغ

ُب سياؽ "خي" أنو قد كرد ُب ىاتني اآليتني ذكر اؼباؿ ثبلث مرات باسم فبا  أف يبلحظ ىنا 

أماأبلغ تسمية اؼباؿ ىنا  كمن اؼبعلـو أنو الينفق ُب سبي  اهلل إالاؼباؿ اغببلؿ الطيباإلنفاؽ ُب سبي  اهلل 

 ." خيا "
 : خاٌخبِغخ ٚا٠٢ 

قيصيوا مىٍديىنى أىخىاىيٍم شيعىٍيبنا قىاؿى يىا قػىٍوـً اٍعبيديكا اللَّوى مىا لىكيٍم ًمٍن ًإلىوو غىيػٍ  كىًإٔبى ):ٔباقولو تع ريهي كىالى تػىنػٍ

يطو   (4)(.اٍلًمٍكيىاؿى كىاٍلًميزىافى ًإ٘بِّ أىرىاكيٍم خبىٍيو كىًإ٘بِّ أىخىاؼي عىلىٍيكيٍم عىذىابى يػىٍوـو ؿبًي

ُب عليو السبلـ شعيب لساف ى اؼباؿ "خيا"علاغبكيم القرآف ى قد ظبة الكريبة أفي ىذه اآلي

أك  اغبراـ بنقص  لكم إٔبة أبل حاجة لوف سبلكوف أمواال كثي متموِّ  )ًإ٘بِّ أىرىاكيٍم خبىٍيو( أم أنكم: قولو

 ةو بثرك : )ًإ٘بِّ أىرىاكيٍم خًبىٍيو( يريد :ةُب تفسي ىذه اآليرضبة اهلل عليو زـبشرم كما قاؿ ال،  اؼبكياؿ كاؼبيزاف

 (5)تغنيكم عن التطفيف" ة كاسع

                                                 
1
 272مشح اٌج - 

 .344( ص: 1الكشاؼ اجمللد ) -(2) 
 .273سورة البقرة، اآلية:  -(3) 
 .84سورة ىود، اآلية:  -(4) 
 .392( ص: 2الكشاؼ اجمللد ) -(5) 
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اكيٍم خبىٍيو( تعلي  للنهي من نقص اؼبكياؿ )ًإ٘بِّ أىرى :ة"كصبل:ةكقاؿ ابن عاشور ُب تفسي ىذه اآلي

 (1)كاؼبيزاف" 

 : - ا اؼبراد من "اػبي"نن مبيػِّ  -قائبل ابن عاشور كزاد 

 (2)"إف ترؾ خيا"  :ٔبااؼباؿ كقولو تعى كيطلق عل، ةسن اغبالحي : كاػبي

 ني:تقاجملتمع بطريالفرد ك ة اؼباؿ غبياة أنبيى النظم القرآ٘ب ُب داللتو علة أقد رأينا ىنا من ببلغ

 تسميتو اؼباؿ " خيا ":األكٔب

لساف سيدنا شعيب عليو السبلـ كما ى ُب ىذا السياؽ اػباص عل -ىذه -تسميتو :ةكالثاني

 :سر ابن عاشور رضبو اهلل تعأبقاؿ اؼبف

أم أنكم ، ىنا ليكوف أدخ  ُب تعلي  النهي, اؼباؿى ضب  " خيا " عل: أم,ضبلو عليو  ٍكٔبكاألى 

 (3)"ة بقاء النعمة كسيلى .. كىذا حٌث عل.ةكالثرك ة عن ىذا التطفيف دبا أكتيتم من النعم نُب غ

" أهذا اغبث ة بقاء النعمة كسليى كىذا حث عل: ىي ما قاؿ اؼبفسر ابن عاشورك :ةالثانية الطريق

 اؼباؿ للمجتمع البشرم.ة أنبيى أيضا قد دؿ عل
 : "خ١شا"اٌّبي ف١ٙب ٝ ِٓ ا٠٢بد اٌزٟ عّخ ٚاٌغبدع 

نى ى كىًمنى النَّاًس مىٍن يػىٍعبيدي اللَّوى عىلى )  :قولو تعأب أىفَّ بًًو كىًإٍف أىصىابػىٍتوي ًأتػٍ يػٍره اٍطمى ة حىٍرؼو أىًإٍف أىصىابىوي خى

نٍػيىا كىاآٍلًخرى ى انٍػقىلىبى عىلى  كى ىيوى اػٍبيٍسرىافي اٍلميًبنيذىلً ة كىٍجًهًو خىًسرى الد 
(4). 

 : تعأبرضبو اهلل زـبشرمقاؿ ال

قلق كاضطراب ى طرؼ من الدين ال ُب كسطو كقلبو. كىذا مث  لكوهنم على عل(: حىٍرؼو ى )عىل

أإف أحٌس بظفر كغنيمو قٌر ، طرؼ من العسكرى كالذم يكوف عل،  ةسكوف كطمأنينى ال عل، ُب دينهم

 5كجهو. ى كإال أٌر كطار عل، كاطمأف

                                                 

 .180( ص: 7التحرير كالتنوير اجمللد )-(1) 
 .180( ص: 7التحرير كالتنوير اجمللد ) (180)البقرة:-(2) 
 اؼبرجع نفسو. -(3) 
 .11عبج، اآلية: سورة ا -(4) 

 (146/ 3تفسي الزـبشرم = الكشاؼ عن حقائق غوامض التنزي  ) 5
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 قائبل:زـبشرم ال كزاد

، ككاف أحدىم إذا صح بدنو كنتجت أرسو مهرا سريا، ةدموا اؼبدينقالوا: نزلت ُب أعاريب ق

، ىذا إال خيا ككثر مالو كماشيتو قاؿ: ما أصبت منذ دخلت ُب دين، ككلدت امرأتو غبلما سويا

رضي اهلل سعيد اػبدرم  كانقلب. كعن أىب، كاطمأف. كإف كاف األمر خببلأو قاؿ: ما أصبت إال شرا

اهلل عليو كسلم ى النيب صلى أأت، أتشاءـ باإلسبلـ، ليهود أسلم أأصابتو مصائبأف رجبل من اتعأب عنو 

 1«قاؿإٌف اإلسبلـ ال يي »: عليو الصبلة كالسبلـ  أقاؿ، أقاؿ: أقلن

ال يقني ؽبم كاف أحدىم إذا أسلم أاتفق لو  كقوـو  نزلت ُب أعرابو ة ىذه اآلي:ةقاؿ ابن عطيك 

كإف  ، يرزقو كغي ذلك قاؿ ىذا دين جيد كسبسك بو ؽبذه اؼبعا٘باتفاقات حساف من مبو مالو ككلد ذكر 

ة ابن عباس كؾباىد كقتاد قاؿ ىذا اؼبعن، كما صنع العرنيوف كغيىم  تشاءـ بو كارتدَّ ، كاف األمر خببلؼ

 2"كغيىم
 : اٌّبي ف١ٙب"خ١شا"ٝ اٌزٟ عّخ اٌغبثؼخ ا٠٢

  :قولو تعأب

اءى اػبٍى ة أىًشحَّ ) الًَّذم يػيٍغشى عىلىٍيكيٍم أىًإذىا جى عىلىٍيًو ًمنى ى ٍوؼي رىأىيٍػتػىهيٍم يػىٍنظيريكفى إًلىٍيكى تىديكري أىٍعيػينػيهيٍم كى

 (3)اػبٍىٍي...(ً ى عىلى ة ادو أىًشحَّ ًحدى ة اٍلمىٍوًت أىًإذىا ذىىىبى اػبٍىٍوؼي سىلىقيوكيٍم بًأىٍلًسنى 

 : قاؿ اإلماـ الرازم

 (4)اؼباؿ: اػبٍىٍي( قي : اػبيى عىلى ة كقولو )أىًشحَّ 

 :ككذلك قاؿ البقاعي

 (5)اػبٍىٍي( أم اؼباؿ الذم عندىم"ى )عىلى  

 :ةكقاؿ ابن عطي

                                                 

 اؼبرجع نفسو. - 1
 (110/ 4تفسي ابن عطية = احملرر الوجيز ُب تفسي الكتاب العزيز ) -2
 .19سورة األحزاب، اآلية:  -(3) 
 .339ص:  12مفاتيح الغيب ج  -(4) 
 .409ص:  6نظم الدرر ج  -(5) 
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معناه : كقي  ُب ىذا، (معليكة أشح: )عمـو الشح ُب قولو أكالن ى يدؿ عل (اػبيى عل)

 حيث كقع أهو دبعن ُب كتاب اهلل تعأب (اػبي)كىذا مذىب من قاؿ إف ، الغنائم ماؿى عل (ةأشح)

 (1)اؿاؼب

 القرآف اغبكيم.ل اؼباؿ لدة أنبيى علة ألبلغ داللة ىذا القوؿ الذم نقلو ابن عطيى أعل

الغنائم الذم ال  ؿكردت ؼباة ىذه التسمي اؼباؿ "خيا" أفة اؽ ىنا ُب تسميالسية كمن ببلغ

 .كاهلل أعلم .شك ُب كونو خيا
 ٚا٠٢خ اٌضبِٕخ :

 ًإ٘بِّ أىٍحبىٍبتي حيبَّ اػبٍىٍيً عىٍن ذًٍكًر رىيبِّ حىىتَّ ) :،يو السبلـ سليماف عللساف نيب اهللى عل قولو تعأب

 .(2)(تػىوىارىٍت بًاغبًٍجىابً 

 تعأب : كقولو،  اؼباؿ"  اػبي" ك :ةيُب تفسي ىذه اآلزـبشرم قاؿ ال

يػٍرنا)  .(5)شغلتو" اػبي  ال ي: كاؼباؿ 4(ًإنَّوي غًبيٌب اػبي لىشىًديده كى : )تعأب  كقولًو3(ًإف تػىرىؾى خى

مىنَّاعو  -أىٍلًقيىا ُب جىهىنَّمى كي َّ كىفَّارو عىًنيدو ) :" قولو تعأب اؼباؿ أيها"خيا يى ظبيِّ   يالاآلية التاسعة ك 

ٍيً ميٍعتىدو ميرًيبو   .(6)(لًٍلخى

 (7)حقوقو"ى " )مىنَّاعو لًٍلخىٍيً( كثي اؼبنع للماؿ عل:زـبشرمقاؿ ال

كانوا ،  كاػبي ىو اإليباف، الناس عن اػبي أم صدَّ ، الكثي اؼبنع: اع" كاؼبنَّ : كقاؿ ابن عاشور

 (8)يبنعوف أبناءىم كذكيهم من اتباع اإليباف"

                                                 

 .298ص:  5رر الوجيز ج احمل -(1) 
 .32سورة ص، اآلية:  -(2) 

 (180)البقرة:  - 3
 (8)العاديات: - 4
 .93( ص: 4الكشاؼ اجمللد ) -(5) 
 .25-24سورة ؽ، اآلية:  -(6) 
 .390( ص: 4الكشاؼ اجمللد ) -(7) 
 .312/ 26التحرير كالتنوير  -(8) 
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اؼباؿ ككاف أى  ى " كوبتم  أف يراد بو أيضان منع الفقراء من اؼباؿ ألف اػبي يطلق عل: كزاد قائبل

 .(1)كتلطفان"يبنعوف الفقراء كيعطوف اؼباؿ ألكابرىم تقربان ة اعباىلي

 :ٝلٌٛٗ رؼبٌٚا٠٢خ اٌؼبششح 

  ٕ َِ ْؼزٍَذ أص١ُ ٍ "  ُِ ٍَْخ١ِْش  "بٍع ٌِ
((2)

. 

ي من كاػب، أم شحيح، اؼباؿ: كاػبي .شديد اؼبنع(: مٌناع: )رضبو اهلل تعأب بن عاشورقاؿ ا 

 (4) (إٍف تػىرىؾى خىٍيان : )كقاؿ3(كًإنو غبيب اػبي لشديد) :أظباء اؼباؿ قاؿ تعأب

 (5)ذكره: خبي  باؼباؿ ضنني بو عن اغبقوؽ" . يقوؿ تعأب(مىنَّاعو لًٍلخىٍيً )" : لطربمكقاؿ ا

 خ اٌذبد٠خ ػششح ا٠٢ ٚ

ٍنسىافى خيًلقى ىىليوعنا )":القرآف اغبكيم أيها اؼباؿ "خيا" قولو تعأبى ال ي ظب ًإذىا مىسَّوي الشَّر  جىزيكعنا  -ًإفَّ اإٍلً

مىنيوعنا"كىًإذىا مىسَّوي اػبٍىيػٍري  -
(6). 

ى ه "خيا" كُب مقابلتو ظبَّ ٓب يسم اؼباؿ "خيا" أقط ب  ظباالقرآف اغبكيم ف ,إُب ىذه اآليات 

يقوؿ: إذا قٌ  مالو  (ًإذىا مىسَّوي الشَّر  جىزيكعنا)" : قاؿ اإلماـ الطربم رضبو اهلل ُب تفسيه، ا" أيضا"شرا  الفقر

، يقوؿ: كإذا كثر مالو (كىًإذىا مىسَّوي اػبٍىيػٍري مىنيوعنا: )صرب لو عليوال ، كنالو الفقر كالعدـ أهو جزكع من ذلك

 .(7)كال يؤٌدم حق اهلل منو"، اهللة ال ينفقو ُب طاع، خبي  بو، أهو منوع ؼبا ُب يده كناؿ الغن

                                                 

 12 -_القلم 10
 .12سورة القلم، اآلية:  -(2) 

  8عاديات: ال - 3
 .73/ 29التحرير كالتنوير  (180)البقرة: (4) 
 . 535ص 23جامع البياف ُب تأكي  القرآف للطربم ج  -(5) 
 .21-19سورة اؼبعارج، اآلية:  -(6) 
، حملمد بن جرير بن يزيد بن كثي بن غالب اآلملي أيب جعفر الطربم 611ص 23جامع البياف ُب تأكي  القرآف للطربم ج  -(7) 

ـ(، اؼبطبوع ُب موقع ؾبمع اؼبلك أهد لطباعة اؼبصحب 2000ىػ 1430ىػ( بتحقيق أضبد ؿبمد شاكر، الطبعة األكٔب 310 -234)
 الشريف، الناشر: مؤسسة الرسالة.. 
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: من قوؽبم، اؼبنع عند مٌس اػبية اعبزع عند مٌس اؼبكركه كسرعة سرع: " كاؽبلع:زـبشرمكقاؿ ال

 (1)السي"ة لواع سريعىة ناق

 : قاؿأة ىنا ركايزـبشرم كذكر ال
كال ، ره اللَّوقد أسَّ : أقلت ؟ما اؽبلع: قاؿ ٕب ؿبمد بن عبد اللَّو بن طاىر، 2كعن أضبد بن وبىي 

خب  بو كمنعو  كإذا نالو خيه ، اعبزعة أظهر شدٌ  كىو الذم إذا نالو شر  ، أبني من تفسيه يكوف تفسيه 
 (3)"الفقري : كالشر   ؼباؿ كالغنا: الناس كاػبي

  :ٝاٌمشآْ اٌذى١ُ اٌّبي ف١ٙب "خ١شا" لٌٛٗ رؼبٌٝ اٌزٟ عّ ا٠٢خ اٌضب١ٔخ ػششحٚ

 .(4)(كىًإنَّوي غًبيبِّ اػبٍىٍيً لىشىًديده )
أم:  (لىشىًديده )، ؼباؿاأم غبب  (غًبيبِّ اػبٍىٍيً )، يعين اإلنساف (كىًإنَّو)قاؿ اإلماـ البغوم رضبو اهلل:" 

كقي : معناه كإنو غبب اػبي . أم إنو من أج  حب اؼباؿ لبخي . يقاؿ للبخي : شديد كمتشدد، لبخي 
 .(5)أم شديد اغبب للخي أم اؼباؿ، لقوم

 .ذكراؼباؿ باسم "اػبي"ثبلث عشرة مرَّةن أيها من القرآف اغبكيم كردعشرة آية اثنتاأهذه 
 أنبيتوى علة دالل أبلغى  أيو " لع َّ ياػب"باسم مرَّةن عشرة ثبلث  اغبكيمالقرآف  اؼباؿ ُب ذكر راتكر ك 

 .ُب نظرالقرآف اغبكيم
 خالصخ ٘زااٌّجذش :

كماقي  ُب التمهيد أف عبلقة اؼباؿ حبياة اإلنساف ذات جهتني متعاكستني : نفعية كضررية ُب 
 كيم أف اؼبواضع القرآف اغب نفس الوقت كهبذااالعتبار اؼباؿ ليس خيا ؿبضان كال شرٌان ؿبضا أمن ببلغة

                                                 

 .614( ص: 4الكشاؼ اجمللد ) -(1) 
كقد عينيِّ  منذ عهد اؼبتوكِّ  حىٌت اؼبعتزـ( ىو من رجاؿ الببلط العباسي 892ىػ/279: الببلذرم أضبد بن وبىي بن جابر )توُب سنة - 2

 ،ابن أيب شيبة :كمصادر معلوماتو تعتمد شيوخو األربعة ُب بغداد .ككاف أحد النقلة من اللساف الفارسي إٔب العربية .مربٌيان البنو عبد اهلل
لكنَّو أغن معارأو غن كبيان ك  ،(230كؿبمد بن سعد الواقدم )ت ،(225كعلي بن ؿبمد اؼبدائين )ت ،(224كالقاسم بن سبلـ )ت

 .كاغبجاز كإيراف حبثان كراء اؼبعرأة ب  زار مواقع األحداث التارىبية بنفسو أقد زار مدف الشاـ .بالرحلة
 .614ص 4الكشاؼ:ج -(3) 
 .8سورة العاديات، اآلية:  -(4) 
ىػ،  810بن الفراء البغوم الشاأعي اؼبتوأىي  ، حملي السنة أيب ؿبمد اغبسني بن مسعود بن ؿبمد296ص: 5معآب التنزي  ج  -(5) 

 بيكت.  –ىػ، الناشر دار إحياء الرتاث العريب 1430بتحقيق عبد الرزاؽ اؼبهدم، الطبعة األكٔب 
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إمبا عربِّ بو ُب سياؽ الوصية للوالدين كاألقربني الثبلثة العشر ال ي عيربِّ أيها عن اؼباؿ ب "اػبي " 
كذِـّ  ك حبِّ النيب سليماف عليو السبلـ للماؿكاالمتناف بنعمة اؼباؿ كأمواؿ الغنيمة كاإلنفاؽ ُب سبي  اهلل 

اإلنساف للماؿ, كىذه اؼبواضع كلها تقتضي أف يكوف اؼباؿ كحبِّ الكاأر على االمتناع عن اإلنفاؽ 
حبلال طيباأما أبلغ تعبي الذكر اغبكيم ُب ىذه اؼبواضع كلها عن اؼباؿ اغببلؿ ب " اػبي " للداللة على 

 أفَّ األىم لئلنساف من اؼباؿ ىو اغببلؿ الطيب كاهلل أعلم !
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اٌّبي ثزغ١ّزٗ خ أ١ّ٘ٝ ػٍخ ٌاٌمشآْ اٌذى١ُ فٟ اٌذالخ ِٓ ثالغ: ضبٟٔاٌ ّجذشاٌ

 "فضال ِٓ هللا"

ُب القرآف قد كىرىدى "خيا" كذلك عشرة مرَّة  ثبلث  اؼباؿى النظم القرآ٘ب قد ظبَّ  أفَّ ليوًحظ كما 

 : من اهلل" "أضبلن  القرآف اغبكيم أيها اؼباؿى ظبَّ ة يآف ك عشر ثبلث ك الكرٙب 

 :ا٠٢خ األٌٚٝ 

ًمنى اللًَّو كىأىٍض و ٓبٍى يبىٍسىٍسهيٍم سيوءه كىاتػَّبػىعيوا رًٍضوىافى اللًَّو كىاللَّوي ذيك أىٍض و ة مى أىانٍػقىلىبيوا بًًنعٍ ) :قولو تعأب

 (1)(عىًظيمو 

 قاؿ الطربم رضبو اهلل:

أانصرؼ الذين استجابوا هلل ، (من اهللة أانقلبوا بنعم)ؤه بقولو:قاؿ أبو جعفر: يعين ج  ثنا

ضبراء  إٔب دكىمكىو سيىم ُب أثر ع-كجههم الذم توجَّهوا أيو  من، كالرسوؿ من بعد ما أصاهبم القرح

يعين: أصابوا أيها من األرباح ٓب يلقوا هبا عدكاا. )كأض (، من رهبمة يعين: بعاأيمن اهلل(ة )بنعم -األسد

 (2)ذبىىركا هباابتجارهتم ال ي 

 :ةؿ البغوم ُب تفسي ىذه اآليككذلك قا

كربح كىو ما أصابوا ُب ة ذبار  (كىأىٍض و )ا ٓب يلقوا عدكا ة بعاأي (ًمنى اللَّوً ة ٍعمى )بًنً ، أانصرأوا (أىانٍػقىلىبيوا)

 .(3) السوؽ

 : قاؿ، ةىنا ركايرضبو اهلل تعأب زـبشرم كذكر ال

أجع  ؽبم ضب  بعي من زبيب إف ة للمي ة مٌر بأيب سفياف ركب من عبد القيس يريدكف اؼبدين 

كلو ٓب ىبرج  نَّ كالذم نفسي بيده ألخرجى : اهلل عليو كسلمى قاؿ صلأ .كجأكره اؼبسلموف اػبر ، ثبطوىم

ال ي قاؽبا ة ىي الكلم: كقي  . حسبنا اهلل كنعم الوكي : أخرج ُب سبعني راكبان كىم يقولوف، معي أحد

                                                 

 .174سورة آؿ عمراف، اآلية:  -(1) 
 .414ص: 7جامع البياف ُب تأكي  القرآف ج  -(2) 
 .139ص: 3معآب التنزي  ج  -(3) 
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ككانت معهم ذبارات ، كاأوا بدران كأقاموا هبا شبا٘ب لياؿ حىت، إبراىيم عليو السبلـ حني ألقي ُب النار

 (1)ساؼبني غامبنية اؼبدين ٍب انصرأوا إٔب، عوىا كأصابوا خيان أبا

كالباء ُب قولو : -ة بعد ذكر ىذه الركاي -ة كقاؿ اإلماـ أبو السعود ُب تفسي ىذه اآلي

أم ربحو  (كىأىٍض و )كالتنويني للتفخيم... ، انقلبوادبحذكؼ كقع حاالن من الضمي ُب أة متعلق (ةبًًنٍعم):تعأب

 (2)كتنكيه أيضان للتفخيم ةُب التجار 

كىو تنكي  ، ةالكريبة ىذه اآليُب للنظم القرآ٘ب  أقد أأادنا اإلماـ أبو السعود ىنا بسر ببلغيٍّ 

 التفخيم كالتعظيم.ى علة " للدالل" ك "أض و  ةو  "نعمكلم يى 

 من اهلل سبحانو يالسياؽ للنظم القرآ٘ب ألف السياؽ ىنا سياؽ التبشة كإف ذلك من ببلغ 

هلل ا الذين قد أثن ,كانوا معو ُب ىذا السفر اؼببارؾ اهلل عليو كسلم كألصحابو الذين  ى لرسولو صل عأبكت

ٍب بني ج  ، (3)(الًَّذينى اٍستىجىابيوا لًلًَّو كىالرَّسيوًؿ ًمٍن بػىٍعًد مىا أىصىابػىهيمي اٍلقىرٍحي ): عليهم بقولو سبحانو كتعأب

الًَّذينى قىاؿى ؽبىيمي النَّاسي ًإفَّ النَّاسى قىٍد : )لهم عليو بقولوكتوك   تعأبنو ك ه إخبلصهم الكام  هلل سبحاؤ ثنا

ٍسبػينىا اللَّوي كىنًٍعمى اٍلوىًكي ي  ىذا السياؽ أف ى أكاف من مقتض، (4)(صبىىعيوا لىكيٍم أىاٍخشىٍوىيٍم أػىزىادىىيٍم ًإيبىاننا كىقىاليوا حى

اؼبقاـ سباما ليدؿ ى تنكي ىاتني الكلمتني مطابقا ؼبقتض أجاء، عظيمو  كأض و  ةو عظيم ةو ركا بنعمشَّ بى يػي 

 أخامتهما كعظمتهما. كاهلل أعلم.ى تنكينبا عل
 ا٠٢خ اٌضب١ٔخ ٚ

نىوي مىوىدَّ ) :ٔباقولو تع نىكيٍم كىبػىيػٍ أىٍف ٓبٍى تىكيٍن بػىيػٍ يىا لىٍيتىيًن كيٍنتي ة كىلىًئٍن أىصىابىكيٍم أىٍض ه ًمنى اللًَّو لىيػىقيولىنَّ كى

 .(5)(هيٍم أىأىأيوزى أػىٍوزنا عىًظيمنامىعى 

 :ةقاؿ الطربم ُب تفسي ىذه اآلي

 كمكِّ كلئن أظفركم اهلل بعدي ، قاؿ أبو جعفر: يقوؿ ج  ثناؤه:)كلئن أصابكم أض  من اهلل( 

                                                 

 ـ ُب قديبي كتب خانو كراتشي، بتحقيق عبد الرزاؽ اؼبهدم الدمشقي(.1995)اؼبطبوع 469ص: 1الكشاؼ ج  -(1) 
 بيكت. –)اؼبطبوع بدار إحياء الرتاث العريب 114ص: 2تفسي أيب السعود ج  -(2) 
 .172سورة آؿ عمراف، اآلية:  -(3) 
 .173سورة آؿ عمراف، اآلية:  -(4) 
 .73سورة النساء، اآلية:  -(5) 
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، ئي اؼبسلمني عن اعبهاد معكم ُب سبي  اهللاؼببطٌ  ىذا نَّ ليقولى ، ةأأصبتم منهم غنيم

 (1)..اؼبناأق...

ُب ى "أضبل" كما قد ظبة ُب ىذه اآلية اؼباؿ اغباص  من الغنيمى ظبالقرآف اغبكيم أف  أقد رأينا

 "أضبل".ة آؿ عمراف اؼباؿ اغباص  عن طريق التجار ة ال ي مرت قبلها ُب سور ة اآلي
 :ٚا٠٢خ اٌضبٌضخ

 أضبلُب موسم اغبج ة التجار اؼباؿ اغباص  عن طريق ، القرآف اغبكيم ُب نظمو البليغى ال ي ظب

 لىٍيسى عىلىٍيكيٍم جينىاحه أىٍف تػىٍبتػىغيوا أىٍضبلن ًمٍن رىبِّكيٍم أىًإذىا أىأىٍضتيٍم ًمٍن عىرىأىاتو أىاذٍكيريكا اللَّوى ًعٍندى ):قولو تعأب

اكيٍم كىًإٍف كيٍنتيٍم ًمٍن قػىٍبًلًو لىًمنى الضَّالِّني اٍلمىٍشعىًر اغبٍىرىاـً كىاذٍكيريكهي كىمىا ىىدى
(2). 

 :ةالكريبة ىذا اعبزء من ىذه اآليبن عاشور ُب قاؿ اإلماـ ا

  الكبلـ قً ناُب اؼبقصد منو أني النهي عن أعماؿ ُب اغبج تي ة بني اؼبتعاطفني دبناسبة معرتضة صبل 

ببياف أهنا ال تناُب اؼبقصد الشرعي إبطاالن ؼبا كاف ة جوف منو ُب اغبج كىو التجار ما كانوا يتحرَّ ة إباح إٔب

ة كابتغاء الفض  التجار ، أالفض  ىنا ىو اؼباؿ .للميٍحـر باغبج حرامان ة كانوا يركف التجار إذ  ، عليو اؼبشركوف

 (3)ألج  الربح

ة سبدبنا اؼباؿ ىنا "أضبل من الرب سبحانو كتعأبى الذكر اغبكيم أنو ظبة من ببلغ أهذا

حراـ أرتغيبا ُب  كاكتساب اؼباؿ ُب موسم اغبجة أف التجار  -خطأن  -وا اؼبقاـ حيث إف الناس ظنى مقتض

لىٍيسى عىلىٍيكيٍم جينىاحه أىٍف تػىٍبتػىغيوا أىٍضبلن ًمٍن ):قاؿ تعأبة اؼبشركعة يب بالتجار اكتساب اؼباؿ اغببلؿ الط

"أضبل" ٍب :قاؿ، )ليس عليكم جناح أف تكسبوا أك تبتغوا ماال أبدؿ أف يقوؿ سبحانو كتعأب، (4)(رىبِّكيمٍ 

 .بقولو )من ربكم(ة نفسو الكريب بنسبتو إٔب د ُب تشريفوو "أضبل" مطلقا ب  زايٓب يطلق عل

 القرآف اغبكيم.ل لدالطيِّب اؼباؿ اغببلؿ ة أنبيى تكوف أبلغ من ىذه علة أأم دالل
 :ٚا٠٢خ اٌشاثؼخ

                                                 

 .540ص: 8جامع البياف ُب تأكي  القرآف ج  -(1) 
 .198سورة البقرة، اآلية:  -(2) 
 .237ص:  2التحرير كالتنوير ج  -(3) 
 .198سورة البقرة، اآلية:  -(4) 
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ـى كىالى ) :قولو تعأب  ل وا شىعىائًرى اللًَّو كىالى الشٍَّهرى اغبٍىرىا ًئدى كىالى يىا أىيػ هىا الًَّذينى آمىنيوا الى ربًي اؽٍبىٍدمى كىالى اٍلقىبلى

ٍم كىرًٍضوىاننا ـى يػىٍبتػىغيوفى أىٍضبلن ًمٍن رىهبًِّ  .1( آمِّنيى اٍلبػىٍيتى اغبٍىرىا

"أضبل من ة سبو الناس بالتجار القرآف اغبكيم اؼباؿ الذم يكتى أيضا ظبة الكريبة ُب ىذه اآلي

 :ةبن سليماف ُب تفسي ىذه اآلي " كما قاؿ مقات اهلل

 (2)ة الرزؽ كالتجار  يعن، غوف بتجاراهتم أضبل من اهلليبت 
 :ٚا٠٢خ اٌخبِغخ 

ًمٍنوي كىأىٍضبلن كىاللَّوي كىاًسعه ة )الشٍَّيطىافي يىًعديكيمي اٍلفىٍقرى كىيىٍأميريكيٍم بًاٍلفىٍحشىاًء كىاللَّوي يىًعديكيٍم مىٍغًفرى  :قولو تعأب

عىًليمه(
(3)

 

 لذنوبكم كاعبار  ُب قولو تعأب (ةمىٍغًفرى )أم ُب اإلنفاؽ ًعديكيم(قاؿ اإلماـ أبو السعود: )كاهلل يى 

ة  مغفر ، ةمغفر  أمَّ ة لفخامتها ال ي أأادىا تنكييىا أم مغفر ة دمؤكِّ ة ؼبغفر ة متعلق دبحذكؼ ىو صف )ًمٍنوي(

ٌمنى ة ٍعمى )أانقلبوا بًنً  :اؼبذكور عليها كما ُب قولو تعأبة لداللة ؿبذكأ )كأضبل( صفتومنو عز كج ة كائن

) اهلل كىأىٍض و
(4)

أم خلفان فبا أنفقتم زائدان عليو ُب الدنيا. كنظائره أم كأضبل كائنا منو تعأب 
(5)

 

ألنو كرد ُب سياؽ ، اؼباؿة "أضبل" ُب ىذه اآلي قولو تعأبأف اؼبراد من ى عل كلو يدؿأهذا اؼبذكور 

ٍبتيٍم كىفبَّا أىٍخرىٍجنىا لىكيٍم ًمنى اأٍلىٍرًض...اْب()أىٍنًفقيوا ًمٍن طىيِّ  :األمر بإنفاؽ اؼباؿ ُب قولو تعأب بىاًت مىا كىسى
(6)

 

اؼبؤمن ُب سبي  ا"أضبل"اؼباؿ حسبما أسره أبوالسعود بكونو خلفا فبا ينفقه أاؼبراد من قولو تعأب

و ظباه نظم القرآف اغبكيم أنة كىذا من ببلغ، ىي  بد أكوف اػبلف ماالن  أإذا كاف اؼبخلف عنو ماالن ، اهلل

ٍب زاد ُب ، من تفسي أيب السعود اؼبذكور آنفا( مى هً أخامتو )حسبما أي ى عل ةن ره داللٍب نكَّ ، )أضبل(

 نفسو عزكج . تفخيمو كتشريفو بنسبتو إٔب
                                                 

 .2سورة اؼبائدة، اآلية:  -(1) 
 ـ(2003الطبعة األكٔب  -بيكت –)ط. دار الكتب العلمية 378ص:  1تفسي مقات  ج  -(2) 

 268 -لبقرة ا -( 3
 174 -( آ ؿ عمراف 4
 262صػ  1( تفسي أيب سعود، جػ 5
 267 -( البقرة 6



 انًبحج انثاًَ –انفصم األول  –انباب األول 

 

31 

 

( ة )كىاللَّوي يىًعديكيٍم مىٍغًفرى  :قولو تعأبعطفى  ما أبلغى ك   )الشٍَّيطىافي يىًعديكيمي  على قولو تعأب ًمٍنوي كىأىٍضبلن

 كىاللَّوي كىاًسعه عىًليمه(. ):بقولو تعأبة الكريبة ٍب ما أصب  تذيي  اآلي : اٍلفىٍقرى كىيىٍأميريكيٍم بًاٍلفىٍحشىاًء(

 :رضبو اهلل تعأب قاؿ أبوالسعود

مبالغ ُب  )عىًليمه(كإخبلؼ ما تنفقونوة ق ما كعدكم بو من اؼبغفر حقِّ كأضبلن أيي  ةن قدر  )كاهلل كاسع(

كالفض  أبل احتماؿ للخيٍلف ة أك يعلم ما سيكوف من اؼبغفر .نفاقكم أبل يكاد ييضيع أجركمالعلم أيعلم إ

ُب الوعد(
(1)

 

ر ؼبضموف ما قبلو(تذيي  مقرِّ ة السعود أيضا: )كاعبمل كقاؿ أبو
(2)

 

( ة )كىاللَّوي يىًعديكيٍم مىٍغًفرى  :قولو تعأب عطف ُبة الببلغية كالفائد  أب على قولو تعًمٍنوي كىأىٍضبلن

 ا ذكرىا إبن عاشور رح قاؿ: م )الشٍَّيطىافي يىًعديكيمي اٍلفىٍقرى كىيىٍأميريكيٍم بًاٍلفىٍحشىاًء(

 .(عليم منو كأضبل كاهلل كاسعة كاهلل يعدكم مغفر )

إلظهار الفرؽ بني ما تدعو إليو كساكس الشيطاف  (الشيطاف يعدكم الفقر)ة صبلى عطف عل

اػبرب ى علة كالقوؿ ُب تقدٙب اسم اعببلل .ةال ؿبالة كالوعد أيو حقيق ،كما تدعو إليو أكامر اهلل تعأب

الشيطاف يعدكم ): وولالقوؿ ُب تقدٙب اسم الشيطاف ُب قة طريقى عل (كاهلل يعدكم) الفعلي ُب قولو:

الفقر.(
(3)

 

 اؼبسند: ى تقدٙب اسم الشيطاف عل كقد قاؿ ابن عاشور من قب  مبينا السر الببلغي ُب

م الشيطاف مسندا إليو ألف تقديبو مؤذف بذـ اغبكم الذم سيق لو الكبلـ كشؤمو ـ اسدِّ كقي 

كألف ُب ، «السفاح ُب دار صديقك»كما يقاؿ ُب مثاؿ علم اؼبعا٘ب ،  لتحذير اؼبسلمني من ىذا اغبكم

و.اغبكم كربقيقى  مى وِّ اػبرب الفعلي تقى ى تقدٙب اؼبسند إليو عل
(4)
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كاهلل يعدكم ) ُب قولو تعأبة اسم اعببللىذا ة ـ ُب مقابلدِّ قي  بأنو قوؿال يبكنىذا أج  ن مً أ
لرتغيب ة اسم اعببللة اغبكم الذم سيق لو الكبلـ كتربيكو بربكة خامفمنو كأضبل( لئليذاف بة مغفر 

فاؽ طيبات ما كسبوا ُب سبي  إنى د بو اؼبؤمنوف علعً كي كلتفخيم شأف الفض  الذم  اؼبسلمني ُب اإلنفاؽً 
 كاهلل أعلم .كتعأب اهلل سبحانوى عل كالفض ً ة ر الوعد باؼبغفر قصاهلل ككذلك 

 :ٚا٠٢خ اٌغبدعخ 

 :تعأبقولو ال ي ظبي اؼباؿ أيها أضبلمن اهلل 
رنا ؽبىيٍم بىٍ  ىيوى شىر  ؽبىيٍم سىيي   يػٍ َّ الًَّذينى يػىٍبخىليوفى دبىا آتىاىيمي اللَّوي ًمٍن أىٍضًلًو ىيوى خى مىا  طىوَّقيوفى )كىالى وبىٍسىَبى

ليوا بًًو يػىٍوـى اٍلًقيىامى  ..(.ةخبًى
(1)

 

َّ الباخلوف البي  (شىر  ؽبىيمٍ )، ٍخ ى يعين: اٍلبي  (بىٍ  ىيوى )، خ  خيا ؽبمقاؿ البغوم: )أم: كىالى وبىٍسىَبى
(2)

 
اهلل عليو كسلم: ى اهلل صل رضي اهلل عنو قاؿ: قاؿ رسوؿة عن أيب ىرير ة كذكر البغوم ىنا ركاي

أيأخذ ة قو يـو القيامطوِّ ي، شجاعا أقرع لو زبيبتافة   يـو القيامثِّ زكاتو مي  اال ألم يؤدِّ تاه اهلل ممن آ"

"(ةكالوبسَب الذين يبخلوف...اآلي)ٍب تبل ، ٍب يقوؿ: أنا مالك أنا كنزؾ، شدقيو يعن، ويبلهزمتى 
(3)

 
إسناد إيتائو أنبيتو ىناى كفبايدؿ علاؼباؿ.ة أف اؼبراد من الفض  ُب ىذه اآليى أهذا دلي  عل
 .شأنوى كإضاأتو إليو ج  كعل

 : ا٠٢خ اٌغبثؼخٚ

 :ال ي ظبي اؼباؿ أيها "أضبل" قولو تعأب 
ابنا )الًَّذينى يػىٍبخىليوفى كىيىٍأميريكفى النَّاسى بًاٍلبيٍخً  كىيىٍكتيميوفى مىا آتىاىيمي اللَّوي ًمٍن أىٍضًلًو كىأىٍعتىٍدنىا لًلٍ  كىاًأرًينى عىذى

ميًهيننا(
(4) 

في  -هذه اآلية في سياق ذمِّ البخالء ومن البدهي أّن البخل في  عالى د ورد ذكر فضله تق

 بفضله المال . ايكون بالمال فُعلِم أن المراد هن -الغالب 

                                                 

 180 -( آؿ عمراف 1
البغوم، اؼبؤلف: ؿبيي السنة، أبو ؿبمد اغبسني بن مسعود بن  ، معآب التنزي  ُب تفسي القرآف = تفسي545صػ  1( معآب التنزي  جػ 2

بيكت، الطبعة: -ىػ(، احملقق: عبد الرزاؽ اؼبهدم، الناشر: دار إحياء الرتاث العريب 510ؿبمد بن الفراء البغوم الشاأعي )اؼبتوَب: 
 5ىػ، عدد األجزاء:  1420األكٔب، 

 546صػ  1( اؼبرجع نفسو جػ 3
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  :كقولو تعأب،  اؼبراد بو اؼباؿ وبتم  أفقاؿ ابن عاشور: )كما آتاىم اهلل من أضلو( كما

.هلل من أضلو(ا كال وبسَب الذين يبخلوف دبا آتاىم)
(1)

 
ىم الناس بالبخ  رى هم كأمٍ لى خبي  بعد ما ذكرى  القرآف اغبكيم أيضا أف اة النظم القرآ٘ب ُب ىذه اآلية كمن ببلغ
أعماؽبم ة عاقبعنو بالفض  منو ج  شأنو ذكر  رى كعبػَّ اؼباؿ  ىوتاىا اهلل إياىم ك آاؼباؿ ال ي  ةى م نعمككتماهنى 
كأعتدنا للكاأرين عذابا مهينا( ) :تعأب  ولبقو  جاء ذكر الوعيد ؽبم ك  ،ذلك عليهم كباؿى ك ة اؼبذكور ة السيئ
ُب تقبيح أعماؽبم ال ي استحقوا عليها  ةن زياد"  ىم" ضميسم الظاىر )الكاأرين( بدال عن ء باإلجي

آتاىم  اهلل ال ية بنعم فره كي ة  ور أعماؽبم اؼبذك فَّ أم : إ ,استحقاقهم عذابا مهيناة عذابا مهينا كإشعارا بعلَّ 
الناس بالبخ  كذلك ىم  كاككما ىم أىانوا ما آتاىم اهلل من أضلو بإخفائو كالبخ  بو كأمر ، أضلو من

 استحقوا عذابا مهينا. كاهلل أعلم.
 : ا٠٢خ اٌضبِٕخٚ

 :اؼباؿ أيها "أضبل" قولو تعأب يى ال ي ظبيِّ 

ا الًَّذينى آمىنيوا ًإمبَّىا اٍلميٍشرًكيوفى قبىىسه أى  ا كىًإٍف ًخٍفتيٍم )يىا أىيػ هى ـى بػىٍعدى عىاًمًهٍم ىىذى بلى يػىٍقرىبيوا اٍلمىٍسًجدى اغبٍىرىا

لى  ًكيمه(ة عىيػٍ أىسىٍوؼى يػيٍغًنيكيمي اللَّوي ًمٍن أىٍضًلًو ًإٍف شىاءى ًإفَّ اللَّوى عىًليمه حى
(2)

 

من  بعد منع اؼبشركنية أمواؿ التجار  عندما خاؼ اؼبسلموف الفقر كاإلحتياج إٔبة أفي ىذه اآلي

يكتسبوهنا  ال ي كانواة طعت عنهم أمواؿ التجار يهم من أضلو أإف انقغنً رىم اهلل بأنو سيي بشَّ ، ةدخوؿ مك

أبل ل أخر  ضهم أمواال من جهاتو عوِّ بيت اهلل اغبراـ أإنو يي ة مع اؼبشركني الذين كانوا يأتوف لزيار ة بالتجار 

 .ةىباأوف الفقر كالعيل

 كما قاؿ الطربم:

، انقطاع ذباراهتم، ألف اؼبؤمنني خاأوا بانقطاع اؼبشركني عن دخوؿ اغبـر، ؽبم كإمبا قي  ذلك 

ما ، كعوَّضهم فبا كانوا يكرىوف انقطاعو عنهم، ةكدخوؿ ضرر عليهم بانقطاع ذلك. كأمَّنهم اهلل من العيل

 أقاؿ ؽبم: ، ةكىو اعبزي، ىو خي ؽبم منو
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 :إٔب، كىال بًاٍليػىٍوـً اآلًخًر كىال وبيىرِّميوفى مىا حىرَّـى اللَّوي كىرىسيوليوي()قىاتًليوا الًَّذينى ال يػيٍؤًمنيوفى بًاللًَّو 

)صىاًغريكف(.
(1)

 

حدثنا ابن ضبيد اػبامس عشر منها قولو: ، عشر أثراة ٍب ذكر الطربم ُب تأييده حوإب طبس
عد عامهم عن ابن إسحاؽ: )إمبا اؼبشركوف قبس أبل يقربوا اؼبسجد اغبراـ ب، ةحدثنا سلم، قاؿ

 كليذىَبٌ ، ةالتجار  نَّ كى هلً كلتى ، كذلك أف الناس قالوا: لتقطعنَّ عنا األسواؽ، (ةىذا كإف خفتم عيل
راأق

ى
اهلل من أسوؼ يغنيكم ة )كإف خفتم عيل: كج أقاؿ اهلل عز .  ما كنا نصيب أيها من اؼب

فبا زبوَّأتم من أفي ىذا عوىض ، قولو: )كىم صاغركف( إٔب، )إف شاء( ذلك غيً  من كجوو  أضلو(
ما أعطىاىم من أٍعناؽ أىً  ، أعوَّضهم اهلل دبا قطع عنهم من أمر الشرؾ، قطع تلك األسواؽ

.(ةالكتاب من اعبزي
(2)

 
 :ا٠٢خ اٌزبعؼخ ٚ

ي اؼباؿ أيها  ٍسبػينىا اللَّ  :قولو تعأب ال ي ظبي يػيٍؤتًينىا اللَّوي ًمٍن )كىلىٍو أىنػَّهيٍم رىضيوا مىا آتىاىيمي اللَّوي كىرىسيوليوي كىقىاليوا حى وي سى

اللًَّو رىاًغبيوفى( أىٍضًلًو كىرىسيوليوي ًإنَّا ًإٔبى 
(3)

 
كلو أهنم  :ؿبذكؼ تقديره: كلو أهنم رضوا لكاف خيان ؽبم. كاؼبعنجواب " لو" :زـبشرمقاؿ ال

كطابت بو نفوسهم كإف قٌ  نصيبهم كقالوا كفانا أض  ة رضوا ما أصاهبم بو الرسوؿ من الغنيم
اهلل عليو كسلم ى أيؤتينا رسوؿ اهلل صلل أخر ة كحسبنا ما قسم لنا سيزقنا اهلل غنيم، اهلل كصنعو

.أف يغنمنا كىبولنا أضلو لراغبوف اللًَّو ُب أكثر فبا آتانا اليـو ًإنَّا ًإٔبى 
(4)

 
اهلل  )إنا إٔب لو تعأب"أضبل" كُب قو ة ظبي اؼباؿ اغباص  عن طريق الغنيمة الكريبة أفي ىذه اآلي

ينبغي أف رغبتهم ُب اؼباؿ أم : إف  .أأأاد التقدٙب القصرى ، ق اسم الفاع  عليوـ متعلِّ دِّ راغبوف( قي 
 اهلل سبحانو. كوهنا إٔبى  علة مقصور تكوف 

 ٚاٌذبد٠خػششح ٚاٌضب١ٔخػششح  اٌؼبششح:ا٠٢بدٚ
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 ال ي عرب القرآف اغبكيم أيها عن اؼباؿ  
 :قاؿ تعأب :ةالتوبة من سور ة تواليبػ "أض  اهلل" ىذه اآليات الثبلث اؼب
ًمًهٍم كىنبى وا دبىا ٓبٍى يػىنىاليوا كىمىا نػىقىميوا ة )وبىًٍلفيوفى بًاللًَّو مىا قىاليوا كىلىقىٍد قىاليوا كىًلمى  اٍلكيٍفًر كىكىفىريكا بػىٍعدى ًإٍسبلى

ا ًإالَّ أىٍف أىٍغنىاىيمي اللَّوي كىرىسيوليوي ًمٍن أىٍضًلًو أىًإٍف يػىتيوبيو  ابنا أىلًيمن بٍػهيمي اللَّوي عىذى يػٍرنا ؽبىيٍم كىًإٍف يػىتػىوىلٍَّوا يػيعىذِّ ا يىكي خى
نٍػيىا كىاآٍلًخرى  كىًمنػٍهيٍم مىٍن عىاىىدى اللَّوى لىًئٍن آتىانىا ًمٍن  -كىمىا ؽبىيٍم ُب اأٍلىٍرًض ًمٍن كىٕبٍّ كىالى نىًصيو ة ُب الد 

ليوا ًبًو كىتػىوىلٍَّوا كىىيٍم ميٍعرًضيوفى( -ًمنى الصَّاغبًًنيى  أىٍضًلًو لىنىصَّدَّقىنَّ كىلىنىكيونىنَّ  أػىلىمَّا آتىاىيٍم ًمٍن أىٍضًلًو خبًى
(1)

 
 منها عن اؼبناأقني:ة الثانية يقوؿ ُب اآلي ُب ىذه اآليات الثبلث أف اهلل سبحانو كتعأبل نر 

ىي أف الصَّاغبًًنيى( كمن البد صَّدَّقىنَّ كىلىنىكيونىنَّ ًمنى )كىًمنػٍهيٍم مىن عىاىىدى اللَّوى لىًئٍن آتىانىا ًمٍن أىٍضًلًو لىنى 

كلكن النظم القرآ٘ب قد  ... لئن آتانا اهلل اؼباؿ لنصدقن.:ةاآلي إذف يكوف معن، تكوف من اؼباؿة الصدق

ليوا بًًو ؽبا قاؿ: )أػىلىمَّاآتىاىيٍم ًمٍن أىضٍ ة التالية ككذلك ُب اآلي، عرب ىنا عن اؼباؿ بػ"أضلو" أم أض  اهلل ًلًو خبًى

أقد عرب  -كالبخ  أيضا يكوف من اؼباؿ -ماال خبلوا كىتػىوىلٍَّوا كىىيٍم ميٍعرًضيوفى( أم ألما رزقهم اهلل تعأب

"أضلو" ُب ة أف كلمى عن اؼباؿ بػ"أضلو" أم )أض  اهلل( كىذا السياؽ يدؿ علل أخر ة القرآف اغبكيم مر 

)كىمىا نػىقىميوا ًإالَّ أىٍف أىٍغنىاىيمي اللَّوي كىرىسيوليوي ًمٍن أىٍضًلًو( قد :ولو تعأبمن ىذه اآليات الثبلث ُب ق األكٔبة اآلي

أم )أض  ، "أضلو"اؼباؿ ب الببلغي ُب التعبي عن رَّ كلع  السً ، أريد بو اؼباؿ الذم آتاىم اهلل كرسولو

إال من اؼباؿ  ةي ال تكوف الصدقك  ,ُب سبي  اهلل اؼباؿً  كإنفاؽً ة اهلل( ُب ىذه اآليات أف السياؽ سياؽ الصدق

 اهلل عليو كسلم:ى كما قاؿ رسوؿ اهلل صلة  ُب الشريعة اغببلؿ الطيب اغباص  عن الطرؽ اؼبشركع

ٍب ، كإف اهلل يتقبلها بيمينو، كال يقب  اهلل إال الطيب، من كسب طيبة "من تصدؽ بعدؿ سبر 

اعبب " تكوف مث  حىت،  أحدكم ألوهيبِّ رى كما يػي ،  يها لصاحبوبِّ رى يػي 
(2)

 

 

                                                 

 76 - 74 -( التوبة 1
، )الطبعة األكٔب 419صػ  2ب الصدقة من كسب طيب...جػ ( ركاه البخارم عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو، )صحيح البخارم، با2

 ىػ بتحقيق ؿبمد زىيالدين بن ناصر الناصر ُب تسعة أجزاء، الناشر دار طوؽ النجاة(1422



 انًبحج انثاًَ –انفصم األول  –انباب األول 

 

36 

 

من ة كال صدق، بغي طهورة كالسبلـ: "إف اهلل عز كج  ال يقب  صبلة كقاؿ عليو الصبل

غلوؿ"
(1)

 

لبين عدٌم بن   عشر ألفنا ُب مؤب اثنة اهلل عليو كسلم بالديى النيب صلى كقاؿ الطربم: )قض

(.وي كىرىسيوليوي ًمٍن أىٍضًلوً كىمىا نػىقىميوا ًإالَّ أىٍف أىٍغنىاىيمي اللَّ ) :ةكأيو أنزلت ىذه اآلي، كعب
2

 

ا...اْب( قاؿ: )كانت وٍ مي قى ا نػى مى كى ):ُب تفسي قولو تعأبة عن قتادة كذكر الطربم أيضا ىنا ركاي

اهلل عليو كسلم لو(.ى أأخرجها رسوؿ اهلل صلة دية لعبداهلل بن أمي
(3)

 

( قاؿ الطربم عاىد اهلل...اْبكمنهم من ):أم ُب قولو تعأبة اؼبذكور ة لآلية التالية كُب تفسي اآلي

 :رضبو اهلل تعأب

صفتهم ، يا ؿبمد، ذكره: كمن ىؤالء اؼبناأقني الذين كصفت لك قاؿ أبو جعفر: يقوؿ تعأب
ا )لى ى عطً يقوؿ: ن، (اهللى  دى اىى عى  نٍ )مى  كرزقنا ، يقوؿ: لئن أعطانا اهلل من أضلو، و(لً ضٍ أى  نٍ ا مً انى آتى  نٍ ئً اهلل عهدن

 نَّ نى وٍ كي نى لى من ذلك اؼباؿ الذم رزقنا رب نا )كى ة يقوؿ: لنخرجن الصدق، (نَّ قى دَّ صَّ نى ا من عنده )لى ماال ككسَّع علين
كإنفاقو ُب سبي  ، الرحم بوة من صل، يقوؿ: كلنعملٌن أيها بعىمى  أى  الصبلح بأمواؽبم، (نٍيى اغبًً الصَّ  نى مً 

ليوا ًبوً )تاىم من أضلوآأرزقهم اهلل ك  :ٔباهلل. يقوؿ اهلل تبارؾ كتعا بفض  اهلل ، (أػىلىمَّا آتىاىيٍم ًمٍن أىٍضًلًو خبًى

كٓب ينفقوا منو ُب حق اهلل(، ةلوا منو قرابصً كٓب يى ، صٌدقوا منوتألم ي، الذم آتاىم
(4)

 
اغبكيم قد ظباه نظم القرآف ة مشركعة ا طريقأقد رأينا ىنا أف اؼباؿ الذم حص  للناس بأيبً 

ة أهذا من ببلغ، نفسو ج  كعبل شأنو شرأو اهلل سبحانو بنسبتو إٔبكقد ب  "أضبل" كليس "أضبل" أقط 
 اؼباؿ اغببلؿ. كاهلل أعلمة أنبيى علة ُب الداللة النظم القرآ٘ب العالي

 : ػششح ضبٌشا٠٢خ اٌٚ

                                                 

بتحقيق دكتور عبد الغفار سليماف كسيد كسركل  80صػ  1ركاه النسائي عن أيب مليح رضي اهلل عنو، )سنن النسائي الكربل جػ  -( 1
 .6ـ، عدد أجزائو 1991ناشر دار الكتب العلمية بيكت لبناف، الطبعة األكٔب حسن، ال

 367صػ  14( تفسي جامع البياف ُب تأكي  القرآف جػ 2
 ( اؼبرجع نفسو3
 369صػ  14( اؼبرجع نفسو جػ 4
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ا طىرًياا )كىىيوى الًَّذم سىخَّرى اٍلبىٍحرى لًتىٍأكيليوا ًمٍنوي غبىٍ  :ال ي ظبي اؼباؿ أيها "أضبل من اهلل" قولو تعأب  من

اٍلفيٍلكى مىوىاًخرى ًأيًو كىلًتىٍبتػىغيوا ًمٍن أىٍضًلًو كىلىعىلَّكيٍم تىٍشكيريكفى(ل تػىٍلبىسيونػىهىا كىتػىرى ة كىتىٍستىٍخرًجيوا ًمٍنوي ًحٍليى 
(1)

 
 :ةقاؿ السعدم )عبدالرضبن بن ناصر بن السعدم( ُب تفسي ىذه اآلي

ا  )   . ة كىيأه ؼبناأعكم اؼبتنوع  ( رى اٍلبىٍحرى الًَّذم سىخَّ  ) ىو كحده ال شريك لو   : أم  من لًتىٍأكيليوا ًمٍنوي غبٍى
أتزيدكم صباال   ( تػىٍلبىسيونػىهىاة كىتىٍستىٍخرًجيوا ًمٍنوي ًحٍليى  ) ، كىو السمك كاغبوت الذم يصطادكنو منو  ( طىرًياا

سبخر ُب البحر العجاج   : أم  ( وىاًخرى ًأيوً مى  ) السفن كاؼبراكب   : أم  ( اٍلفيٍلكى ل كىتػىرى  ) ، حسنكم كحسنا إٔب
ربم  اؼبساأرين كأرزاقهم كأمتعتهم كذباراهتم ال ي ، آخر إٔب طرو تسلك أيو من قي  اؽبائ  دبقدمها حىت

 . يطلبوف هبا األرزاؽ كأض  اهلل عليهم
(2)

 
شق اؼباء )مواخر أيو(: )اؼبخر:  قولو تعأب مبينا معنة شرم ُب تفسي ىذه اآليكقاؿ الزـب

حبيزكمها(.
(3)

 
 اٌغ١بق:خ ثالغ

ضميه عزكج  ُب  إٔبمضاأنا ذكر اؼباؿ ىنا بإسم "الفض " قد كرد  والسياؽ ىنا أنة كمن ببلغ

لعباده كال ي مقتضاىا التعبد للرب الكرٙب الذم خلقها  سياؽ ذكر النعم ال ي خلقها اهلل سبحانو كتعأب

ة اإلنساف لذلك من جهة ياغب أنبيتوى م "أض  اهلل" يدؿ علذكر اؼباؿ بإس لعباده كتوحيده أكما أفَّ 

من تسخي البحار للناس كإجراء  بتوأي أسباب كسبو أيضا ذبلوا أنبيتو بإمتناف اهلل سبحانو كتعأبل أخر 

 اال ي ذكرت ُب ىذة الكثي ل كتساب الرزؽ كاؼباؿ اغببلؿ الطيب أكما أف النعم األخر ا لغرض  الفلك

بقاء  يبكن ال ةه ىيبدة اإلنسانية ها للحياكأنبيتي ,اللي  كالنهار كالشمس كالقمر كالنجـو  السياؽ من تسخي

ن كديين كالدنيوم بدكهنا كذلك ال يبأك ال العآب الركحي كاؼبادم نظاـ قياـكجو األرض كالى علة اغبيا

اكتسابو  لطيب كأسبابً ذكر اؼباؿ اغببلؿ ا قيامو كال بقاؤه بدكف ماؿ ألذلك قد أكرد اهلل سبحانو كتعأب

 النظم القرآ٘ب ىذه ُب توجيو اإلنساف إٔبة متناف. أما أبلغ ببلغسبي  االى تلك النعم عل من ذكرً ضً 
                                                 

 14 -( النح  1
سعدم، بتحقيق عبدالرضبن بن معبل اللووبق. عبد الرضبن بن ناصر ال 437صػ  1( تيسي الكرٙب الرضبن ُب تفسي كبلـ اؼبناف، جػ 2

 ـ ُب ؾبلد كاحد، مصدر الكتاب: ؾبمع اؼبلك أهد لطباعة اؼبصحف الشريف.2000الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة األكٔب 
 (43صػ  3)معا٘ب القرآف للفرار جػ  341ص  3( الكشاؼ جػ 3
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ك غي بأيبا طريق مشركع أ وكتسابو كحصولا ال ُب  ة بالطرؽ اؼبشركع -كتسابو ا اؼباؿ كالرتغيب ُب ة أنبي

 !- مشركع
 :ػششح  شاثغٚا٠٢خ اٌ

ي اؼباؿ   ,ة توحيده اآلأاقي كدالئ ً  اهلل تعأب نعم ُب سياؽ ذكرً أيها "أضبل من اهلل" ,ال ي ظبي

 سراء: اإلة ُب سور  قولو تعأب

ٍونىا آيى   ًمٍن رىبِّكيمٍ  لًتىٍبتػىغيوا أىٍضبلن ة النػَّهىاًر ميٍبًصرى ة اللٍَّيً  كىجىعىٍلنىا آيى ة )كىجىعىٍلنىا اللٍَّي ى كىالنػَّهىارى آيػىتػىنٍيً أىمىحى

(كىلًتػى  دى السًِّننيى كىاغبًٍسىابى كىكي َّ شىٍيءو أىصٍَّلنىاهي تػىٍفًصيبلن ٍعلىميوا عىدى
(1)

 

توحيده كنبا ى علة الدالة ا آيتني عظيمتني من اآليات الكونيىن أحيثما ذكراهلل سبحانو كتعأب

الطيب الذم  الرزؽ اغببلؿ ابتغاءى ة النهار اؼببصر ة من آية اللي  كالنهار أقد جع  من الغايات اؼبطلوب

"لتبتغوا :  كٓب يقي ، كغيىاة كالصناعة كالتجار ة كتساب من الزراعاال  يع كسائ ميكتسب ُب ضوء النهار جب

النظم ة و من ببلغ)من ربكم( أهذا كل   اؼباؿ أك الرزؽ" ب  ظباه "أضبل" ٍب زاد ُب تشريفو بقولو تعأب

 . كاهلل أعلم الطيِّبالداؿِّ على أنبِّيَّة اؼباؿ اغببلؿ العالية القرآ٘ب 
 :ػششح دطٚاٌغب ػششح خبِظاٌ:زبْٚا٠٢

ة اهلل ج  شأنو اآليتاف من سور  ب الفض  إٔبسً "أضبل" كني  ااؼباؿ أيه يى ال ي ظبيِّ من اآليات 

  :النور

 :قولو تعأب األكٔب

اللَّوي ًمٍن أىٍضًلًو  يىكيونيوا أػيقىرىاءى يػيٍغًنًهمي  ًمٍنكيٍم كىالصَّاغبًًنيى ًمٍن ًعبىادًكيٍم كىًإمىاًئكيٍم ًإفٍ ى )كىأىٍنًكحيوا اأٍلىيىامى  

كىاًسعه عىًليمه( كىاهلل
(2)

 

  :قولو تعأبة كالثاني

ديكفى ًنكىاحنا حىىتَّ   يػيٍغًنيػىهيمي اللَّوي ًمٍن أىٍضًلًو كىالًَّذينى يػىٍبتػىغيوفى اٍلًكتىابى فبَّا )كىٍليىٍستػىٍعًفًف الًَّذينى الى هبًى

                                                 

 12-( اإلسراء1
 32 -( النور 2



 انًبحج انثاًَ –انفصم األول  –انباب األول 

 

39 

 

يػٍرن مىلىكىٍت أىيٍبىاني  الًَّذم آتىاكيٍم( ا كىآتيوىيٍم ًمٍن مىاًؿ اهللكيٍم أىكىاتًبيوىيٍم ًإٍف عىًلٍمتيٍم ًأيًهٍم خى
(1)

 

 : بن عباس رضي اهلل عنواُب تفسي 

( برزقو للحر كالعبد كىاهلل كىاًسعه ( من رزقو )أػيقىرىاءى يػيٍغًنًهمي اللَّوي ًمٍن أىٍضًلوً (يعين األحرار )ًإٍف يىكيونيوا)

بأرزاقهما (يمه عىلً )
(2)

 

 :ةالثانية كقاؿ ُب تفسي اآلي

ديكفى ًنكىاحنا( عن الزنا )كىٍليىٍستػىٍعًففً ) من  (يػيٍغًنيػىهيمي اللَّوي ًمٍن أىٍضًلوً للتزكيج )ة (سعالًَّذينى الى هبًى

رزقو
(3)

 
 اٌغ١بق:خ ثالغ

 :قاؿ إبن عاشوررضبو اهلل تعأب

ة كالعبيد كاإلماء ُب صيغى استئناؼ بيا٘ب ألف عمـو األيام (إْب ....اءى رى قى ا أػي وٍ نػي وٍ كي يى  فٍ إً ):ةكصبل

كأف يكوف ، ه الوٕب  د  ري األٙب أقيا أه  يػى ة األمر يثي سؤاؿ األكلياء كاؼبوإب أف يكوف الراغب ُب تزكج اؼبرأ

ىبطبها رج  أقي حر أك عبد أجاء ىذا ة ككذلك سيد األم، زكجوى سيد العبد أقيا ال هبد ما ينفقو عل

كإغناؤه تيسي ، العمـو ُب األحواؿ. ككعد اهلل اؼبتزكج من ىؤالء إف كاف أقيا أف يغنيو اهللة بياف إرادل

خطبتو ُب  دَّ ري أف يػى  مواله إف كاف عبدا أبل عذر للوٕب كال للمؤبى اؼباؿ علة إليو إف كاف حرا كتوسع الغن

 4ىذه األحواؿ(.

 اىم قائبل: إغناء اهلل إي ح معنتوضيبن عاشور لاكزاد 

ما يتعاطونو من أسباب الرزؽ ال ي اعتادكىا فبا يرتبط بو سعيهم اػباص  اهلل إياىم توأيقي  كإغناءي 

   ؽبمأف اهلل تكفَّ  :ال ي تفيد سعيهم قباحا كذبارهتم رباحا. كاؼبعنة أك اػباصَّ ة األسباب العامَّ ة من مقارن

                                                 

 33 -( النور 1
صبعو: ؾبد الدين  295صػ  1ىػ( جػ68)اؼبتوَب:  -رضي اهلل عنهما  -بن عباس، ينسب: لعبد اهلل بن عباس اس من تفسي ( تنويراؼبقيا2

 1لبناف، عدد األجزاء:  -ىػ( الناشر: دار الكتب العلمية 817أبو طاىر ؿبمد بن يعقوب الفيكزآبادل )اؼبتوَب: 
 ( اؼبرجع نفسو3
 .اؼبرجع نفسو – 4 217صػ  18التحرير كالتنوير جػ  -4
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 (4) ما يزيده التزكج من نفقاهتم(.ة أف يكفيهم مؤن

 :ةالثانية كقاؿ ُب تفسي اآلي

ديكفى ًنكىاحنا حىىتَّ  ق بو األمر من تعلَّ  ك َّ   رى يػيٍغًنيػىهيمي اللَّوي ًمٍن أىٍضًلًو( أمى  )كىٍليىٍستػىٍعًفًف الًَّذينى الى هبًى

 1انتظارىم تيسي النكاح ؽبم بأنفسهم أك بإذف أكليائهم كمواليهم(ة باإلنكاح بأف يبلزموا العفاؼ ُب مد

 , النكاح أفيو حذؼ مضاؼى علة ال هبدكف نكاحا(: ال هبدكف قدر  )كمعن كقاؿ:

كقي  النكاح ىنا اسم ما ىو سبب ربصي  النكاح كاللباس كاللحاؼ. أاؼبراد اؼبهر الذم يبذؿ 

 2.(ةللمرأ

بن ابن عباس رضي اهلل عنو ك اإلماـ ااعبليلني )سيدنا  ينً رى ىذه األقواؿ للمفسِّ  ضوءى أعل

اؼباؿ بطرؽ ة أنبيى عل الذكر اغبكيم ككبلـ ربنا العليم أنو ُب ىاتني اآليتني دؿَّ ة من ببلغل عاشور( نر 

 :شىت

ة ضميه عزكج  حيث قاؿ ُب اآلي د ُب شرأو بإضاأتو إٔباٍب إنو ز ، أكال: بأنو ظباه "أضبل"

، (يػيٍغًنيػىهيمي اللَّوي ًمٍن أىٍضًلوً  حىىتَّ )قاؿ: ة ثانيالة ( كُب اآليًإٍف يىكيونيوا أػيقىرىاءى يػيٍغًنًهمي اللَّوي ًمٍن أىٍضًلوً  ):األكٔب

جهم ُب   األكلياء أننا كيف نزكِّ بى من قً   ه بإنكاحهم نشأ ىنا سؤاؿ ؿبتمى ى يامكثالثا أنو عندماأمر أكلياء األ

 كردَّ  ةن ب  أعطاه أنبية ٓب يرتؾ سؤاؽبم احملتم  بدكف إجاب أإف اهلل سبحانو كتعأب ؟الفقر كعدـ اؼباؿة حال

ا صبيبل بوعده إياىم بإغنائهم من أضلو كأتحو عليهم أبواب رزقو كتيسيه أسباب كسب اؼباؿ عليو ردا 

 .اؼباؿ بطرؽ شىتة أنبيى الذكر اغبكيم ُب داللتو علة الذم ظباه "أضبل منو"؛ أهذا من ببلغ -اغببلؿ 

 كاهلل أعلم
 :ػششح  غبثغا٠٢خ اٌٚ

 اؿ بتسميتو "الفض  من اهلل" اؼبة أنبيى من اآليات ال ي دلت عل

                                                 

)التحرير كالتنوير( "ربرير اؼبعن السديد كتنوير العق  اعبديد من تفسي الكتاب اجمليد( اؼبؤلف ؿبمد  218صػ  18التحرير كالتنوير جػ  -1
 30 ىػ، عدد األجزاء: 1984تونس، سنة النشر:  -ىػ الناشر: الدار التونسية للنشر 1393الطاىر بن عاشور التونسي اؼبتوُب 

 ُب قسمني(. 8)كاعبزء رقم 
 اؼبرجع نفسو -2



 انًبحج انثاًَ –انفصم األول  –انباب األول 

 

41 

 

عى ى لىكيمي اللٍَّي ى كىالنػَّهىارى لًتىٍسكينيوا ًأيًو كىلًتىٍبتػىغيوا ًمٍن أىٍضًلًو كىلىعىلَّكيٍم  :قولو تعأب )كىًمٍن رىضٍبىًتًو جى

تىٍشكيريكفى(
1 

 قاؿ أبو الطيب ؿبمد صديق حسن خاف :

أم  (كىلًتىٍبتػىغيوا ًمٍن أىٍضًلوً ( أم ُب اللي  )كىالنػَّهىارى لًتىٍسكينيوا ًأيوً  جىعى ى لىكيمي اللٍَّي ى ) ( تعأبكىًمٍن رىضٍبىًتوً )

كىلىعىلَّكيٍم كىو ال يناُب التوك  )، كأيو مدح للسعي ُب طلب الرزؽ,ُب النهار بالسعي ُب اؼبكاسب

 2اهلل عليكم(ة ( أم كلكي تشكركا نعمتىٍشكيريكفى 

 3من باب اللف كالنشر( ةكزاد الشيخ حسن خاف قائبل: )كىذه اآلي

  :ُب قولو تعأب4"اللف كالنشر اؼبرتب "أما 

  :  )كىًمٍن رىضٍبىًتًو جىعى ى لىكيمي اللٍَّي ى كىالنػَّهىارى لًتىٍسكينيوا ًأيًو كىلًتىٍبتػىغيوا ًمٍن أىٍضًلًو(

-كىو السكوف أيو  -ي  لَّ ما لً  رى كً التفصي  ٍب ذي ى عل كالنهاري  اللي ي  رى كً قاؿ التفتازا٘ب رضبو اهلل: ذي 

 5الرتتيب.ى عل-كىو اإلبتغاء من أض  اهلل أيو -كما للنهار، 

 : صديق حسن خاف كقاؿ أبوالطيب
                                                 

 73 -القصص -1
، )أليب الطيب ؿبمد صديق خاف بن حسن بن علي ابن لطف اهلل اغبسيين البخارم 146صػ  10أتحي البياف ُب مقاصد القرآف جػ  -2

ىكتبة العصريَّة للطبىاعة ىػ( عين بطبعًو كقٌدـ لو كراجعو:خادـ العلم عىبد اهلل بن إبراى1307الًقنَّوجي )اؼبتوَب: 
يم األنصىارم، الناشر: اؼب

ا   15ـ، عدد األجزاء:  1992 -ىػ  1412بىيكت، عاـ النشر:  -كالٌنٍشر، صىيدى
   اؼبرجع نفسو -3

صباؿ، ٍب من احملسنات البديعية، قاؿ القزكيين رضبو اهلل تعأب: كمنو "اللف كالنشر" كىو ذكر متعدد على التفصي  كاإل "اللف والنشر"- 2

 ضرباف: ه إليو، أاألكؿد  بأف السامع يري  ما لك  كاحد من غي تعيني ثقةن 

كإما غي ترتيبو   3ٍن أىٍضًلًو(ألف النشر إما على ترتيب اللف كبو: )كىًمٍن رىضٍبىًتًو جىعى ى لىكيمي اللٍَّي ى كىالنػَّهىارى لًتىٍسكينيوا ًأيًو كىلًتىٍبتػىغيوا مً 

 كقولو:

 كغزاؿ غبظا كقدا كردأا؟ -حقف كغصن كيف أسلو كأنت 

كالثا٘ب كبو: )كىقىاليوا لىٍن يىٍدخي ى اعبٍىنَّة ًإالَّ مىٍن كىافى ىيودنا أىٍك نىصىارىل(
أم: كقالت اليهود: لن يدخ  اعبنة إٔب من كاف ىودا، 3

 ( 71)تلخيص اؼبفتاح ص  صاحبو. كقالت النصارل: لن يدخ  اعبنة إٔب من كاف نصارل. ألف لعدـ االلتباس للعلم بتضلي  ك  أريق

 459صػ  -ـبتصر اؼبعا٘ب -3
 

 146صػ 10أتح البياف ُب مقاصدالقرآف جػ  -5
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كذلك عند طلوع ، كطلب الرزؽ ُب اللي  فبكنا، كاعلم أنو كإف كاف السكوف ُب النهار فبكنا

ـبالف ؼبا يألفو ،   نادرلكن ذلك قلي، بشيء فبا لو نور كالسراجة أك عند االستضاء، األرضى القمر عل

 1العباد أبل اعتبار بو(.

، كالعلم، ختيارأعلن بتوحيده ُب اػبلق كاال تعأبالسياؽ ىنا أف اهلل سبحانو ك ة كمن ببلغ

ختصاص رجوع اػببلئق إليو ختيار اغبكم كااكباختصاصو ب، كاستحقاؽ اغبمدة يكبواحدانيتو ُب األلوى

)كىرىب كى ىبىٍليقي  :ُب ىذه اآليات أقد قاؿ تعأبة ب القصر اؼبستخدمكما يدؿ عليو أسالي  - سبحانو كتعأب

كىرىب كى يػىٍعلىمي مىا تيًكن  صيديكريىيٍم كىمىا  -عىمَّا ييٍشرًكيوفى  سيٍبحىافى اللًَّو كىتػىعىأبى ة مىا يىشىاءي كىىبىٍتىاري مىا كىافى ؽبىيمي اػٍبًيػىرى 

كىلىوي اغبٍيٍكمي كىإًلىٍيًو تػيٍرجىعيوفى(ة كىاآٍلًخرى  ًإالَّ ىيوى لىوي اغبٍىٍمدي ُب اأٍليكٔبى  كىىيوى اللَّوي الى ًإلىوى  -يػيٍعًلنيوفى 
2 

مي مىا تيًكن  )كىرىب كى يػىٍعلى  :كقولو تعأب (ة...اآلي)كىرىب كى ىبىٍليقي مىا يىشىاءي كىىبىٍتىاري  :أقولو تعأب

، ةالفعليى علة ظبياالة اعبملختيار واكى -يفيد القصر سلوبه ـ أستخدً ُب ىاتني اآليتني اي  (ةصيديكريىيٍم...اآلي

 بن عاشور:اما قاؿ الفع  )يعلم( كى الفعلني )ىبلق كىبتار( كعلى أم تقدٙب قولو )ربك( عل

 3خربه الفعلي يفيد القصر ُب ىذا اؼبقاـ...اْب(ى )كتقدٙب اؼبسند إليو عل

 :كقاؿ اإلماـ عبدالقاىر اعبرجا٘ب رضبو اهلل تعأب

 كجهني:ى كاعلم أف تقدٙب الشيئ عل 

 التأخي...ة نيى تقدٙب يقاؿ: إنو عل

ا غي حكم كذبع  لو بابن  أف تنق  الشيئ من حكم إٔبى كلكن عل، التأخية نيى كتقدٙب ال عل

 4ا غي إعرابو...(بابو كإعرابن 

 : و اهلل تعأبٍب قاؿ اعبرجا٘ب رضب

 ىتماـ.قاؿ صاحبة كاالاألص  غي العنايل ؾبر كاعلم أنا ٓب قبدىم اعتمدكا أيو شيئا هبرم 

                                                 

 
 70 -67 -القصص  -2
 164صػ  20التحرير كالتنوير جػ -3
ىػ(، احملقق: 471، أبو بكر عبد القاىر بن عبد الرضبن بن ؿبمد الفارسي األص ، اعبرجا٘ب الدار )اؼبتوَب: 106صػ  -دالئ  اإلعجاز -4

 1ـ، عدد األجزاء: 1992 -ىػ 1413دار اؼبد٘ب جبدة، الطبعة: الثالثة  -ؿبمود ؿبمد شاكر أبو أهر، الناشر: مطبعة اؼبد٘ب بالقاىرة 
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 2كىم ببيانو أعين(.، كىو يذكر الفاع  كاؼبفعوؿ: كأهنم يقدموف الذم بيانو أىم ؽبم 1الكتاب 

 ٙب من أساليب )طرؽ( القصر أقاؿ: كالقزكيين ُب التلخيص جع  التقد

 اؼبوصوؼ( ى علة صفال أنا" كُب قصرىا )قصرً  " سبيمي   (ةالصفى اؼبوصوؼ عل كمنها )قصرً  

  3 كمهمتى  أنا كفيتي 

 4حبسب اعتقاد اؼبخاطب.(، أك تعيينا، أك قلبا، إأرادا قاؿ التفتازا٘ب بعد ىذا اؼبثاؿ: ك 

ما  يعلم كربك):كربك ىبلق ما يشاء كىبتار( كقولو تعأب) أفي اآليتني الكريبني ُب قولو تعأب

كيؤيد ىذا ، اهلل سبحانو كتعأبى كعلم الغيب عل ختيارقد قصر اػبلق كاال 5تكن صدكرىم كما يعلنوف(

ما كاف ؽبم ) :قولو تعأب -شاء كىبتار( )كربك ىبلق ما ي :بعد قولو تعأب :األكٔبة ُب اآلي و تعأبقولي 

 6ما يشركوف(. سبحاف اهلل كتعأبة اػبي 

تقدٙب أاع   ختيار بأسلوب القصر منتوحيداهلل ج  شأنو ُب اػبلق كاال ماكاف قد ثبت من أإفَّ 

 ه اهلل ج  شأنو بقولو:و مبتدأ قد أكدالفعلني )ىبلق كىبتار( كجعلً 

استخداـ أسلوب القصر بطريق النفي كاإلستثناء ُب قولو بعما يشركوف( ك  سبحانو كتعأب)

 7كىواهلل ال إلو إال ىو(.):تعأب

 وب من القصر )أسلوبً ىذا األسلة ُب بياف أائد كقاؿ اإلماـ عبدالقاىراعبرجا٘ب رضبو اهلل تعأب

 النفي كاإلستثناء(:

ه إف ىو إال كذا" أيكوف لؤلمر ينكر ": كأما اػبرب بالنفي كاإلثبات كبو:"ما ىذا إال كذا" ك

 8.اؼبخاطب كيشك أيو

                                                 

 107صػ  -قاؿ صاحب الكتاب" أم سيبويو ىكذا ُب ىامش دالئ  اإلعجاز  -1
 107صػ  -دالئ  اإلعجاز -2
 28تلخيص اؼبفتاح صػ  -3
 195صراؼبعا٘ب صػ ـبت -4
 69، 68 -القصص -5
 68 -القصص -6
 70 -القصص-7
 332دالئ  اإلعجاز صػ  -8
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كىلىوي اغبٍيٍكمي كىإًلىٍيًو تػيٍرجىعيوفى(ة كىاآٍلًخرى  )لىوي اغبٍىٍمدي ُب اأٍليكٔبى  :ٍب ُب قولو تعأب
بلثتها  ثبلث صب  كث 1

، نييمبتدئو ُب اعبملتني األكلى الذم ىو خرب مقدـ عل، (لو)ب القصر بتقدٙب اعبار كاجملركر كلها بأسلو 

سؤاؿ -ا كسأؽبم معن  كالنهارً  اللي ً   ى ن آيات توحيده جعٍ م ٍب ذكر سبحانو كتعأبة الثالث متعلقو ُبى كعل

كإف جع  عليهم ، غي اهلل يأتيهم بضياء ن إلوه مى ة يـو القيام أنو لو جع  عليهم اللي  سرمدا إٔب -توبيخ

 لعباده بنيَّ  -لطفو ككرموة بغاي -ٍب، غياهلل يأتيهم بلي  يسكنوف أيو ن إلوه مى ة يـو القيام النهار سرمدا إٔب

كأنو جع  النهار ، لعم  بالنهارمن تعب اة سرتاحالنهار أنو جع  اللي  للسكوف كاالجع  اللي  ك ة حكم

 .-ة باؼبكاسب اؼبشركع -)اؼباؿ( بتغاء الرزؽ ال

ابتغاء الرزؽ ككسب اؼباؿ اغببلؿ الطيب ُب ىذا السياؽ البليغ كظباه  أقد ذكر سبحانو كتعأب

يستحق عليها  و ال ي ىو سبحانو كتعأبمً عى نً ة كجعلو من صبل، لتبتغوا من أضلو()"أضلو" حيث قاؿ: 

ى علة دالل كربي ألى ة الببلغ في ىذا السياؽ البليغ جلي ً أ، من عبادهة اغبمد كالتعبد لو كالتوحيد ُب العباد

 اؼباؿ. كاهلل أعلمة أنبي
 :ػششح  ضبِٓٚا٠٢خ اٌ

ي اؼباؿ أيها " أضبل من اهلل" ُب  (ةاآلأاقي ه)آيات توحيد هُب سياؽ بياف دالئ  توحيد ال ي ظبي
يىاتو لًقىٍوـو : )كىًمٍن آيىاتًًو مىنىاميكيٍم بًاللٍَّيً  كىالنػَّ قولو تعأب الرـكة سور  هىاًر كىابًٍتغىاؤيكيٍم ًمٍن أىٍضًلًو ًإفَّ ُب ذىًلكى آلى

يىٍسمىعيوفى(
2 

 -كسب اؼباؿ اغببلؿ من أىم مقاصد جعلو النهار لعباده  أهنا أيضا جع  اهلل سبحانو كتعأب
كلكن  ،اػبلقة أيضا فبا ال يكتسب أيها اؼباؿ من العبادات كخدمل رغم أف اإلنساف يعم  أعماال أخر 

كٓب يسمو ، "أضبل"بتغاء الرزؽ ككسب اؼباؿ كظباه عباده جبع  النهار ؽبم الى عل امتَّ  اهلل سبحانو كتعأب
 أىٍضًلًو( أفي ىذا السياؽ كُب ىذهأقاؿ: )كىابًٍتغىاؤيكيٍم ًمٍن ة ذاتو القدسي أو بنسبتو إٔبأقط ب  شرَّ " أضبل "

عباده ألعظم ى كامتنانو بو عل، ذاتو سبحانو كتعأب إٔبالفض  ة اؼباؿ "أضبل"( كإضاأة )تسمية التسمي
 اؼباؿ لئلنساف. كما قاؿ الطربم: ة أنبيى كأبلغها علة دالل
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كـبالفتو بني ، تقديره الساعات كاألكقات، ذكره: كمن حججو عليكم أيها القـو يقوؿ تعأب
لنهار مضيئا لتصرٌأكم ُب كجع  ا، كتناموف أيو، أجع  اللي  لكم سكنا تسكنوف أيو، اللي  كالنهار
 1تماسكم أيو من رزؽ ربكم(.الٍ معايشكم كى 

 : رضبو اهلل تعأب كقاؿ اؼباتريدم  
لقيو تلك اؼبكاسبى أيما ينتفعوف من أضلو ىو خى ة اآلية كقولو: )كىابًٍتغىاؤيكيٍم ًمٍن أىٍضًلًو( جه

 أهم تلك اؼبكاسبرَّ ة أيو ما عياآلة كالتجاراًت كاغبرؼى ال ي يبتغوف هبا الرزؽ......أك أف تكوف جه
 2أعلم(. كاهلل، مناأعهم ليصلوا إٔب، هم إليهامهم إياىا كأحوجى كعلَّ ، ؼرى كالتجارات كاغبً 

 ةن كتقوي ا ألمزجتكمكمن آياتو العظاـ أيضا منامكم كاسرتاحتكم تقويبن كقاؿ الشيخ علواف: 
 لبكم اؼبعاش أيهما من أضلو.لقواكم باللي  كالنهار كقت عركض الفتور كالعناء كابتغاؤكم كط

 : اٌزبعغ ػششحٚا٠٢خ 

ا عىٍذبه  :ال ي ظبي القرآف اغبكيم اؼباؿ أيها "أض  اهلل" قولو تعأب  )كىمىا يىٍستىًوم اٍلبىٍحرىاًف ىىذى
منا طىرًياا كىتىٍستىٍخرًجيوفى  ا ًمٍلحه أيجىاجه كىًمٍن كي ٍّ تىٍأكيليوفى غبٍى اٍلفيٍلكى ل تػىٍلبىسيونػىهىا كىتػىرى ة ًحٍليى  أػيرىاته سىائًغه شىرىابيوي كىىىذى

ًأيًو مىوىاًخرى لًتىٍبتػىغيوا ًمٍن أىٍضًلًو كىلىعىلَّكيٍم تىٍشكيريكفى(
3 

ا عىٍذبه أػيرىاته  )قاؿ اإلماـ جبلؿ الدين احمللي: سىاًئغه )ة ( شديد العذكبكىمىا يىٍستىًوم اٍلبىٍحرىاًف ىىذى

ا ًمٍلحه أيجىاجه ربو )شي (شىرىابيوي  منا طىرًياا( منهما )كىًمٍن كي ٍّ )ة ( شديد اؼبلوحكىىىذى ( ىو السمك تىٍأكيليوفى غبٍى

( اٍلفيٍلكى تبصر ) (لكىتػىرى ( ىي اللؤلؤ كاؼبرجاف )تػىٍلبىسيونػىهىا ةن ًحٍليى ( من اؼبلح كقي  منهما )كىتىٍستىٍخرًجيوفى )

( لًتىٍبتػىغيوا)ة بريح كاحدة كمدبر ة قبلها أيو مسبخر اؼباء أم تشقو جبري (مىوىاًخرى السفن )أيو( ُب ك  منهما )

 4.ذلكى اهلل عل (كىلىعىلَّكيٍم تىٍشكيريكفى )ة بالتجار  ( تعأبًمٍن أىٍضًلوً تطلبوا )

                                                 

 87صػ  20جامع البياف ُب تفسيالقرآف حملمد بن جرير الطربم جػ -1
ىػ( 333و منصور اؼباتريدم( )اؼبتوَب: ، اؼبؤلف: )ؿبمد بن ؿبمد بن ؿبمود، أب87صػ  8تفسي اؼباتريدم )تأكيبلت أى  السنة(، جػ  -2

، الناشر: دار الكتب العلمية   10ـ، عدد األجزاء:  2005 -ىػ  1426بيكت، لبناف، الطبعة: األكٔب، -احملقق: د. ؾبدم باسلـو
 .12 -أاطر -3
ىػ(، كجبلؿ الدين عبد الرضبن 864، اؼبؤلف )للنصف الثا٘ب( جبلؿ الدين ؿبمد بن أضبد احمللي )اؼبتوَب: 573تفسي اعببللني صػ  -4

 . ة، الطبعة: األكٔبالقاىر  -ىػ()للنصف األكؿ من التفسي(، الناشر: دار اغبديث 911بكر السيوطي )اؼبتوَب:  بن أيب



 انًبحج انثاًَ –انفصم األول  –انباب األول 

 

46 

 

لًتىٍبتػىغيوا ًمٍن )ة الكريبة ُب ىذه اآلي غيه كثي من اؼبفسرين ُب تفسي قولو تعأب ككذلك قاؿ

 1.ة( بالتجار أىٍضًلوً 

 ككما قاؿ الطربم: 

، يقوؿ: لتطلبوا بركوبكم ُب ىذه البحار ُب الفلك من معايشكم( لًتىٍبتػىغيوا ًمٍن أىٍضًلوً : )كقولو 

، كما رزقكم منو من طيبات الرزؽ، تسخيه ذلك لكمى كتشكركا اهلل عل، كلتتصرأوا أيها ُب ذباراتكم

 2.كأاخر اغبلي

 .ةنفسو الكريب أو بإضاأتو إٔب"الفض " كشرَّ ة اؼباؿ ُب ىذه اآليى ظبالقرآف اغبكيم أقد رأينا أف 

 )لعلكم تشكركف(.: عباده حيث أنو قاؿى السياؽ أنو ذكره ُب سياؽ االمتناف بو علة كببلغ

اؼباؿ ة أنبيى علة للداللة عظيمة كىذا السياؽ ببلغة الشريفة كاإلضاأ، ةأفي ىذه التسمي

 اؼباؿ اغببلؿ الطيب. من اهلل عزكج  لعباده إلكتساهبمة اؼبخلوقة اؼبكتسب بالطرؽ اؼبشركع

)اللَّوي الًَّذم سىخَّرى لىكيمي اٍلبىٍحرى لًتىٍجرًمى اٍلفيٍلكي ًأيًو بًأىٍمرًًه  :قولو تعأبلر كاآلية اغبادية كالعشركف 

كىلًتىٍبتػىغيوا ًمٍن أىٍضًلًو كىلىعىلَّكيٍم تىٍشكيريكفى(.
3 

 "أضلو".ة تسب بالطرؽ اؼبشركعكيم اؼباؿ اغببلؿ الطيب اؼبكالقرآف اغبى أيضا ظبة ُب ىذه اآلي

كتسابو لعباده ُب سياؽ ا تيسيه ابتغاء اؼباؿ ك ة ذكر نعم السياؽ أنو سبحانو كتعأبة كمن ببلغ
حدانيتو كذلك أم: إف اإللو اغبق للعباد ىو الذم ك ة كجعلو دليبل ؼبعرأتو كمعرأة تعريفو العباد بنفسو الكريب

 :ةالرزؽ من أقطار العآب كما قاؿ الطربم ُب تفسي ىذه اآلي بتغاءال سخر ؽبم البحر إلجراء السفن أيو
 ذكره: يقوؿ تعأب

ال ي بيَّنها لكم ، الذم أنعم عليكم ىذه النعم، و لى إالَّ ة الذم ال تنبغي األلوى، )اهلل( أيها القـو
 كم كتصٌرأكم ُب الببلد كىو أنو )سىخَّرى لىكيمي اٍلبىٍحرى لًتىٍجرًمى( السفن )أيو بأمره( ؼبعايش، ُب ىذه اآليات

                                                 

 417صػ  6أنظرتفسي البغوم جػ  -1
 450صػ  20جامع البياف ُب تأكي  القرآف للطربم جػ -2
 12 -اعباثية  -3
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كينهاكم ، تسخيه ذلك لكم أتعبدكه كتطيعوه أيما يأمركم بوى كلتشكركا ربكم عل، لطلب أضلو أيها
 1عنو(.
 :ػّب لجٍٙبخ فصً ٘زٖ ا٠٢خ غثال

 :ُب أصلها عمَّاقبلها كقاؿ ابن عاشور مبينا السر الببلغي 
ن العوآب كتصاريف أحواؽبا من حيث إهنا استئناؼ ابتدائي لبلنتقاؿ من التذكي دبا خلق اهلل م

التذكي دبا سخر اهلل للناس من اؼبخلوقات كتصاريفها من حيث كانت  إٔب، ةالوحدانيى دالالت عل
.ىارى دِّ قى أع للناس تقتضي أف يشكركا مي منا

2 
 :ةالكريبة أيضا ُب ىذه اآليل أخر ة عديدة بن عاشور أوائد ببلغياكقد ذكر اإلماـ 

 ر( قاؿ: بفع  )سخَّ  تعليق اجملركرة أائد :األكٔب
أف ىذه التصاريف ى عل(مٍ كي لى )بقولو:ة ببلـ العل ركري اجملر" ُب اؼبوضعني ي "سخَّ ق بفعلى لِّ كلذلك عي  

كلكن لوحظ ، كتصريف الرياح، كما أنزؿ اهلل من السماء من ماء، آيات أيضا مث  اختبلؼ اللي  كالنهار
كالفطن يستخلص من اؼبقامني كبل ، ةما أيها من الدالل 3لكىنا ما أيها من النعم كما لوحظ ىنا

 4.االحتباؾ ما يشبوى األمرين عل
ُب قولو اؼبذكور  (رضبو اهلل تعأبىو ما أشار إليو اؼبفسر )ابن عاشور ة كاإلحتباؾ ُب ىذه اآلي

من حيث إهنا  )استئناؼ ابتدائي لبلنتقاؿ من التذكي دبا خلق اهلل من العوآب كتصاريف أحواؽبا :آنفا

التذكي دبا سخر اهلل للناس من اؼبخلوقات كتصاريفها من حيث كانت  إٔب، ةالوحدانيى دالالت عل

 .رىا(دِّ قى مناأع للناس تقتضي أف يشكركا مي 

 : ٍب قاؿ

                                                 

 65صػ  22  القرآف جػ جامع البياف ُب تأكي -1
 335صػ  25التحرير كالتنوير جػ  -2
 من ىذه السورة. 5لع  مراداؼبفسر من قولو: "ىناؾ " ُب اآلية رقم  - 3
)النوع الثالث: ما يسمى باالحتباؾ كىو من ألطف  قاؿ السيوطي رضبو تعأب: تعريف االحتباؾ:، 336صػ  25التحرير كالتنوير جػ  -4

.... كىو أف وبذؼ من األكؿ ما أثبت نظيه ُب الثا٘ب كمن الثا٘ب ما أثبت نظيه ُب األكؿ كقولو تعأب: )كمث  الذين  األنواع كأبدعها..
التقدير كمث  األنبياء كالكفار كمث  الذم يىنعق كالذم يينعق بو أحذؼ من األكؿ (171كفركا كمث  الذم ينعق.... اآلية()البقرة: 

. كُب (204ص 3)اإلتقاف ُب علـو القرآف:ج عليو كمن الثا٘ب الذم ينعق بو لداللة "الذين كفركا" عليو.األنبياء لداللة "الذم ينعق" 
  251ص  3موضع آخرمن اإلتقاف جعلو السيوطي رضبو اهلل من أنواع اإلهباز.)ينظر اإلتقاف ُب علـو القرآف ج
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 1.ةا لوحظ ىنالك ما أيها من الداللكلكن لوحظ ىنا ما أيها من النعم كم

ُب  -كىناؾ -، ةاؼبلحوظني ُب اؼبوضعني ىنا ُب ىذه اآلي أف األمرين يريد اؼبفسر رضبو اهلل تعأب

أحدنبا ة ي ُب كبل اؼبوضعني بداللفً كتي كلكن اي ، حوظاف ُب اؼبوضعني كليهمااآليات ال ي قبلها كليهما مل

 أهذا من اإلحتباؾ. كاهلل أعلم، اآلخرى عل

الذم )اهلل ة الكريبة اآلي ىذهة ُب بداية تعريف جزئي اعبملة ىي أائدة الثانية الببلغية كالفائد

 سخرلكم...(.

كىو  اغبصرى  ين مفيده كتعريف اعبزأى ، مسند إليو كاؼبوصوؿ مسندة كاسم اعببللبن عاشور: اقاؿ  

 إنعاـ ُب السماكات كاألرض من وبسب أف تسخي البحر كتسخي ماة اؼبشركني منزل قصر قلب بتنزي 

أكاف ىذا ، 2(ع  من ذلكم من شيءى  من شركائكم من يف) :من شركائهم كقولو تعأب

 3القصر إبطاال ؽبذا الزعم الذم اقتضاه ىذا التنزي .(
 :ؼششْٚٚا٠٢خ اٌ

 :ال ي ظبي اؼباؿ أيها "أضبل من اهلل" قولو تعأب 

اًجرًينى الًَّذينى أيٍخرًجيوا ًمٍن ًديىارًًىٍم كىأىٍموىاؽبًًٍم يػىٍبتػىغيوفى أىٍضبلن ًمنى ا للًَّو كىرًٍضوىاننا كىيػىٍنصيريكفى )لًٍلفيقىرىاًء اٍلميهى

) اللَّوى كىرىسيولىوي أيكلىًئكى ىيمي الصَّاًدقيوفى
4 

 :ةأبوالسعود ُب تفسي ىذه اآليقاؿ اإلماـ 

 5(ةُب اآلخر ة الدنيا كمرضا رزقا َب طالبني منو تعأبل  كرضوانا( أيبتغوف أضبل من اهلل)

 :لقولو تعأب ةالفوائد الببلغيكقاؿ اإلماـ أبوالسعود ُب بياف 

 ء من اإلخراج من ىاستحقاقهم للفى عل ؿ   دبا يدي فوا أكالن صً كي )يبتغوف أضبل من اهلل كرضوانا(  

 

                                                 

 336ص 25التحرير كالتنوير ج - 1
 40 -الرـك  -2
 الباحث.من قولو "ىذا التنزي ": ما قاؿ آنفا: كىو قصر قلب بتنزي  اؼبشركني..اْب(  )كمراد اؼبفسر 336صػ  25جػ ير التحرير كالتنو  -3
 8 -اغبشر -4
 228صػ  8تفسي أيب السعود جػ -5
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 1د ذلك ثانيا دبا يوجب تفخيم شأهنم كيؤكده(.يِّ الديار كاألمواؿ كقػي 
 :ٚاٌؼششْٚ  ذبد٠خٚا٠٢خ اٌ

 :ظبي اؼباؿ أيها "أض  اهلل" قولو تعأبال ي 

ًثينا لىعىلَّكيٍم ة الصَّبلى  )أىًإذىا قيًضيىتً  أىانٍػتىًشريكا ُب اأٍلىٍرًض كىابٍػتػىغيوا ًمٍن أىٍضً  اللًَّو كىاذٍكيريكا اللَّوى كى

) تػيٍفًلحيوفى
2 

 :قاؿ البغوم رضبو اهلل تعأب

أانتشركا ُب ة أم إذا أرغ من الصبل أانتشركا ُب األرض(ة أإذا قضيت الصبلقولو عز كج : ) 

 3.(ةإباح يعين الرزؽ كىذا أمري  تصرؼ ُب حوائجكم )كابتغوا من أض  اهلل(كالة رض للتجار األ

 قاؿ ابن عاشور رضبو اهلل: 

كاؼبراد بػ"أض  اهلل" اكتساب اؼباؿ .ةكاألمر ُب أانتشركا ُب األرض كابتغوا من أض  اهلل لئلباح

 4كالرزؽ(.

لطلب اؼبكاسب كالتجارات  (كا ُب اأٍلىٍرضً أىانٍػتىًشري ة أىًإذىا قيًضيىًت الصَّبلى كقاؿ السعدم رضبو اهلل: )

كىاذٍكيريكا اللَّوى  أقاؿ: )، ر اهلل باإلكثار من ذكرهأم، عن ذكر اهللة الغفلة مظن، ةكؼبا كاف االشتغاؿ ُب التجار 

ًثينا ر من ذكر اهلل أكرب أإف اإلكثا((لىعىلَّكيٍم تػيٍفًلحيوفى )، جنوبكمى م كعلأم ُب حاؿ قيامكم كقعودك (كى

 5.اب الفبلحأسب
 اٌغ١بق:خ ثالغ

اؼباؿ كالرزؽ اغببلؿ  كابتغاءة نتشار ُب األرض للمكاسب كالتجار األمر باالكفبا يبلحظ ىنا أف 

اؼباؿ "أض  اهلل" أيهما ألكضح ة ٍب تسمي، ةكلكن السياؽ الذم كردت أيو ىذه اإلباحة باحكإف كاف لئل

 لكسبو.ة رؽ ككسائ  مشركعاؼباؿ الذم يكتسبو العباد بطة أنبيى علة كأبلغ دالل
                                                 

 اؼبرجع نفسو  -1
 10 -اعبمعة  -2
 123صػ 8معآب التنزي  ُب تفسيالقرآف جػ  -3
 227صػ  28جػ -التحرير كالتنوير -4
ىػ، 1376، اؼبؤلف: عبد الرضبن بن ناصر بن عبد اهلل السعدم )اؼبتوَب: 863صػ  1تيسي الكرٙب الرضبن ُب تفسي كبلـ اؼبناف جػ -5

 ـ 2000-ىػ 1420احملقق: عبد الرضبن بن معبل اللووبق، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األكٔب 
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 اٌغ١بق: خ ِض٠ذ ِٓ رٛض١خ ثالغ شئ

ة ذاف الصبلعند أة اعبمة صبل ذكراهلل يعن ٔبأكال أمر اؼبؤمنني برتؾ البيع كبالسعي إ إف اهلل تعأب

ال ي  ة كما أمر أى  القرية  يـو اعبمعٓب يأمرىم برتؾ البيع كالشراء كاؼبكاسب منذ صباح أم  -ال قبلها -

ف ذً أى ة اعبمعة صبلٍب عندما انتهوا من أداء ، لسبتالبحر من صيد السمك طواؿ يـو اة ضر كانت حا

لكسب اؼباؿ اغببلؿ ة من البيع كالتجار ة ؽبم باالشتغاؿ دبا كاف قد أمر برتكو عند نداء الصبل

ذم أص  األمر الة ف ؽبم بذلك بصيغذً كإمبا أى ، نوا بو من أداء حقوؽ اهلل كحقوؽ العبادكَّ ليتمى ،الطيب

سبي  اإلهباب باؼبأمور بو عند ى كعل1عند الببلغيني -ستعبلء سبي  االى طلب األمر علكضعو لً 

الفرد ة اؼباؿ غبياة أنبيى علة الذكر اغبكيم ُب الداللة أهذا من ببلغ - 2،األحناؼ من األصوليني

أسركا  رضبهم اهلل تعأب اؼباؿ "أض  اهلل" كلو أف بعض اؼبفسرينة كاجملتمع بإختيار ىذا األسلوب كتسمي

 :قولو تعأب

ىو  -ح آنفاًر كما شي   -األنسب بالسياؽ كابتغوا من أض  اهلل( بطلب العلم أيضا كلكن اؼبعن)

الشغ  الذم كانوا  ذلكى ألماانتهة عنو لبلشتغاؿ بأداء الصبلعوانً طلب الرزؽ كاؼباؿ الذم كانوا قد مي 

باالنتشار ُب األرض كطلب أض  اهلل أم االشتغاؿ  - ةن احكلو إب -ركامن أجلو من طلب اؼباؿ أمً منعوا

 بالبيع ككسب اؼباؿ كالرزؽ اغببلؿ الطيب. كاهلل أعلمل أخر ة مر 
 ٚاٌؼششْٚٚا٠٢خ اٌضب١ٔخ

 :لو تعأبلقرآف اغبكيم أيهااؼباؿ "أض  اهلل" قو ال ي ظبي ا

ري  ةه ٍيً  كىًنٍصفىوي كىثػيليثىوي كىطىائًفى ًمٍن ثػيليثىًي اللَّ  )ًإفَّ رىبَّكى يػىٍعلىمي أىنَّكى تػىقيوـي أىٍدٗبى  ًمنى الًَّذينى مىعىكى كىاللَّوي يػيقىدِّ

ى يىكيوفي ًمٍنكيٍم مىٍرضى اللٍَّي ى كىالنػَّهىارى عىًلمى أىٍف لىٍن ربيٍصيوهي أػىتىابى عىلىٍيكيٍم أىاقٍػرىءيكا مىا تػىيىسَّرى ًمنى اٍلقيٍرآًف عىًلمى أىٍف سى 

ًبيً  اللًَّو أىاقٍػرىءيكا مىا تػىيىسَّرى ًمٍنوي كىآخىريكفى يىٍضرًبيوفى ُب   اأٍلىٍرًض يػىٍبتػىغيوفى ًمٍن أىٍضً  اللًَّو كىآخىريكفى يػيقىاتًليوفى ُب سى

                                                 

 ب خانو مقاب  آراـ باغ كراتشي باكستاف، اؼبطبوع ُب قديبي كت225أنظر ـبتصر اؼبعا٘ب صػ -1
قاؿ الشيخ حساـ الدين: أإف صيغة األمر لفظ خاص من تصاريف الفع  كضع ؼبعن خاص، كىو طلب الفع ، كموجبو عند  -2

 186، 185اعبمهور: اإللزاـ إال بدلي (. أنظر: اغبسامي ُب أصوؿ الفقو 
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اة كىأىًقيميوا الصَّبلى  ديكهي عً ة كىآتيوا الزَّكى ٍيو ذبًى ميوا أًلىنٍػفيًسكيٍم ًمٍن خى ٍندى اللًَّو ىيوى كىأىٍقرًضيوا اللَّوى قػىٍرضنا حىسىننا كىمىا تػيقىدِّ

يػٍرنا كىأىٍعظىمى أىٍجرنا كىاٍستػىٍغًفريكا اللَّوى ًإفَّ اللَّوى غىفيوره رىًحيمه(. خى
1 

كغيىا ة قاؿ ابن عباس رضي اهلل عنو: )كآخركف يضربوف( يساأركف )ُب األرض( بالتجار 

 2اللي (ة عليهم صبل ق  من رزؽ اهلل كغيه يشي  يطلبوف )من أض  اهلل( ()يبتغوف

أىم: الت جَّار كىسىائًر  األىٍرض يػىٍبتػىغيوفى من أض  اهلل(كىآخىريكفى يٍضربيوفى ُب اؿ السمعا٘ب: قػىٍولو: )كق

اٍلميسىاًأرين(.
3 

رسوؿ ى أياـ نزكؿ الوحي علة اؼبزم  ال ي نزلت ُب بداية ُب سور ة الكريبة اآلي أقد رأينا ُب ىذه

اهلل رسولو الكرٙب عليو  أأمرى  بعدي ة اػبمس مفركض اهلل عليو كسلم عندما ٓب تكن الصلواتى اهلل صل

كقراءتو كترتي  القرآف الكرٙب أيها ة أأض  الصلوات كالتحيات كالتسليم بقياـ حوإب نصف اللي  ُب الصبل

ا اٍلميزَّمِّ ي  :بقولو تعأب أىٍك زًٍد عىلىٍيًو كىرىتًِّ  اٍلقيٍرآفى  - ًنٍصفىوي أىًك انٍػقيٍص ًمٍنوي قىًليبلن  -قيًم اللٍَّي ى ًإالَّ قىًليبلن  -)يىا أىيػ هى

.)  4تػىٍرتًيبلن

 اهلل عليو كسلم كألصحابو رضواف اهلل عليهم أصبعنيى أما زاؿ األمر كذلك لرسوؿ اهلل صل

 :ةاهلل الكرٙب عليهم كأنزؿ ىذه اآلي ٍب خفف، ةن مد

 ...  5(ة.اآلي)إف ربك يعلم أف تقـو

كأعفاىم من قياـ نصف اللي  أك ثلثو ، ر ؽبمقدر ما تيسَّ التهجد بة ىم أف يقوموا ُب صبلكأمرى 

ؽبذا التخفيف ذكر سفر التجار البتغاء الرزؽ ككسب اؼباؿ اغببلؿ ة ن بني تلك األسباب اؼبقتضيأمً 

                                                 

 20 -اؼبزم   -1
 491صػ  1س جػ تنوير اؼبقياس من تفسي ابن عبا -2
، اؼبؤلف: أبو اؼبظفر، منصور بن ؿبمد بن عبد اعببار ابن أضبد اؼبركزل السمعا٘ب التميمي 85صػ  6تفسي القرآف للسمعا٘ب جػ  -3

السعودية،  -ىػ(، احملقق: ياسر بن إبراىيم كغنيم بن عباس بن غنيم، الناشر: دار الوطن، الرياض 489اغبنفي ٍب الشاأعي )اؼبتوَب: 
 ـ1997 -ىػ1418طبعة: األكٔب، ال

 4-1-اؼبزم   -4
 20-اؼبزم  -5
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من أداء حقوؽ األى  كاألكالد كغيىم ككذلك ة الطيب ليتمكنوا بو من القياـ باؼبسؤكليات األسري

اهلل كاعبهاد ُب سبي   إٔبة الفقراء كاؼبساكني كُب سبي  الدعو ى ن اإلنفاؽ علمة باؼبسؤكليات االجتماعي

كىآخىريكفى يىٍضرًبيوفى ُب اأٍلىٍرًض يػىٍبتػىغيوفى ًمٍن ى )عىًلمى أىٍف سىيىكيوفي ًمٍنكيٍم مىٍرضى : اهلل باألمواؿ كاألنفس أقاؿ

ألداء حقوؽ ل األخر ة كالطرؽ اؼبشركعة جار أىٍضً  اللًَّو...( أذكر اؼباؿ اغببلؿ الطيب الذم يكتسبونو بالت

أسماه "أض  اهلل"؛ أفي ىذه ة كاإلجتماعية اهلل بو كحقوؽ العباد كالقياـ جبميع اؼبسؤكليات الفردي

كسبو ة  أنبيى اؼباؿ اغببلؿ الطيب كعلة أنبيى علة كىذا السياؽ اعبلي  ألعظم داللة الشريفة التسمي

 كاهلل أعلم .ةعاؼبشرك ة كاغبصوؿ عليو للمآرب الطيب

 :ةالزحيلي ُب تفسيه ؽبذه الكريبة كما قاؿ الدكتور كىب

قد يفرض أك ، كزبفيف، ةكسهول، سرو و دين يي كل    اإلسبلـي  .عباده ُب قياـ اللي ى يف اهلل علزبف

، ٍب يرأع الفرض أك الندب مث  قياـ اللي ، الوحي اإلؽبية يطلب أيو شيء لظرؼ من الظركؼ ُب أارب

ة الدكاـ كاالستمرار موصوأا بصفة جهى ليكوف اؼبطلوب عل، ةكنعم كإحسافه ، ةمن اهلل كرضب كذلك أض ه 

منها ما كرد ُب قياـ اللي  الذم كاف مطلوبا إما ، ةكآيات التخفيف متنوع .ةاليسر كدأع اغبرج كاؼبشق

 1حبسب اػببلؼ اؼبذكور بني العلماء(.، الندبى الوجوب أك علة جهى عل

 كأضاؼ قائبل: 

 2.كجع  السفر ؽبا كالسفر للجهاد، ةالضرب ُب األرض للتجار ة أضيلة ُب ىذه اآليك 

اؼباؿ اغببلؿ اؼبكتسب بالوسائ  ة أنبيى علة ُب الداللاغبكيم النظم ة ذا أيضا من ببلغهأ

السعي ُب ة أنبيى علة ككذلك ُب الدالل، كذلكة  اؼبشركعة كاألغراض الدنيوية لؤلغراض الديني، ةاؼبشركع

 أعلم. كاكتسابو. كاهلل سبحانو كتعأب طلبو

                                                 

 -دمشق، الطبعة: األكٔب  -، اؼبؤلف: د. كىبة بن مصطفى الزحيلي، الناشر: دار الفكر 2765صػ 3تفسي الوسيط للزحيلي جػ -1
 ؾبلدات ُب ترقيم مسلس  كاحد 3ىػ، عدد األجزاء:  1422

 (2767صػ 3لي جػ)تفسي الوسيط للزحي -اؼبرجع نفسو  -2
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كالعشركف قد دلَّت على أنبِّيَّة اؼباؿ اغببلؿ الطيب اؼبكتسىب بالطرؽ ثناف أهذه اآليات اال

. إضاأتو إٔب اهلل سبحانو كتعأببكخاصة بتسميتو "أضبل " كبالزيادة ُب تشريفو اؼبشركعة بأساليب شىتَّ 

 مايلي من السياقات :أي عربَّ عن اؼباؿ باسم " الفض  " كيبكن أف يبلحظ أف القرآف اغبكيم قد 

كأصحابو للرسوؿ صلى اهلل تعأب عليو كسلم باغبصوؿ على أمواؿ الغنائم سياؽ التبشي  ُب-1

....(آؿ عمراف, ـ رضواف اهلل تعأب عليهمالكرا   74-كما ُب قولو تعأب:)أانقلبوا بنعمة من اهلل كأض و

 أض  " للتفخيم .  كزيد ُب أنبيتو بتنكي "

 االمتناف بتيسي أسباب حصوؿ اؼباؿ .كُب سياؽ -2

 كُب بياف إباحة التجارة لكسب اؼباؿ اغببلؿ أثناء سفر اغبج.-3

كُب كعداهلل سبحانو كتعأب لعباده إثراألمر باإلنفاؽ من طيبات ماكسبوا ُب مقابلة كعد -4

ـ اسم الشيطاف على اػبرب الفعليِّ   الشيطاف , كعدىم مغفرة منو كأضبلن , كيبلحظ ىنا أنو كما قيدِّ

اغبكم الذم سيق لو الكبلـ كشؤًمو لتحذير اؼبسلمني من إطاعة أمر الشيطاف, كذلك ُب  لئليذاف بذِـّ 

ـ اسم اعببللة ُب قولو :)كاهلل يعدكم مغفرة منو كأضبلن...البقرة  (لئليذاف بفخامة  268-مقابلتو قيدِّ

كتربيكو بربكة اسم اعببللة لرتغيب اؼبسلمني ُب اإلأاقولتفخيم شأف الفض  اغبكم الذم سيق لو الكبلـ 

 كيًعدكا بو.كاهلل أعلم .
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 اٌّبي:خ أ١ّ٘ٝ ا٠٢بد اٌزٟ ثجالغزٙب رذي ػٍخ ثم١:اٌّجذش اٌضبٌش

ة بتسمي -ل مع جوانب كطرؽ أخر -اؼباؿ ة أنبيى عل تقد دلعشرة آية اثن ي أف  ليوًحظلقد 

 اؼباؿ بتسميتو "أضبل من اهلل" ة أنبيى دلت علة ف آيك كعشر نتاف اث اؼباؿ "خيا" ك

 . اؼباؿة أنبيى ال ي بببلغتها تدؿ علعزَّ كج َّ آخر من آيات كتاب اهلل  كىناؾ عدد كبي
 األٌٚٝ ا٠٢خ

ليوىنَّكيٍم ًبشىٍيءو ًمنى اػبٍىٍوًؼ كىاعبٍيوًع كىنػىٍقصو ًمنى اأٍلىٍموىاًؿ :منها قولو تعأب كىاأٍلىنٍػفيًس كىالثَّمىرىاًت "كىلىنىبػٍ

كىبىشًِّر الصَّاًبرًينى"
(1). 

 :هلل تعأبا رضبوزـبشرم يقوؿ ال

 (2)بقلي  من ك  كاحد من ىذه الببليا كطرؼ منو" (ءو ى ًبشى )" 

 نقصان  أإفَّ ’ (كىاأٍلىنٍػفيًس كىالثَّمىرىاًت  كىنػىٍقصو ًمنى اأٍلىٍموىاؿً  )" ُب عليو تنكي "نقصو  ييقاسى أف  يبكنك  

ٍب اعبمع بني األمواؿ كاألنفس كالثمرات ُب ىذا النقص ، يسيا من األمواؿ ببلء ُب تعبي النظم القرآ٘ب

  ىنا كنقص عً ألف نقص األمواؿ جي ، اؼباؿة أنبيى علة بليغ ةه أيو دالل ,ك  ذلك ببلءن ة  اليسي كتسمي

ال إذا كانت لؤلمواؿ كاألنفس ىي أف ذلك النقص ال يكوف ببلء كامتحانا إ" كمن البد ببلءن  األنفس "

، هاأكيف إذا ىلكت ىذه األشياء كل   منها ببلءن  يسيه  كإذا كاف نقصه ، لئلنسافة كبي ة  كالثمرات أنبي

ة اؼباؿ غبياة أنبيى أجيمع ىذه األمور تدؿ علة كإذا كاف نقصها ببلء أوجودىا كزيادهتا بالتبع يكوف نعم

 اؼباؿ.ة أنبيى علة بليغة دالل دؿَّ ة موجز ة بعبار أقد رأينا أف النظم القرآ٘ب ، اإلنساف

ة أهذه اآلية، النظم القرآ٘ب ُب السياؽ الذم كردت أيو ىذه اآلية ر ُب ببلغنظى يي ل أخر ة كمر  

ُب ىذه ة كردت ُب سياؽ اعبهاد كالقتاؿ الذم يصيب اإلنساف أيو أنواع من الببلء كاالمتحانات اؼبذكور 

عند ما تعلن ة اؼبسلمة اغبقة ألمواؿ كاألنفس كالثمرات ألف اعبماعمن اػبوؼ كاعبوع كنقص اة اآلي

كعند ما ىبرج ، أإهنم ىبوأوهنا كيهددكهنا بإضرارىم ُب أمواؽبم كأنفسهمة الطاغية اعبهاد ضد القوات الظاؼب
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نفسو قد يتحم  اعبوع كالعطش كيذىب شيء من مالو ى اجملاىد ُب سبي  اهلل للجهاد أإنو مع خوأو عل

كعند ما ىبرج اجملاىد للجهاد أيرتؾ أىلو كأموالو كضيعتو كحدائقو كحقولو أعند غيابو يكوف ك  ، أيضا

رىم كبشَّ ة بالصرب كالصبلة أمرىم باالستعان الن أكَّ  ذلك ُب خطر من النقص كالضرر أاهلل سبحانو كتعأب

أنو  حىتة السرمدية األبدية غبيابا، ر من ييقتى  منهم ُب سبي  اهللٍب بشَّ ، بأنو مع الصابرين كيبل يفزعوا

ة ألنفس اؼبؤمنني كتقويتها ببشارات عظيمة كالطمأنة أبعد ىذه التوطئ، الناس من تسميتهم أمواتان ى هن

ل بقولو " كىبىشًِّر الصَّاًبرًينى" أأعاد ؽبم البشر ة كختم ىذه اآلي، جاء بإخبارىم بأنو سيبلوىم هبذه األمور

االبتبلء ة عملهم عند إصابة بتفصي  بعد ذكر الئحل أخر ة إصباؿ كمر ب ةن مر  -ة ىذه اآلية ُب خاسب

ٍم كىرىضٍبى : أقاؿ - باسرتجاعهم كرضاىم بقضاء اهلل أيهم كىأيكلىًئكى ىيمي ة " أيكلىًئكى عىلىٍيًهٍم صىلىوىاته ًمٍن رىهبًِّ

 النظم القرآ٘ب اؼبعجز.ة و من ببلغ( أهذا كل  1اٍلميٍهتىديكفى")

 "بشيء".ة:كم" كالثاني"كلنبلونَّ : األكٕبة:لمتني ُب اآليكى  بقي الكبلـ عل

 ؟"شيء" ما أائدهتاة أكال: ننظر ُب كلم

 (2)بقلي  من ك  كاحد من ىذه الببليا كطرؼ منو": "بشيء" :زـبشرمآنفا قوؿ ال قد مرَّ  

 ىذا الفرؽ بني إٔبة كإشار ، هتوينان للخرب اؼبفجع (شيءو ة )" كجيءى بكلم: قاؿ اإلماـ ابن عاشور

"أىأىذىاقػىهىا اللَّوي : كما ُب قولوة،  بعض األمم عقوبى االبتبلء كبني اعبوع كاػبوؼ اللذين سلطهما اهلل عل

لًبىاسى اعبٍيوًع كىاػبٍىٍوًؼ دبىا كىانيوا يىٍصنػىعيوفى"
من أظباء  (شيءة )" ألف كلم: أقاؿة عامة ٍب ذكر قاعد، (3)

" شيء " ة م أف اؼبتكلم ما زاد كلملً نت بو عي يِّ اسم جنس أك بػي  ٔبأإذا أضيفت إة، العامَّ ة األجناس العالي

اسم اعبنس الذم ذكره اؼبتكلم بعدىا لو ى قب  اسم ذلك اعبنس إاٌل لقصد التقلي  ألف االقتصار عل

أف تنكي اسم اعبنس ليس ى شيء إاٌل كالقصد أف يدؿ علة أما ذكر كلم، غىناءىىا شاء اؼبتكلم ألغن

 .(4)التحقي"ى علة أبقي لو الدالل، لتنويعللتعظيم كال ل
 ٚا٠٢خ اٌضب١ٔخ 
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ًؼ اللٍَّيً  :)اإلنساف قولو تعأبة اؼباؿ غبياة أنبيى علة الدال ٍلًق السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض كىاٍخًتبلى ًإفَّ ُب خى

اًء ًمٍن مىاءو أىأىٍحيىا بًًو اأٍلىٍرضى  كىالنػَّهىاًر كىاٍلفيٍلًك الَّ ًي ذبىٍرًم ُب اٍلبىٍحًر دبىا يػىنػٍفىعي النَّاسى كىمىا أىنٍػزىؿى اللَّوي ًمنى السَّمى

ا ًمٍن كي ِّ دىابَّ  يىاتو ًلقىٍوـو ة بػىٍعدى مىٍوهًتىا كىبىثَّ ًأيهى ًر بػىنٍيى السَّمىاًء كىاأٍلىٍرًض آلى كىتىٍصرًيًف الرِّيىاًح كىالسَّحىاًب اٍلميسىخَّ

(1).(يػىٍعًقليوفى 
  

ٛةٍاألع ثالغخ
 : 

أإف ىذه ة، أك التزامية ضمني ةن اإلنساف داللة اؼباؿ غبياة أنبيى دلت عل 2األكٔبة انت اآليإف ك

حيث قداستخدـ االسم ة كمباشر ة صروبة مطابقية اإلنساف داللة اؼباؿ غبياة أنبيى تدؿ علة اآلي

 (بىٍحًر دبىا يػىنػٍفىعي النَّاسى ُب الٍ كىاٍلفيٍلًك الَّ ًي ذبىٍرًم  )أقد قي :الصريح " اؼباؿ "اؼبوصوؿ" ما " بدالن من االسم 

" يػىنػٍفىعي ة ال ي جاءت صلتها صبلة بدال من أف يقاؿ "ذبرم ُب البحر باؼباؿ كغيه" أاختيار "ما" اؼبوصول

" كما ذكر الببلغيوف من أوائد استخداـ االسم اؼبوصوؿ كونو مفيدا لزياد  (3).التقريرة النَّاسى

 اؼباؿ للناس.ة أنبيى نيصَّ عل أبهذا األسلوب للنظم اغبكيم قد

 اٌغ١بق:خ ثالغ

القرآف اغبكيم ُب ىذا اؼبقاـ أيضا أف القرآف الكرٙب ذكر كوف اؼباؿ ناأعا للناس هبذا ة كمن ببلغ

ال ي قبلها قاؿ ة أفي اآلية، دالئ  توحيد اهلل كقدرتو العظيمى ال ي اشتملت علة األسلوب ُب اآلي

 ىيوى الرَّضٍبىني الرًَّحيمي(ًحده الى ًإلىوى ًإالَّ كىًإؽبىيكيٍم ًإلىوه كىا:)تعأب
ة اهلل سبحانو أكال بوحدانيالقآف اغبكيم أأعلن ، (4)

دالئ  توحيده كقدرتو كذكر منها الفلك ال ي ذبرم  رى ذكى ، -ال ي كرد أيها ذكر اؼباؿ ة ٍب ُب اآلي - كتعأب

من خلق  -ألف ىذه األمور كلها ، اؼباؿ ةأنبيى أهذا السياؽ أيضا يدؿ عل، دبا ينفع الناسُب البحر 

كمنها: الفلك ال ي ذبرم ، عبادهى ال ي أنعم اهلل هبا علة من نعم اهلل العظمي -اْب ... السموات كاألرض

ة ألذلك جاء ُب اآلي، أمواؿ الناس كىذه األمواؿ تنفع الناس ُب صبيع شؤكف حياهتمة ُب البحر حامل
                                                 

 .164سورة البقرة، اآلية:  -(1) 
 من سورة البقرة ال ي مرالبحث عليها( 155)آية رقم  - 2
 .11ينظر: تلخيص اؼبفتاح ص: -(3) 
 .163سورة البقرة، اآلية:  -(4) 
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ها ال ي ٓب ىبلقها ؽبم إال اهلل كلِّ ة  للمشركني الذين يستمتعوف بنعم اهلل اؼبذكور  كالتقبيح كالوعيد الذـ  ة التالي

 ٍب يعبدكف غيه كيتخذكف من دكف اهلل أندادا وببوهنم كحب اهلل.، كحده

، -ال ي كرد أيها كوف اؼباؿ ينفع الناس-ة ا ببلغيا آخر ُب ىذه اآليكذكر اإلماـ أبو السعود سرا  

ة  أم آياتو عظيم، كالتنكيي للتفخيم كماا ككيفنا، "إفَّ" دخلتو البلـي لتأخرٌه عن خربىا اسمي  (آليىاتو : )قاؿ

بو ة الختصاص األلوىية اؼبقتضية الواسعة كالرضبة، الباىر ة كاغًبكمة القاىر ة القدر ى علة دالة كثي 

 (1)سبحانو"

 ا٠٢خ اٌضبٌضخ ٚ

لىويفَّ ُب أىٍموىاًلكيٍم كىأى  :قولو تعأب  نٍػفيًسكيٍم كىلىتىٍسمىعينَّ ًمنى الًَّذينى أيكتيوا اٍلًكتىابى ًمٍن قػىٍبًلكيٍم كىًمنى )لىتيبػٍ
ًثينا كىًإٍف تىٍصربيكا كىتػىتػَّقيوا أىًإفَّ ذىًلكى ًمٍن عىٍزـً اأٍليميور(ل  الًَّذينى أىٍشرىكيوا أىذن  كى

(2). 
 :ثالغخ اٌغ١بق 

نٍػيىا ًإالَّ مىتىاعي اٍلغيريكًر"اة ال ي قبلها:" كىمىا اغبٍىيىاة ُب اآلي قاؿ تعأب لد 
(3) 

 .(4)"ل ُب تفسي "اؼبتاع" ما يتمتع بو فبا يباع كيشرت  قاؿ السيد ؿبمود اآللوسي رضبو اهلل تعأب

هها سبحانو بذلك اؼبتاع الذم كقد شبَّ  الدنيا باؼبتاع قاؿ اآللوسي:ة تشبيو اغبياة كُب بياف أائد

 (5). رداءهتاة غاي إٔبة يشرتيو إشار   حىتاؼبستاـ كيغيَّ ى يدلس بو عل

 : رضي اهلل عنوة ذلك بقوؿ قتادى علاآللوسي كاستدؿ 

إف  اهلل تعأبة عن أىلها أخذكا من ىذا اؼبتاع طاع أف تضمح َّ  ىي متاع مرتكؾ أكشكت كاهللً  

 .(6)إال باهللة ستطعتم كال قو ا

 ةبعضهم أف ىذا التشبيو بالنسب رى ذك: ٍب قاؿ، رضي اهلل عنو ُب ذـ الدنياى قوؿ علككذلك ذكرى 

                                                 

 بيكت(. -، )اؼبطبوع ُب دار إحياء الرتاث العريب185ص: 1السعود ج تفسي أيب  -(1) 
 .186سورة آؿ عمراف، اآلية:  -(2) 
 .185سورة آؿ عمراف، اآلية:  -(3) 
 .147-146ص: 4ركح اؼبعا٘ب ج  -(4) 
 .147-146ص: 4ركح اؼبعا٘ب ج  -(5) 
 اؼبرجع نفسو. -(6) 
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 (1)أهي لو متاع ببلغة كأما من طلب هبا اآلخر ة اآلخر ى ؼبن آثرىا عل

 : اهلل عليو كسلمى ىذا القوؿ األخي بقوؿ رسوؿ اهلل صلى كاستدؿ عل

 (2)الصاّب للرج  الصاّب" نعم اؼباؿ"

ال ي قاؿ ة م بأف ىذه اآلياهلل عليو كسلم يؤيداف الرأى أهذا القوؿ األخي كحديث الرسوؿ صل

لىويفَّ ُب أىٍموىاًلكيٍم ): أيها اهلل تعأب ة اإلنساف كأنبية اؼباؿ غبياة أنبيى دبضموهنا تدؿ عل (كىأىنٍػفيًسكيمٍ لىتيبػٍ

 لبلبتبلء. األنفس كإال أبل معن

ة حبكم -متضادين ُب الظاىر  -أاد معنيني الذكر اغبكيم أنو ُب سياؽ كاحد أة أهذا من ببلغ

 ة:بالغ

إف استخدـ  -كأنبيتو أيضاة، دكف اآلخر ، إف أريد بو التمتع الدنيوم أقط -اؼباؿ ة نبا: حقار 

 .- كابتيًغيى بو كجو اهلل سبحانو كتعأبة كاالجتماعية ُب اؼبصاّب الديني

عند ة الببلغ ُب االعتبار أف معنى كال بد أف يبق-ة القرآف اغبكيم ُب ىذه اآلية كمن ببلغ

ة السيد ؿبمود اآللوسي ىنا من مناسبة ما ذكر العبلم، -اؼبقاـى ًلمقتضالفصيح الكبلـ ة مطابق الببلغني

ى كإمبا أخربىم سبحانو دبا سيقع لًيػيوىطٌنوا أنفسهم عل: قاؿ، عباده هبذا االبتبلء إخباره سبحانو كتعأب

ـ الببلء فبا يزيد ُب البلكاء احتمالو عند كقوعو كيستعدكا للقائو كيقابلوه حبسن الصرب كالثبات أإف ىجو 

 .(3)كاالستعداد للكرب فبا يهوف اػبطب"

ُب ، ((4)ة كنوف التوكيد الثقيلة دين )البلـ القسميأسلوب التأكيد دبؤكِّ  ة()ببلغة كُب بياف حكم

 ى اإلبتبلء ؽبذا التهوين أت قاؿ السيد اآللوسي: كلتحقيق معن (فَّ وي لى بػٍ تي لى : )ُب قولو تعأبىذا اإلخبار 

                                                 

 اؼبرجع نفسو. -(1) 
 .6ص:  8، كابن حباف ُب صحيحو ج: 446/ ص: 2، كالبيهقي ُب الشعب ج: 299/ ص: 29ده ج: أخرجو أضبد ُب مسن -(2) 
 .147-146ص: 4ركح اؼبعا٘ب ج  -(3) 
 .189ص: 4ينظر: التحرير كالتنوير ج  -(4) 
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ما أريد منهم من ى عل ُب اغبثِّ  ةن بو مبالغى بو لتحقيق كقوع اؼببتلى أت: بالتأكيد كقد يقاؿ

 .(1)ستعدادؤ كاالالتهي  

 :ا٠٢خ اٌشاثؼخ ٚ

وىيٍم كىالى تػيٍؤتيوا الس فىهىاءى أىٍموىالىكيمي الَّ ًي جىعى ى اللَّوي لىكيٍم ًقيىامنا كىاٍرزيقي ) :اؼباؿ قولو تعأبة أنبيالدالة على 

ا أىاٍدأػىعيوا  حىىتَّ ى كىابٍػتػىليوا اٍليىتىامى .ًأيهىا كىاٍكسيوىيٍم كىقيوليوا ؽبىيٍم قػىٍوالن مىٍعريكأنا ًإذىا بػىلىغيوا النِّكىاحى أىًإٍف آنىٍستيٍم ًمنػٍهيٍم ريٍشدن

ارنا أىٍف يىٍكبػىريكا كىمىٍن كى  ا ًإٍسرىاأنا كىًبدى افى غىًنياا أػىٍليىٍستػىٍعًفٍف كىمىٍن كىافى أىًقينا أػىٍليىٍأكيٍ  إًلىٍيًهٍم أىٍموىاؽبىيٍم كىالى تىٍأكيليوىى

 .(2)(بًاللًَّو حىًسيبناى بًاٍلمىٍعريكًؼ أىًإذىا دىأػىٍعتيٍم إًلىٍيًهٍم أىٍموىاؽبىيٍم أىأىٍشًهديكا عىلىٍيًهٍم كىكىفى 

ال ي ى اليتامأمواؿ ى كبيا ُب ىاتني اآليتني باغبفظ عل  اقد اىتم اىتمامن  أإف القرآف اغبكيم

كٓب ينههم من إيتائهم ، مآب يبلغوا كٓب يعقلوا كٓب يرشدكا ان إعطائهم إياىع: هناىم الن أأكَّ ، بأيدم أكليائهم

اىم "سفهاء " ب  ظبَّ ، يبلغوا النكاح " "كال تؤتوا اليتامي أمواؽبم حىت: إياىا هنيا عادياا كٓب يق  مثبل

ة اغبكم أعين علة عل "سفهاء" ُب ىذا اؼبقاـ كأنو قد أشار إٔب الذكراغبكيم أنو بتسميتهمة ببلغ كىذامن

 عندالببلغينيى كىذا مايسم، هني إيتائهم األمواؿ قب  بلوغهم كرشدىم كيبل يضيعوىا بسبب سفاىتهم

 3 -ىونوع من اإلهبازالبليغ  ك-" إدماجا " 

األمواؿ ة ائهم ليدركوا أنبيأكلي األمواؿ ال ي ىي لليتامي إٔبة الذكر اغبكيم أيضا إضاأة كمن ببلغ

كما قاؿ السيد ؿبمود ،  )الَّ ًي جىعى ى اللَّوي لىكيٍم ًقيىامنا(: ح بأنبيتها بقولوكٓب يكتف هبذا ب  صرَّ ، إدراكا جيدا

 : اآللوسي رضبو اهلل

                                                 

 .147-146ص: 4ركح اؼبعا٘ب ج  -(1) 
 .6-5سورة النساء، اآلية:  -(2) 
ٍصبىًع ىيوى أىٍف ييٍدًمجى اٍلميتىكىلِّمي غىرىضنا ُب غىرىضو أىٍك بىًديعنا ُب كقدنق  السيوطي رضبو اهلل تعأب تعري - 3 فو من ابن اإلصبع قائبل: قاؿ ابن اإٍلً

:)لىوي  ـً ًإالَّ أىحىدي اٍلغىرىضىنٍيً أىٍك أىحىدي اٍلبىًديعىنٍيً كىقىٍولًًو تػىعىأبى أليكٔبى كىاآلًخرىة( أيٍدؾًبىًت اٍلميبىالىغىة ُب اغبٍىٍمدي ُب ا بىًديعو حًبىٍيثي الى يىٍظهىري ُب اٍلكىبلى
 ىػ(911عبد الرضبن بن أيب بكر، جبلؿ الدين السيوطي )اؼبتوَب:  ( اؼبؤلف: 298ص 3)ينظر اإلتقاف ُب علـو القرآف ج.اٍلميطىابػىقىة
 ـ 1974 ىػ/1394 الطبعة: . اؽبيئة اؼبصرية العامة للكتاب الناشر:.  ؿبمد أبو الفض  إبراىيم احملقق:
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 "السفهاء"ح ىو كابن جبي بأف اؼبراد من كصرَّ ، لؤلكلياءة اػبطاب كما يدؿ عليو كبلـ عكرم 

 (1)عليها"ة احملاأظى ُب ضبلهم عل ةن .. مبالغ.مأمواؽبي  "أموالكم"كمن ى، اليتام

 : من القرآف الكرٙب قائبلل أخر ة ىذا بآيى كاستدؿ اآللوسي عل

 رٌب : ال يقت  بعضكم بعضان إال أنو عأإف اؼبراد 2(كىالى تػىٍقتػيليوٍا أىنفيسىكيمٍ : )كنظي ذلك قولو تعأب 

 (3)عن نوعهم بأنفسهم

 : لسيد اآلكسي أيضاكذلك قاؿ اك 

 عن جعلها حيث عربَّ  (جىعى ى اهلل لىكيٍم قياما الىت: )كقد أييٌد ذلك دبا دؿ عليو قولو سبحانو 

 .(4)مناطان ؼبعاش أصحاهبا جبعلها مناطان ؼبعاش األكلياء

عى ى اللَّوي لىكيٍم ًقيىامن :ُب قولو تعأببنكتة ببلغيَّة اإلماـ أبو السعود  زادناك   ا(:)الَّ ًي جى

ألو ضيَّعتيموه لًضٍعتم ٍب زيد ُب ، حذؼ األكؿً ى أم جعلها اهلل شيئان تقوموف بو كتنتعشوف عل 

ـي قيامان أكأهنا ُب أنفسها قياميكم كانتعاشيكم حىتة اؼببالغ جيع  ما بو القيا
(5) 

  .اؼباؿة أنبيى ُب داللتها علة الكريبة الذكر اغبكيم ُب ىذه اآلية و من ببلغأهذا كل  

 ٠٢خ اٌخبِغخٚا

ا  حىىتَّ ى كىابٍػتػىليوا اٍليىتىامى ) :كىي قولو تعأب -ال ي بعدىا -  ًإذىا بػىلىغيوا النِّكىاحى أىًإٍف آنىٍستيٍم ًمنػٍهيٍم ريٍشدن

أمر  اؼباؿ بأسلوهبا البليغ حيث أنو سبحانو كتعأبة أنبيى أيضا تدؿ عل - ة(....اآليأىاٍدأػىعيوا إًلىٍيًهٍم أىٍموىاؽبىيمٍ 

 م إيناسى الرشد منهم.كاشرتىطى إليتائهم أمواؽبى ى حاف اليتامبامت

 ٚا٠٢خ اٌغبدعخ 

 الدالَّة على أنبية اؼباؿ قولو تعأب :

                                                 

 )طبع دار الفكر(.201ص: 4ركح اؼبعا٘ب ج  -(1) 
 (29)النساء:  - 2
 )طبع دار الفكر(.201ص: 4ركح اؼبعا٘ب ج -(3) 
 اؼبرجع نفسو. -(4) 
 لبناف. –بيكت  –)طبع دار إحياء الرتاث العريب  144ص  1تفسي أيب السعود ج  -(5) 
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نىكيٍم بًاٍلبىاًطً  كىتيٍدليوا هًبىا ًإٔبى   ٍبًٍ اغبٍيكَّاـً لًتىٍأكيليوا أىرًيقنا ًمٍن أىٍموىاًؿ النَّاًس بًاإٍلً  )كىالى تىٍأكيليوا أىٍموىالىكيٍم بػىيػٍ

كىأىنٍػتيٍم تػىٍعلىميوفى(.
1 

 اٌغ١بق:خ ثالغ

ُب سياؽ آيات األحكاـ أاآليات ال ي قبلها ذكرت أيها أحكاـ الصياـ من ة كردت ىذه اآلي

ٍب األمر بإسباـ الصياـ ، ما قب  طلوع الفجر النساء من غركب الشمس إٔبة األك  كالشرب كمباشر ة إباح

من طلوع الفجر ، النساء كلو كانت حبلئ ة حبلال طيبا كمباشر  باالنتهاء من أك  كشرب الرزؽ كلو كاف

 :قاؿ تعأبة ىذه اآلية كُب هناي، االعتكاؼ ُب اؼبساجدة النساء مطلقا حالة من مباشر ى كالنه، اللي  إٔب

ي اللَّوي آيىاتًًو لًلنَّاًس لىعىلَّهيٍم  ًلكى يػيبػىنيِّ يػىتػَّقيوفى(.)تًٍلكى حيديكدي اللًَّو أىبلى تػىٍقرىبيوىىا كىذى
أاغبدكد ال ي قد بينها اهلل  2

بعد بياهنا للتنبيو اؼبزيد  قاؿ تعأب، ىنا إهنا كانت من نوع حقوؽ اهلل ج  كعبل شأنو إٔب سبحانو كتعأب

ي اللَّوي آيىاتًًو لًلنَّاًس لى كأكَّ ، كالتحذير الشديد: )أبل تقربوىا( عىلَّهيٍم د ىذا التنبيو كالتحذير بقولو: )كىذىًلكى يػيبػىنيِّ

 يػىتػَّقيوفى(.

 3.  صبيع األحكاـ لتتقوا ؾباكزهتا ىذه اغبدكد يبنيِّ أم كما بنيَّ : و اهلل تعأبقاؿ القرطيب رضب

ر من و عليها بقولو: " تلك حدكد اهلل" كحذَّ كنبَّ ، حدكده من حقوقو ا بني سبحانو كتعأبألمَّ 

ي اللَّوي آيىاتًًو لًلنَّاًس لىعىلَّهيٍم يػىتػَّقيوفى(بيو كالتحذير بقتند الكأكَّ ، (أبلتقربوىا)قرهبا بقولو:  ،  ولو: )كىذىًلكى يػيبػىنيِّ

كؼبا كاف اؼباؿ من أكثر ما ،  حدكده من حقوقهم أيضامو كرضبتو بعباده أف يبنيِّ كرى ى  كاف من مقتض

ار كىو ما عليو مد، بعضهم أيو كمن أجلو )ُب اؼباؿ كمن أج  اؼباؿ(ى ي بعض الناس علكيبغً ل يتعدَّ 

اهلل ة حكمى ألذلك كاف من مقتض -البحث بشيئ من التفصي ة ح ذلك ُب مقدمًر شي قد كما   -عيشهم

                                                 

 188 -البقرة  -1
 187 -البقرة  -2
، اعبامع ألحكاـ القرآف = تفسي القرطيب، اؼبؤلف: أبو عبد اهلل ؿبمد بن 337صػ  2يب )اعبامع ألحكاـ القرآف( جػ تفسي القرط -3

ىػ(، ربقيق: أضبد الربدك٘ب كإبراىيم أطفيش، الناشر: 671أضبد بن أيب بكر بن أرح األنصارم اػبزرجي مشس الدين القرطيب )اؼبتوَب: 
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أمواؿ البعض كأكلها بالباط  كإدالئها ى م بعضهم علمن تعدِّ  ُب ىذا اؼبقاـ ربذيره العبادى  سبحانو كتعأب

 ليأخذكا ة اغبكاـ كالقضا إٔب ةبالباط  برأع القضايا الباطل بعضو  هم أمواؿى اغبكاـ ألك  )ألخذ( بعض إٔب

نىكيٍم  اهلل سبحانو كتعأبى أنه، بعض أمواؿ الناس بالباط     من ذلك قائبل: )كىالى تىٍأكيليوا أىٍموىالىكيٍم بػىيػٍ

 

ٍبًٍ كىأىنٍػتيٍم  كىتيٍدليوا هًبىا ًإٔبى  بًاٍلبىاًط ً  تػىٍعلىميوفى(.اغبٍيكَّاـً لًتىٍأكيليوا أىرًيقنا ًمٍن أىٍموىاًؿ النَّاًس بًاإٍلً
1 

 األعٍٛة:خ ثالغ

قد كص  النهي عن أك  أمواؿ الناس بالباط  بالنهي عن األك  القرآف اغبكيم أنو ل أكال نر 

 كما قاؿ بواك العطف  ، االعتكاؼة النساء حالة الصـو كعن مباشر ة كالشرب كاعبماع مطلقا حال

 : تعأب أبو السعود رضبو اهلل

نىكيمٍ كيليوا أىٍموىالىكي كىالى تىأٍ )  خبلؼ حكم اهلل تعأبى عل بعضو  هني عن أك  بعضهم أمواؿى ( بًاٍلبىاًط ً  ٍم بػىيػٍ

 2بعد النهي عن أك  أمواؿ أنفسهم ُب هنار رمضاف(.

ىذا  أثري أ( تًٍلكى حيديكدي اللًَّو أىبلى تػىٍقرىبيوىىا)النهي األكؿ الذم قاؿ بعده:ى النهي الثا٘ب عل عطفى 

 قولو: أف ة كاؼبناسب، ةصبلى علة عطف صبلكما قاؿ ابن عاشور: ،  ؼ أيضاعطو اؼب سينتق  إٔب التنبيوً 

حكم الصياـ باإلأطار غي اؼبأذكف ة ـبالفى علة ربذير من اعبرأ( تًٍلكى حيديكدي اللًَّو أىبلى تػىٍقرىبيوىىا)

زادت ة شارككاؼب، أعيًطفى عليو أك ه آخىري ؿبرَـّ كىو أك  اؼباؿ بالباط ، أيو كىو ضرب من األك  اغبراـ

.ةقػيوَّ ة اؼبناسب
(3)

 

ختى َّ من إلصبلح ما اة داد األحكاـ اؼبشركععً ة كزاد اإلماـ ابن عاشور قائبلن: كىذا من صبل 

ؿ ُب الؤلمو  عظيم كىو مع ذلك أص  تشريعو ، ائرهنظى كلذلك عيًطفى عل، ةاعباىلي أحواؽبم ُب

اإلسبلـ.
(4) 
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طناب ـ أسلوب اإلخدً الناس بالباط  قد استي    أمواؿىذا النهي عن أكأف ُب  كفبا يبلحظ ىنا أيضا

نىكيٍم عند ما قاؿ: ) كعبل شأنو إنو ج َّ  حيث أنواع  أقد اشتم  ذلك ك َّ  (اٍلبىاًط ً بً كىالى تىٍأكيليوا أىٍموىالىكيٍم بػىيػٍ

 كالربا كالقمار كغي ذلك.ة كالغصب كالنهب كالرشو ة أمواؿ الناس بالباط  من السرق أك ً 

 اهلل عليو: ةوم رضبلبغكما قاؿ ا

ة كاألك  بالباط  أنواع: قديكوف بطريق الغصب كالنهب كقد يكوف بطريق اللهوكالقمار كأجر  

.ةكاػبيانة كقد يكوف بطريق الرشو ، اؼبغيٌن ككبونبا
(1) 

ة كُب ذلك زياد "األك "أمواؿ الناس بالباط  بى ستيبلء عل النظم القرآ٘ب عن االكقد عربَّ  

  صِّ . أقد أي ةو تستطيع الوصوؿ إليو دكف تفرقما  ألهنم حينئذ كاألنعاـ ال ي تأك  ك َّ ، متشنيع كربقي ؽب

 ( اغبٍيكَّاـً  كىتيٍدليوا هًبىا ًإٔبى )فصيبلن كأطنب الكبلـ إطنابان؛ أقي : تالبياف 

 :رضبو اهلل تعأب  قاؿ اإلماـ أبوالسعود

" ك اإلدالء: اإللقاء  أفٍ  بإضمار " بى صً ي عنو أك ني اؼبنهى عطف عل (اغبٍيكَّاـً  كىتيٍدليوا هًبىا ًإٔبى ) 

اغبكاـ. أم: كالتلقوا حكومتها إٔب
(2) 

ٍبًٍ كقاؿ: ) (رًيقنا ًمٍن أىٍموىاًؿ النَّاًس لًتىٍأكيليوا أى ذلك اإلدالء أقاؿ: )ة علبنيَّ القرآف اغبكيم ٍب    (بًاإٍلً

ٍب. )ىكذا أك متلبسني باالة الزكر كاليمني الفاجر  ةا كشهادأك دبا يوجب إشبن ، أف ىذا إٍبى للتنبيو اؼبزيد عل

.(قاؿ اإلماـ أبوالسعود رضبو اهلل تعأب
(3)

ذلك اإلٍب كأك  أمواؿ ة إظهارنا لشناع -كٓب يكتف هبذا ب   

 . (كىأىنٍػتيٍم تػىٍعلىميوفى  ):تعأب قاؿ -الناس بالباط  

اؼبعاصي مع العلم هبا أقبح. ارتكاب كم مبطلوف أإفَّ أنَّ  )كأنتم تعلموف(قاؿ أبو السعود: 
(4)

 

القرآف اغبكيم حبفظ أمواؿ الناس عن أخذىا منهم بالباط  أيو ألبلغ ل دى ىتماـ الكبي لأهذا اال

 كاهلل أعلم. .اؼباؿ للناس عند اهلل سبحانو كتعأبة أنبيى علة دالل
                                                 

 .333ص 1( معآب التنزي  ُب تفسي القرآف )تفسي البغوم( جػ1
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 ا٠٢خ اٌغبدعخ ٚ

 :قولو تعأب ة اؼباؿأنبيى علتدؿ  بلغتها ببال ي 

اؿى ُب اغبٍىجِّ كىمىا  اغبٍىج  ) أىٍشهيره مىٍعليومىاته أىمىٍن أػىرىضى ًأيًهنَّ اغبٍىجَّ أىبلى رىأىثى كىالى أيسيوؽى كىالى ًجدى

رى الزَّاًد التػٍَّقوىل كىاتػَّقيوًف يىا أيكٕب اأٍلىٍلبىابً  يػٍ ٍيو يػىٍعلىٍموي اللَّوي كىتػىزىكَّديكا أىًإفَّ خى . ( تػىٍفعىليوا ًمٍن خى
(1)

 

 اغبج ىي:اءر أثنأمو ة جاج عن ثبلثاغبي  حانو كتعأباهلل سبى هنة الكريبة ه اآليُب ىذ 

 ، الرأث -1

 ، كالفسوؽ -2

 كاعبداؿ. -3

 قاؿ اإلماـ أبو السعود:

أم ال صباع أك أبل أحش من الكبلـ كال خركج من حدكد الشرع  (أىبلى رىأىثى كىالى أيسيوؽى )

اؿى ب )كقي  بالسباب كالتنابذ باأللقابارتكاب احملظورات   ة راء مع اػبدـ كالرأقأم ال مً  (كىالى ًجدى

.أم ُب أيامو (ُب اغبٍىجِّ )
(2)

 

 :ةالكريبة ُب ىذه اآليأيضا  تنيببلغيكذكر اإلماـ أبو السعود نكتتني 

( قاؿ: كاإلظهار ُب ُب اغبٍىجِّ ) :سم الظاىر ُب مقاـ الضمي ُب قولو تعأبنبا ُب اختيار االاحدإ

م كالتقرب هبا البيت اؼبعظَّ ة أإف زيار اغبكم ة لئلشعار بعلك ، ر كماؿ االعتناء بشأنومقاـ اإلضمار إلظها

، ةاؼبذكور األمور  اهلل عز كج  من موجبات ترؾ إٔب
(3) 

ختيار أسلوب النفي ُب مقاـ النهي ُب قولو ُب اىي  -ا أبو السعودكرىال ي ذ  -ة الثانية كالنكت 

اؿى ُب اغبٍىجِّ أىبلى رىأىثى كىالى أيسيوؽى كى  ) :تعأب  : قاؿ، ( الى ًجدى

أف ذلك حقيق بأف ال يكوف أإف ما كاف منكرا ى علة ُب النهي كالداللة كإيثار النفي للمبالغ

مستقبحا ُب نفسو أفي تضاعيف اغبج أقبح(.
(1) 

                                                 

 . 197( البقرة 1
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ج  كعبل  ىمكأمرى  .أبوالسعودالذم ذكرىلسر ُب موضع اإلنشاء ؽبذااتعبي باػبرب الأفي النظم  

يػٍرى الزَّاًد التػٍَّقوىلقاؿ: )، زكدبالت شأنو  .(كىتػىزىكَّديكا أىًإفَّ خى

 ؟ (كىتػىزىكَّديكا) :قولو تعأب أما معن

 :قاؿ الطربم رضبو اهلل تعأب

يػٍرى الزَّاًد التػٍَّقوى كىتػىزىكَّديكا أىإً ) :القوؿ ُب تأكي  قولو تعأب ة قاؿ أبو جعفر: ذكر أف ىذه اآلي(لفَّ خى

دبا معو من الزاد كاستأنف غيه من ى ككاف بعضهم إذا أحـر رم، وف بغي زادو ج  نزلت ُب قـو كانوا وب

كمن كاف منهم ذا زاد أف وبتفظ بزاده ، أأمر اهلل ج  ثناؤه من ٓب يكن يتزكد منهم بالتزكد لسفره، ةاألزكد

أبل يرمي بو.
(2)

 

بن عباس رضي اهلل عن ا ةكالثاني، هما عن ابن عمرىحدإكر الطربم ُب تأييد ىذا ركايتني كذ 

عنهما.
(3)

 

ة اؼباؿ لئلنساف ُب أموره الدينية أنبيى عل ةه بليغ ةه داللة الكريبة ُب ىذه اآلي، أحسب ىذاالتفسي

اإلنساف عندما يبلك من اؼباؿ ما  أإفَّ  ؛لمن العفاؼ كالتقو ة األخبلؽ الفاضلة يو حبليكُب ربلٌ ة كالدنيوي

وز بعرضو الناس كوبي ى ف كالتثقي  علؿ كالتكف  السؤاة قي مذلَّ و يتَّ أإنة كالدنيوية يكفيو ُب حوائجو الديني

  من قلِّ  عليهم كىذا سيي بلا الناس كيكوف كى  كعندما ٓب يبلك ما يكفيو من اؼباؿ أإنو وبتاج إٔب، كجهو كماءً 

 رضو ككجاىتو عندالناس.عً 
 :اٌغ١بق ٚاألعٍٛةخ ثالغ

 األسلوب ُب نفس الوقت.ة ياؽ كببلغالسة يها ببلغاؼباؿ أة أنبيى علة الكريبة ىذه اآلية أدالل

 ؟يتزكدذاشيئا من اؼباؿ أبماعندما اليبلك األمر بالتزكد؛ أإف اإلنساف ة األسلوب ُب صيغة ببلغ 

 ؛ أإنو سبحانو كتعأب(لوى قٍ التػَّ  ادً الزَّ  رى يػٍ خى  فَّ إً )أى  :السياؽ ُب تعلي  ىذا األمر بقولو تعأبة كببلغ

أإنو عندما  -كلهاة  الذم ىو ركح األعماؿ الصاغب -ل تزكد اتصاؼ اإلنساف بالتقو األمر بالة جع  عل

                                                                                                                                            

 ( اؼبرجع نفسو.1
 156صػ  4( تفسي جامع البياف ُب تأكي  القرآف للطربم جػ 2
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( فً وٍ قي اتػَّ ذلك: بقولو: )كى  د سبحانو كتعأبٍب أكَّ ، الناسى ؿ كالتثقي  علو  د لسفره أإنو يتقي ذنب التسيتزكَّ 

 يتزكدكف ال كالذين ال، لباباألمر بالتزكد أكلو األة إمبا يدرؾ حكم ( يعنابً بى لٍ  اأٍلى كٕب أي  اٍب قاؿ )يى 

.يعقلوف. كاهلل أعلم
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 ا٠٢خ اٌغبثؼخٚ

 :اؼباؿ قولو تعأبة أنبيى علة الدال 

ا اٍستىٍمتػىٍعتي  ٍم بًًو )...كىأيًح َّ لىكيٍم مىا كىرىاءى ذىًلكيٍم أىٍف تػىٍبتػىغيوا بًأىٍموىاًلكيٍم ؿبيًٍصًننيى غىيػٍرى ميسىاًأًحنيى أىمى

ا تػىرىاضىٍيتيٍم بًًو ًمٍن بالى جينىاحى عىلىٍيكيٍم أً كَّ  ةن جيورىىينَّ أىرًيضى ًمنػٍهينَّ أىآتيوىينَّ أي  ا ة ٍعًد اٍلفىرًيضى يمى ًإفَّ اللَّوى كىافى عىًليمن

ا  ٍت أىيٍبىانيكيٍم ًمنٍ -حىًكيمن  كىمىٍن ٓبٍى يىٍستىًطٍع ًمٍنكيٍم طىٍوالن أىٍف يػىٍنًكحى اٍلميٍحصىنىاًت اٍلميٍؤًمنىاًت أىًمٍن مىا مىلىكى

آتيوىينَّ أيجيورىىينَّ أػىتػىيىاًتكيمي اٍلميٍؤًمنىاًت كىاللَّوي أىٍعلىمي بًًإيبىاًنكيٍم بػىٍعضيكيٍم ًمٍن بػىٍعضو أىاٍنًكحيوىينَّ بًًإٍذًف أىٍىًلًهنَّ كى 

افو أىًإذىا أيٍحًصنَّ أىًإٍف أىتػىنٍيى  اًت أىٍخدى رى ميسىاًأحىاتو كىالى ميتًَّخذى أػىعىلىٍيًهنَّ ًنٍصفي ة  بًفىاًحشى بًاٍلمىٍعريكًؼ ؿبيٍصىنىاتو غىيػٍ

ره لىكيٍم كىاللَّوي غىفيوره ى مىا عىلى  يػٍ اًب ذىًلكى ًلمىٍن خىًشيى اٍلعىنىتى ًمٍنكيٍم كىأىٍف تىٍصربيكا خى اٍلميٍحصىنىاًت ًمنى اٍلعىذى

رىًحيمه(.
(1)

 

 :ٔبقاؿ تعا -كال ي قبلها اآليتني من ىاتني ُب األكٔب -بعد ذكر احملرمات من النساء 

...(...كىأيًح َّ لىكيٍم مىا كىرىاءى ذىًلكيٍم أىٍف تػىٍبتػىغيوا بًأىٍموىاًلكيمٍ )
(2)

 

ح باإلنفاؽ ُب أداء مهورىن كحقوقهن ٍب صرَّ  -أكالن -النكاح باألمواؿ القرآف اغبكيم أقد قيد 

ا اٍستىٍمتػىٍعتيٍم ًبًو ًمنػٍهينَّ أىآتيوىينَّ أيجيورىىينَّ ل األخر ة اؼبالي ا تػىرىاضىٍيتيٍم بًًو ة أىرًيضى أقاؿ: )أىمى كىالى جينىاحى عىلىٍيكيٍم ًأيمى

.(ةًمٍن بػىٍعًد اٍلفىرًيضى 
(3)

 

قاؿ: )كىمىٍن ٓبٍى يىٍستىًطٍع ًمٍنكيٍم طىٍوالن أىٍف يػىٍنًكحى اٍلميٍحصىنىاًت اٍلميٍؤًمنىاًت أىًمٍن مىا ة الثانية كُب اآلي

ًمنىاًت(.مىلىكىٍت أىيٍبىانيكيٍم ًمٍن أػىتػىيىاًتكيمي اٍلميؤٍ 
(4)

 

كجعلو ة اغبر ة من نكاح اؼبرأ ةن درج كأحطَّ  أق َّ ة باألم رِّ نكاح الرج  اغبي  القرآف اغبكيم أقد جع 

بعدمها ىي ة ال ي قيد جواز أك استحباب نكاح األمة ستطاعكاالة نكاح اغبر ة مشركطا بعدـ استطاع
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..( كما طىٍوالن أىٍف يػىٍنًكحى اٍلميٍحصىنىاًت اٍلميٍؤًمنىاتً  كىمىٍن ٓبٍى يىٍستىًطٍع ًمٍنكيمٍ .)؛ حيث قاؿ: ةاؼبالية ستطاعاال

، (ةن عى سً كى  نن أم: غً ( الن وٍ )طى  :اإلماـ أبوالسعود: قولو تعأب قاؿ
(1)

 إٔب ٍب قاؿ: )كمن ٓب يستطع منكم غن 

ة الفض  كالقدر ة الطوؿ كالطائ  كالطائل:ُب القاموس .ة القدر  أف الطوؿ دبعنى نكاحهن أك.... عل

.(ةكالسع الغنك 
(2)

 

كاؼبراد باحملصنات اغبرائر بدلي  مقابلتهن باؼبملوكات أإف حريتهن أحصنتهن عن ذؿ كزاد قائبل: 

.كغينبا من صفات القصور كالنقصافالرؽ كاالبتذاؿ 
(3)

 

 كقاؿ أبو السعود أيضا: 

ضبو اهلل للمستطيع كما ذىب اليو الشاأعي ر ة كظاىر النظم الكرٙب يفيد عدـ جواز نكاح األم

رضبو اهلل ة أصبل كما ىو رأم أى  اغبجاز كقد جوزنبا أبو حنيفة الكتابية كعدـ جواز نكاح األم تعأب

.كال نزاع أيها ألحدة متمسكا بالعمومات أمحم  الشرط كالوصف ىو األأضلي تعأب
(4)

 

...(مٍ كي نٍ مً  تى نى عى الٍ  يى شً خى  نٍ مى لً  كى )ذلً :قاؿ تعأبة ٍب ُب النهاي
(5)

 

أم ؼبن خاؼ كقوعو (مٍ كي نٍ مً  تى نى عى الٍ  يى شً خى  نٍ مى لً )أم نكاح اإلماء(ذلك: )إلماـ أبوالسعودقاؿ ا

.(ةالشهو ة ُب اإلٍب الذم تؤدم إليو غلب
(6)

 

(مٍ كي لَّ  ره يػٍ ا خى كٍ ربي صٍ تى  فٍ أى كى ):كقاؿ تعأب
(7)   

   

 كاأِّني أنفسكم عماا( أم عن نكاحهن متعففني  كٍ ربي صٍ تى  فٍ أى كى : )قاؿ أبوالسعود رضبو اهلل تعأب
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أيو ؼبا أيو من تعريض ة الرخصة من نكاحهن كإف سبقت كلم( مٍ كي لَّ  ره يػٍ خى )تشتهيو من اؼبعاصي

الولد للرؽ(.
(1)

 

اإلماـ أبوالسعود ىنا أثرين أحدنبا لسيدنا عمربن اػبطاب رضي اهلل عنو كالثا٘ب لسيدنا  نق ك 

 .نصفو ؽَّ أقد أرى ة تزكج بأم رٍّ أيبا حي سعيدبن جبي رضي اهلل عنو؛ قاؿ عمر رضي اهلل عنو: 

.من الزنا إال قريبة كقاؿ سعيد بن جبي: ما نكاح األم 
(2)

 

يقدر  للزكج خلوص اغبرائر كألف اؼبؤب صي أبل زبلي ل أيها أقو  كألف حق اؼبؤبقاؿ أبو السعود: 

اختبلؿ حاؿ الزكج  بيعها للحاضر كالبادم كأيو منى استخدامها كيفما يريد ُب السفر كاغبضر كعلى عل

الناكح(. إٔبة سارية هانكمى  ؿ  كذلك كلو ذي ة جالَّ كى ة اجرَّ خى ة لمبتذى ة نكأكالده ماال مزيد عليو كألهنا فبتهى 
(3)

 

 اهلل عليو كسلم:ى ب  كذكر اؼبفسر رضبو اهلل حديثا لرسوؿ اهلل صل

.ر صبلح البيت كاإلماء ىبلؾ البيتغبرائا 
(4)

 
اؼباؿ اغببلؿ الطيب الذم لو دخ  كبي ة أنبيى علة ريبتني ألبلغ داللني اآليتني الكُب ىاتإذف 
 كعدمو قد يسبب أيها خلبل كبيا. كاهلل أعلم، ةمروبة طيبة اإلنساف حياة ُب جع  حيا

  ا٠٢خ اٌضبِٕخ ٚ

 :اؼباؿ قولو تعأبة أنبيى علة الدال

بػىٍعضو كىدبىا أىنٍػفىقيوا ًمٍن أىٍموىاؽبًًٍم...(ى وي بػىٍعضىهيٍم عىلى النِّسىاًء دبىا أىضَّ ى اللَّ ى )الرِّجىاؿي قػىوَّاميوفى عىلى 
(5)

 
 فسي ابن عباس رضي اهلل عنهما: ُب ت
الرجاؿ  (دبىا أىضَّ ى اللَّوي بػىٍعضىهيمٍ أدب النساء )ى طوف عل( مسلَّ النِّسىاءً ى الرِّجىاؿي قػىوَّاميوفى عىلى )

ة باؼبهر كالنفقيعين  (كىدبىا أىنٍػفىقيوا ًمٍن أىٍموىاؽبًًمٍ ( يعين النساء )بػىٍعضو  ىعىلى ُب الغنائم كاؼبياث )ة ق  كالقسمبالع

.ال ي عليهم دكهنن
(1)

 
                                                 

 168صػ  2( تفسي أيب السعود جػ 1
 ( اؼبرجع نفسو2
 ( اؼبرجع نفسو3
 ( اؼبرجع نفسو4
 34 -( النساء5



 انًبحج انثانج –انفصم األول  –انباب األول 

70 

 

الرِّجىاؿي قػىوَّاميوفى أقاؿ: ) :ةكثي ة  أوائد ببلغية يبالكر ة كذكر اإلماـ ابن عاشور ُب تفسي ىذه اآلي
ة كاـ ال ي ُب اآليات بعده... كاغبكم الذم ُب ىذه اآليتتفرع عنو األح ي  لِّ كي   ي  أص  تشريعً ( ى النِّسىاءً عىلى 

كىو استغراؽ ، التعريف ُب الرجاؿ كالنساء لبلستغراؽألذلك  خاصٍّ  حكم عاـ جيء بو لتعلي  شرعو 
 2.(ةاغبقيق النظر إٔبى عرُب مبين عل

 اـ": وَّ "القى  كقاؿ ُب بياف معن
ها ككل  ، "ميِّ ـو كقػى ي  اـ كقػى يَّ اـ كقػى وَّ قػى "قاؿ: ي، شأف شيء كيليو كيصلحوى اـ: الذم يقـو علوَّ كالقى 

ألف شأف الذم يهتم باألمر كيعتين بو ، ةسبثيلية من القياـ اجملازم الذم ىو ؾباز مرس  أك استعار ة مشتق
. أك شبو اؼبهتم  ة االىتماـ القياـ بعبلقى طلق علأأي ، أف يقف ليدير أمره ة طريقى بالقائم لؤلمر عل اللزـك

.التمثي (
(3)

 
 النساء قائبل: ى قياـ الرجاؿ عل ح اؼبفسرٍب كضَّ 

كلذلك قاؿ: ، كقياـ االكتساب كاإلنتاج اؼبإب، النساء ىو قياـ اغبفظ كالدأاعى كقياـ الرجاؿ عل

بعض كدبا أنفقوا من أمواؽبم(.ى دبا أض  اهلل بعضهم عل
(4)

 

لفع  اؼباضي ُب قولو اة الذكر اغبكيم ُب استخداـ صيغة كقاؿ ابن عاشور ُب بياف ببلغ

منذ ة أف ذلك أمر قد تقرر ُب اجملتمعات اإلنساني اؼباضي لئليباء إٔبة جيء بصيغ:  ا(وٍ قي فى نػٍ ا أى دبى كى ):تعأب

من أزكاج كبنات(.ة أالرجاؿ ىم العائلوف لنساء العائل، دـالقً 
(5)

 

 ضمي الرجاؿ:  األمواؿ إٔبة إضاأة كقاؿ ُب ببلغ

.رجاؿ ألف االكتساب من شأف الرجاؿال ضمي كأضيفت األمواؿ إٔب
(6)
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 ٍب بنيَّ ، ةكاؼبوصولي، ةاحتمالني؛ اؼبصدري ا(وٍ قي فى نػٍ ا أى دبى )كى :عاشور ُب "ما" ُب قولو تعأب كذكر ابن

 قاؿ: ، ل ي ربتم  االحتمالني معاالذكر اغبكيم ُب استعماؿ "ما" ىذه اة ببلغ

ُب  ( بػىٍعضو كىدبىا أىنٍػفىقيوا ًمٍن أىٍموىاؽبًًمٍ ى وي بػىٍعضىهيٍم عىلى دبىا أىضَّ ى اللَّ )كمن بديع اإلعجاز صوغ قولو: 

، نفاؽاإلسببها تفضي  من اهلل ك ة اميَّ بأف القى ة مشعر ة أاؼبصدري، ةكللموصولية للمصدري صاّبو  قالبو 

 بأف سببها ما يعلمو الناس من أض  الرجاؿ كمن إنفاقهم ليصلح اػبطاب للفريقني:ة مشعر ة كاؼبوصولي

.همهم كجاىلً عاؼبً 
(1)

 

كف استخداـ اؼبصدر الصريح د -ة ال ي ربتم  اؼبصدري-الستخداـ "ما" ل أخر ة كذكر أائد

 أقاؿ: 

ُب قولنا: ال توجد ة جزالة تقدير احتماؿ اؼبصدريى مع الفع  عل"ما" كألف ُب اإلتياف ب 

."بتفضي  اهلل كباإلنفاؽ"
(2)

 

 اؼباؿ. كاهلل أعلم.ة أنبيى لبليغ علأيضا دلت بأسلوهبا اة الكريبة أهذه اآلي
 ا٠٢خ اٌزبعؼخ ٚ

أىاٍقطىعيوا أىٍيًديػىهيمىا جىزىاءن دبىا كىسىبىا نىكىاالن ة )كىالسَّارًؽي كىالسَّارًقى  :اؼباؿ قولو تعأبة أنبيى ال ي تدؿ عل 

ًمنى اللًَّو كىاللَّوي عىزًيزه حىًكيمه(.
(3)

 

 ف اهلل سبحانو كتعأبا ُب الكائنات كلها حيث إرتامن ألعظم احة من اؼبعلـو أف النفس اإلنساني

يعنا كىمىٍن أىٍحيىاىى  ا أىكىأىمبَّىا أىٍحيىا قد قاؿ: )مىٍن قػىتى ى نػىٍفسنا بًغىٍيً نػىٍفسو أىٍك أىسىادو ُب اأٍلىٍرًض أىكىأىمبَّىا قػىتى ى النَّاسى صبًى

يعنا...( النَّاسى صبًى
(4)

 

ا ًأيهىا كىغىًضبى اللَّوي عىلىٍيًو كىلىعىنىوي كىأىعىدَّ )كىمىٍن يػىٍقتيٍ  ميؤٍ  :كقاؿ تعأب اًلدن ا أىجىزىاؤيهي جىهىنَّمي خى ًمننا ميتػىعىمِّدن

ا(. ابنا عىًظيمن لىوي عىذى
(1)
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ـي ة ككما أف النفس اإلنساني ـي ُب نظر الشيعة اؼبطهرةالبليغ  ؽبا ىذا اإلحرتا أعضاء  كذلك احرتا

أإنو ة ماؿ إنساف آخر بالسرقى كرغم ذلك إذا تعدت يد إنساف عل ،ةاعبسد اإلنسا٘ب ُب أطراأو بالبداى

 رتمناكمهما كاف السارؽ شخصا ؿبة سواء كانت يد رج  أك إمرأة الكريبة كاجب قطعها بنص ىذه اآلي

 كالسبلـ:ة ا ُب أسرتو كقومو كما قاؿ عليو الصلو كعظيمن 

اكىالًَّذم نػىٍفسي ؿبيىمَّدو بًيىًدًه لىٍو أىفَّ أى " ..... ةى بًٍنتى ؿبيىمَّدو سىرىقىٍت لىقىطىٍعتي يىدىىى  .2"  اًطمى

أيها ، أاقطعوا، ةيقوؿ ج  ثناؤه: كمن سرؽى من رج  أك امرأ :ةقاؿ ؿبمد بن جرير الطربم ُب ىذه اآلي 

، بأعياهنماة ألهنما غي معٌينني. كلو أريد بذلك سارؽه كسارق، "ة يىدىه كلذلك رأع"السارؽ كالسارق، الناس

كجو الكبلـ الٌنصب(. لكاف
(3)

 

 كزاد قائبل: كقد ركم عن عبد اهلل بن مسعود أنو كاف يقرأ ذلك:

)كالسارقوف كالسارقات(. 
(4)

 

ٍن تىابى ًمٍن بػىٍعًد ظيٍلًمًو كىأىٍصلىحى أىًإفَّ اللَّوى يػىتيوبي عىلىٍيًو ًإفَّ  :ةؽبذه اآلية التالية ُب اآلي كقاؿ تعأب )أىمى

مه(.اللَّوى غىفيوره رىًحي
(5)

 

 سرقتوة عقوب اؼباؿ كصيانتو من أيدم اؼبعتدين جع  اهلل سبحانو كتعأبة حرمى أللحفاظ عل

 قطع يد السارؽ.

 : -ة قطع يد السارؽ كالسارقة يآًل ة التالي-ة قاؿ الطربم ُب تفسي ىذه اآلي

هلل من يقوؿ: من رجع منهم عمَّا يكرىو ا، من ىؤالء السراؽ (أىمىٍن تىابى  يقوؿ ج  ثناؤه:)

ىو اعتداؤه كعملو ما هناه اهلل عنو من ، كظلميو، (ًمٍن بػىٍعًد ظيٍلًموً ما يرضاه من طاعتو ) إٔب، إيَّاه معصيتو

.أمواؿ الناسة سرق
(1)
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  ٚا٠٢خ اٌؼبششح

 :اؼباؿ قولو تعأبة أنبيى بببلغتها علة الدال

ي ى كىمىا أي ة لىٍو أىنػَّهيٍم أىقىاميوا التػٍَّورىاكى ) ىكىليوا ًمٍن أػىٍوًقًهٍم كىًمٍن ربىًٍت أىٍرجيًلًهٍم كىاإٍلًقبًٍ ٍم ألى ٍنزًؿى إًلىٍيًهٍم ًمٍن رىهبًِّ

ًثيه ًمنػٍهيٍم سىاءى مىا يػىٍعمىليوفى(.ة ميٍقتىًصدى ة ًمنػٍهيٍم أيمَّ  كىكى
(2)

 

 قاؿ اإلماـ ابن كثي: 

من السماء  مالرزؽ النازؿ عليهة يعين بذلك كثر  : )ألكلوا من أوقهم كمن ربت أرجلهم(كقولو

.كالنابت ؽبم من األرض
(3)

 

قاؿ: )ألكلوا من أوقهم( يعين: ألرس  ، ؿ ابن عباس رضي اهلل عنوابن كثي ىنا قو ل كرك 

يعين: ىبرج من األرض بركاهتا(. )كمن ربت أرجلهم(، عليهم مدرارا السماء
(4)

 

 :كقاؿ ابن كثي رضبو اهلل تعأب

 :كما قاؿ تعأب،  كالسدم، ةكقتاد، جبي كسعيد بن، ككذا قاؿ ؾباىد

نا عليهم بركات من السماء كاألرض(آمنوا كاتقوا لفتحل كلو أف أى  القر ) 
(5)

 

 :ةاإلقبي  ُب ىذه اآليك ة التوراة إقام كقاؿ ابن عاشور ُب بياف معن

ألف ة لعدـ اإلضاعة كاستعيت اإلقام .ةالبقر ة كما تقدـ ُب أكؿ سور ،  الشيء جعلو قائماة إقام

 كألف اإلنساف يكوف ُب حاؿ قيامو أقدرى ، "ى شيء لق " كلذلك يقاؿ لو:، ىلقن ؼبضاع يكوف مي الشيء ا

تشريعهما ة كاإلقبي  إقامة التوراة إقام . أيجوز أف يكوف معن"قامت السوؽ"ألذا قالوا: ، األشياءى عل

نعمو(. موا من غضبو أؤلغدؽ عليهملً أم لو أطاعوا أكامر اهلل كعملوا هبا سى ، قب  اإلسبلـ
(6)
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 كزاد ابن عاشور قائبل: 

عليهم إلضاعتهم  أف سبب ضيق معاش اليهود ىو من غضب اهلل تعأب إٔبة أت اآليمى كقد أك 

بعد نزكؿ القرآف(.ة مت عليهم النقمحتَّ أم أتى ، ككفرىم باإلقبي  كبالقرآفة التورا
(1)

 

 قاؿ:، ةاآلي آخر ُب معن كذكر احتماالن 

ة أم باالعرتاؼ دبا ُب التور ، لو أقاموا ىذه الكتب بعد ؾبيء اإلسبلـكوبتم  أف يكوف اؼبراد: 

 إٔبة إشار ة أتكوف اآلي، يؤمنوا بو كدبا جاء بو اهلل عليو كسلم حىتى ؿبمد صلة إلقبي  من التبشي ببعثاك 

.ةاؼبدين اهلل عليو كسلم إٔبى الرسوؿ صلة ضيق معاشهم بعد ىجر 
(2)

 

الرزؽ كاؼباؿ ة   من أسباب كسععً اؼباؿ حيث جي ة أنبيى علة بليغة أيها داللة الكريبة هذه اآليأ

 نظاـ كتابو ُب اجملتمع. كاهلل أعلمة بأكامراهلل كإقام العم ي 
 اٌذبد٠خ ػششح ٚاٌضب١ٔخ ػششح ٚاٌضبٌش ػششح :ٚا٠٢بد

 :اؼباؿ قولو تعأبة أنبيى بببلغتها علة الدال

ا الًَّذينى آمىنيوا شىهىادى  اثٍػنىاًف ذىكىا عىٍدؿو ًمٍنكيٍم ة ًنكيٍم ًإذىا حىضىرى أىحىدىكيمي اٍلمىٍوتي ًحنيى اٍلوىًصيَّ بػىيٍ ة )يىا أىيػ هى

ة اٍلمىٍوًت ربىًٍبسيونػىهيمىا ًمٍن بػىٍعًد الصَّبلى ة أىٍك آخىرىاًف ًمٍن غىٍيًكيٍم ًإٍف أىنٍػتيٍم ضىرىبٍػتيٍم ُب اأٍلىٍرًض أىأىصىابػىٍتكيٍم ميًصيبى 

اًف بًاللَّوً   -اللًَّو ًإنَّا ًإذنا لىًمنى اآٍلشبًنيى ة كىالى نىٍكتيمي شىهىادى  ًإًف اٍرتػىٍبتيٍم الى نىٍشرتىًم بًًو شبىىننا كىلىٍو كىافى ذىا قػيٍرىبى  أػىيػيٍقًسمى

اًف أىنػَّهيمىا اٍستىحىقَّا ًإشٍبنا أىآخىرىاًف يػىقيومىاًف مىقىامىهيمىا ًمنى الًَّذينى اٍستىحىقَّ عىلىٍيهً ى أىًإٍف عيًثرى عىلى  مي اأٍلىٍكلىيىاًف أػىيػيٍقًسمى

يٍػنىا ًإنَّا ًإذنا لىًمنى الظَّاًلًمنيى  ى عىلى ة أىٍف يىٍأتيوا بًالشَّهىادى  ذىًلكى أىٍدٗبى  -بًاللًَّو لىشىهىادىتػينىا أىحىق  ًمٍن شىهىادىهًتًمىا كىمىا اٍعتىدى

كىاتػَّقيوا اللَّوى كىاظٍبىعيوا كىاللَّوي الى يػىٍهًدم اٍلقىٍوـى اٍلفىاًسًقنيى( كىٍجًههىا أىٍك ىبىىاأيوا أىٍف تػيرىدَّ أىيٍبىافه بػىٍعدى أىيٍبىاهًنًمٍ 
(3)

 

حيث إنو سبحانو  ؛ةاؼباؿ كاغبفاظ عليو من اػبيانة أنبيى علة اآليات الثبلث أبلغ دالل هُب ىذ

ور كإال أمن غي اؼبسلمني عند حض -جدكاإف كي  -أمر بإشهاد ذكم عدؿ من اؼبسلمني  أكالن  كتعأب

 ج َّ ٍب أمر ، مالوى اؼبيت الذم قد أشهدنبا علة كرث اؼبوت ألحد منا كىو ُب السفر كي يوصبل اؼباؿ إٔب
                                                 

 ( اؼبرجع نفسو1
 ( اؼبرجع نفسو.2
 108 -106( اؼبائدة 3
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ًإًف اٍرتػىٍبتيٍم الى نىٍشرتىًم ًبًو شبىىننا كىلىٍو كىافى )القسم باهلل أيقسماف باهلل  كطلبً ة كعبل شأنو حببسهما بعد الصبل

 .(وً اللَّ ة كىالى نىٍكتيمي شىهىادى  ذىا قػيٍرىبى 

إٔب نفسو  ذم  اهلل عزكج  نسبها ة مت غبفظ اؼباؿ من اػبيانيال ي قد أقة إجبلال ؽبذه الشهادك 

ى علٍب أيضا إف عثر ، ةف أيها الكذب كاػبيانكي يتقي الشاىدا  -"اهللة ا "شهادىاظبَّ - اعببلؿ كاإلكراـ

 ُب ىذه اآلية مبنياار الفع  اياختك ًبَّ ، ييؤتى بشاىدين يشهداف باغبق ة الشهادبا ُبأهنما قد كذى 

ر...( أم ثً )أإف عي : قدقي ...( ا إشبان أهنما استحقَّ ى عل ًبؿ: )أإف عثر أم: بدال من أف يقا -للمجهوؿ 

ر ثً عي ؿ: " أإف من أف يقا بدالن آخر أنو  تغليظه  ك، ةكذهبما ُب الشهادى  عل عى طلَّ ميطًَّلعو اا كأيب   طلع أحده ا

رتكابو كىباأا اليحذرا  ح بأف أعلهما ىذا إٍبه رِّ قد صي  - تحقا إشبا(اس: ) قي ..(.ةكذهبما ُب الشهادى  عل

ا ًمنى ) :قاؿ تعأب، لنيكذب الشاىدين األكَّ ى  أعند العثور عل -مآلو كعذابو أىآخىرىاًف يػىقيومىاًف مىقىامىهيمى

( أم: من أكلياء اؼبيت.الًَّذينى اٍستىحىقَّ عىلىٍيًهمي اأٍلىٍكلىيىافً 
(1)

 

قاؿ ، ةبعد الصبلة لشهادشاىدين لس الا بشأهنا ىو األمر حببمهتما ة لشهادهبع  ىذه اكفبا 

 اإلماـ أبو السعود:

العصر كعدـ تعيينها لتعينها عندىم بالتحليف بعدىا ألنو كقت اجتماع ة صبلة كاؼبراد بالصبل

و كهبتنبوف أيو اغبلف النهار كألف صبيع أى  األدياف يعظمونة اللي  كمبلئكة الناس ككقت تصادـ مبلئك

ة  صبل ف كما سيأٌب كقي  بعد أمِّ لَّ ف من حى لَّ حى  اهلل عليو كسلم كقتئذو ى الكاذب كقد ركم أف النيب صل

عن الكذب كالزكر( ة النطق بالصدؽ كناىي إٔبة كانت ألهنا داعي
(2)

 

 : (قَّ حى تى اسٍ  نى يٍ لذً اَّ  نى )مً  :كقاؿ أبو السعود ُب تفسي قولو تعأب

 عنهم أم من أى  اؼبيت علي كابن عباس كأيب رضي اهلل تعأبة قراءى ء للفاع  علالبناى عل

                                                 

 91صػ  3، كتفسي أيب السعود جػ 103صػ  1( أنظر تفسي ابن عباس جػ1
 89صػ  3( تفسي أيب السعود جػ 2
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(افً يى لى كٍ اأٍلى  مي هً يٍ لى الذين استحق )عى 
(1)

 

البناء للمفعوؿ كىو األظهر أم من الذين استيًحقَّ عليهم اإلٍب أم جييًنى ى ء عللكقر  قاؿ:

 ؟  ؼببتدأ ؿبذكؼ كأنو قي  كمن نباأنو خربى عليهم كىم أى  اؼبيت كعشيتو أاألكلياف مرأوع عل

(.افً رى آخى )نمً من الضمي ُب يقوماف أك  ؿه ك ىو بدى األكلياف أ: أقي 
(2)

 

استئناأا بيانيا ألهنا كقعت جوابا عن سؤاؿ ة ف اعبملأف "األكلياف" خرب ؼببتدأ ؿبذكؼ تكو ى كعل

 كلذلك جاءت بدكف الواك. ,د من الكبلـ السابقتولَّ 

ا اآلخرين حيث قية هادالتغليظ ُب ش ككذلك اًف بًاللًَّو لىشىهىادىتػينىا أىحىق  ًمٍن شىهىادىهًتًمى  : )أػىيػيٍقًسمى

يٍػنىا ًإنَّا ًإذنا لىًمنى الظَّاًلًمنيى( كىمىا اٍعتىدى
(3)

 

ًو إًنَّوي أىشىهىادىةي أىحىًدًىٍم أىٍربىعي شىهىادىاتو بًاللَّ ) :كما ُب قولو تعأب  اليمنيي ة اؼبراد بالشهادقاؿ أبوالسعود: 

.(لىًمنى الصَّاًدًقنيى 
(4) 

ُب ة صادق ةن اؽ مع كوهنا حقَّ يا من االستحقعى أهنما كاذباف أيما ادَّ ى نا علأم ليميني 

.ُب نفسها ةن هما مع كوهنا كاذبيبينً أم من  ا(مى هتًً ادى هى شى  نٍ مً ( بالقبوؿ )نفسها )أحق  
(5)

 

التفضي  ة أصيغره أبو السعود قاؿ: ( ما ذك)أحقٌ  التفضي ة كالسر الببلغي ُب استخداـ صيغ

عاء باعتبار احتماؿ صدقهما ُب ادة إمبا ىي إلمكاف قبوؽبا ُب اعبمل ُب يبينهما رأسان ة يٌ قِّ حى مع أنو ال

ما أك  جواب القسم أم ما ذباكزنا أيها اغبقَّ ى عطف عل ا(نى يػٍ دى تى ا اعٍ مى كى كهما ؼبا ظهر ُب أيديهما )سبل  

ر ؼبا قبلو أم إنا إف اعتدينا ُب يبيننا مقرِّ  استئناؼه  (نٍيى مً الً الظَّ  ًمنى ا لَّ ذن ا إً نَّ هما )إً اعتدينا عليهما بإبطاؿ حقِّ 

 6 .(اسم اهلل تعأبة كعذابو بسبب ىتك حرم هم بتعريضها لسخط اهلل تعأبؼبن الظاؼبني أنفسى 

                                                 

 91صػ  3( تفسي أيب السعود جػ 1
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اؿ. كاهلل سبحانو اؼبة أنبيى ها علكأبلغي ة أيها ألكرب دالل، ها ُب الشهاداتأهذه التشديدات كل  

 أعلم. كتعأب
 خ اٌشاثغ ػششحا٠٢ٚ

 :اؼباؿ قولو تعأبة أنبيى بببلغتها علة الدال 

ؽو كبىٍني نػىٍرزيقيكيٍم كىًإيَّاىيٍم...(   دىكيٍم ًمٍن ًإٍمبلى )كىالى تػىٍقتػيليوا أىٍكالى
1 

 ػششح٠٢خاٌخبِظ اٚ

دىكيٍم خىٍشيى  :قولو تعأب  ؽو كبىٍني نػىٍرزيقػيهيٍم كىًإيَّاكيٍم...(ًإمٍ ة )كىالى تػىٍقتػيليوا أىٍكالى بلى
(2)

 

  :قت  األكالد كلكن قولو عزكج  ى هنصهما قد جاءت لنة ىاتاف اآليتاف كلو أف عبار 

ؽو ة خىٍشيى )  أم: إفَّ  -األنعاـة سور ة آي- األكٔبة قد أسرت اآلي -اإلسراءة سور ة آي-ة الثانية اآلي( ُب ًإٍمبلى

بسبب اإلمبلؽ. كما قاؿ الزجاج:  أم:ة سببي "من" (ؽو بلى مٍ إً  نٍ )مً : ولو تعأباألنعاـ ُب قة " ُب آينٍ "مً 

( منصوب ألنو مفعوؿ لوة )خىٍشيى  ؽو يقاؿ أملق يبلق إمبلقان. ككانوا يقتلوف األكالد ، كاإلمبلؽ الفقر، ًإٍمبلى

يَّاكيٍم(. )كبىٍني نػىٍرزيقػيهيٍم كىإً  ؿ :أقا، ؽبم رزقهم أضمن اللَّو عزَّ كج ، خوأان من الفقر
(3)

 

اؼباؿ حيث ة أنبيى علة بليغة تا داللنصهما أك باقتضاء نصهما قد دلَّ ة أهاتاف اآليتاف بإشار 

شنيعا كقت  أكالده من  و يرتكب أعبلن تي لَّ قً اف قد هبعلو الفقر كعدـ اؼباؿ أك أف اإلنسى تا علإهنما قد دلَّ 

ة اآلي ُب ىذه ( حيث إفَّ مٍ اىي يَّ إً كى  مٍ كي قي زي رٍ نػى  ني كبىٍ ) :ُب قولو تعأبة ببلغي ةه أج  الفقر أك من خوأو كىنا نكت

ة اإلسراء ُب مث  ىذه اآلية كُب سور ، ضمي األبناءى ضمي اآلباء عل ـى دِّ قي  -األنعاـة ُب سور  -نا ىي 

ببلغي ُب ىذا ال ( أما ىو السر  كبىٍني نػىٍرزيقػيهيٍم كىًإيَّاكيمٍ ضمي اآلباء أقي : )ى األبناء عل ـ ضميي دِّ قي ة الكريب

 ؟االختبلؼ بني اآليتني

 األنعاـ:ة قاؿ اإلماـ ابن عاشور ُب تفسي آي

                                                 

 .151األنعاـ  -(1
  31 -( االسراء 2
 -ىػ(، الناشر: عآب الكتب 311، أليب اسحاؽ إبراىيم بن السرم بن سه ، الزجاج )اؼبتوَب: 236صػ  3( معا٘ب القرآف كإعرابو جػ 3

 ـ 1988 -ىػ  1408بيكت، الطبعة: األكٔب 
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ألم يبوتوا ، أنو كما رزؽ اآلباء إٔبة ـ رزؽ اآلباء لئلشار دَّ كق، كذكر اهلل رزقهم مع رزؽ آبائهم

 1؟ ألجلو األبناء  ي قتى يي  مى اآلباء ألً ل أف الفقر إمبا اعرت ى عل، كذلك يرزؽ األبناء،  جوعا

ة اؼبسند الفعلي. ىنا إلأادى كتقدٙب اؼبسند إليو عل: -لأخر ة ببلغية نا نكتمبيِّ -كزاد قائبل 

 االختصاص: 

.رزقوف أنفسكم كال ترزقوف أبناءكمأم كبن نرزقكم كإياىم ال أنتم ت
(2)

 

 األكٔب،  اإلماـ ابن عاشور نكتتني ببلغيتني ُب الفرؽ بني اآليتنياإلسراء بنيَّ ة كُب تفسي سور 

اإلسراء: )كال تقتلوا أكالدكم ة )كالتقتلوا أكالدكم من إمبلؽ( كُب سور : األنعاـة سور ة ُب آي ُب قولو تعأب

 أقاؿ:  .يب الضميين ُب اآليتنيترتة ىي ُب ـبالفة الثانية كالنكت، إمبلؽ(ة خشي

 أسلوب اإلضمار من اإلأرادٌي كغي 
(3)

اعبمع إٔب 
(4)

ة اعباىليألف اؼبنهي عنو ىنا من أحواؿ ، 

بني اآليتني كلكنٌ .....،ةالذميمة زجرا ؽبم عن ىذه اػبطيئ
(5)

 ا ُب النظم من كجهني:أرقن  

:األكؿ: أنو قي  ىنا
(6 )

من إمبلؽ(.:)األنعاـة إمبلؽ كقي  ُب آية خشي
(7)

 

 كقاؿ مبينا السر الببلغي ُب ىذا الفرؽ األكؿ بني اآليتني: 

 يئدكهنن لغرضني: كيقتضي ذلك أف الذين كانوا يئدكف بناهتم

الكسب ى علة إعان-إف كربت -إما ألهنم أقراء ال يستطيعوف إنفاؽ البنت كال يرجوف منها 

تقتضي أف اإلمبلؽ سبب ة التعليليأإف "ًمن" ، قولو ُب األنعاـ من إمبلؽ أذلك مورد، أهم يئدكهنا لذلك

 قتلهن أيقتضي أف اإلمبلؽ موجود حني القت .

                                                 

 159صػ  8التحرير كالتنوير جػ  1
 ( اؼبرجع نفسو.2
 30-( قولو: "من اإلأراد" أم ُب اآلية ال ي قبلها )إف ربك يبسط الرزؽ ؼبن يشاء كيقدر( اإلسراء3
 كىذه أيضا نكتة ببلغية. 31-( قولو "إٔب اعبمع" أم ُب ىذه اآلية )كال تقتلوا أكالدكم( اإلسراء 4
 .31، كآية اإلسراء 151( قولو: "بني اآليتني" أم: آية سورة األنعاـ 5
 31" أم ُب آية اإلسراء.( "ىنا6
 87صػ 15التحرير كالتنوير جػ . 151 -( األنعاـ7
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عركض الفقر لو أك عركض الفقر ة ذلك ليس أقر األب كلكن خشيى كإما أف يكوف اغبام  عل

أيكوف الداأع للوأد ىو توقع اإلمبلؽ(، إذ كانوا ُب جاىليتهم ال يورثوف البنات، للبنت دبوت أبيها
(1)

 

 : 2ذلك بقوؿ الشاعر إسحاؽ بن خلفى عل كاستشهد اؼبفسر رضبو اهلل تعأب

 ربٌب بدـبن ي عى ة رب عى أاضت لً   بن ي حني تندبين رتي إذا تذكَّ 

 كضمى أيهتك السرت عن غبم عل  أحاذر الفقر يوما أف يلم هبا

 ـرى اغبي ى عل اؿو زٌ كاؼبوت أكـر نػى   موهتا شفقال حياٌب كأىو ل هتو 

الكلم ل عليها من أذى ككنت أخش  فاء أخو أك جى  عمٍّ ة أظاظى أخش
(3)

 

 ٍب قاؿ اؼبفسر ابن عاشور:

كبن نرزقكم : )عتبار ُب الفرؽ للوجو األكؿ قي  ىنالكالوجو الثا٘ب: أمن أج  ىذا اال

(كإياىم
(4)

ة ألف اإلمبلؽ الداأع للوأد احملكي بو ُب آي، -ضمي األكالدى بتقدٙب ضمي اآلباء عل -

   بأنو رازؽ بناهتم.مِّ ـ اإلخبار بأف اهلل ىو رازقهم ككي دِّ األنعاـ ىو إمبلؽ اآلباء أقي 

أهو اإلمبلؽ اؼبخشي كقوعو. كاألكثر أنو توقع إمبلؽ البنات كما ة آليكأما اإلمبلؽ احملكي ُب ىذه ا

  بأنو رازؽ آبائهم. كىذا من نكت مِّ ـ اإلعبلـ بأف اهلل رازؽ األبناء ككي دِّ ألذلك قي ، رأيت ُب األبيات

القرآف(.
(5)

 

ؼ عدمو أم عدمو أك خو اؼباؿ ة أنبيى علة بليغة أالنظم اغبكيم ُب ىاتني اآليتني قد دىؿَّ دالل

 .أعلم كاهلل سبحانو كتعأب قد وبم  اإلنساف على أبشع اعبرائم مث  كأدالبنات.
 ٚا٠٢خ اٌغبدط ػششح

                                                 

 87صػ  15( التحرير كالتنوير جػ 1
حدثين اؼبربد قاؿ: حدثين أبو عصمة قاؿ: كاف إسحاؽ بن خلف  أخبار إسحاؽ بن خلف (291طبقات الشعراء البن اؼبعتز )ص:  - 2

لتجلد للضرب. أخرب٘ب غي اؼبربد أنو كجأ غبلمان من بين هنش  من ساكين مكة أحد الشطار الذين وبملوف السكاكني، كيظهركف ا
 أقتلو، كأنو حبس بذلك السبب، أما أارؽ اغببس حىت مات.

 ( اؼبرجع نفسو3
 31 -( األنعاـ4
 88صػ  15( التحرير كالتنوير جػ 5
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 :قولو تعأب اؼباؿة أنبيى بببلغتها علة الدال 

رَّـى زًينى   ة ينى آمىنيوا ُب اغبٍىيىااللًَّو الَّ ًي أىٍخرىجى لًًعبىاًدًه كىالطَّيِّبىاًت ًمنى الرٍِّزًؽ قيٍ  ًىيى لًلَّذً ة )قيٍ  مىٍن حى

اًلصى  نٍػيىا خى ًلكى نػيفىصِّ ي اآٍليىاًت ًلقىٍوـو يػىٍعلىميوفى(ة  يػىٍوـى اٍلًقيىامى ة الد  كىذى
(1)

 

أنفسهم بعض األشياء من ى موف علرِّ الذين وبيى ى قد أنكر اهلل عزكج  علة الكريبة ُب ىذه اآلي

 :رضبو اهلل تعأب كما قاؿ النسفي  كطيبات الرزؽ أاستفهم استفهاـ إنكار كتوبيخ.ة الزين

تجم  بو ما ي من الثياب ككي ِّ  (اللَّوً ة قيٍ  مىٍن حىرَّـى زًينى ـ اغببلؿ بقولو: )رِّ ؿبيى  ىٍب استفهم إنكارا عل

( كىالطَّيِّبىاًت ًمنى الرٍِّزؽً صلها يعين القطن من األرض كالقز من الدكد )( أم: أالَّ ًي أىٍخرىجى لًًعبىاًدهً )

ك  كاؼبشارب(.آات من اؼبذٌ لى كاؼبست
(2)

 

ة أبلغ دالل اهلل ال ي أخرج لعباده كالطيبات من الرزؽة مي زينؿبرِّ ى اإلنكار كالتوبيخ عل اأفي ىذ

 ,ألفَّ طيِّبات الرزؽ الربص  إالباؼباؿ . اؼباؿة أنبيى عل

 : ؿأنو كاف من اؼبمكن أف يقاة ه اآلييضان ُب ىذاألسلوب أة كمن ببلغ

ت من الرزؽ كالطيباة الزينة لنعم كطيبات الرزؽ( كلكن النظم اغبكيم إجبلالن ة الزين )ق  من حرـٌ

كعبل شانو؛ أقاؿ:  ها إليو ج َّ أضاقد أ -شيئا من اؼباؿ اغببلؿ لكى ال ي الربص  لئلنساف إال إذا امتى  -

بعد تشريف  -، باده(خرج لع)ال ي أ: قائبلن  ب  زادة كريبالنفسو  إٔبة الزينة إضاأكٓب يكتف ب (اهللة زين)

من ة اؼبباركة كُب ىذه اعبمل -ة ضمي اعببلل شرَّؼ العباد أيضابإضاأتهم إٔب -ة اؼبباركة باإلضاأة الزين

كمن هبٌهز ،  كالذكؽ األديبة لديو شيء من البصي ن مى ى على ما الىبفبعباده ر للطفو ككرمو اإلظها

ذلك  اءى سذلك الطعاـ كاكت ؿى يتجنب تناكي  كن صديقوكل، ا صبيبلا لذيذا أك لباسن لو طعامن  عزيزو  لصديقو 

ـى ذبن  ى ا علكارن ز إنأيقوؿ اجملهِّ اللباس  و ـ الطعاـ أك اللباس الذم جٌهزتي : من حرَّ كاللباسى  بو ذلك الطعا

  - ؟بدؿ أف يقوؿ: من حٌرمو عليك -يب لصديقي كحبي

                                                 

 32( األعراؼ:1)
، )األيب الربكات عبد اهلل بن أضبد بن ؿبمود حاأظ الدين النسفي اؼبتوَب 565صػ 1( تفسي النسفي )مدارؾ التنزي  كحقائق التاكي ( جػ2)

 ـ.1998 -ىػ 1419ىػ( الناشر: دار الكلم الطيب، بيكت. الطبعة األكٔب 710سنة 
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اؿ اغببلؿ الطيب. كاهلل اؼبة أنبيى علة   للنظم اغبكيم ألبلغ داللأفي ىذ األسلوب اعبمي

 اعلم. سبحانو كتعأب
 ا٠٢خ اٌغبثغ ػششحٚ

 :اؼباؿ قولو تعأبة أنبيى علة الدال 

   آمىنيوا كىاتػَّقىٍوا لىفىتىٍحنىا عىلىٍيًهٍم بػىرىكىاتو ًمنى السَّمىاًء كىاأٍلىٍرًض كىلىًكٍن كىذَّبيوال )كىلىٍو أىفَّ أىٍى ى اٍلقيرى 

نيوا يىٍكًسبيوفى(.أىأىخىٍذنىاىيٍم دبىا كىا
(1)

 

 :ةسور اؼبائدست كستني من  رقمة كما مر كذلك ُب شرح آي  –ة الكريبة ُب ىذه اآلي

ىكىليوا ًمٍن أػىٍوًقًهٍم كىًمٍن ربىًٍت أىٍرجيًلًهٍم ة )كىلىٍو أىنػَّهيٍم أىقىاميوا التػٍَّورىا ٍم ألى ي ى كىمىا أيٍنزًؿى إًلىٍيًهٍم ًمٍن رىهبًِّ كىاإٍلًقبًٍ

هيٍم سىاءى مىا يػىٍعمىليوفى(ة ميٍقتىًصدى ة أيمَّ ًمنػٍهيٍم  ًثيه ًمنػٍ كىكى
(2)

من ل جع  اإليباف كالتقو  إف اهلل سبحانو كتعأب

سببا ألخذ الرس  عليهم السبلـ تكذيب جع  الكفر باهلل ك السماء كاألرض ك  شرائط أتح بركات من

الذين  اليهود عن  كما قاؿ تعأب ،عليهمة كاؼبسكنة الربكات منهم كتسليط الذل كسلب ني الكفاراؼبكذب

لَّ  نى ة كذبوا الرس : )كىضيرًبىٍت عىلىٍيًهمي الذِّ كىبىاءيكا بًغىضىبو ًمنى اللًَّو(.ة كىاٍلمىٍسكى
(3)

 

 4ة قاؿ اإلماـ النسفي ُب ىذه اآلي

ٍلنىا ًَب )ال ي دؿ عليها ل أى  القر  إٔبة إشار  (لكالبلـ ُب )كىلىٍو أىفَّ أىٍى ى القر  ٌمن ة قػىٍريى  كىمىا أىٍرسى

(نًَّب 
(5) 

)آمنوا( بدؿ كفرىم )كاتقوا( الشرؾ مكاف ، ىلكوابوا كأي الذين كذَّ ل كأنو قاؿ كلو أف أى  القر 

أراد اؼبطر كالنابت أك آلتيناىم باػبي  (ضً رٍ اأٍلى كى  اءً مى نى السَّ مِّ  اتو كى رى ارتكابو )لىفىتىٍحنىا عىلىٍيًهم(لىفىتىٍحنىا عليهم )بػى 

من ك  كجو.
(6)

 

                                                 

 96 -( األعراؼ1)
 66 -( اؼبائدة 2
 61-( البقرة 3
 من سورة األعراؼ(:96)آية رقم  - 4
 .96( األعراؼ 5)
 .588صػ 1ػ( تفسي النسفي ج6)



 انًبحج انثانج –انفصم األول  –انباب األول 

82 

 

 اؼباؿ اغببلؿ الطيب.ة أنبيى سلوهبا البليغ علبأة الكريبة كذا دلت ىذه االيأه

 لساف سيدنا ىود عليو السبلـ لقومو الذين كٌذبوه:ى عل قولو تعأب
  ا٠٢خ اٌضبِٓ ػششحٚ

قػيوًَّتكيٍم كىالى  ًإٔبى ة كىيىزًدٍكيٍم قػيوَّ  )كىيىا قػىٍوـً اٍستػىٍغًفريكا رىبَّكيٍم ٍبيَّ تيوبيوا إًلىٍيًو يػيٍرًسً  السَّمىاءى عىلىٍيكيٍم ًمٍدرىارنا

تػىتػىوىلٍَّوا ؾبيٍرًًمنيى(.
(1)

 

ن مة ار كالتوبفستغاهلل كيأمرىم باال يدعو النيب ىود عليو السبل قومو إٔبة الكريبة ُب ىذه اآلي

ىم عليو إيباهنم باهلل كتوبتهم كاستغفارىم عما ى قبوؽبم دعوتو كعلى علدىم عً الكفر كالشرؾ كاؼبعاصي كيى 

 ُب األمواؿ. ة يعدىم بنزكؿ األمطار كازدياد الرزؽ كالربك، من الكفر كالشرؾ كالظلم

 الرزؽ كاؼباؿ.ة أنبيى علة بليغة أهذا أيو دالل

 قاؿ:  ؛ةركاية الكريبة كذكر الطربم ربت تفسي ىذه اآلي 

قاؿ: ، قٌوتكم( ٔبإة قاؿ ابن زيد ُب قولو: )كيزدكم قو ، أخربنا ابن كىب قاؿ، حدثين يونس قاؿ

، قوتكم( إٔبة قوهتم. كذكر لنا أنو إمبا قي  ؽبم: )كيزدكم قو  إٔبة ألو أهنم أطاعوه زادىم قو ، ةجع  ؽبم قو 

اهلل ببلدكم كرزقكم اؼباؿ  قاؿ ىود ؽبم: إف آمنتم باهلل أحىيى أ، قاؿ: إنو قد كاف انقطع النس  عنهم سنني

.ةألف ذلك من القو ، كالولد
(2)

 

 بعغ ػششح ٚا٠٢خ اٌز

 :قولو تعأب اؼباؿة أنبيى علة الدال

خىزىاًئًن اأٍلىٍرًض ًإ٘بِّ حىًفيظه عىًليمه(.ى )قىاؿى اٍجعىٍليًن عىلى 
(3)

كال ي قبلها كىي ة الكريبة ىذه اآليل نر 

وي قىاؿى ًإنَّكى  :قولو تعأب يٍػنىا مىًكنيه أىًمنيه(. )كىقىاؿى اٍلمىًلكي ائٍػتيو٘ب بًًو أىٍستىٍخًلٍصوي لًنػىٍفًسي أػىلىمَّا كىلَّمى اٍليػىٍوـى لىدى
(4)

 

                                                 

 52-( ىود1
 .359صػ 15( تفسي الطربم )جامع البياف ُب تأكي  القرآف( جػ2)
 55-( يوسف 3
  54 -( يوسف4
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كأظهر ة كأضلو كمكانتو الرأيع عليو السبلـ أف اؼبلك عند ما أدرؾ علم سيدنا يوسفل نر  

مور اؼبلك.مقرٌبيو ليستشيه كيستعني بو ُب أرغبتو ُب أف هبعلو من 
(1)

طلب منو النيب اعبلي  الكرٙب عليو  

الذم ىو اؼبقصد  -العدؿة لم أف اؼباؿ لو الدكر األساسي ُب إقامكاف يع  اؼباؿ ألنوة التسليم كزار ك ة الصلو 

 :؛ كما قاؿ تعأب-األنبياء عليهم السبلـة األساسي لبعث

ٍلنىا ريسيلىنىا بًاٍلبػىيػِّنىاًت كىأىنٍػزىٍلنىا مىعىهيمي اٍلًكتىابى كىاٍلًميزىافى لًيػىقيوـى النَّاسي بًاٍلًقٍسًط(.) لىقىٍد أىٍرسى
(2)

 

أف يكوف  يبكنكمبادلتو أبل كسبو كإنفاقو كتقسيمو    يكن ىناؾ عدؿ ُب النظاـ اؼبإب ُبكإذا ٓب

 ؼباؿ.اة كالتسليم كزار ة لب النيب الكرٙب عليو الصلو طشيء آخر لذلك  مِّ ُب أ عدؿه 

 رضبو اهلل تعأب: قاؿ الزحيلي كما

، ل ي زبزف أيها الغبلؿـبازف األرض اى للملك: اجعلين أيها اؼبلك عل عليو السبلـ أقاؿ يوسف

دبا ة ذك علم كبصي ، إ٘ب خازف أمني، ال ي هتٌدد أىلهاة أأنقذ الببلد من اجملاع، أشرؼ عليها كأتصٌرؼ هبا

 اؼب، التصرؼ ُب شؤكف اغبكمة كأطلق لو سلط، ةكجعلو كزير اؼباؿ كاػبزان، طلبو )أأجابو اؼبلك إٔب يتواله.

كحسن تصرؼ(.، ةياسكضبط كسة كخرب ، عق ة ؼبس لديو من رجاح
 (3)

 

من طعاـ كماؿ ة )لفظ عاـ عبميع ما زبتزنو اؼبملك "اػبزائن": كقاؿ الزحيلي ُب بياف معن

كغيه(.
(4)

 
 ٚا٠٢خ اٌؼششْٚ 

نىا  )أػىلىمَّا دىخىليوا عىلىٍيًو قىاليوا يىا أىيػ هىا اٍلعىزًيزي مىسَّنىا كىأىٍىلىنىا الض ر   :قولو تعأبالدالة على أنبية اؼباؿ  كىًجئػٍ

ًقنيى(.ة ميٍزجىاة بًًبضىاعى  نىا ًإفَّ اللَّوى هبىٍزًم اٍلميتىصىدِّ ٍي ى كىتىصىدٍَّؽ عىلىيػٍ أىأىٍكًؼ لىنىا اٍلكى
(5)

 

                                                 

 1115ص 2( انظرالتفسي الوسيط للزحيلي جػ1)
 25-( حديد2
 .1116صػ 2( الوسيط للزحيلي جػ3)
 ( اؼبرجع نفسو4
 88-( يوسف5
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كا دبتاع األعراب كالصوؼ كانوا جاءي : كقالوا، ةقليل (ةقالوا )ميٍزجىا: رضبة اهلل عليو  قاؿ الزجاج

ألف ، فقي مثلوي ُب الطعاـكانت فبا ال يينة  : إف البضاعكقي ، ابكما أىٍشبىوى ذلك فبا يبيعو األعر كالسمن 

متاع األٍعراب كذلك كاف ربتو ردمء اؼباؿ(.
(1)

 

ة أنبيى ا علميوسف( قد دلتا بببلغتهة من سور  55رقم ة كال ي مرت قبلها )اآلية أهذه اآلي

ة عليو السبلـ ما طلب كزار نيب الكرٙب يوسف الرح أف شي قد ( كما من سورة يسف 55)رقم  اؼباؿ؛ األكٔب

نظاـ العدؿ ُب اجملتمع اإلنسا٘ب ة كىو إقام -الذين ىو أحدىم -األنبياء ة اؼباؿ إال لينجز ىدؼ بعث

كلكن ة التعليم كالرتبية طلب كزار ب  لردبا ، اؼباؿة كلوال أف النظاـ اؼبإب لو دكر أساسي أيو ؼبا طلب كزار 

ة أنبي إٔبة لطيفة إشار ة الكريبة أفي اآلي، ةال ينفع التعليم كالرتبي دؿالعى مآب يكن النظاـ اؼبإب قائما عل

كيف ة  الثالثة عند ما جاءكا إليو ُب اؼبر عليو السبلـ يوسف ة أف إخو ل نر ة الثانية ككذلك ُب اآلي، اؼباؿ

ُب ة بليغة داللاؼباؿ كإف ُب ذلك لة عوا كشكوا بؤس اغباؿ كقلكا يد السؤاؿ إليو ك تضرَّ د  لوا أمامو كمى تذلَّ 

اؼباؿ أك عدمو ؼبا تضرعوا كذلك. كاهلل ة إذ لوال أقرىم كبؤس حاؽبم كقل، اؼباؿة يأنبى علة الكريبة اآلي

 أعلم

أيدم التجار كطردكه من البيت كآذكه ى ٍب باعوه عل، اعببة هؤالء ىم الذين طرحوه ُب غيابأ

كاؼباؿ ة اؼبلك كاغبكوماهلل ٍب اآلف عندما آتاه ، مابالتفريق بينه النيب اعبلي  يعقوب عليو السبلـ كأباه

يتكففوف أمامو كيتضرعوف إليو كيسألونو جاءكاهم أاؼباؿ كالفقر كاعبد ب ة بضيق العيش كقل كابتبلىم

كاهلل سبحانو  ؟اؼباؿة أنبيى علمن ىذاتكوف أبلغ ة أأم دالل، التضرع كالتذل ة بغاية كيطلبوف منو الصدق

 أعلم.  كتعأب

 ٚاٌؼششْٚاٌذبد٠خٚا٠٢خ 

 :اؼباؿ قولو تعأبة أنبيى بببلغتها علة لَّ االد 

ٍليوكنا الى يػىٍقًدري عىلى  ا فبى شىٍيءو كىمىٍن رىزىقٍػنىاهي ًمنَّا رًٍزقنا حىسىننا أػىهيوى يػيٍنًفقي ًمٍنوي ًسراا ى )ضىرىبى اللَّوي مىثىبلن عىٍبدن

ٍهرنا ىىٍ  يىٍستػىويكفى اغبٍىٍمدي لًلًَّو بىٍ  أى  ٍكثػىريىيٍم الى يػىٍعلىميوفى(.كىجى
(1)
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بعض ـبلوقاتو كما قاؿ  اؼبشركني الذين يشركوف باهلل سبحانو كتعأبى ا علكردت ردا ة ىذه اآلي

 اهلل عليو: ة اإلماـ البيضاكم رضب

    نفسو باغبر اؼبالك الذم رزقو اهلل ماالن ثَّ ا كمى ؾ بو باؼبملوؾ العاجز عن التصرؼ رأسن   ما يشرى ثَّ مى 

بينهما مع تشاركهما ُب ة كاحتج بامتناع االشرتاؾ كالتسوي، أهو يتصرؼ أيو كينفق منو كيف يشاء كثيا

ى بني األصناـ ال ي ىي أعجز اؼبخلوقات كبني اهلل الغين القادر علة امتناع التسويى علة كاؼبخلوقية اعبنسي

اإلطبلؽ(.
(2) 

   أيو الفرؽ بينو كبني عباده الذين أببػىنيَّ سبحانو كتع , كاعبماؿة الببلغة أهذا سبثي  ُب غاي

الكوف   كً كأساس ىذا التفريق بني اػبالق ذم اعببلؿ كاإلكراـ مالً ، من الناسة يشركهم بو اعبهل

و كبني عباده الذين ىم الفقراء إليو ُب ك  شيء ال يبلكوف من ملكو شيئا كىو الغين اغبميد الذم لو كلِّ 

،  ال شيء لكي ك  شيء كمً   لكي التمييز كالتفريق بينو كبينهم ىو مً أساس ، ما ُب السموات كما ُب األرض

 :ةُب تفسي ىذه اآلي رضبو اهلل تعأب قاؿ السعدمكما 

أحدنبا عبد فبلوؾ أم: رقيق ال يبلك نفسو كال ، د من دكنوعبى مثلني: لو كؼبن يي  ضرب تعأب

نو رزقا حسنا من صبيع أصناؼ اؼباؿ كىو كرٙب كالثا٘ب حر  غين  قد رزقو اهلل م، يبلك من اؼباؿ كالدنيا شيئا

  ؟ ى  يستوم ىذا كذاؾ، أهو ينفق منو سرا كجهرا، لئلحساف ب  ؿبً 

أكيف يستوم اؼبخلوؽ ، أإذا كانا ال يستوياف,استواؤنبا ؿباؿو  غيي ، قافال يستوياف مع أهنما ـبلو 

الوجوه بالرب اػبالق اؼبالك عبميع  ب  ىو أقي من صبيع، ةكال استطاعة العبد الذم ليس لو ملك كال قدر 

!!(. ؟ك  شيءى  اؼبمالك القادر عل
(3)

 

ـي ، كغيهاؼباؿ أفي ىذا التمثي  البليغ الذم أساس التفريق أيو ىو ملك  شيء ، أمِّ ًملك  كعد

 أعلم. اؼباؿ كاهلل سبحانو كتعأبة أنبيى علة أيو ألبلغ دالل
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 ٚا٠٢خ اٌضب١ٔخ ٚاٌؼششْٚ 

 :اؼباؿ قولو تعأبة أنبيى بببلغتها علة الدال

ًئنَّ ة كىانىٍت آًمنى ة  )كىضىرىبى اللَّوي مىثىبلن قػىٍريى  ا ًمٍن كي ِّ مىكىافو أىكىفىرىٍت بًأىنٍػعيًم اللًَّو ة ميٍطمى يىٍأتًيهىا رًٍزقػيهىا رىغىدن

أىأىذىاقػىهىا اللَّوي لًبىاسى اعبٍيوًع كىاػبٍىٍوًؼ دبىا كىانيوا يىٍصنػىعيوفى(.
(1)

 

 :ةالكريبة ىذه اآليأسلوب ُب ة ببلغيض نكات بع: أكالن 

 :األكٔبة النك

 اهلل عليو: ة قاؿ ابن عاشور رضب

 ،اإلصغاء إليو اؼباضي للتشويق إٔبة بصيغة كالتعبي عن ضرب اؼبث  الواقع ُب حاؿ نزكؿ اآلي

، (أمر اهللى أت)مث  ، اضي ُب اغباؿ لتحقيق كقوعوكىو من استعماؿ اؼب
(2)

أك لتقريب زمن 

."ة "قد قامت الصبلمث ، ؼباضي من زمن اغباؿا
(3)

 

 ؟ ةالقري ما معن:ةالثانية النكت

 4.أم أذاؽ أىلها (أىأىذىاقػىهىا اهلل) :اإلماـ أبوالسعود رضبو اهلل تعأب قاؿ 

 يد اغباؿ.ىنا ؾباز مرس  أم: أطلق احمل  كأر  يعن

 :ةنالطمأنيى ُب تقدٙب األمن عل:ةالثالثة النكت

 ر رضبو اهلل تعأب :قاؿ ابن عاشو 

.بدكنوة إذ ال ربص  الطمأنينة الطمأنينى كقدـ األمن عل
(5)

 

 )أىأىذىاقػىهىا اللَّوي لًبىاسى اعبٍيوًع كىاػبٍىٍوًؼ(.:ُب قولو تعأبة االستعار  :ةالرابعة النكت

 .ُب قولو: )لباس اعبوع(ة كالثاني، )أذاؽ(: ُب قولو كىنا استعارتاف: األكٔب

                                                 

 112-النح  (1
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 قاؿ ابن عاشور: 

. كىي مستع :ةكاإلذاق ىنا كُب مواضع من القرآف ة ار حقيقتها إحساس اللساف بأحواؿ الطعـو

كقد تقدـ ، و ال هبد لو مدأعاا كتمكن ذكؽ الطعاـ من أم ذائقً ينن كً ا مى إحساسن ل حساس باألٓب كاألذلئل

 .1(ليذكؽ كباؿ أمره):ُب قولو تعأب

ما  أنو مستعار إٔبى علة اعبوع كاػبوؼ قرين كاللباس: حقيقتو الشيء الذم يلبس. كإضاأتو إٔب

 :كقولو تعأب،  وسى اللباس البً ة لو كمبلزمة إنساف مبلزمة من حالى يغش

.ةبلزمكاؼبة جبامع اإلحاط )ىن لباس لكم كأنتم لباس ؽبن(
(2)

 

 االستعارتني.ة أائد :ةاػبامسة الببلغية النكت

 قاؿ ابن عاشور:

أف ذلك ة ا غشيهم من اعبوع كاػبوؼ كمبلزمتو أريد إأادمة كؼبا كاف اللباس مستعارا إلحاط

وبس ُب اعبوؼ ُب إدراكهم استقرار الطعاـ ُب البطن إذ يذاؽ ُب اللساف كاغبلق ك  متمكن منهم كمستقر  

كاإلكراـ أف يؤدب ل ر القً ة ألف غاي، سبليحا كصبعا بني الطعاـ كاللباسة أاستعي لو أع  اإلذاق, كاألمعاء

أكانت استعارتاف هتكميتاف(. ، من إزار كبردة عليو خلعللضيف كىبلع 
(3)

 

 : -رتني كبيانا عبماؽبما الببلغيلتوضيح االستعا -كزاد اؼبفسر قائبل 

 استعارتاف: ة أحص  ُب اآلي

 .ةمصرحة كىي تبعية اإلذاقة استعار :األكٔب

 .ةمصرحة اللباس كىي أصلي:ةكالثاني

عليها جبع  لفظها مفعوال للفظ ة كمركب األكٔبى علة متفرعة كمن بديع النظم أف جعلت الثاني

. (األكٔب
(4)
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إذ جع  اعبوع كالفقر عذابا ؽبم ، اؼباؿة أنبيى علة الكريبة قد دلت اآلية العالية أبهذه الببلغ

 أعلم. كاهلل سبحانو كتعأبزاؿ بو الفقر. عبوع كيي اهبا دٌ سى ما يي ة أنبية كىذا يستلـز بالبداى
 اٌؼششْٚٚاٌضبٌش ٚا٠٢خ 

 :اؼباؿ قولو تعأبة أنبيى علة الدال 

ًدينى  مىنٍيً يىًتيمىنٍيً ُب اٍلمى اري أىكىافى لًغيبلى زه ؽبىيمىا كىكىافى أىبيونبيىا صىاغبًنا أىأىرىادى رىب كى ة )كىأىمَّا اعبًٍدى نػٍ كىكىافى ربىٍتىوي كى

نػٍزىنبيىا رىضٍبى  ليغىا أىشيدَّنبيىا كىيىٍستىٍخرًجىا كى ًمٍن رىبِّكى كىمىا أػىعىٍلتيوي عىٍن أىٍمرًم...( ةن أىٍف يػىبػٍ
(1)

 

نػٍزه  اهلل عليو:)ة دين احمللي رضبقاؿ جبلؿ ال .(ةماؿ مدأوف من ذىب كأض (كىكىافى ربىٍتىوي كى
(2)

 

إف كاف اػبضر عليو  -نبيا من أنبيائو  مى ؽٍبى أنو أى  سبحانو كتعالیأهذا االىتماـ الكبي من اهلل 

 ؿ  يدي ، يبلغا أشدنبا كيستخرجا كنزنبا حىتة فظ ماؿ اليتيمني من الضياع كالسرقكيأمره حب -السبلـ نبيا

ُب نظر الباحث. كاهلل  -اؼباؿ ة أنبيى ُب داللتها علة الكريبة كالسر الببلغي ُب ىذه اآلي، اؼباؿة أنبيى عل

نػٍزىنبيى ( بعد قولو: )ًمٍن رىبِّكى  ةن رىضٍبى يكمن ُب قولو: ) -أعلم كىمىا أػىعىٍلتيوي عىٍن ككذلك ُب قولو: )، (اكىيىٍستىٍخرًجىا كى

( كىمىا أػىعىٍلتيوي عىٍن أىٍمرًم )كثانيا قاؿ: (كى بِّ رَّ  نٍ مِّ  ةن ضٍبى رى )بل بػ  معلَّ   أكالن عً استخراجهما كنزنبا جي  أإفَّ ، (أىٍمرًم

( مفعوؿ لو رىبِّكى  ًمنٍ  ةن رىضٍبى . كما قاؿ جبلؿ الدين احمللي: )سبحانو كتعأب من اهلل أم:إمبا أعلتو بأمرو 

م أ (مٍ رً مٍ أى  نٍ اعبدار )عى ة كقت  الغبلـ كإقامة فينأم ما ذكر من خرؽ الس، (وي تي لٍ عى ا أػى مى و أراد )كى عاملي 

.اختيارم ب  بأمر إؽباـ من اهلل
(3)

 

ن من عند نفسو كبيد أنبيائو كأكليائو حبفظ ماؿ مى  أهذا االىتماـ الكبي من اهلل سبحانو كتعأب

 اؼباؿ اغببلؿ الطيب. ة أنبيى علة بليغة أيو دالل، يف عن حفظوىو بنفسو ضع

ألم ، "ة اؼبدين"ال ي هبا اعبدار اؼبتصدع بة عن القري ٘ب  اليتيمني جاء التعبي القرآة كانكؼب

 أاؼبكاف ازداد قدرا بذكرنبا ُب حيزه. كاهلل أعلم.، اعتناء هبماة كُب ذلك تكرٙب لليتيمني كزياد، ةالقري:بيق 
 :ٚاٌؼششْٚ خبِظٚاٌؼششْٚ ٚاٌاٌشاثغ ٠٢زبْ اٚ
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 :اؼباؿ قولو تعأبة أنبيى عل تاف الدال 

ـى كىيبىًٍشي ُب اأٍلىٍسوىاًؽ(. ا الرَّسيوًؿ يىٍأكي ي الطَّعىا )كىقىاليوا مىاًؿ ىىذى
(1)

 

ٍلنىا قػىبػٍلىكى ًمنى اٍلميٍرسىًلنيى ًإالَّ ًإنػَّهيٍم لىيىٍأكيلي  :ككذلك قولو تعأب ـى كىيبىٍشيوفى ُب )مىا أىٍرسى وفى الطَّعىا

اأٍلىٍسوىاًؽ...(.
(2)

 

الرسوؿ الكرٙب ى إنكارىم على الكفار كاؼبشركني ُب الرد على ىاتاف اآليتاف كردتا ُب الرد عل

و  ن شأني  مى أكيف  أف يكوف رسوالن ، عليو أأض  الصلوات كالتسليم أنو يأك  الطعاـ كيبشي ُب األسواؽ

كالبيع ، كالشراء ُب األسواؽ إال للبيع أإف اإلنساف ال يبشي -عاـ كاؼباؿالط كذلك من االحتياج إٔب

لكسب اؼباؿ ، ةالسوؽ للتجار  اؼباؿ أيذىب إٔب كالشراء ال يكوف إال باؼباؿ أمعناه أنو وبتاج إٔب

 .ةبالتجار 

ٍلنىا قػىبػٍلىكى ًمنى اٍلميٍرسىًلنيى ًإالَّ ، معليه كرد اهلل سبحانو كتعأب  ـى قاؿ:)كىمىا أىٍرسى  ًإنػَّهيٍم لىيىٍأكيليوفى الطَّعىا

كىيبىٍشيوفى ُب اأٍلىٍسوىاًؽ(.
(3)

م أإهنم كانوا بشرا كالبشر ال يستغين من شأهني أم: إف صبيع الرس  كذلك كاف  

كاهلل سبحانو ، كلو كاف نبيا بشرو  أم   عنو اؼباؿ أنو شيء ال يستغينة أنبيى علة الطعاـ كاؼباؿ. أفيو دالل

 أعلم. كتعأب
 :ٚاٌؼششْٚ غبدطا٠٢خ اٌٚ

أػىعىًلمى مىا ُب قػيليوهًبًٍم أىأىنٍػزىؿى ة )لىقىٍد رىًضيى اللَّوي عىًن اٍلميٍؤًمًننيى ًإٍذ يػيبىايًعيونىكى ربىٍتى الشَّجىرى  :قولو تعأب 

ا قىرًيبنا ة السًَّكينى  ًثيى  -عىلىٍيًهٍم كىأىثىابػىهيٍم أػىٍتحن اة كىمىغىاًٖبى كى ا(.يىٍأخيذيكنػىهىا كىكى فى اللَّوي عىزًيزنا حىًكيمن
(4)

 

اهلل عليو كسلم بعد ى برضاه ألصحاب رسوؿ اهلل صل ُب ىاتني اآليتني قد أعلن سبحانو كتعأب

، يأخذكهناة رىم دبغاٖب كثي عليهم كُب ىذا السياؽ قد بشَّ ة رىم بإنزاؿ السكيناؼبوت كبشَّ ى ما بايعوه عل

ة أالسر الببلغي للدالل، ةالغنيمة لونو ُب صور ؼباؿ الذم سينااة أنبي إٔبة لطيفة إشار ل كُب ىذه البشر 
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رضوانو ل الغنائم ببشر ل شر اؼباؿ اغببلؿ الطيب الذم ينالونو بشك  اؼبغاٖب إمبا ىو ُب صبع بي ة أنبيى عل

 عنهم. كاهلل أعلم. سبحانو كتعأب

 . إف شاء اهلل تعأبسيليو الفص  الثا٘بًب الفص  األكؿ من الباب األكؿ ك  بفض  اهلل كتوأيقو قد
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 اإلٔغبْٝ اٌمشآْ اٌذى١ُ فٟ ث١بْ ضشس اٌّبي ػٍخ ِٓ ثالغ: اٌفصً اٌضبٟٔ

ى اإلنساف ككذلك لو ضرر كبي علة ُب حياة كبي ة  البحث أف اؼباؿ لو أنبية ُب مقدم رى كً كما ذي 

ا اىتماما كبي لذلك أإف الذكر اغبكيم قداىتم بكبل جانبيو ، أيضاة كاألخركية اإلنساف الدنيوية حيا

ى أبل يهملو أيبق، كيبل يقع اإلنساف ُب ضرر كخسراف باإلأراط كالتفريط ُب أمر اؼباؿة  بببلغتو اؼبعجز 

 د بو الدنيا كيفسد آخرتو.يا أيبا صبا ؿبركما من مناأعو كال وببو حبا 

ة نبيبياف أ النظم اغبكيم ُبة س أيو شيء من ببلغرً أالفص  األكؿ من ىذا الباب من البحث دي 

النظم اغبكيم ُب بياف ة س شيء من ببلغدرى كتوأيقو سيي  بإذف اهلل سبحانو كتعأب كُب ىذا الفص ، اؼباؿ

 اإلنساف.ى مضار اؼباؿ عل
  :اٌّبيػٍٝ ضشسخ اٌذاٌا٠٢خ األٌٚٝ 

نى  :قولو تعأب ديكيٍم ًأتػٍ هي ة )كىاٍعلىميوا أىمبَّىا أىٍموىاليكيٍم كىأىٍكالى أىٍجره عىًظيمه(. كىأىفَّ اللَّوى ًعٍندى
(1)

 
 اٌغ١بق:خ ثالغ

 : -ة ال ي قب  ىذه اآلية ُب اآلي -  قاؿ تعأبأكالن 

ا الًَّذينى آمىنيوا الى زبىيونيوا اللَّوى كىالرَّسيوؿى كىزبىيونيوا أىمىانىاًتكيٍم كىأىنٍػتيٍم تػىٍعلىميوفى(. )يىا أىيػ هى
(2)

 

عن ة ُب ىذه اآلياؼبؤمنني ى هن اغبكيمالقرآف أف ، جدا حالوضوح كصرية كاضح غاية اآلي نمع

األمانات أيما بينهم ُب ة كخيان .األمانات أيما بينهمة اهلل عليو كسلم كعن خيانى اهلل كرسولو صلة خيان

اهلل عليو ى و ألنفسهم ب  ككذلك خيانتهم ُب حق اهلل كرسولو صلاؼباؿ كغيه تكوف لتوأي اؼباؿ كصبعً 

 عن علماء أى  الكتاب: اؼباؿ كما قاؿ تعأب بِّ حي بسبب اؿ كسلم أيضا تكوف ُب غالب األحو 

ءى ظيهيورًًىٍم )كىًإٍذ أىخىذى اللَّوي ًميثىاؽى الًَّذينى أيكتيوا اٍلًكتىابى لىتيبػىيػِّنػينَّوي لًلنَّاًس كىالى تىٍكتيميونىوي أػىنىبىذيكهي كىرىا

كىاٍشتػىرىٍكا بًًو شبىىننا قىًليبلن أىًبٍئسى مىا يىٍشتػىريكفى(.
(3)
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 :درضبو اهلل تعأبقاؿ أبو السعو 

ا حقيا من حطاـ الدنيا كأغراضها(.أم شيئا تاأهن  )شبنا قليبل(
(1)

 

 .وه اغبق قلي  كحقي كتاأً ة ها كما أيها ُب مقابلكالدنيا كل  

اهلل عليو كسلم من ى أف اإلنساف يعصي اهلل كرسولو صلى تدؿ علة كثي ل  كىناؾ آيات أخر 

 الفجر:ة ُب سور  ؿ تعأبأج  حب اؼباؿ كما قا

كىتىٍأكيليوفى التػ رىاثى أىٍكبلن لىماا  -طىعىاـً اٍلًمٍسًكنًي ى كىالى ربىىاض وفى عىلى  -)كىبلَّ بىٍ  الى تيٍكرًميوفى اٍليىًتيمى  

ب وفى اٍلمىاؿى حيباا صبىاا(. - كىربًي
(2)

 

اؼباؿ  بَّ هم ليتقوا حي اؼباؿ علي ضررى عزكج  عباده عل واألنفاؿ( قد نبَّ ة سور ة ُب آيألذلك ىنا )

 أماناهتم.ة خيانى اهلل عليو كسلم كعلى اهلل كرسولو صلة خيانى الذم قد وبملهم عل
 األعٍٛة:خثالغ

، اغبكيم أسلوبا بليغا جدا ف كدنياه كبيا كخطيا اختار الذكراإلنسا دينً ى اؼباؿ علضرر كؼبا كاف 

 اؼباؿ.ة خطور  ٔبو اؼبخاطب إنبِّ تفي بالغرض كتي  تبل ػبصوصيا أقد جاء النظم القرآ٘ب ؿبيىمَّ 

الذين نبا -ٍب أخربىم بكوف اؼباؿ كاألكالد، م الكام  بقولو: )كاعلموا(هتى طلب التفا :أأكالن 

كاختار ُب ىذا اػبرب أسلوب  ةن أتن-هلل كرسولو كإخوانو من عباد اهللاإلنساف ة السبباف الكبياف ُب خيان

- آخرهى الكبلـ أيو مقصورا عل كؿي الذم يكوف أ-ب"أمبا"القصر 
ال ي ة االظبية كاختار اعبمل، (3)

 األكالدأم:  أقد قصراألمواؿ كما عطف عليو، "ة مبتدؤه "األمواؿ" كعطف عليو "األكالد" كاػبرب "أتن

اػبرب الظهور ى تضفي عل "أمبا"ألف ، كجاء القصر بأمبا دكف النفي كاالستثناء "ة أتن"كوهنا ى  عل

                                                 

 125صػ  2( تفسي أيب السعود جػ 1
 20-17-( الفجر 2
أضبد بن مصطفى اؼبراغي: مفسر  ـ( 1952ىػ =  1371)ت :اؼبراغي .158طفى اؼبراغي ص( ينظر كتاب "علـو الببلغة " ؼبص3

ٍب كاف مدٌرس الشريعة اإلسبلمية هبا. ككٕب نظارة بعض اؼبدارس. كعني أستاذا  1909مصرم، من العلماء. زبرج بدار العلـو سنة 
. كتوُب بالقاىرة   -لو كتب، منها )اغبسبة ُب اإلسبلـ . 1952ىػ =  1371سنةللعربية كالشريعة اإلسبلمية بكلية غوردكف باػبرطـو

( ينظر 2ط( ) -ط( شبانية ؾبلدات، ك)علـو الببلغة  -ط( ؾبلداف، ك )تفسي اؼبراغي  -ط( رسالة، ك )الوجيز ُب أصوؿ الفقو 
 (.258/ 1)األعبلـ للزركلي )
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كالقصر ، أمر مشهور معلـو ههم إٔبالقصر تنبِّ ة أجمل، بو ال ينكره أحد مه مسلَّ  أهو أمر معلوـه ، كالوضوح

ة هبا ألف الفتن دَّ عتى كلكن ٓب يي ة غي الفتنل أاألمواؿ كاألكالد ؽبما صفات أخر ، ةالتجوز كاؼببالغى مبين عل

 أخطر كأبرز ىذه الصفات.

ى ههم عل(. أم بعد ما نبَّ مه يٍ ظً عى  ره جٍ أى  هي دى نٍ عً  اهللى  فَّ أى )كى :قولو تعأبة الكريبة اآلية جاءت أاصلٍب 

 اهلل سبحانو كتعأب كىو الرجوع إٔب، من ضررنباة طريق الوقايىو ما  خطر األمواؿ كاألكالد أرشدىم إٔب

رنبا وا من خطر األمواؿ كاألكالد كضر كاالمتثاؿ بأكامره كاالنتهاء عن منهياتو أيهما أإذا أعلوا ذلك أقد قبىى 

 ب  أوؽ ذلك استحقوا عنداهلل أجرا عظيما.

 الزحيلي: ة كىبالدكتور قاؿ 

كىي تكوف ُب االعتقاد كاألقواؿ ، النفس أعلو أك تركوى عل ق  اختبار كابتبلء دبا يشي  :(ةه نى تػٍ )أً  

أبل تضيعوه  (مه يٍ ظً عى  ره جٍ أى  هي دى نٍ عً  اهللى  فَّ أى كى )، السواءى هلل اؼبؤمن كالكاأر علا ني حً متى أيى ، كاألأعاؿ كاألشياء

مصاّب األمواؿ كاألكالد(.ة دبراعا
(1)

 

 :ةالكريبة السعود ُب تفسي ىذه اآلي وكقاؿ اإلماـ أب

نى ) ديكيٍم ًأتػٍ من اهلل عز ة ألهنا سبب الوقوع ُب اإلٍب كالعقاب أك ؿبن (ةكىاٍعلىميوا أىمبَّىا أىٍموىاليكيٍم كىأىٍكالى

 ة كأيب لبابة  اػبيانى هما علحب  كم نَّ كج  ليبلوكم ُب ذلك أبل وبملى 

هي أىٍجره عىًظيمه ) كم دبا يطوا نبمى حدكده أيهما أنً ى عليهما كراعى  ن آثر رضاه تعأبمى لً  (كىأىفَّ اللَّوى ًعٍندى

يؤديكم إليو(. 
(2) 

 ا٠٢خ اٌضب١ٔخٚ

 :اإلنساف قولو تعأبى عل ضرر اؼباؿى عل ال ي تدؿ 

زبىٍشىٍوفى   ةه اؤيكيٍم كىًإٍخوىانيكيٍم كىأىٍزكىاجيكيٍم كىعىًشيىتيكيٍم كىأىٍموىاؿه اقٍػتػىرىأٍػتيميوىىا كىذًبىارى )قيٍ  ًإٍف كىافى آبىاؤيكيٍم كىأىبٍػنى 

ًبيًلًو أػىتػىرىبَّصيوا حىىتَّ  ا كىمىسىاًكني تػىٍرضىٍونػىهىا أىحىبَّ إًلىٍيكيٍم ًمنى اللًَّو كىرىسيولًًو كىًجهىادو ُب سى ٍمرًًه يىٍأٌبى اللَّوي بًأى  كىسىادىىى

كىاللَّوي الى يػىٍهًدم اٍلقىٍوـى اٍلفىاًسًقنيى(.
(1)
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الضرر الشديد ى أسلوب بليغ كتقريع شديد كهتديد أظيع كتنبيو عظيم علة الكريبة ُب ىذه اآلي

عليو كسلم  اهلل تعأبى و صلبينو كبني طاعتو هلل كرسولً  ا حاؿى با اؼباؿ حي  الذم يصيب اإلنساف إذا أحبَّ 

 و.و كجلِّ نظاـ الظلم قلِّ ى و كالقضاء علالدين كلِّ ى بي  اهلل إلظهار دين اهلل علُب س كاعبهادً 

 :ثالغخ اٌغ١بق

 الكفار أعداءً  اعبهاد باألمواؿ كاألنفس جهادً ى كردت ُب سياؽ التحريض علة الكريبة ىذه اآلي

اهلل عليو ى هلل كرسولو صلالكفار الذين يكذبوف ا، اؼبؤمنني اهلل كأعداءً  دينً  و كأعداءً رسولً  اهلل كأعداءً 

 (ةالتوبة )سور ة عشر من السور ة رقم تسعة أفي اآلي، كسلم كيظلموف الناس كيصدكف عن سبي  اهلل

كتوبيخ للذين كانوا يظنوف أف من يسقوف اغبجاج كيعمركف اؼبسجد اغبراـ من الكفار   استفهاـ إنكارم  

صريح بالتفريق بني الفريق األكؿ كالثا٘ب بقولو ُب سبي  اهلل ٍب ت كمن آمن باهلل كاليـو اآلخر كجاىدى 

 :تعأب

)اليستوكف عنداهلل(
(2)

)كاهلل ال يهدم  :بني الفريقني بقولو تعأبة عدـ اؼبساكاة عل إٔبة ٍب إشار  

القـو الظاؼبني(.
(3)

 

اهلل عليو كسلم بكفرىم كشركهم كتكذيبهم هلل ى ُب حقوؽ اهلل كرسولو صل -إهنم ظاؼبوف  :يعن

، ىم عن سبي  اهللدِّ صى ب حقوقهم كبً م الظاؼبوف ُب حقوؽ عباد اهلل بغصاهلل عليو كسلم كىى و صلكرسول

ه الذين آمنوا كىاجركا كجاىدكا ُب سبي  اهلل بأمواؽبم عبادى  رسبحانو كتعأبشَّ رقم عشرين بى ة ٍب ُب اآلي

، ؽبم أيها نعيم مقيم كجناتو  منو كرضوافو ة العظيم كبرضب عنداهلل كالفوزً ة درج أعظمى بكوهنم كأنفسهم 

عن ة نهاىم صراحأ ةن ر اؼبؤمنني مباشى ه عبادً  كعمَّ نوالو إٔبو ج َّ شأنو خطابي  ٍب التفتى ، خالدين أيها أبدا

من يتوالىم يكوف من  هم أفَّ هٌ كنبػَّ ، اإليبافى إف استحبوا الكفر عل ازباذىم آباءىم كإخواهنم أكلياءى 

                                                                                                                                            

 24 -( التوبة 1
 ( اآلية نفسها2
 ( اآلية نفسها3
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في ىذه اهلل عليو كسلم أى رسوؿ اهلل صل باػبطاب عن اؼبؤمنني إٔب ٍب التفت ج  كعبل شأنو، الظاؼبني

 ال ي قبلها بوجوه:ة ُب اآلي عما سبقى  ترؽٍّ ة الكريبة اآلي

 األول:الوجو 

ُب سبي   اهلل كرسولو كإنفاؽ اؼباؿ كاعبهادً ة أف يبنع اؼبؤمنني من إطاع يبكناإلحصاء بك  ما  

كالتجارات ال ي ة أكاألمواؿ اؼبقرتى  ةألبناء كاإلخواف كاألزكاج كالعشي من اآلباء كا -اهلل باألمواؿ كاألنفس 

 ىبشوف كسادىا كمساكن يرضوهنا.

 الثاني:

اهلل ة هم من إطاعا منعى با اؼبؤمنوف ىؤالء اػببلئق كاألمواؿ حي  بَّ حى التصريح بالوعيد بالعذاب إف أى 

 اهلل عليو كسلم كاعبهاد ُب سبي  اهلل.ى كرسولو صل

 الثالث:

أيو تعريض بأكلئك الذين يبتنعوف  (نٍيى قً اسً فى الٍ  ـى وٍ قى الٍ  مٍ دً هٍ  يػى الى  اهللي )كى :تعأب قولوة ىذه اآلية أاصل 

 قلوهبً  قً هم ألقارهبم كبسبب تعل  عن اعبهاد ُب سبي  اهلل بسبب حبِّ 
ى
 اجً تى م باألمواؿ كاؼب

ي
ة روبر كاؼبساكن اؼب

ألهنم ل بب ؽبم اغبرماف من اؽبدىا قد تسَّ ىذا لؤلمواؿ كغيً  همكحب  ، الدنيا بأهنم الفاسقوفة ؽبم ُب اغبيا

ل و اؽبدمن حرمانً  اإلنساف أكربى ى يكوف عل ضررو  أأم  ، وف كاهلل ال يهدم القـو الفاسقنيأاسق

 ؟ةو العذاب ُب الدنيا كاآلخر كاستحقاقً 

ى هلل كرسولو صلا ه أكثر من حبِّ كغيى  و اؼباؿى كىذا الضرر األكرب قد أصاب اإلنساف بسبب حبِّ 

 .ةاآلخر ى علكغيه من اؼبعايش  ه اؼباؿى اهلل عليو كسلم كاعبهاد ُب سبي  اهلل كإيثارً 

 اؼباؿ. اإلنساف بإأراطو ُب حبِّ ى ضرر اؼباؿ على علة ىذا ألبلغ دالل كُب

 :ةمن الببلغ آخري  كجوه 

 .ةالببلغة غاية اعبماؿ بليغة غاية صبيلة لىنا ُب ىذه اآليات مقابى 

كالعشرين؛ ة الرابعة كبني اآلي,-كاغبادم كالعشرين كالثا٘ب كالعشرين  العشرين- الثبلثة آلياتبني ا

اهلل ة إذا استخدمو ُب طاع -لئلنساف اؼباؿ كجانبو النفعيِّ ة أنبيى لعة دالل أفي اآليات الثبلث األكٔب
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كرضواف من ربو الكرٙب ة ر ُب ىذه اآليات من رضبكً ألو ما ذي  -بو ُب سبي  اهلل كجاىدى  سبحانو كتعأب

 كجنات ؽبم أيها نعيم مقيم خالدين أيها أبدا كلو عنداهلل أجر عظيم.

ا و حبا اإلنساف إذا أحبَّ ى ضرر اؼباؿ على عل -كذلك -ة دالل كالعشرين أبلغي ة الرابعة كُب اآلي

 هلل كرسولو كاعبهاد ُب سبي  اهلل.اة و من إطاعمنعى 

ين ُب اؼباؿ كغيه اؼبتضادَّ  قد صبع بني جه يىً  بليغو  أسلوبو  نو بأمِّ النظم اغبكيم أة ن ببلغهذا مً أ 

 !عهاكأرك ة بلسياؽ كاحد بأصب  مقا

اهلل عليو ة الذم قاؿ اإلماـ أبو السعود رضب - األسلوب ُب نظم ىذال أخر ة ناؾ أسرار ببلغيكى

ة )اآلي -صاحبو ى لماؿ علاعبانب الضررم لى ال ي قد دلت علة ُب اآلية ا تلك األسرار الببلغينن مبيػِّ 

 :(ةكالعشرين من السور ة الرابع

ى م عزائمهم علقوِّ اؼبؤمنني كيي  تى ثبِّ اهلل عليو كسلم بأف يي ى لو صل للخطاب كأمره  تلوينه  ( ٍ )قي 

دىم أيهم كأيمن هبرم ؾبراىم من األبناء كاألزكاج زىِّ اآلباء كاإلخواف كيي ة ن مواالو عنو ما هني نتهاء عمَّ اال

.كجو التوبيخ كالرتىيبى زينتها علؼ الدنيا ك هم عن زخار بلئقى كيقطع ع
(1)

 

 :دكف ال ي قبلهاة الكريبة ذكر األبناء كاألزكاج ُب ىذه اآلية كقاؿ ُب بياف أائد

.ةكاألزكاج غي معتاد خببلؼ احملباألبناء ة كاألزكاج أيما سلف ألف مواال ر األبناءي ذكى ٓب يي 
(2)

 

 :قرتاؼباالكصف األمواؿ ة كقاؿ ُب أائد

 كدِّ عزهتا عندىم غبصوؽبا بً  إٔب فت بذلك إيباءن صً كإمبا كي ، ا( أم اكتسبتموىاىى وٍ مي تي أػٍ رى تػى اقػٍ  اؿو وى مٍ أى )كى 

اليمني(.
(3) 

   ةالكساد كاؼبساكن بصفة خبشيقرتاؼ كالتجارة اتصاؼ األمواؿ باالة ٍب قاؿ قوال ؾبمبل ُب أائد

ة اغبياة ما ذيًكر من زينة ؿببَّ ى لئليذاف بأف اللـو علة كور كالتعرض للصفات اؼبذ ا(هى نػى وٍ ضى رٍ الرضا )تػى 

ا من أنوف احملاسن دبعزؿ عن أف يؤثىر حب ها عل، الدنيا ليس لتناسي ما أيها   حبو تعأبى كأهنا مع ماؽبى
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ؾ بربك الكرٙب(.اهلل عليو كسلم كما ُب قولو عز كج : )ما غرَّ ى رسولو صل كحبِّ 
(1)

 

اؼبؤمن ى النفوس كمع ذلك هبب عل إٔبة ببَّ من الصفات ما هبعلها ؿبي أم أف ىذه األمور هبا 

 .اهلل كرسولو كاعبهاد ُب سبيلو عليها إيثار حبِّ 

ف األباء كاإلخواف صً ٓب يى الكرٙب أف القراف  من األسرارالببلغية ُب ىذه اآلية الكريبة أيضاك 

 اإلنساف أبل ربتاج إٔبة ُب غزير  أطرم  ره ها أمها ألف حبَّ حبِّ  كصف يدعوا إٔب بأمِّ ة كاألزكاج كالعشي 

 .وبها إليأكصاؼ وببِّ 

 :( ُب قولو تعأباسم التفضي  )أحبَّ ة ُب أائدأبوالسعودكقاؿ 

إليكم من اهلل كرسولو(: أحبَّ )
(2)

 

ـي ة ع ألمره الذم ىو اؼببلزمتبً اؼبستى  اإلختيارمِّ  اغببِّ بً   الذم الىبلو يِّ لِّ بً ال اغبب اعبً ، ةقاؼبفارى  كعد

.(ةالطاقى عنو البشر أإنو غي داخ  ربت التكليف الدائرعل
(3)

 

يأٌب اهلل بأمر(. )حىت :قولو تعأب
(4)

 

 كغيه من اؼبفسرين: زـبشرم قاؿ ال

. ةأك آجلة عاجلة عقوب كعن اغبسن: ىي، ةعن ابن عباس رضي اهلل عنهما: ىوأتح مك، عيده ك 

 :زـبشرمكقاؿ ال

، عقد الدينة الناس ماىم عليو من رخاك ى ا كأهنا علمنه أشدَّ ل ال تر ة شديدة كىذه آي

ألينصف أكرع الناس كأتقاىم من نفسو ى  هبد عنده من التصلب ُب ذات اهلل ، كاضطراب حب  اليقني

 األباء كاألبناء كاإلخواف كالعشائركاؼباؿ كاؼبساكن كصبيعً ى و عللو دينى  ب  حً دين اهلل مايستى ى كالثبات عل
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طرأيو  منها دبصلحتو أبليدرم أم   شيءو عنو أحقري  يزكم اهللى  أـ، منو ألجلوحظوظ الدنيا كيتجرد

؟طوؿأ
(1)

 

ة كىوالتعبي ب"إف"الشرطي، ةالكريبة النظم اغبكيم ُب ىذه اآل ية أيضامن ببلغل أخر ة نكتكىنا 

ذه األمور أنو الينبغي أف تكوف ى إٔبة كُب ىذا إشار ، أع  الشرط نادراغبدكث كغيمقطوع بو ال ي تفيدأفَّ 

 أكثرحبااإليهم من اهلل كرسولو كجهادو ُب سبي  اهلل.

 :ا٠٢خ اٌضبٌضخٚ

 اإلنساف قولو تعإب: ى ضركر اؼباؿ على علة الدال 

نٍػيىا كى ) بػىهيٍم هًبىا ُب اغبٍىيىاًة الد  ديىيٍم ًإمبَّىا ييرًيدي اللَّوي لًيػيعىذِّ ىىقى أىنٍػفيسيهيٍم كىىيٍم  تػىزٍ أىبلى تػيٍعًجٍبكى أىٍموىاؽبييٍم كىالى أىٍكالى

.(كىاًأريكفى 
(2)

 

 اٌغ١بق: خثالغ

اؼبناأقني ى كردت ُب سياؽ األمر باعبهاد ُب سبي  اهلل كُب الرد كالتوبيخ علأيضا ة ىذه اآلي

ة ه حوإب ثبلثني آي سبي  اهلل باألمواؿ كاألنفس أهنايفركف عن اعبهاد ُبكلكن عوف اإليباف الذين يدَّ 

بعدىا أفي اآليات ال ي ة آية كطبس عشر ة قب  ىذه اآلية ثبلث عشر آي، بيخ عليهمنزلت ُب الرد كالتو 

 .ؽباة الحقيقة يكاىً ة ذار ركيكيفركف عن اعبهاد ُب سبي  اهلل بأعكر أف اؼبناأقني ذي ة قب  ىذه اآلي

ة نالفتة يب  بن، اعبهادة يَّ نً كلوخرجوا الىبرجوف بً ، الىبرجوف للجهاد كاليريدكف اػبركج لو:ىم الن أكَّ 

 كاؼبكائد ضداإلسبلـ كاؼبسلمني.

كيكتموف ُب  ركف بلساهنم اإليبافظهً ألهنم يي  –لو أنفقوا شيئا ُب سبي  اهلل  – مٍ هي تػي اقى فى نػى  تٍ دَّ كري 

إال كىم كسإب كالينفقوف إالكىم  ة كاليأتوف الصبل، قلوهبم الكفر باهلل كرسولو صلي اهلل عليو كسلم

 كارىوف.
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، م مؤمنوفأم إهن أهنم منكم -كذبان - وبلفوف  أهنمالقرآف اغبكيم  بنيَّ ة ريبالكة كبعد ىذه اآلي

لئلسبلـ كاؼبسلمني ُب قلوهبم من م اكهتى يكتموف كفرىم كعد اره فى إهنم ليسوا من اؼبؤمنني ب  كي ة كُب اغبقيق

 .أج  جبنهم كخوأهم

كاف   سؤاؿو ى عل دٌ رى قد م القرآف اغبكي كأفَّ ة  كُب ىذه اآلي، كرت عيوهبم كخباثاهتم األخرمٍب ذي 

ة غزير  كأمواؿو كي حيث إهنم ذى  -ُب الظاىر-ة حسنة ناشيئا ُب قلوب بعض الناس عن كوهنم ُب حال

ديىيمٍ أقاؿ تعإب: ) ؟ؽبم من اهللة نعم أه  أمواؽبم كأكالدىم، ةكثي كأكالدو  ( أإهنا أىبلى تػيٍعًجٍبكى أىٍموىاؽبييٍم كىالى أىٍكالى

 .رضي اهلل عنهم ةى ؽبم كالعبلم ةن ليست نعم
 :األعٍٛةخ ثالغ

من   َّ أك كي  و صلي اهلل عليو كسلمرسولى ى هن: أكالن  سبحانو كتعأباهلل  كُب ىذا الرد يطالعنا:أفَّ 

    كي كإمبا  ىنا ليس ؼبخاطب معنيَّ أاػبطاب  ،أمواؽبم كأكالدىمة بكثر  -ظاىرا -ة ٕب حالتهم اغبسنإينظر 

 . عمكنً  فرمن رغدو ا أيو أى  الكي دب عجابن اإلأهو معين بالنهي عة من يقرأ اآلي

بػىهيٍم هًبىا ُب اغبٍىيىاًة ): ىذا النهي كاختار أيو أسلوب القصر أقاؿة  علٍب بنيَّ  ًإمبَّىا ييرًيدي اللَّوي لًيػيعىذِّ

نٍػيىا كىتػىٍزىىقى أىنٍػفيسيهيٍم كىىيٍم كىاًأريكفى  ، ةا كنعمكاألكالد رضن ٓب يعطهم ىذه األمواؿ  شأنوكعبل أم إنو ج َّ ، (الد 

 .ةىا لتكوف سبب التعذيب ؽبم ُب الدنيا كاآلخر ب  إمبا أعطاىم إيَّا

 : رضبو اهلل تعأب  قاؿ البغوم

ديىيمٍ ) ن ما سركر دبا يتعجب منو يقوؿ: التستىحسً كاإلعجاب ىوال (أىبلى تػيٍعًجٍبكى أىٍموىاؽبييٍم كىالى أىٍكالى

ًإمبَّىا ييرًيدي اللَّوي راهلل مالو ككلده )العبد إذا كاف من اهلل ُب استدراج كثَّ  عمنا عليهم من األمواؿ كاألكالد ألفنأ

نٍػيىا بػىهيٍم هًبىا ُب اغبٍىيىاًة الد   ؟الدنياة تعذيب ُب اؼباؿ كالولد كىم يتمتعوف هبا ُب اغبيا أم  : أإف قي  ,(لًيػيعىذِّ

 : اماهلل عليهة رضبة قاؿ ؾباىد كقتاد: قي 

داهلل يإمبا ير ، الدنياة ُب اغبيا، أبل تعجبك أمواؽبم كال أكالدىم: تقديره، كتأخي تقدٙبة ُب اآلي

 : كقاؿ اغبسن ُب اؼباؿ كالولد(ة التعذيب باؼبصائب الواقع: كقي ، ةليعذهبم هباُب اآلخر 
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ُب سبي  اهلل(.ة منها كالنفقة ليعذهبم هباُب الدنيايأخذ الزكا)
(1)

 

 قاؿ:، وال ثالثاق رضبو اهلل تعأب البغومكذكر 

و عندمن زبليفى علة كاغبسر ، كره ُب إنفاقوكال، ب ُب صبعو كالوج  ُب حفظويعذهبم بالتع كقي :

ره(. اليعذي  كو لً مى ى ـ علٍب يقدي ، الوبمده
(2)

 

لقوؿ الذم نسبو ا-ة اآلي قوؿ التقدٙب كالتأخي ُباهلل عليو ة رضبطالب أيب ابن  مكي   سبى كنى 

 اهلل عليوة رضب اغبسن الثا٘ب إٔب القوؿى نسب ابن عباس رضي اهلل عنهما ك  إٔب -ةدٕب ؾباىد كقتاالبغوم إ

نٍػيىا ):إمبااؼبعن أقاؿ: بػىهيٍم هًبىا ُب اغبٍىيىاًة الد  ُب ة كالنفقة ( أم دبا ألزمهم أيها من أخذ الزكاًإمبَّىا ييرًيدي اللَّوي لًيػيعىذِّ

كوبزهنم ، كيقلقهم غرمها، اكخوأن ة أهنم ىبرجوهنا تقيَّ  :معنى عل كىواختيار الطربم، سبي  اهلل عزكج 

خركجها من أيديهم أهي ؽبم عذاب(.
(3)

 

 : رضبو اهلل تعأب كقاؿ النسفي

ؼبصائب أيها الدنيا أإف اهلل إمبا أعطاىم ما أعطا ىم ليعذهبم باة توا من زينك ن ما أأبل تستحس

جبمعها كحفظها كالبخ  ىم أك أكالدً  يبً م كسى أمواؽبً  هبً نى بً ك بواب اػبي كىم كارىوف لو أأك باإلنفاؽ منو ُب أ

ىذا عذاب(.    عليها ككي  هبا كاػبوؼ
(4)

 

إذا ٓب هبتمع معو إيباف صادؽ  -اإلنسافى ضرر اؼباؿ على علة أبلغ داللة ف ُب ىذه اآليإذى  

 باهلل كاليـو اآلخر.

                                                 

 ( اؼبرجع نفسو1
 ( اؼبرجع نفسو2
 (اؽبداية إٔب بلوغ النهاية ُب علم معا٘ب القرآف كتفسيه، كأحكامو، كصب  من أنوف علومو) 3029صػ  4( اؽبداية إٔب بلوغ النهاية جػ 3

 ىػ(437دلسي القرطيب اؼبالكي )اؼبتوَب: أبو ؿبمد مكي بن أيب طالب ضبىٌوش بن ؿبمد بن ـبتار القيسي القيكا٘ب ٍب األن اؼبؤلف:
 جامعة الشارقة، بإشراؼ أ. د: الشاىد البوشيخي -ؾبموعة رسائ  جامعية بكلية الدراسات العليا كالبحث العلمي  احملقق:
 جامعة الشارقة -كلية الشريعة كالدراسات اإلسبلمية   -ؾبموعة حبوث الكتاب كالسنة  الناشر:
 ـ 2008 - ىػ 1429األكٔب،  الطبعة:

 ، كؾبلد للفهارس(12) 13 عدد األجزاء:
 687صػ  1( تفسي النسفي جػ 4
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 :خا٠٢خاٌشاثؼٚ

انيوا أىشىدَّ ًمٍنكيٍم قػيوَّ  )كىالًَّذينى  :قولو تعأب الدالة على ضرراؼباؿ  دنا ة ًمٍن قػىٍبًلكيٍم كى كىأىٍكثػىرى أىٍموىاالن كىأىٍكالى

ًقًهٍم كىخيضٍ  ًقكيٍم كىمىا اٍستىٍمتىعى الًَّذينى ًمٍن قػىٍبًلكيٍم خبىبلى ًقًهٍم أىاٍستىٍمتػىٍعتيٍم خًبىبلى الًَّذم خىاضيوا أىاٍستىٍمتػىعيوا خًبىبلى تيٍم كى

ًبطىٍت أىعٍ  نٍػيىا كىاآٍلًخرى أيكلىًئكى حى كىأيكلىًئكى ىيمي اػبٍىاًسريكفى(.ة مىاؽبييٍم ُب الد 
(1)

 

 :ثالغخ اٌغ١بق

أيضا كردت ُب سياؽ ذـ اؼبناأقني كتقبيحهم. مرت قبلها شباف آيات ُب تقبيح ة الكريبة ىذه اآلي

الكفر ُب قلوهبم  كالتسليم كإخفائهمة ذكر جرائمهم من إيذاء النيب الكرٙب عليو الصبلك اؼبناأقني كذمهم 

 ..ةالكريبة ٍب جاءت ىذه اآلي، اهلل عليهمة كبياف الوعيد بالنار كلعن

 األعٍٛة:خثالغ

كقع ة آليالغياب كلكن ُب ىذه اة ناأقوف بصيغبثماف آيات ذكر اؼبة الكريبة قب  ىذه الآلي

ة ىو زيادك ، ببلغيإليهم أفي ىذا االتفات سر ة و الكبلـ مباشر جِّ أوي ، اػبطاب إٔبة التفات من الغيب

 التشديد كالتغليظ عليهم.

أبو السعود ماما اإلقد ذكرىا صبيعة الكريبة غي ىذا أيضا ُب داخ  اآلية كىناؾ أسرار ببلغي 

 اهلل عليو قاؿ: ة رضب

ة اػبربيى اػبطاب للتشديد كالكاؼ ُب ؿب  الرأع عل إٔبة التفات من الغيب (كىالًَّذينى ًمٍن قػىٍبًلكيمٍ )

م مث  أع  ر أم أعلتأك ُب حيز النصب بفع  مقدَّ ة كث  الذين من قبلكم من األمم اؼبهلى أم أنتم م

انيوا أىشىدَّ ًمٍنكيٍم قػيوَّ الذين من قبلكم ) دناة كى تفسي كبياف لشبههم هبم كسبثي  غباؽبم  (كىأىٍكثػىرى أىٍموىاالن كىأىٍكالى

حباؽبم(.
(2)

 

 :زُ(بٌزفؼً)رّزؼ( ثذال ِّٕزؼزُٟ اعزخذاَ ثبة اإلعزفؼبي )اعزاٌغش اٌجالغٟ ف

 قاؿ أبوالسعود: 

                                                 

 69-( التوبة 1
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 ُب التمتع.ة ستدامكاالة ستزادالتفع  من االة عاؿ ما ليس ُب صيغستفاالة ُب صيغ

.ر لصاحبودِّ التقدير كىو ما قي  لق دبعنمن اػبى ة كاستقام، الدنيا ( بنصيبهم ُب مبلذِّ مٍ هً قً بلى )خًبى 
(1)

 

ا اٍستىٍمتىعى الًَّذينى ًمٍن قػىٍبًلكيٍم خًبى أىاٍستى ) :التشبيو ُب قولو تعأبر  سً  ًقكيٍم كىمى ًقًهٍم كىخيٍضتيٍم  ٍمتػىٍعتيٍم خًبىبلى بلى

 (.اضيواٍم خى كىالَّذً 

َـّ  م هبا عن النظر ههائً تً الٍ كى ة من الشهوات الفانية األكلني باستمتاعهم حبظوظهم اػبسيس قاؿ أبوالسعود: ذ

ائهم أثرىم(.اؼبخاطبني دبشاهبتهم إياىم كاقتف دا لذِـّ سبهية كاللذائذ اغبقيقية ُب العواقب اغبق
(2)

 

نٍػيىا كىاآٍلًخرىًة كىأيكلىًئكى ىيمي اػبٍىاًسريكفى ) ًبطىٍت أىٍعمىاؽبييٍم ُب الد   (أيكلىًئكى حى

 كاؼبراد من حبط األعماؿ:ة السر ُب استخداـ اسم اإلشار 

 قاؿ أبوالسعود رضبو اهلل: 

عن ة أإف غائلتها غنية كما يشعر بو التعبي عنهم باسم اإلشار ة  كدليس اؼبراد هبا أعماؽبم اؼبعد

كٓب ة الكليأم ضاعت كبطلت ب لو قارنت اإليبافى ة البياف ب  أعماؽبم ال ي كانوا يستحقوف هبا أجورا حسن

ملوف ُب الكا (ىيمي اػبٍىاًسريكفى صوأوف حببوط األعماؿ ُب الدارين )أم اؼبو  (أيكلىًئكى كى  يرتتب عليها أثر.....)

ا أإنو قد ذىبت رءكس أمواؽبم ال ي ىي أعماؽبم أيما را اػبسراف ُب الدارين اعبامعوف ؼبباديو كأسبابو طي 

.هبم خسراناى ضرىم كال ينفعهم لكفىم كٓب ينفعهم قط كلو أهنا ذىبت أيما ال يرَّ ضى 
(3) 

ز التجو  سبي ى عل قصراػبسراف عليهم ا أأاداأتعريف الطرأني كتوسط ضميالفص  بينهم

كالكماؿ حبيث ال ة أخسراهنم بلغ الغاي، أكلئكموصوؼ أم ما خاسركف إال ى علة قصر صف، ةكاؼببالغ

 .ػبسراهنمة لنسببا ىمخبسراف غي يعتد 

 ُب اؼبوضعني: ة ُب اآلية اإلشار  كقاؿ أبوالسعود ُب سر اسم
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.لحبوط كاػبسرافاؼ اؼبشار إليها لاألكصة ُب اؼبوضعني لئلشعار بعلية كإيراد إسم اإلشار 
(1)

 

أأاد أف اؼبشار إليو حقيق كجدير حببط األعماؿ كاػبسراف من أج  تلك ة أالتعريف باإلشار 

 .كخوضهم ُب ك  ما ىبالف الدين، اؿمن استمتاعهم باألمو ة األكصاؼ السابق

كما ة  تعريف اؼبسندإليو باإلشار ة ما ذكره الببلغيوف من أائدتعأب يؤيد قوؿ أيب السعود رضبو اهلل 

 :عأبقاؿ القزكيين رضبو اهلل ت

إذا ذكر قب  اؼبسند إليو مذكور -أإما لتمييزه أكم  سبييز... كإما للتنبيو ة كإف كاف باإلشار 

جدير باكتسابو من أج  تلك األكصاؼ(. ةأف ما يرد بعد اسم اإلشار ى عل -ب بأكصاؼقِّ كعي 
(2)

 

 قوؿ حاًب الطائي: ى قا علمعلِّ -كامبل ة  لتوضيح اؼبسأل -كزاد القزكيين قائبل 

، أٓب اعبوعى كالصرب عل، األحداث مقدمناى من اؼبضاء علة خصاالن أاضلل أعدد لو كما تر 

ٍب عقب ذلك ، كالتأىب للحرب بأدكاهتا، اؼبكرماتل مم كرب كتي، مغنمناة من أف يعد الشبعة نفكاأل

أأاد أنو جدير بإتصاأو دبا ذكربعده"ذلك" ؼ : بقولو
(3) 

   السر الببلغي أخرج أبوالسعود رضبو اهلل تعأب -عند الببلغيني -ة س ىذه القاعدأساى أعل

                                                 

 82صػ  4( تفسي أيب السعود جػ 1
 45( اإليضاح ُب علـو الببلغة صػ 2

 كاستشهد القزكيين رضبو اهلل تعأب على ذلك بأبيات حاطم الطائي اآلتية:) سو( اؼبرجع نف3

ًضي علي األحداث كالدىر مقدما   كهلل صعلوؾ يساكر نبىَّو  كيبى

 كال شبعة إف ناؽبا عىدا مغنما  أىت طلبات ال يرل اػبمص ترحة 

 تيمم كيرباىينَّ شبىَّتى صىمَّما  إذا ما رأل يومنا مكاـر أعرضت

 كذا شطب عضب الضريبة ـبذما   رؿبو كنبلو كؾبنو يرل

 عتاد أخي ىيجا كطرأا مسوما   كأحناء سرج قاتر كعبامو

 (كإف عاش ٓب يقعد ضعيفنا مذفبا  أذلك إف يهلك أحسن ثناءه

كقاؿ معلقا على اآلية  (3-)البقرة  كاستشهد القزكيين أيضا بقولو تعأب: )أكلىًئكى عىلىى ىيدل ًمٍن رىهبًٍِّم كأكلىًئكى ىيمي اٍلميٍفًلحيوفى(.

.) اإليضاح ُب علـو أأاد اسم اإلشارة زيادة الداللة على اؼبقصود من اختصاص اؼبذكورين قبلو باستحقاؽ اؽبدل من رهبم كالفبلح الكريبة:

 ( 45الببلغة ص 
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ًبطىٍت أي ):مكاف الضمي ُب قولو تعأبة سم اإلشار امن استخداـ ة الكريبة اؼبذكور ُب اآلي كلىًئكى حى

نٍػيىا كىاآٍلًخرى  (كىأيكلىًئكى ىيمي اػبٍىاًسريكفى ة أىٍعمىاؽبييٍم ُب الد 
(1)

ة ُب اؼبوضعني لئلشعار بعلية م األشار كإيراد اس 

األكصاؼ اؼبشار إليها للحبوط كاػبسراف
(2)

 

اإلنساف إف ٓب يراأقو ى كبيا عل  الماؿ ضررن أف لى علة كاضحة بليغة داللة الكريبة أفي ىذه اآلي

 باهلل كاليـو اآلخر. إيباف صادؽ كقوم  

 :ا٠٢خ اٌخبِغخٚ

اٍلكيٍفًر كىكىفىريكا بػىٍعدى ة ًلفيوفى بًاللًَّو مىا قىاليوا كىلىقىٍد قىاليوا كىًلمى وبىٍ :قولو تعأب الدالة على ضرر اؼباؿ 

ًمًهٍم كىنبى وا دبىا ٓبٍى يػىنىاليوا كىمىا نػىقىميوا ًإالَّ أىٍف أىٍغنىاىيمي اللَّوي كىرىسيوليوي ًمٍن أىٍضًلًو أىًإٍف  يػٍرنا ؽبىيٍم كىًإٍف ًإٍسبلى يػىتيوبيوا يىكي خى

نٍػيىا كىاآٍلًخرى يػىتػىوىلَّوٍ  ابنا أىلًيمنا ُب الد  بٍػهيمي اللَّوي عىذى كىمىا ؽبىيٍم ُب اأٍلىٍرًض ًمٍن كىٕبٍّ كىالى نىًصيو(.ة ا يػيعىذِّ
(3)

 

اهلل عليو ى ُب ذـ اؼبناأقني كبياف خبائثهم كمكائدىم ضد رسوؿ اهلل صل تكرد أيضاة ىذه اآلي

 كسلم كاإلسبلـ كاؼبسلمني اؼبؤمنني حقا.

 :غخ اٌغ١بقثال

الكرٙب عليو أأض  الصلوات كأكـر التسليم جبهاد  نيبال رى مً أي ة ىذه اآليى علة السابقة ُب اآلي

، ذلكة رت علكً ذي ة الكريبة كُب ىذه اآلي، دكا جبهنمعً عليهم ككي ة كالغلظة الكفار كاؼبناأقني كاختيار الشد

م بإغناء اهلل كرسولو كما قاؿ ؽبي ذلك سبو  ة كعل، اهلل عليو كسلم كاؼبؤمننيى هم بإضرار النيب صلنب  كىو 

 :قاؿ تعأب اػببيث كفرىم كنبِّهملة ن نتيجٍب ، )كىمىا نػىقىميوا ًإالَّ أىٍف أىٍغنىاىيمي اللَّوي كىرىسيوليوي ًمٍن أىٍضًلًو(:تعأب

ابن   بٍػهيمي اللَّوي عىذى يػٍرنا ؽبىيٍم كىًإٍف يػىتػىوىلٍَّوا يػيعىذِّ نٍػيىا كىاآٍلًخرى )أىًإٍف يػىتيوبيوا يىكي خى  كىمىا ؽبىيٍم ُب ة ا أىلًيمنا ُب الد 
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اأٍلىٍرًض ًمٍن كىٕبٍّ كىالى نىًصيو(.
(1)

 

تأكيد الذـ دبا ة طريقى كجاء األسلوب عل، ـ أسلوب القصراستخداة كمن لطائف ىذه اآلي

ة سخاأ إٔبة ذلك إشار كُب ، رسوؿ اهللى من إنكارىم عل مستثن مدح كىو أاإلغناء، يشبو اؼبدح

ى (أقد قصر سبردىم اؼبذكور علكىمىا نػىقىميوا ًإالَّ أىٍف أىٍغنىاىيمي اللَّوي كىرىسيوليوي ًمٍن أىٍضًلوً : )تعأب ؿعقوؽبم.أقا

اهلل عليو كسلم أبدؿ أف يشكركا هلل كرسولو ى غنائهم الذم حص  باؼباؿ الذم أعطاىم اهلل كرسولو صل

بالكفر كالنفاؽ كالعناد هلل ة مليئ ا كانت قلوهبم من قب مَّ لى ، ةىذه النعمى اهلل عليو كسلم على صل

 ؿ كفرا كعنادا هلل كلرسولو كاؼبؤمنني.كلرسولو كاؼبؤمنني زادىم الغناء كالتمو  

 :قاؿ الطربم رضبو اهلل تعأب

كاف أقينا أأغناه اهلل بأف قيًت  لو ،  الكفرة ذكر لنا أف اؼبناأق الذم ذكر اهلل عنو أنو قاؿ كلم

ى يقوؿ: ما أنكركا عل، (اكىمىا نػىقىميوٍ ) :قاؿ اهلل تعأب، ما قاؿ ما قاؿأأعطاه رسوؿ اهلل ديتىو. أل، ؤبن م

(.ًإالَّ أىٍف أىٍغنىاىيمي اللَّوي كىرىسيوليوي ًمٍن أىٍضًلوً )، اهلل عليو كسلم شيئناى اهلل صلرسوؿ 
(2)

 

كىمىا عن أبيو: )، ةعن ىشاـ بن عرك ، ةبن ككيع قاؿ حدثنا أبو معاكياعن ة ٍب ذكر الطربم ركاي

اهلل ى أأمر لو رسوؿ اهلل صل، ككاف اعببلس قيًت  لو مؤبن ، (نػىقىميوا ًإالَّ أىٍف أىٍغنىاىيمي اللَّوي كىرىسيوليوي ًمٍن أىٍضًلوً 

(.وي ًمٍن أىٍضًلوً كىمىا نػىقىميوا ًإالَّ أىٍف أىٍغنىاىيمي اللَّوي كىرىسيولي ) :تعأب أذلك قولو، أاستغن، عليو كسلم بديتو
(3)

 

 الكفر كالذم قت  لو مؤبة ؼبن قاؿ كلمة أظباء ـبتلفة كذكر اؼبفسركف ُب سبب نزكؿ ىذه اآلي

ككاف نبو ، أمنهم من ذكر )اعببلس( كُب بعض الركايات عبداهلل بن أيب ابن سلوؿ و أاستغني ديتعطً أأي 

ٍعنىا ًإٔبى  ًدينى  الذم ٓب ينلو قولو: )لىًئٍن رىجى (.ة اٍلمى هىا اأٍلىذىؿَّ لىييٍخرًجىنَّ اأٍلىعىز  ًمنػٍ
(4)          

لو ك أف يكوف القائ  غي كاحد، "اؼبناأقوف"ة سور ة الفهم لتأييد آي كىذا القوؿ األخي أقرب إٔب
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، ةكاألقواؿ كاألعماؿ الكريهة منهم ألهنم كانوا أريقا من اؼبناأقني متفقني ُب األأكار اػببيث

على أف  ةبليغة داللة الكريبة كإمبا غرضينا الذم كبن بصدده أفَّ ُب اآلي، ق هبذه التفاصي يتعلنا ال كغرضي 

 .ةُب يد إنساف خسيس مث  ىؤالء الكفار كاؼبناأقني الفاسقني أإنو يضرىم ُب النهايكاف اؼباؿ إذا 
 :ٚا٠٢خ اٌغبدعخ

بػىهيٍم هًبىا ُب  : )كىالى تػيٍعًجٍبكى أىٍموىاؽبييمٍ قولو تعأبعلى ضرراؼباؿ  الدالة  ديىيٍم ًإمبَّىا ييرًيدي اللَّوي أىٍف يػيعىذِّ كىأىٍكالى

نٍػيىا كىتػىٍزىىقى أىنٍػفيسيهيٍم كىىيٍم كىاًأريكفى  .(الد 
(1)

 

بنفس األلفاظ كقد مر عليها ة ُب ىذه السور ة مث  ال ي مرت قب  ثبلثني آية الكريبة ىذه اآلي

 : ناؾ كىنا قاؿ الطربم رضبو اهللى شيئ من البحث

أمواؿي ىؤالء اؼبناأقني ، يا ؿبمد، اهلل عليو كسلم: كال تعجبكى ذكره لنبيو ؿبمد صل يقوؿ تعأب

أإ٘ب إمبا أعطيتو ما ، مالو ككلدهة من أج  كثر ، قربهى أحدىم إذا مات كتقـو على أتصلي عل، كأكالدىم

كدبا ، من اؼبؤف كالنفقات كالزكواتدبا ألزمو أيها ، أعطيتو من ذلك ألعذبو هبا ُب الدنيا بالغمـو كاؽبمـو

ينوبو أيها من الرزايا كاؼبصيبات(.
(2)

 

 :اؿ الطربم ُب تفسي قولو تعأبكق

، يقوؿ: كليموت أتخرج نفسو من جسده أيفارؽ ما أعطيتو من اؼباؿ كالولد، )كتزىق أنفسهم(

ا توحيدى اهلل، ةككباال عليو ُب اآلخر ، ككباال عليو حينئذو ، عليو عند موتوة أيكوف ذلك حسر  ، دبوتو جاحدن

اهلل عليو كسلم(.ى نبيو ؿبمد صلة كنبو 
(3)

 

اإليباف ة إذا خبل من رقاب -اإلنساف ى ضرراؼباؿ على علة الكريبة ىذه اآلية داللُب ة الببلغ كسر  

 : ُب أسلوب القصر ُب قولو تعأب -القوم اػبالص النقي من شوائب الكفر كالنفاؽ كحب اؼباؿ كاعباه
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نٍػيىا كىتػىٍزىىقى أىنٍػفيسيهيٍم كىىيٍم كىاًأريكفى(.)إً  بػىهيٍم هًبىا ُب الد  مبَّىا ييرًيدي اللَّوي أىٍف يػيعىذِّ
(1)

 

من ذـ اؼبناأقني كال سيما األغنياء ذكم الطوؿ ة الكريبة سياؽ الذم كردت أيو اآليالجبانب 

 منهم.
 :ثؼخا٠٢خاٌغبٚ

ىهي زًينى رىبػَّنىا إً ى )كىقىاؿى ميوسى  :قولو تعأب  نٍػيىا رىبػَّنىا لًييًضل وا ة كىأىٍموىاالن ُب اغبٍىيىاة نَّكى آتػىٍيتى ًأٍرعىٍوفى كىمىؤلى الد 

ًبيًلكى رىبػَّنىا اٍطًمٍس عىلى  قىاؿى قىٍد  -يػىرىكيا اٍلعىذىابى اأٍلىلًيمى  قػيليوهًبًٍم أىبلى يػيٍؤًمنيوا حىىتَّ ى أىٍموىاؽبًًٍم كىاٍشديٍد عىلى ى عىٍن سى

ا أىاٍستىًقيمىا كىالى تػىتًَّبعىافِّ سىًبي ى الًَّذينى الى يػىٍعلىميوفى(.  أيًجيبىتٍ  دىٍعوىتيكيمى
(2)

 

كيشكو  اهلل سبحانو كتعأب كالسبلـ يتضرع إٔبة نبينا كعليو الصبلى على إف نيب اهلل سيدنا موس

، أرعوف كمبلئوُب الدنيا عند ة األمواؿ كأسباب الزينة كهبع  سبب ضبلؿ قومو كثر ، إليو ضبلؿ قومو

ضبلؿ قومو كعدـ قبوؽبم اغبق من أج  رغبتهم كرىبتهم لفرعوف ى كيظهر قلقا كاضطرابا شديدا عل

 .ةكبي ة  كزينة ر زيغم اهلل أمواال كمبلئو الذين قد آتاى

 اهلل عليو: ة قاؿ القرطيب رضب

ة رض اغببشأ ككاف ؽبم من أسطاط مصر إٔب، أم ماؿ الدنيا الدنيا(ة كأمواال ُب اغبياة )زين

كالزبرجد كالزمرد كالياقوت(. ة جباؿ أيها معادف الذىب كالفض
(3)

 

ًبيًلكى ) :كقاؿ ُب تفسي قولو تعأب  : (رىبػَّنىا لًييًضل وا عىٍن سى

ة أهنا الـ العاقب -كىو قوؿ اػبلي  كسيبويو -ما قي  أيها كأصح  ، ف ُب ىذه البلـلً اختي  

 ة . أم ؼبا كاف عاقبوا للخرابدكا للموت كابنملكا ينادم ك  يـو لً  إف هلل تعأب: كُب اػبرب .ةكالصيكر 

 الضبلؿ صار كأنو أعطاىم ليضلوا. كقي : ىي الـ كي أم أعطيتهم لكي يضلوا  أمرىم إٔب

 

                                                 

 85 -( التوبة 1
 89-88 -( يونس 2
 374صػ  8( اعبامع ألحكاـ القرآف جػ 3



 انفصم انثاًَ –انباب األول 

108 

 

كيبطركا كيتكربكا(.
(1) 

 كالتسليم عليهم بطمس أمواؽبم كإىبلكها.ة عليو الصبلى كلذلك يدعو النيب الكرٙب موس

 أأصىارىىم ذلك إٔب، الدنياة اغبيا كأٍموىاالن ُبة إنك آتيت أرعوف كمؤله زين، أمقاؿ الزجاج: 

(ج َّ كعزَّ )أىاٍلتػىقىطىوي آؿي ًأٍرعىٍوفى لًيىكيوفى ؽبىيٍم عىديكاا كىحىزىننا -الضبلؿ كما قاؿ 
(2)

 أم أالتػىقىطيوهي كآؿى أمريه أفٍ  

.كوف ؽبم عدكان كحزنان ي أف ال أهنم قصدكا إٔب، كىحىزىنناصار ؽبم عىديكاا 
(3)

 

 : أمواؽبم(ى )ربنا اطمس عل :كقاؿ ُب تفسي قولو تعأب

.ال ي كاف عليها اغباؿ األكٔبى علبو  كتأكي  تطميس الشيء إذىابيو عن صورتًو كاالنتفاعً 
(4)

 

 كذكر القرطيب ىنا ركايات؛ قاؿ: 

كهيئتها صحاحا  ةمنقوشة انبهم حجار س كؿبمد بن كعب: صارت أمواؽبم كدر قاؿ ابن عبا

بلغنا أف  :ةكٓب يبق ؽبم معدف إال طمس اهلل عليو ألم ينتفع بو أحد بعد. كقاؿ قتاد، كأثبلثا كأنصاأا

، ةيقاؿ: عني مطموس، لال تر  أىلكها حىت :ةكقاؿ ؾباىد كعطي .ةأمواؽبم كزركعهم صارت حجار 

كطمس اؼبوضع إذا عفا كدرس(.
(5)

 

أرعوف كمبلئو  ب أمواؿً م: تسب  أ، عليو السبلـ ذلكى سيدنا موس رأم نبيود ر كأيَّ كإف اهلل قد قرَّ 

كتقب  ، اؼبستضعفني اؼبقهورين احملكومني ؽبمم هبا عبادىاهلل ىم كإضبلؽبً ىم ككفرً طرً لضبلؽبم كبهم كزينتً 

.نى الى يػىٍعلىميوفى(دعاءه أقاؿ: )قىاؿى قىٍد أيًجيبىٍت دىٍعوىتيكيمىا أىاٍستىًقيمىا كىالى تػىتًَّبعىافِّ سىًبي ى الًَّذي
(6)

 

ن  مِّ ركف عليهما السبلـ ألنو كاف يؤى اكىى موس يعن ا(مى كي تي وى عٍ دى  تٍ بى يٍ جً أي  دٍ قى  اؿى قى قاؿ أبوالسعود: )

ما أنتما ى تا علأاثبي  )أاستقيما(ة ضمي اؼبتكلم مع الغي ُب اؼبواقع الثبلث الرب إٔبة ر بو إضاأشعً كما يي 

                                                 

 374صػ  8( تفسي القرطيب جػ 1
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ركم أنو مكث أيهم .ةماطلبتما كائن ُب كقتو ال ؿبال ال تستعجبل أإفك ة كإلزاـ اغبجل عليو من الدعو 

.(ةبعد الدعاء أربعني سن
(1)

 

 سبي  الذين ال يعلموف( كال تتبعافِّ )

 )ال يعلموف(: :بو السعود ُب تفسي قولو تعأبقاؿ أ

الستعجاؿ أك ُب اة لهى اعبى  أك سبي ى ، م كاؼبصاّبكى اهلل سبحانو ُب تعليق األمور باغبً  عاداتً أم بً 

.(عدـ الوثوؽ بوعد اهلل تعأب
(2)

 

كبنحو ىذا قاؿ النسفي
(3)

كالقرطيب
(4)

 أف يقاؿ يبكناؼبفسرين. كلكن  ككذلك قاؿ غيىم من 

كال تتبعاف سبي  الذين ال يعلموف( كىو أف أرعوف كمؤله كاف من ):شيئ آخر ُب تفسي قولو تعأب

كاعبراد كغي ذلك كانوا قم  كالضفادع كال، من الدـالعذابات  منشيءعادهتم أنو كلما كاف يأخذىم 

ىذا  دكنو بأهنم لو كشف اهلل عنهمعليو السبلـ للدعاء لكشف العذاب كيعً ى سيدنا موس يتضرعوف إٔب

عليو ى عليو السبلـ أسيؤمنوف بو كيرسلوف معو بين إسرائي  أيدعوؽبم موسى دعاء موسة العذاب بربك

ى قـو موسى كظلمهم عل كفرىم  ع عنهم العذاب سبردكا كرجعوا إٔبأً ا ري السبلـ برأع العذاب عنهم ككلم

ادٍعي لىنىا رىبَّكى دبىا عىًهدى ًعٍندىؾى لىًئٍن  ى )كىلىمَّا كىقىعى عىلىٍيًهمي الرٍِّجزي قىاليوا يىا ميوسى  :عليو السبلـ كما قاؿ تعأب

أىجى و ىيٍم  أػىلىمَّا كىشىٍفنىا عىنػٍهيمي الرٍِّجزى ًإٔبى  -مىعىكى بىيًن ًإٍسرىائًي ى  كىشىٍفتى عىنَّا الرٍِّجزى لىنػيٍؤًمنىنَّ لىكى كىلىنػيٍرًسلىنَّ 

بىالًغيوهي ًإذىا ىيٍم يػىٍنكيثيوفى(. 
(5)

 

بين إسرائي  ة ببعض سزجعليو السبلـ كانوا يتوسلوف ى كلعلهم ُب طلب الدعاء من سيدنا موس

يلتمسوف إليو عليو السبلـ بالدعاء لفرعوف كقومو أهم  -ة ال يعلموف مكائدىم السياسيكانوا الذين   -

لسبلـ من الدعاء كاة عليو الصبل اهلل نبيوى قد هنة كلذلك ىذه اؼبرَّ ، أبدعائو يكشف اهلل عنهم العذاب

                                                 

 172صػ  4( تفسي أيب السعود جػ 1
 ( اؼبرجع نفسو2
 38صػ  2( أنظر مدارؾ التنزي  جػ 3
 376صػ  8( أنظر تفسي القرطيب جػ 4
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ى أىٍموىاؽبًًٍم كىاٍشديٍد عىلى ى عليو السبلـ: )رىبػَّنىا اٍطًمٍس عىلى ى ككما يدؿ عليو دعاء موس، عليهمؽبم ليقضي األمر 

يػىرىكيا اٍلعىذىابى اأٍلىلًيمى(. ليوهًبًٍم أىبلى يػيٍؤًمنيوا حىىتَّ قػي 
(1)

ألنو عليو السبلـ كاف قد جرَّهبم مرارا أهنم كلما ينزؿ 

الكفر كالطغياف ألذلك عنهم العذاب يرتد كف إٔب  عليهم عذابه يعلنوف اإليباف ككما أف ييرأىع
 

ي قضً الذم يى  -يػىرىكيا اٍلعىذىابى اأٍلىلًيمى(.  أىبلى يػيٍؤًمنيوا حىىتَّ  قػيليوهًبًمٍ ى قاؿ عليو السبلـ: )كىاٍشديٍد عىلى 

 عليهم.

كما دعاه نبيو عليو   اهلل تعأبة عليو السبلـ كاستجابى كُب ىذا الدعاء الذم دعا بو موس

نسا٘ب ضررا ركحيا كماديا أم أنو اجملتمع اإلى ضرر اؼباؿ على علة دالل كأكضحي  كالسبلـ ألبلغي ة الصبل

ط عليهم الذين يسلَّ ة كللعام، ةب أساد الدين كاألخبلؽ لؤلغنياء األثرياء الذين هبمعوف أمواال عزيز سبِّ ي

لكفرىم كأخبلقهم ة أيفسد أخبلقهم صبيعا ٍب يهلكوف نتيج كاغبرمافي  الفقري ، من قب  اغبكاـ األثرياء

 .ةالسيئ

 :ٚا٠٢خ اٌضبِٕخ

 :ضرر اؼباؿ قولو تعأبى علة الدال 

بً  )كىلىوٍ  رو مىا يىشىاءي ًإنَّوي بًًعبىاًدًه خى يه بىسىطى اللَّوي الرٍِّزؽى ًلًعبىاًدًه لىبػىغىٍوا ُب اأٍلىٍرًض كىلىًكٍن يػينػىزِّؿي ًبقىدى

بىًصيه(
(2)

 
 اٌغ١بق/ أٚ اٌٛصً:خ ثالغ

 :ةقب  ىذه اآلي قاؿ اهلل تعأب

يىزًيديىيٍم ًمٍن أىٍضًلًو كىاٍلكىاًأريكفى ؽبىيٍم عىذىابه شىًديده()كىيىٍستىًجيبي الًَّذينى آمىنيوا كىعىًمليوا الصَّاغبًىاًت كى 
(3)

 

إهباد ك  ما سألوه ُب ىذه الدنيا ة كؼبا كاف اؼبتبادر من االستجاب: رضبو اهلل تعأب  قاؿ البقاعي

ما ك    إٔبة ككانت اإلجاب، قان عليهمما أرادكه ككاف اؼبوجود غي ذلك ب  كاف أكثر أى  اهلل مضيَّ ى عل
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عكس  الشقاء أيؤدم ذلك إٔب م إٔبالبطر اؼبؤدِّ  يسأؿ بأف يكوف ُب ىذه الدار يؤدم ُب الغالب إٔب

تكوف كما كرد بو ة مبينان أف استجابتو تار  -كىو اؼبلك األعظم  -لعباده  االعتذارسبي  ى قاؿ عل، اؼبراد

. (ةالدار اآلخر  خيه إٔبتكوف بتأة و من الببلء كتار تكوف بدأع مثلً ة كتار ، ما سألوهاغبديث لً 
(1)

 

 األعٍٛة:خثالغ

)كلو بسط اهلل  :سم الظاىر مكاف الضمي ُب قولو تعأباستخداـ االقاؿ البقاعي أيضا مبينا سر 

ظن لكنو كره أف ي، كاف األص   أم ؽبمىكذا يقوؿ: )كلو بسط اهلل الرزؽ ؽبم( الرزؽ لعباده( بدؿ أف 

ه بأف أعطاىم أوؽ حاجتهم )لبغوا منهم كغيً  هم التائبً أم كلِّ  خصوصيتو ذلك بالتائبني أقي : )لعباده(

ة م من اؼبكنؽبى يفع  سعوا ُب إنفاذه كاؼبلوؾ دباأإف ٓب ، ما يشتهونو أم لصاركا يريدكف ك َّ  ُب األرض(

ذلك من أنواع الفساد(. القت  كالسلب كالنهب كالضرب ككبوي لهم إليو أيكثر وصً بك  طريق يي 
(2)

 

 أيضا:  البقاعي كقاؿ

كأصلحت ، الشر كذبنبتي ، ط إٌٕب الرزؽ لعملت اػبيسً كؼبا كاف أكثر الناس يقوؿ ُب نفسو: لو بي 

ن ، اإلصبلحة غاي كلكنو قاؿ: ، " هبم" ككاف األص : -ا أخرب بو ُب أسلوب التأكيد: )إنو( مقاؿ معلبلِّ

يعلم صبيع  (هم: )خبي بصيق علييِّ ع عليهم أك ضي سِّ أف األمر خاص دبن كي  نَّ ظى لئبل يي  -)بعباده(

أمورىم كحركاهتم كانتقاالهتم ككبلمهم كبواطنها(. ظواىر 
(3)

 

 :رضبو اهلل  تعأب  زـبشرمكقاؿ ال

ة، مأشر ة مىبطىرى  ألف الًغنى ، ىذاى كذاؾ عل، ذاؾى ىذا على لبغ ل:أ، لبغوا من البغي كىو الظلم

 ة الدنيازىر  أمىتى أخوؼ ما أخاؼ عل :كالسبلـة كمنو قولو عليو الصبل ة.حباؿ قاركف عرب ى ككف
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.ككثرهتا
(1)

 

ضررا   باجملتمع البشرمِّ  اؼباؿ قد يفسد الناس كيضر  ة أف كثر ى علة ألبلغ داللة أفي ىذه اآلي

 كأم  ضرر أكرب من البغي ُب األرض ؟.كبيا

 :ا٠٢خاٌزبعؼخٚ

 :قولو تعأبالدالة على ضرر اؼباؿ  

ديكيٍم عىٍن ذًٍكًر اللًَّو كىمىٍن يػىٍفعىٍ  ذىًلكى أىأيكلىًئكى ىيمي )يىا أىيػ هىا الًَّذينى آمىنيو  ا الى تػيٍلًهكيٍم أىٍموىاليكيٍم كىالى أىٍكالى

اػبٍىاًسريكفى(
(2)

 

ألف ، األمواؿ عقلي ُب إسناد اإلؽباء إٔبتلهكم أموالكم كال أكالدكم( ؾباز )ال  :ىنا ُب قولو تعأب

كلكنها ؼبا كانت سبب  -ة إلرادابالقصد ك  -هم عن شيئ هيى لتي  األمواؿ ليست من ذكم العقوؿ حىت

 :قاؿ البيضاكم رضبو اهلل تعأب كما،  سبي  اجملاز العقليى إليها عل اإلؽباءي  دى سنً االشتغاؿ هبا عن ذكر اهلل أي 

 كلذا قاؿ:ة كاؼبراد هنيهم عن اللهو هبا. كتوجيو النهي إليها للمبالغ

هبا كىو الشغ . أىأيكلًئكى ىيمي اػٍباًسريكفى ألهنم باعوا العظيم الباقي  أم اللهوى (كىمىٍن يػىٍفعىٍ  ذًلكى )

باغبقي الفا٘ب(.
(3)

 

لهي اإلنساف عن ذكر اإلنساف حيث إنو قد يي ى ضرر اؼباؿ على علة داللأبلغ ة أفي ىذه اآلي

 ئلنساف.ذكر اهلل عزكج  سبب خسراف عظيم ل عناهلل كاللهوي 

 :ا٠٢خ اٌؼبششحٚ

نى  :قولو تعأب  ديكيٍم ًأتػٍ هي أىٍجره عىًظيمه(ة )ًإمبَّىا أىٍموىاليكيٍم كىأىٍكالى كىاللَّوي ًعٍندى
(4)

 

                                                 

 . )كقاؿ احملشى ُب اؽبامش: "مبطرة مأشرة " ُب الصحاح: األشر: البطر(223صػ  4( الكشاؼ جػ 1
 9 -( اؼبناأقوف 2
 215صػ  8  كأسرار التأكي  = تفسي البيضاكم جػ ( أنوار التنزي3
 15-( التغابن 4



 انفصم انثاًَ –انباب األول 

113 

 

إمبا" ال ي قاؿ عنها استخداـ أسلوب القصر بػ"ة الكريبة األسلوب ُب ىذه اآلية من ببلغ

 الببلغيوف: 

خاطب كال ينكر لو اؼبهى آخره كيكوف األمر أيو ظاىرا حبيث ال هبى ى إهنا تفيد قصر أكؿ الكبلـ عل

صحتو(.
(1)

 

 جلي كاضح معلـو للجميع. أمره ة األمواؿ أتن كوفيعين إفَّ  

 : رضبو اهلل تعأب  اؼبراغيى قاؿ اضبد بن مصطف

 َب ذلك الوقوعي ى ا ما يرتتب علإذ كثين ، كاختباره  كم ألموالكم كأكالدكم ابتبلءه أم: إمبا حب  

احملظورات(.كبيً   كارتكابي ، اآلثاـ
(2)

 

 األكالد:ى تقدٙب األمواؿ عل رِّ ُب سً كقاؿ 

ٍنسافى لىيىٍطغكما قاؿ: )ة  كالد ألهنا أعظم أتناألى مت األمواؿ علدِّ )كقي  أىٍف رىآهي ى كىبلَّ ًإفَّ اإٍلً

اٍستػىٍغن
(3)

اهلل عليو كسلم يقوؿ: ى قاؿ: ظبعت رسوؿ اهلل صلعنو  رضي اهلل تعأبعن كعب بن عياض ,

"اؼباؿ أمىتة كإف أتن، ةأتنة "إف لك  أم
(4)

 

 :ٚا٠٢خ اٌذبد٠خ ػششح

)قىاؿى نيوحه رىبِّ ًإنػَّهيٍم عىصىٍو٘ب كىاتػَّبػىعيوا مىٍن ٓبىٍ يىزًٍدهي مىاليوي كىكىلىديهي ًإالَّ خىسىارنا( :تعأبقولو  
(5)

 

                                                 

 330( أنظر دالئ  اإلعجاز صػ 1
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ؾباز عقلي  -اؼبناأقوف قوؿ اإلماـ البيضاكم ة سور ة كما مر ُب آي  -أيضا ة الكريبة كُب ىذه اآلي

كالغرض منو ، اػبسراف ةً  اػبسراف كزياديبى اؼباؿ كالولد حيث إهنما كانا سبى  اػبسراف إٔبة د زيادإذا أسن

كليس ىذا أقط ب  استخدـ أسلوب ،  اػبسرافُب إظهار كوهنما سبيبى ة اؼببالغ -كما كاف ىناؾ  -أيضا

 :قاىر اعبرجا٘ب رضبو اهلل تعأبالذم قاؿ عنو عبد ال-القصر بالنفي كاالستثناء 

ينكره  الذمأيكوف لؤلمر  ىو إال كذا"إف ك "، أما اػبرب بالنفي كاإلثبات كبو: "ما ىذا إال كذا"ك 

.اؼبخاطب كيشك أيو
(1)

النظم اغبكيم ُب اختيار ة ػػ تأكيدا لبياف خسراهنم بسبب اؼباؿ كالولد. كمن ببلغ

)أىوبىٍسىبيوفى أىمبَّىا  :قاؿ تعأبؽبم كما األمواؿ كاألكالد خي ة وف أف كثر ىذا األسلوب للقصر أف الكفار يزعم

د ىيٍم بًًو ًمٍن  (نيسىارًعي ؽبىيٍم ُب اػبٍىيػٍرىاتً مىاؿو كىبىًننيى مبًي
(2)

 

 قاؿ صباؿ الدين القاظبي: 

اؼبعرضني ، أى  اؼباؿ كاعباه، أم رؤساءىم اؼبتبوعني اليوي كىكىلىديهي ًإالَّ خىساران(كىاتػَّبػىعيوا مىٍن ٓبٍى يىزًٍدهي م)

الدارين(. ة كخسركا سعاد، أهلكوا بسببهما، الذين غرهتم أمواؽبم كأكالدىم، غبقعن ا
(3)

 

ى كعلاؼبتموِّلني ى اؼباؿ عل  مضارَّ بنيَّ -ة بببلغتو اؼبعجز  رآف اغبكيمقد رأينا ُب ىذا الفص  أف الق

العباد ُب أمر كي يسلك ل -كما رأينا ُب الفص  األكؿ أنو بني أنبيتو أيضا كذلك  -بياف ؾبتماعتهم أبلغى 

ه ها كال ييدخلو هم مناأعى أيحرموا أنفسى ة العظيمة ىذه النعم ملوااؼباؿ مسلك االعتداؿ كاالقتصاد أبل يه

 أيهلكوا بسببو. اهلل سبحانو كتعأب مكاف حبِّ 

 نعوذ باهلل من شركر اؼباؿ كأتنو. 

أبًب الفص  الثا٘ب بتوأيق اهلل عز كج  كيليو الفص  الثالث إف شاء اهلل تع

                                                 

 332( دالئ  اإلعجاز صػ 1
 56 -55 -( اؼبؤمنوف 2
ىػ(، احملقق: 1332. اؼبؤلف: ؿبمد صباؿ الدين بن ؿبمد سعيد بن قاسم اغببلؽ القاظبي )اؼبتوَب: 324صػ  9( ؿباسن التأكي  جػ 3

 ىػ 1418 -يكت، الطبعة: األكٔب ب -ؿبمد باس  عيوف السود، الناشر: دار الكتب العلميو 
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 :اٌفصً اٌضبٌش

 في تزىيدالناس في الدنيا وتطهير قلوبهم من حبِّ المال.القرآن الحكيم ة من بالغ
 اؼباؿ: جه يى  القرآف اغبكيم ُب بيافة من ببلغ ُب الفصلني: األكؿ كالثا٘ب شيئلوحظ لقد 

 .ةكالركحية اإلنساف اؼبادية غبياة بالنسبة كالضررية النفعي

 النظر إليو: كجه يىً ى يبتنياف علة كالضرري ةكإف جه ي اؼباؿ النفعي

 نظر اؼبؤمنني الصاغبني.ة كجه -1

 نظر الكفار كاعباىلني.ة ككجه -2

القرآف اغبكيم ُب بياف ىاتني الوجهتني ة عن ببلغ بحث ُب ىذا الفص  إف شاء اهلل تعأبأيي 

 اؼباؿ. بِّ الدنيا كتطهي قلوهبم من حي  بتزىيد الناس ُبة النظر اػباطئة كجه كإصبلحً 
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 خ إٌظش اٌصذ١ذخ بْ ٚجٙاٌمشآْ اٌذى١ُ فٟ ث١خ ِٓ ثالغ: اٌّجذش األٚي

 اٌّبيٝ إٌ

 :األٌٚٝاٌضالس  ا٠٢بد

 :قاؿ اهلل تعأب ال ي بنيَّ القرآف اغبكيم أيهاالنظرة الصحيحة إٔب اؼباؿ, 

ليوىنَّكيٍم ًبشىٍيءو ًمنى اػبٍىٍوًؼ كىاعبٍيوًع كىنػىٍقصو ًمنى اأٍلى   -ٍموىاًؿ كىاأٍلىنٍػفيًس كىالثَّمىرىاًت كىبىشًِّر الصَّاًبرًينى )كىلىنىبػٍ

ٍم كىرىضٍبى  -قىاليوا ًإنَّا لًلًَّو كىًإنَّا إًلىٍيًو رىاًجعيوفى ة الًَّذينى ًإذىا أىصىابػىتػٍهيٍم ميًصيبى  كىأيكلىًئكى ة أيكلىًئكى عىلىٍيًهٍم صىلىوىاته ًمٍن رىهبًِّ

ىيمي اٍلميٍهتىديكفى(
(1)

 

اؼباؿ( ة بياف أنبيُب )ُب الفص  األكؿ من ىذا الباب  ىذه اآلياتى شيء من البحث عل قد مرَّ 

نظر اؼبؤمنني ة اآليات ُب بياف كجه القرآف اغبكيم ُب ىذهة حث عن ببلغث ُب ىذا اؼبببحى كلكن يي 

 اؼباؿ.  اؼبخلصني هلل الراضني بقضائو إٔب

د كأكَّ ، همنَّ يبتليلههم أنو كنبَّ ة اؼبؤمنني مباشر  و خطابو اعبلي  إٔبأكال كجَّ  أاهلل سبحانو كتعأب

ُب ة كلع  اغبكم، ةجاءت ُب أكؿ الفع  الـ التوكيد كُب آخره نوف التوكيد الثقيلد:مؤكِّ  الفع  بأكثر من

من االبتبلء بعد ما يكوف اإلنساف  يكوف أشدَّ ة أإف االبتبلء أجأ، االبتبلء عليهم د هتويني اؼبؤكَّ  ىذا التنبيوً 

ر شِّ كال سيما عند ما يكوف قد بي ، االبتبلءة أإنو حينئذ يكوف مستعدا ؼبواجهى بتلى  بأنو سيي خرب و كأي بِّ قد نػي 

 ؽبذا التنبيو كاإلخبار.ة التالية مسبقا بالبشارات العظيم

بعباده اؼبؤمنني أنو زاد ُب ىذا التهوين كالتخفيف من  ج َّ كعبلشأنو لطفو ككرموة كمن غاي

 :زـبشرم" للتقلي  كما قاؿ ال" ك "نقصو "شيءو من األمواؿ...اْب( أتنكيي  )كنقصو االبتبلء بقولو: 

، كإف جى َّ أفوقو ما يىًق   إليو ليؤًذف أفَّ ك  ببلء أصاب اإلنساف ""بشيءو : كإمبا قٌل  ُب قولو

نوا عليو طِّ يوى كإمبا كعدىم ذلك قب  كونو ل، هم أف رضبتو معهم ُب ك  حاؿ ال تزايلهميى رً عليهم كيي  كلييخفِّف

هم(.نفوسى 
(2) 

                                                 

 157 -155 -( البقرة 1
 207صػ  1( الكشاؼ جػ 2
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  اهلل عليو كسلم أقاؿ:ى رسولو الكرٙب صل  التفت ج  شأنو خباطبو عنهم إٔبٍب

ا تشغلهم عن نظرىم أهنم ال وببوف اؼباؿ حبا ة  كجهٍب إنو ج  كعبل شأنو بنيَّ ( )كبشر الصابرين

ُب ك  حاؿ ىم ، السراء كالضراء ُب اهلل سبحانو كتعأب ب  إهنم دائما متوجهوف إٔب، اهلل سبحانو كتعأب

كما قاؿ ل  ا للبشر ألذلك ذكرىم باالسم اؼبوصوؿ الذم كانت صلتو سببن ، راضوف عن رهبم يبتغوف كجهو

كجو بناء اػبرب(.  قاؿ القزكيين: )....أك اإليباء إٔب، ةالببلغيوف ُب تعريف اؼبسند إليو باؼبوصولي
(1)

 

قىاليوا ًإنَّا لًلًَّو كىًإنَّا إًلىٍيًو رىاًجعيوفى(ة هيٍم ميًصيبى )الًَّذينى ًإذىا أىصىابػىتػٍ  :قاؿ تعأبأ
(2)

لطفو ككرمو ة كمن هناي 

: أقاؿ إصباال ٍب أصلو تفصيبل رىم هبا أكالن ال ي بشَّ ل هبم كإظهار رضاه األكرب عنهم أنو ذكر ؽبم البشر 

ٍم كىرىضٍبى  ىيمي اٍلميٍهتىديكفى(. كىأيكلىًئكى ة )أيكلىًئكى عىلىٍيًهٍم صىلىوىاته ًمٍن رىهبًِّ
(3)

 

ال ي كضعها  -"أكلئك" ة ذكرىم باسم اإلشار -مفصبل ى العظمل أكال إنو عند تبشيىم بالبشر 

اؼببتدأ ُب قولو: ى كقدـ اػبرب عل، شأهنم عندهة بعد مكانتهم العليا كرأع إٔبة إشار  -للمشار إليو البعيد

-الذم ىو من أساليب القصر -(ة)عليهم صلوات كرضب
(4)

، ما عطف عليو )صلواتك  ر اؼببتدأكنكَّ ، 

كذكر ج  كعبل شأنو ُب ىذا ، " بكوهنما من رهبمة ك "رضب "صلوات"ٍب زيد ُب تفخيم ، للتفخيم(ةكرضب

إليهم بقولو )من رهبم( تشريفا ة نفسو الكريبة بإضاأ -ة سم اعببللابدالمن -بػ )رهبم( ة اؼبقاـ نفسو الكريب

،ؼبضاؼ أك اؼبضاؼ إليولتعظيم اة التعريف باإلضاأ:ة أوائد اإلضاأ كما ذكر الببلغيوف من،  ؽبم
(5)

ٍب  

 للبعيد )كأكلئك( كبأسلوبة اإلشار  باسمل أخر ة حيث ذكرىم مر ، أعلن بكوهنم مهتدين بأبلغ أسلوب

 .(كتعريف اػبرب قاؿ: )كأكلئك ىم اؼبهتدكف كباإلتياف بضمي الفص  ة القصر بتعريف طرُب اعبمل

نظر ة كجه، اؼباؿ إٔبة النظر الصحيحة ُب بياف كجهة النظم اغبكيم اؼبعجز ة ببلغ أهذا كلو من

 اؼبؤمنني الذين ال يريدكف بأنفسهم كأمواؽبم إال كجو رهبم الكرٙب ج  كعبل شأنو.

                                                 

 42ك اإليضاح ص  11( تلخيص اؼبفتاح صػ 1
 156 -( البقرة 2
 157 -( البقرة 3
 28( تلخيص اؼبفتاح صػ 4
 12ك تلخيص اؼبفتاح ص  48صػ  1( أنظر اإليضاح جػ 5
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 : اهلل عليوة رضبزـبشرم قاؿ ال

ة )رأأ :أبكقولو تع  .ةكصبع بينها كبني الرضبة ضعت موضع الرأأأوي ، اغبنو كالتعطف :ةكالصبل

(ةكرضب
(1)

)لرؤؼ رحيم(
(2)

كأكلئك ىم اؼبهتدكف لطريق  .ةرضب ل  أ ةه كرضب .ةبعد رأأة عليهم رأأ :كاؼبعن .

موا ألمر اهلل(.الصواب حيث اسرتجعوا كسلَّ 
(3)

 
  :ا٠٢خ اٌشاثؼخ

كىلىًكنَّ اٍلربَّ مىٍن آمىنى بًاللًَّو كىاٍليػىٍوـً  لىٍيسى اٍلربَّ أىٍف تػيوىل وا كيجيوىىكيٍم ًقبى ى اٍلمىٍشرًًؽ كىاٍلمىٍغًربً ) :قولو تعأب

ًئكى  كىاٍلمىسىاًكنيى كىاٍبنى السًَّبيً  ى كىاٍليىتىامى  حيبًِّو ذىًكم اٍلقيٍرىبى ى اٍلمىاؿى عىلى ى كىاٍلًكتىاًب كىالنًَّبيِّنيى كىآتى ة اآٍلًخًر كىاٍلمىبلى

ـى الصَّبلى  كىاٍلميوأيوفى بًعىٍهًدًىٍم ًإذىا عىاىىديكا كىالصَّاًبرًينى ُب اٍلبىٍأسىاًء ة الزَّكىاى كىآتى  ةكىالسَّائًًلنيى كىُب الرِّقىاًب كىأىقىا

قيوا كىأيكلىًئكى ىيمي اٍلميتػَّقيوفى( كىالضَّرَّاًء كىًحنيى اٍلبىٍأًس أيكلىًئكى الًَّذينى صىدى
(4)

 

أصوؿ كوف وا يزعموف من  ما كانل اليهود كالنصار ى  رد علأكالن ة ُب ىذه اآليالقرآف اغبكيم إف أ

 بقولو: ، اؼبشرؽ كاؼبغرب الوجوه إٔبة الرب تولي

ٍغًربً ) األبرار أذكر  كخصائصى ،  أصوؿ الرب( ٍب بنيَّ لىٍيسى اٍلربَّ أىٍف تػيوىل وا كيجيوىىكيٍم ًقبى ى اٍلمىٍشرًًؽ كىاٍلمى

ى علة ككتب اهلل اؼبنزلة ؼببلئكمن الشرؾ كاليـو اآلخر كاة اإليباف باهلل كحده ببل شائبمن خصائص األبرار 

اٍلمىاؿى ى نظرىم عن اؼباؿ أقاؿ: )كىآتى ة كُب ىذا السياؽ اعبلي  ذكر كجه، أنبيائو عليهم السبلـ كالنبني

ـى الصَّ ى كىاٍليىتىامى  حيبًِّو ذىًكم اٍلقيٍرىبى ى عىلى  ى كىآتى ة بلى كىاٍلمىسىاًكنيى كىاٍبنى السًَّبيً  كىالسَّائًًلنيى كىُب الرِّقىاًب كىأىقىا

..(.ةالزَّكىا
(5)

إيتائهم اؼباؿ ؽبؤالء ب  قاؿ:  كٓب يكتف بذكر، فقوف أيها اؼباؿينىم ، مصارؼة قدذكر ست 

 ؟ماذا بِّ ن/ أك حي مى  بِّ حي  . وحبِّ ى د إيتاء اؼباؿ حباؿ كونو عل( أم قيَّ وً بِّ حي ى لى )عى 

 :رضبو اهلل تعأب قاؿ الراغب األصفها٘ب
                                                 

 27 -( اغبديد1
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االٍ  بِّ حي ى لى كقي : " عى ، الفاع  أيكوف مضاأان إٔب، حب اؼبؤمنى أم علحيبًِّو(ى )عىلى   "  ؿً مى

ى كىيػيٍؤثًريكفى عىلى ) :إليو كبو قولو تعأبة رط اغباجو بذلك أنو يبذلو مع أكنبَّ ، اؼبفعوؿ كيكوف مضاأا إٔب

(ةأىنٍػفيًسًهٍم كىلىٍو كىافى هًبًٍم خىصىاصى 
(1)

ب وفى  لىٍن تػىنىاليوا اٍلربَّ حىىتَّ و: )كقولً ،  (تػيٍنًفقيوا فبَّا ربًي
(2)

 عليو -ئ كسي ، 

ى   العيش كزبشأٍف تتصدؽى كأنت صحيح شحيحه تأمي أقاؿ: ؟ أأض ة الصدق أم   -السبلـ الصبلةك

الفقر
(3)

 ، حب اإليثارى كقي  تقديره: عل، 
ى
إلعطاء اؼباؿ كربب ذلك   هتتزَّ  أفة التامة دحمى كذلك أف اؼب

 كما قاؿ الشاعر:

ذ  ...ًؼ ًكلكًن يل.كى للرجاًء كاػبىوٍ ليسى ييعطي
 

طىٍعمى اٍلعىطىاءً 
(4)

 

ًإمبَّىا نيٍطًعميكيٍم ًلوىٍجًو ال طلب رياء كال ثواب كما قاؿ: )ة حب اهلل أم يقصد بو القربى كقي : عل

(اللَّوً 
(5)

 

قد ذكرت ُب سياؽ أعماؿ كخصائص األبرار  ة نظرىم الصحيحة السياؽ أف كجهة ىذه ببلغ

 سرِّ  ف)...كلكن الرب من آمن...اْب( أفي بيا: األسلوب أإنو جبل كعبل شأنو قاؿة كأما ببلغ، كما رأينا

 ىذا األسلوب قاؿ الراغب األصفها٘ب: 

 ؟( ليتطابقانى آمى  نٍ مى  أك: )البار  ، (نى مى آ نٍ مى  ًبر   )إف قي : ًٓبى ٓبٍى يق : )كلكن الربَّ 

، اؼبضاؼ إليو مقاموة ذؼ اؼبضاؼ كإقامحى قي : قد ذكر النحويوف ُب ىذا كأمثالو أنو عل

كاؼبختص ة كالصور ، سياف الذات أإنو يعترب ُب قولك: بار  ، " " زيد بار  :  يكجو أائدتو أنو إذا ق كلكنَّ 

ل حبيث ال ير  كأنو صار الختصاصو هبذا اؼبعن، ةأفيو مبالغ،  "كإذا قي : " زيد ىو الربِّ ، الرب ن معنهبامً 
                                                 

 9-( اغبشر1
 92 -( آؿ عمراف 2
 232صػ  9ك جػ  129صػ  7( أخرجو البخارم بركاية أيب ىريرة عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم:باب الصدقة عند اؼبوت جػ 3

 )باب أأض  الصدقة صدقة الشحيح( 232صػ  5كمسلم بركاية أيب ىريرة جػ 
 الباحث عن قائ  ىذا البيت ُب كتب األدب كلكن ٓب يعثر على قائلو( حبث 4
، اؼبؤلف: أبو القاسم اغبسني بن ؿبمد اؼبعركؼ بالراغب األصفهاٗب )اؼبتوَب: 377صػ  1تفسي الراغب األصفها٘ب جػ  , 9-( اعبن5

جامعة طنطا،  -يز بسيو٘ب، الناشر: كلية اآلداب : اؼبقدمة كتفسي الفاربة كالبقرة، ربقيق كدراسة: د. ؿبمد عبد العز 1ىػ(، جزء 502
 ـ 1999 -ىػ  1420الطبعة األكٔب: 
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ما ُب  ىذا ك   ى كعل، عن العنصر الذم هبوز أف يتصور بغيه من الصورة ؾبرد ةمنو إال ىذه الصور 

معناه(. 
(1)

 

ُب حصوؿ الربِّ ة أيو مبالغ " أف ؾبيء اؼببتدأ مصدرا " الربِّ  أميفاد قوؿ األصفها٘ب رضبو اهلل تعأب

و يفيد ؾبرد اتصاأهم بالرب أما التعبي باسم الفاع  أإن، منو تكوينهم كأأعا ؽبم، أهم عني الرب، من ىؤالء

من االسناد اجملازم بني اؼببتدأ كاػبرب كما أشار اإلماـ عبد القاىر اعبرجا٘ب ُب ة كما جاءت عليو اآلي

 بيت اػبنساء...." أإمبا ىي إقباؿ كادبار"ى تعليقو عل

من العقائد كاألعماؿ ل جبانب خصائصهم األخر  -اؼباؿ  نظرىم ىذه إٔبة أبعد بياف كجه

هم اهلل ج  شأنو بقولو: )أكلئك الذين صدقوا كأكلئك ىم اؼبتقوف(. مدحى  -خبلؽكاأل
(2)

ا مستخدمن  

أم ، عليهمل الصدؽ كالتقو  يً قصر كصفى لكاستخداـ ضمي الفص  ة أسلوب القصر بتعريف طرُب اعبمل

ه إال من إتصف خبصائص الرب ىذ (لالتقو  الصدؽ ككصفً  كصفً )يبني صف هبذين الوصفني الطال يتَّ 

، -كاؼبساكني كابن السبي  كالسائلني كُب الرقابى كاليتام حبو ذكم القرىبى ال ي منها إيتاؤ اؼباؿ عل -

كىم أكمناؤه عليو ، اهلل عندىمة اؼباؿ أنو أمان نظرىم إٔبة أم الصادقوف كاؼبتقوف أقط أكلئك الذين كجه

صائص الرب كلها من العقائد كاألعماؿ جبانب إتصاأهم خب -عباد اهلل اؼبتسحقني ؽبذا اؼباؿ إليصالو إٔب

 .-كاألخبلؽ
ِٚجٙخإٌظشاٌصذ١ذخ إٌٝ اٌّبي ٚأجٛسأصذبثٙب :  -رّض١ً ج١ًّ ٌٕز١جخ 

ذكر سبثيبل صبيبل لنتائجهم ال ي يستحقوهنا كأجورىم ال ي ينالوهنا من رهبم القرآف اغبكيم  إف

ًبي ً أقاؿ:  بَّ  )مىثى ي الًَّذينى يػيٍنًفقيوفى أىٍموىاؽبىيٍم ُب سى ثىً  حى بَّ ة ًمائى ة أىنٍػبىتىٍت سىٍبعى سىنىاًب ى ُب كي ِّ سيٍنبػيلى ة اللًَّو كىمى ة حى

ٍن يىشىاءي كىاللَّوي كىاًسعه عىًليم( كىاللَّوي ييضىاًعفي ًلمى
(3)

 

 :قاؿ ابن كثي رضبو اهلل تعأب
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ة ف اغبسنكأ، لتضعيف الثواب ؼبن أنفق ُب سبيلو كابتغاء مرضاتو ىذا مث  ضربو اهلل تعأب

ضعفة سبعمائ ف بعشر أمثاؽبا إٔبضاعى تي 
(1)

 

 : ىذا التمثي  ُب القرآف اغبكيمة أيضا مبينا ببلغ :رضبو اهلل تعأبكقاؿ اؼبفسر ابن كثي 

أف األعماؿ  إٔبة أإف ىذا أيو إشار ، ةمن ذكر عدد السبعمائ، كىذا اؼبث  أبلغ ُب النفوس

ة نكقد كردت السي ، ةكما ينمي الزرع ؼبن بذره ُب األرض الطيب،  ألصحاهبا، يها اهلل عز كج مِّ نى يػي ة الصاغب

. ضعفة سبعمائ إٔبة تضعيف اغبسنب
(2)

 

ة منها ما ركاه بركاية أحاديث كثي  -حسب أسلوبو ُب تفسيه -اهلل عليو ة كذكر ابن كثي رضب

 قاؿ:  3عن ابن عمر رضي اهلل عنو مردكيو

(أمواؽبم ُب سبي  اهللمث  الذين ينفقوف ) :ةؼبا نزلت ىذه اآلي
(4)

اهلل عليو كسلم: ى قاؿ النيب صل

(من ذا الذم يقرض اهلل قرضا حسنازد أم ي" قاؿ: أأنزؿ اهلل: ) "ربِّ 
(5)

زد أم ي" قاؿ: أأنزؿ  قاؿ: "ربِّ 

(الصابركف أجرىم بغي حساب َبَّ وى إمبا يػي اهلل: )
(6)

. 

 -أعبلىا  من أدناىا إٔب - اإلخبلصمن حيث مراتب ة نظرىم ىذه متفاكتة كؼبا كانت كجه

، عليو كسلم اهلل تعأبى إخبلص أصحاب رسوؿ اهلل صلة مرتب الصاغبني إٔبة عامإخبلص ً ة من مرتب

اهلل ى رسوؿ اهلل صل ما لو إٔب أيب بكر الصديق رضي اهلل عنو الذم وبضرك َّ  كمنهم أيضا من عامتهم إٔب

                                                 

ىػ(، 774وَب: ، اؼبؤلف: أبو الفداء إظباعي  بن عمر بن كثي القرشي البصرم ٍب الدمشقي )اؼبت691صػ  1( تفسي القرآف العظيم جػ 1
 8ـ، عدد األجزاء:  1999 -ىػ 1420احملقق: سامي بن ؿبمد سبلمة، الناشر: دار طيبة للنشر كالتوزيع، الطبعة: الثانية 

 ( اؼبرجع نفسو.2
 1408الطبعة األكٔب سنة  (505ص 10)صحيح ابن حباف ج.أخرج ابن حباف ىذه الركاية عن ناأع عن ابن عمر رضي اهلل تعأب -3
 ىج

   ـ ُب مؤسسة الرسالة بتحقيق شعيب األرنؤكط. 1988
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أيقوؿ رضي اهلل عنو:  ؟و كسلم: ما تركت ألىلكاهلل عليى عليو كسلم للجهاد أيسألو رسوؿ اهلل صل

تركت ؽبم اهلل كرسولو. 
(1)

 

م أيها كؼبا كاف ما كعدىم من األجر عظيما كدرجاهتي ، )كاهلل يضاعف ؼبن يشاء( :أقاؿ تعأب

  ظبيع عليم(. قاؿ أيضا )كاهللة من األجر متفاكت

ة بني )عليم(ة ما يتفض  بو من الزيادال يضيق عليو  )كاهلل كاسع(: اهلل عليوة السعود رضب وقاؿ أب

.ربصي  ما أنفقوة و ككيفيَّ إنفاقً  ق كمقدارً اؼبنفً 
(2)

 
 :ا٠٢خ اٌغبدعخ

من أعماؿ القلب ال ة تهم كإف النيَّ إخبلص نيَّ ى علة بنيَّ مدكا هبا عً كؼبا كانت تلك األجور ال ي كي 

إخبلص نيتهم ى بقائهم على عل ين  ىذا االستحقاؽ مبى ف بقاءىم علكإ، بو إال اهلل عبلـ الغي يعلمها

 :هلل عزكج  قاؿ تعأب

ًبيً  اللًَّو ٍبيَّ الى يػيٍتًبعيوفى مىا أىنٍػفىقيوا مىناا كىالى أىذن  ٍم ل )الًَّذينى يػيٍنًفقيوفى أىٍموىاؽبىيٍم ُب سى ؽبىيٍم أىٍجريىيٍم ًعٍندى رىهبًِّ

كىالى خىٍوؼه عىلىٍيًهٍم كىالى ىيٍم وبىٍزىنيوفى(
(3)

 

 اهلل عليو: ة رضب الفخر الرازمقاؿ 

 ها حىتو ببياف األمور ال ي هبب ربصيلي عى أتبػى ، اإلنفاؽ ُب سبي  اهللم أمرى ؼبا عظَّ  اعلم أنو تعأب

. (لكاألذ اؼبنِّ  منها ترؾي ، ذلك الثوابى بقى يى 
(4)

 

 ٚث١ٓ اٌزٟ لجٍٙب:خ اٌفصً ث١ٓ ٘زٖ ا٠٢خ ثالغ

  قاؿ اإلماـ عبد القاىر اعبرجا٘ب:

 لو عن كاص و يصلوة أيستغين بصل، نو كماكاف من األظباء ما يصلو معناه باالسم قبلوكاعلم أ

                                                 

. الؤلف: أبو الفداء إظباعي  بن عمر بن كثي البصرم الدمشقي 264صػ  1( مسند أمي اؼبؤمنني عمر بن اػبطاب رضي اهلل عنو، جػ 1
 اؼبنصورة )الطبعة األكٔب. -لنشر: دار الوأاءىػ. احملقق: عبداؼبعطى قلعجي. دار ا774اؼبتوُب: 

 287صػ  1( تفسي أيب السعود جػ 2
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ككالتأكيد الذم ال ، شيء يصلها بو ال ي ال ربتاج ُب اتصاؽبا باؼبوصوؼ إٔبة يربطو كذلك كالصف كرابطو 

كتستغين ، انفسها بال ي قبله تذلك يكوف ُب اعبم  ما تتص  من ذاد كما يصلو باؼبؤكَّ  يفتقر كذلك إٔب

ككانت إذا ، ؽباة نلل ي قبلها كمبيِّ ة دكانت مؤكِّ ة  صبل كىي ك   ، بربط معناىا ؽبا عن حرؼ عطف يربطها

حصلت ٓب تكن شيئا سواىا(. 
(1)

 

ذكرىم ُب  أكلئك الذين مرَّ  نفسي ة بػ )الذين ينفقوف...اْب( ُب ىذه اآلي اؼبرادى  أهكذا ؼبا كاف 

 -ل كاألذ بعدـ اؼبنِّ - إخبلص نيتهم هلل سبحانو كتعأبة نت عبلمبيَّ ة الثانية ال ي قبلها إال أف اآلية اآلي

االتصاؿ بينهما ألف  حبرؼ العطف من أج  كماؿً  ها باألكٔبككصلً ة الثانية ربط اآلي إٔبة ٓب تكن حاج

 ؾ العطف بينهما. كاهلل أعلمرً لذلك تي  لؤلكٔب بيافه ة الثاني

 ؟أما ىو اػبوؼ كما ىو اغبزف، ؼ كعدـ اغبزفرىم بعدـ اػبو بشَّ ة كُب ىذه اآلي

 قاؿ ؿبمد صباؿ الدين القاظبي: 

أائت من ى عل (كىال ىيٍم وبىٍزىنيوفى )ة أم أيما يستقبلونو من أىواؿ يـو القيام()كىال خىٍوؼه عىلىٍيًهمٍ 

. ما ىو خي من ذلك لصيكرهتم إٔب، الدنياة زىر 
(2)

 

 ا:هبة من اإلأادال بد ة ُب ىذه اآلية أسرار ببلغي عليو إٔب اهللة كىنا أشار اإلماـ أبو السعود رضب

اػبرب عن ة ُب زبلية )عند رهبم( كالثالث :ُب قولو تعأبة )ؽبم أجرىم( كالثاني:ُب قولو تعأب األكٔب

 ُب )كال ىم وبزنوف(.ة ُب تنكي )خوؼ( كاػبامسة كالرابع، الفاء

ا عن مبتدأ كخرب كقعت خربن ة التمثي  كىو صبلد ؽبم ُب ضمن عً أم حسبما كي قاؿ: )ؽبم أجرىم( 

 ةكزبلي ىمن التأكيد كالتشريف ما ال ىبف (عند رهبم): بقولواألجر  اإلسناد كتقييدً اؼبوصوؿ كُب تكريرً 

 ر من اإلنفاؽ كترؾكً ما ذي ى ما بعدىا لئليذاف بأف ترتب األجر علما قبلها لً ة لسببية اػبرب عن الفاء اؼبفيد

 
                                                 

 227( دالئ  االعجاز صػ 1
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ه  أمره ل ألذكا إتباع اؼبنِّ   .(ةالتصريح بالسببي ال وبتاج إٔب بنيِّ
(1)

 

)كال ىم ، ارين من غبوؽ مكركه من اؼبكارهُب الدكقاؿ أبو السعود أيضا: )كال خوؼ عليهم(

ال أنو يعرتيهم ذلك لكنهم ال ، بووجً أم ال يعرتيهم ما يي  أك ج َّ  من اؼبطالب ق َّ  لفوات مطلوبو (وبزنوف

النشاط كالسركر كيف ال ى و ال يعرتيهم خوؼ كحزف أصبل ب  يستمركف علىباأوف كال وبزنوف كال أن

ة حقوؽ العبودية لجد كالسعي ُب إقاما لً و كاستقصارن ا عببلؿ اهلل كىيبتً استعظامن ة كاستشعار اػبوؼ كاػبشي

دكاـ انتفائهما(. كاؼبراد بيافي بني. كاؼبقرَّ  اػبواصِّ  من خواصِّ 
(2) 

  -ٛٔٙب:رّض١ً آخشألجٛسُ٘ اٌزٟ ٠غزذم

ل م باؼبن كاألذهم عن إبطاؽبم صدقاهتً كهنيً ، ةبعد الصدقل  ُب ترؾ األذاؼبؤمنني أكالن  بعد ترغيب

الناس كبياف الوعيد ؽبم جاء القرآف اغبيكم بتمثي  آخر للذين ينفقوف  و رئاءى ق مالى كبياف التمثي  للمنفً 

 :قاؿ تعأبمرضات اهلل  ابتغاءى ة نظر صاغبة م بوجهأمواؽبى 

نَّ )كى  ثىً  جى ا ة ًبرىبٍػوى ة مىثى ي الًَّذينى يػيٍنًفقيوفى أىٍموىاؽبىيمي ابًٍتغىاءى مىٍرضىاًت اللًَّو كىتػىٍثًبيتنا ًمٍن أىنٍػفيًسًهٍم كىمى أىصىابػىهى

ا ًضٍعفىنٍيً أىًإٍف ٓبىٍ ييًصبػٍهىا كىاًب ه أىطى   كىاللَّوي دبىا تػىٍعمىليوفى بىًصيه( كىاًب ه أىآتىٍت أيكيلىهى
(3)

 

 :ةالكريبة التشبيو ُب ىذه اآلي ُب بياف معن رضبو اهلل تعأبزـبشرم اؿ الق

دبكاف مرتفع. ة كىي البستاف بربو ة ىؤالء ُب زكاهتا عند اهلل كمث  جنة كمث  نفق :كاؼبعن

، القطر أآتت أكلها شبرهتا ضعفني عظيمي  ره مطى , ا أصاهبا كاب ه شبرن  كأحسني ى ها ألف الشجر أيها أزككخصَّ 

  ثٌ ـ منبتها. أك مي رى القطر يكفيها لكى أمطرصغي ,ي ما كانت تثمر بسبب الواب  أإف ٓب يصبها كاب  أط   لى ثمً 

 ككما أف ك  كاحد من اؼبطرين ، بالواب  كالط ة كالقليلة كنفقتهم الكثي ، ةالربو ى علة حاؽبم عند اهلل باعبن

 أيها  بعد أف ييطلىب هبا كجوي اهلل كيبذؿ -ة كانت أك قليلة  أكذلك نفقتهم كثي ة، ييضعِّف أيكي ى اعبن

م عنده(.حاؽبً  ُب زلفاىم كحسنً ة زائد، عند اهللة زاكي -الوسع
(1)

 
                                                 

 288صػ  1( تفسي أيب السعود جػ 1
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 : اهلل عليوة تعملوف بصي( قاؿ الفخر الرازم رضب)كاهلل دبا :قولو تعأب:ةالكريبة اآلية كأما أاصل

النفقات ة ميكى عآب بً  و تعأبأم ى، العليما تعملوف بصي كاؼبراد من البصي ٍب قاؿ: كاهلل دب

(. ا أشر  كإف شرن  هبا إف خيا أخيه  ازو ؾبي  كأنو تعأب، عليهاة كاألمور الباعث، ككيفيتها
(2)

 

 :اٌٛصًخثالغ

 بال ي قبلها بواك العطف.ة الكريبة كص  ىذه اآلية كىي ببلغل أخر ة ببلغية كىنا نكت 

ة قاعد صى ػبىَّ  -ة كبو عشرين صفح احت َّ - طوي و  إف اإلماـ عبد القاىر اعبرجا٘ب بعد إيراد كبلـو 

 ص  كالوص  بني اعبم  أيما يأٌب: الف

ة كالعطف ؼبا ىو كاسطة الغاي أك االنفصاؿ إٔبة الغاي أرتؾ العطف يكوف إما لبلتصاؿ إٔب....

. ككاف لو حاؿ بني حالني، بني األمرين
(3)

 

بني كماؿ االتصاؿ ى الوسطة ينهما ىذه اغبالكال ي قبلها قبد بة الكريبة ىذه اآلي إٔبل أعندما نر 

ال ي عطفت عليها ىذه ة كالتمثي  اؼبذكور ُب اآلية كقبد أف بني التمثي  اؼبذكور ُب ىذه اآلي، كاالنقطاع

الذم ينفق مالو رئاء الناس ة جاء لبياف حال األكٔبة ُب اآليالتقاب  أإف التمثي  اؼبذكور ة هما نسببينى ، ةاآلي

. اب أأصابو كاب  أرتكو صلدا...اْب كاليـو اآلخر أمثلو كمث  صفواف عليو تر كال يؤمن باهلل
(4)

 

كتثبيتا من نفسو أجاء و مالو ُب سبي  اهلل البتغاء مرضاتمن ينفق ة كُب مقابلتو ذكرت حال

أصاهبا كاب  أآتت أكلها ضعفني...اْب(ة بربو ة )كمث  جنَّ  -األكؿة ُب مقابل -التمثي  لو 
(5)

 أف يمكنأ 

قد ة كمن أج  ىذه اؼبقابل، اعبماؿة ُب غاية صبيلة الببلغة ُب غاية بليغة ؿ: ىنا بني اآليتني مقابلاقي

 علم.ني ىاتني اآليتني بالعطف. كاهلل أالوص  بة أهذا من ببلغ، اآلخرى عطف أحد اؼبتقابلني عل نى سي حى 

 أيضا:  اهللة رضب ككما قاؿ اعبرجا٘ب

                                                                                                                                            

 313صػ  1لكشاؼ جػ ( ا1
 50صػ  7( مفاتيح الغيب جػ 2
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ث عنو ُب من احملدَّ  اعبملتني بسببو ل ث عنو ُب إحدكوف احملدَّ أف ي كاعلم أنو كما هبب للوص 

الشبيو كالنظي أك النقيض للخرب عن ل كذلك ينبغي أف يكوف اػبرب عن الثا٘ب فبا هبرم ؾبر ،  لاألخر 

األكؿ(.
(1)

 

 ث عنو أيهما. كاهلل أعلم.التقاب  كالتناقض بني احملدَّ ة نسبة أهنا ُب ىاتني اآليتني النسب 
 ٌضبِٕخ:ا٠٢خ ا

قاؿ ، سبحانو كتعأب اهللى ى رضً نظر أكلئك الذين يستخدموف اؼباؿ أيما يي ة ككذلك مبينا كجه

.()كىُب أىٍموىاؽبًًٍم حىق  لًلسَّاًئً  كىاٍلمىٍحريكـً  :تعأب
(2)

 
 اٌغ١بق: خثالغ

 بكوهنم ُب رىم اهلل سبحانو كتعأبُب سياؽ بياف أكصاؼ اؼبتقني الذين بشَّ ة كردت ىذه اآلي

جنات النعيم آخذين ما آتاىم رهبم... اْب 
(3)

 

انيوا قػىٍب ى ذىًلكى ؿبيًٍسًننيى : تعأب ؽبم بقولول ىذه البشر القرآف اغبكيم   كعلَّ  كىانيوا قىًليبلن   -)ًإنػَّهيٍم كى

(كىُب أىٍموىاؽبًًٍم حىق   -كىبًاأٍلىٍسحىاًر ىيٍم يىٍستػىٍغًفريكفى  -ًمنى اللٍَّيً  مىا يػىٍهجىعيوفى  لًلسَّاًئً  كىاٍلمىٍحريكـً
(4)

 

لها ٍب أصَّ ، -حملاسن الصفاتة اعبامعة الصف -هم باإلحساف كصفى : أكالن  القرآف اغبكيم  أإفَّ 

ألنو بياف لو  انيوا قػىٍب ى ذىًلكى ؿبيًٍسًننيى( عليوًإنػَّهيٍم كى ا بعد قولو )ف معطى كلذلك ٓب يي  -، بثبلث صفات

  أفصٌ  -ألف العطف يكوف بني اؼبتغايرين، الوص  بالعطف تاج إٔبالذم ال وب -تصاؿ ا كماؿ االمأبينه

 أمور:ة اإلحساف بثبلث

 )كىانيوا قىًليبلن ًمنى اللٍَّيً  مىا يػىٍهجىعيوفى(.:األكؿ: قولو تعأب

اًر ىيٍم يىٍستػىٍغًفريكفى(.  الثا٘ب: )كىبًاأٍلىٍسحى
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(.الثالث: )كىُب أىٍموىاؽبًًٍم حىق  لًلسَّاًئً  كىاٍلمىٍحري   كـً

( مدحه قاؿ القرطيب رضبو اهلل:  ثالث. قاؿ ؿبمد بن سيين  )كُب أمواؽبم حق للسائ  كاحملرـك

أك وبم  ، أك يقرم بو ضيفا، يص  بو رضباة الزكال سو  كقي : إنو حق   .ةاؼبفركضة ىنا الزكا اغبق   :ةكقتاد

. (ةباؼبدينة الزكاكأرضت ة مكية ألف السور ، أك يغين ؿبركما. كقالو ابن عباس، بو كبلا 
(1)

 

)  ؟كما اؼبراد بػ )السائ  كاحملرـك

 قاؿ القرطيب:

( السائ  الذم يسأؿ الناس لفاقتو:قولو تعأب  قالو ابن عباس كسعيد بن ، )للسائ  كاحملرـك

( ا .لذم حـر اؼباؿ. كاختيًلف ُب تعيينواؼبسيب كغينبا. )كاحملرـك
(2)

 

 ا٠٢خ اٌزبعؼخ:

(. -اؼبعارج: )كىالًَّذينى ُب أىٍموىاؽبًًٍم حىق  مىٍعليوـه ة ُب سور  ككذلك قاؿ تعأب  لًلسَّاًئً  كىاٍلمىٍحريكـً
(3)

 

 :ثالغخ اٌغ١بق

عن اإلنساف كذكر ل دايتها شكو ُب سياؽ اآليات ال ي جاءت ُب بة الكريبة ىذه اآلي كردت

 :  عليو؛ أقاؿ تعأببً ضعفو الفطرم الذم جي 

ٍنسىافى خيًلقى ىى  كىًإذىا مىسَّوي اػبٍىيػٍري مىنيوعنا(. -ذىا مىسَّوي الشَّر  جىزيكعنا إً  -ليوعنا )ًإفَّ اإٍلً
(4)

 

ٍب ، لئلنساف: اؽبلع كاعبزع كمنع اػبية صفات ذميم ثبلثي  رت ُب ىذه اآليات الثبلثً كً ذي 

 اؼبصلوف بثماف صفات: فى صً ٍب كي ، منها اؼبصلوف يًنى استثي 

 صبلهتم دائموف.ى الذين ىم عل :األكٔب

.، كالذين ُب أمواؽبم حق معلـو :ةكالثاني  للسائ  كاحملرـك
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 األعٍٛة:خثالغ

الذاريات أنو ج  كعبل شأنو قاؿ ىناؾ: )كُب أمواؽبم حق للسائ  ة من قب  ُب آي ؼى رً قد عي 

.) كاحملرـك
(1)

 ا.ف بكونو معلومن صً اؼبعارج كي ة كىنا ُب سور  اعاما  ؾى رً ب  تي ، امَّ ة ٓب يوصف ىناؾ "حق" بصف 

 ؟ ا ىو السر الببلغي ُب الوصف ىنا كترؾ الوصف ىناؾأم

ا نن مبيػِّ : اكثانين ة الكريبة سياؽ ىذه اآلية ا ببلغنن مبيػِّ  :الن أكَّ  –اهلل عليوة رضب قاؿ إبراىيم البقاعي

 األسلوب:ة ببلغ

ك: أقاؿ مبِّينان للرسوخ ُب الوصف بالعطف بالوا، عديًلها اؼباؿة أتبعىو زكا، الركحة كرى زكاكؼبا ذ 

 كلىمَّا كاف السياؽ ىنا ألعم من احملسنني، )كالذين ُب أمواؽبم( أم ال ي منَّ سبحانو هبا عليهم )حق (

ن الزكوات كصبيع النفقات أم م (معلوـه الفرض أقاؿ: )ى الذاريات اقتصر علالذين تقدموا ُب 

.ةالواجب
(2)

 

 : -ـ()للسائ  كاحملرك :ا سر قولو تعأبنن مبيػِّ  -كزاد البقاعي قائبل 

، ةالنفس مع اؼبذمة مع كقاية كؼبا كاف ُب السؤاؿ من بذؿ الوجو ككسر النفس ما يوجب الرق

 ـ قولو: )للسائ ( أم اؼبتكلف لسؤاؿ قدٌ 
ي
ت أت نبتو كعلى ف. كؼبا كاف ُب الناس من شري كفِّ تى اإلنفاؽ اؼب

للتفطن كالتوسم ألكلئك أقاؿ:  اهللى السؤاؿ من اإلقبلؿ بذب اؼبقب  عل ؿِّ ذي مهاكم االبتذاؿ بً ى رتبتو عل

كال ، بناره ُب ليلو كهنارهى غنيان كال ماؿ لو يغنيو أهو يتلظ ن  ظى أم اؼبتعفف الذم ال يسأؿ أيي  ()كاحملرـك

 ث  حى  كىذا من اهلل تعأب، مدامعو بذلو كانكسارهة إأاض مفزع لو بعد ربو اؼبالك لعبلنيتو كإسراره إال إٔب

.ن ال كسب لو كمن اأتقر بعد الغنت فبد أرباب الضركراتفق  ى عل
(3)
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ذكر  -معلـو ُب أمواؽبم للسائ  كاحملرـك  حقٍّ  ع ي ال ي كاف منها جى  -ة كبعد ذكر صفاهتم الثماني

جزاءىم أقاؿ: )أكلئك ُب جنات مكرموف(.القرآف اغبكيم 
(1)

 

 ُب تفسي ىذه اآليات: رضبو اهلل تعأب ابن عاشور كقاؿ 

ة عادى ىم بوعيدىم علككعدً ، أحواؿ اؼبؤمنني بأحواؿ الكاأرينة ؼبقابل ا٘ب  كالكبلـ استئناؼ بي

أعدؿ عن إحضارىم بوصف ، كىذه صفات شباف ىي من شعار اؼبسلمني .ةالقرآف ُب أمثاؿ ىذه اؼبقابل

 كتنبيها، خصاؿو من خصاؽبم إطنابنا ُب الثناء عليهم ألف مقاـ الثناء مقاـ إطنابو  تعداد "اؼبسلمني" إٔب

 ةأف ك  صلى عل

من ىذه الصبلت الثماف ىي من أسباب الكوف ُب اعبنات(. 
(2)

 

 :-ُب ىذه اآليات اؼبباركاتل أخر ة مقيِّ ة ببلغي اا أسرارن نن مبيػِّ  -كزاد ابن عاشور قائبل

صبلهتم دائموف ؼبزيد ى قولو الذين ىم على علة اسم اؼبوصوؿ مع الصبلت اؼبعطوأة كإعاد

 بلت.بأصحاب تلك الصة العناي

أهنم جعلوا السائ   إٔبة لئلشار " حق " ما يعطونو من أمواؽبم من الصدقات باسم ة كتسمي

كٓب ة يومئذ كاجبة إخواهنم إذ ٓب تكن الصدقة كاحملرـك كالشركاء ؽبم ُب أمواؽبم من أرط رغبتهم ُب مواسا

 3ضت.رً قد أي ة تكن الزكا

 كالسرُب كصف اغبق بكونو معلوما:

 :اهلل تعأبقاؿ ابن عاشوررضبو 

 ائ  كاحملرـك دبا اعتاد كيعلمو الس، ا أنو يعلمو ك  كاحد منهم كوبسبونوكوف اغبق معلومن   كمعن

 ُب بعض أيهم كسبك نها منهم دأعا لتوىم الشحة ثبات ىذه اػبصلة إلأادة اظبية صبلة كؾبيء الصل, منهم
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.الشح للنفوس(ة األحياف ؼبا ىو معركؼ بني غالب الناس من معاكد
(1)

 

ة بالكاأرين اؼبتصفني بالصفات اػببيثة ىذه الصفات اغبسن اؼبؤمنني أصحابً ة نا كجوه مقابلكمبيِّ 

 ؽبا قاؿ اإلماـ ابن عاشور:ة اؼبقابل

()ة كىذه الصف كُب أمواؽبم حق للسائ  كاحملرـك
(2)

ُب ة الكاأرين اؼبتقدمة صفة للمؤمنني مضادَّ 

(ىكصبع أأكعقولو: )
(3)

 
 :ٚاٌذبد٠خ ػششح ٚاٌضب١ٔخ ػششحٚا٠٢بد اٌؼبششح 

)أىأىمَّا مىٍن  :اؼباؿ قولو تعأب نظر اؼبؤمني الصاغبني إٔبة أيها كجه ال ي بني اهلل سبحانو كتعأب 

نػييىسِّريهي لًٍلييٍسرى  - كىصىدَّؽى بًاغبٍيٍسنى  -ى كىاتػَّقى ى أىٍعطى  .(لأىسى
(4)

 

 م ثبلث خصائص:ؽبذكر  أإف اهلل سبحانو كتعأب

 عطاء.األكؿ: اإل

 .لالثا٘ب: التقو 

 .الثالث: التصديق باغبسن

 نظرىم ىذه بأبلغ أسلوب كأصبلو.ة  كجهكإمبا بنيَّ 

 فٟ ٘زٖ ا٠٢بد:خ األعشاس اٌجالغ١

)كىاللٍَّيً   :أشياء؛ قاؿ تعأبة بأسلوب القسم كأقسم بثبلثة كعبل شأنو بدأ السور  أكال: إنو ج َّ 

.(ًإفَّ سىٍعيىكيٍم لىشىىتَّ  -ى كىمىا خىلىقى الذَّكىرى كىاأٍلينٍػثى  -ى لَّ كىالنػَّهىاًر ًإذىا ذبىى  -ى ًإذىا يػىٍغشى 
(5)

 

 الزحيلي:ة قاؿ الدكتور كىب
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كبني صدؽ ل كالعسر ، لكبني اليسر ى ككذا بني الذكر كاألنث، ؽاللي  كالنهار بينهما طبا

ككذب(.
(1)

 

نػييىسِّريهي لًٍلييٍسرىل  * كىصىدَّؽى بًاغبٍيٍسنى  *أىأىمَّا مىٍن أىٍعطىى كىاتػَّقىىكقاؿ: )  *كىأىمَّا مىٍن خبًى ى كىاٍستػىٍغنى  *أىسى

نػييىسِّريهي لًٍلعيٍسرىل *كىكىذَّبى بًاغبٍيٍسنى   .ةكالطباؽ من احملسنات البديعية كاؼبقابل، ةبينهما مقابل * (أىسى

نػييىسِّريهي لًٍلعيٍسرىل) . بينهما جناس اشتقاؽ( أىسى
(2)

 

 زاد النظم صباال أوؽ اعبماؿ.  كبني ىذه اآليات سجع قد 

أإنو صبع أحواؿ  ( قاؿ )إف سعيكم لشىتأكالن  األسلوب أيضا أنو سبحانو كتعأبة كمن ببلغ

ؽ أقاؿ: أأما من ٍب أرَّ  (أكُب حكم كاحد )لشىتة كاحدة ُب صبل -من اؼبؤمنني كالكاأرين -اؼبخاطبني 

الذم ظباه الببلغيوف "اعبمع مع التفريق" ة يعيٍب تفصيلو كىذا من احملسنات البد، إصباؿه   ..اْب.ىأعط

ٍونىا آيى  لوا لو بقولو تعأبكمثَّ  .(ةالنػَّهىاًر ميٍبًصرى ة اللٍَّيً  كىجىعىٍلنىا آيى ة )كىجىعىٍلنىا اللٍَّي ى كىالنػَّهىارى آيػىتػىنٍيً أىمىحى
(3)

 

ن كليتمكَّ ، "التفريق"من "اعبمع "ما يأٌب بعد  ىذا األسلوب تشويق اؼبخاطب إٔبة كلع  أائد

التفصي  بعد اإلصباؿ ُب الذىن.
(4)

 

 :ةالقسم هبذه األشياء اؼبتقابلة كأما ببلغ

 :أقاؿ سيد قطب رضبو اهلل تعأب

العم  كاعبزاء..... ؼبا كانت ة حقيقة ر السور اإلنساف تقرِّ ة من مشاىد الكوف كطبيعُب اطارو 

 ة اإلطار اؼبختار ؽبا ُب مطلع السور كذات اذباىني.. كذلك كاف ، ذات لوننية مظاىر ىذه اغبقيق

 ى(كىاأٍلينٍث )كىما خىلىقى الذَّكىرى  ى(كىالنَّهاًر ًإذا ذبىىلَّ  ى.لونني ُب الكوف كُب النفس سواء: )كىاللٍَّيً  ًإذا يػىٍغش تذا

 
                                                 

 268صػ  30( التفسي اؼبني للزحيلي جػ 1
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كىذا من بدائع التناسق ُب التعبي القرآ٘ب.(
(1)

 

(ىكىاتػَّقى ى مَّا مىٍن أىٍعطى )أىأى  : ُب قولو تعأب"ى اتق"ك "ى "أعط ؼ مفعوؿي ذً كحي 
(2)

 

 :قاؿ اآللوسي رضبو اهلل تعأب

 كالظاىر أف اؼبراد باإلعطاء بذؿ اؼباؿ كمن ىنا قاؿ ابن زيد: اؼبراد إنفاؽ مالو ُب سبي  اهلل

اهلل عز كج  كما قاؿ ى أم كاتقى كىاتَّقة ه اغبقوؽ اؼباليكظاىري  اهلل تعأبحقَّ ى أعط اؼبعن :ةقتاد .تعأب

اهلل تعأب ؿبارـى :ةما هني عنو. كُب ركايى كاتقة قتاد كُب معناه قوؿي ، ن عباساب
 (3)

 

، ها ىذين الفعلني أف يراد ىذه األمور كل  السر الببلغي ُب حذؼ مفعوٕبى : أف يقاؿ يبكنك 

 أعلم. . كاهلل سبحانو كتعأبهاحق  ككل  

ؤمنني الصاغبني يركف اؼباؿ أمانة أف اؼبقددلَّت بأساليب بليغة شىت على إحدل عشرة آية أهذه 

كف اغبقوؽ الواجبة أيو كينفقونو ُب هلل تعأب ائتمنهم عليها أبل ىبونوف أيها كاليًضن وف  علي اؼباؿ  كييؤد  

لوجهو الكرٙب . مرضات اهلل ابتغاءن  سب 

                                                 

 -بيكت -ىػ(، الناشر: دار الشركؽ 1385َب: ، اؼبؤلف: سيد قطب إبراىيم حسني الشاريب )اؼبتو 392صػ  6( ُب ظبلؿ القرآف جػ 1
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ٝ إٌخ إٌظشاٌخبطئخ اٌمشآْ اٌذى١ُ فٟ ث١بْ ٚجٙخ الغِٓ ث: اٌضبٟٔ ّجذشاٌ

 اٌّبي

نظر اؼبؤمنني ة القرآف اغبكيم ُب بياف كجهة ببلغمن  ُب اؼببحث السابق شيئ رؼقد عي 

لو عندىم ألذلك ىم ة من رهبم الكرٙب كأمانة اؼباؿ كىي تتلخص ُب أهنم يركف اؼباؿ نعم الصاغبني إٔب

 دكف لو.تعبابتغاء كجهو كال يبخلوف بو كال ي ينفقونو ُب سب  مرضاتو تعأب

نظر الكفار كاعبهاؿ ة القرآف اغبكيم ُب بياف كجهة ن ببلغع  تعأبشاء اهلل إف حثسييبكاآلف 

ا ؽبم را ضً من أعماؽ قلوهبم كالتعبد لو كال ي من أجلها يصبح اؼباؿ مي إيَّاه هم بِّ حي ى اؼباؿ ال ي تتأسس عل إٔب

 كجملتماعاهتم ضررا ماديا كركحيا.
 :ٌٚٝاألا٠٢خ 

 :لو تعأبنظرىم ىذه قو ة ينت كجهأمن اآليات ال ي بَّ 

ا قىاليوا أىٗبَّ  نىا كىكبىٍني أىحىق   )كىقىاؿى ؽبىيٍم نىًبيػ هيٍم ًإفَّ اللَّوى قىٍد بػىعىثى لىكيٍم طىاليوتى مىًلكن يىكيوفي لىوي اٍلميٍلكي عىلىيػٍ

ُب اٍلًعٍلًم كىاعبًٍٍسًم كىاللَّوي يػيٍؤٌب ة بىٍسطى  ًمنى اٍلمىاًؿ قىاؿى ًإفَّ اللَّوى اٍصطىفىاهي عىلىٍيكيٍم كىزىادىهي ة بًاٍلميٍلًك ًمٍنوي كىٓبٍى يػيٍؤتى سىعى 

ميٍلكىوي مىٍن يىشىاءي(
(1)

 

 :ثالغخ اٌغ١بق

 الذين قاؿ اهلل سبحانو كتعأب -اؼبؤل من بين إسرائي   عنة ُب سياؽ قصة كردت ىذه األي

  :ةالسابقة عنهم ُب اآلي

ا نػيقىاًتٍ  ُب ى بػىٍعًد ميوسى  اٍلمىئلىً ًمٍن بىيًن ًإٍسرىائًي ى ًمنٍ  )أىٓبٍى تػىرى ًإٔبى  ًإٍذ قىاليوا لًنىيبٍّ ؽبىيمي ابٍػعىٍث لىنىا مىًلكن

ٍيتيٍم ًإٍف كيًتبى عىلىٍيكيمي اٍلًقتىاؿي أىالَّ تػيقىاتًليوا قىاليوا كىمىا لىنىا أىالَّ نػيقىاتً  ٍ  عىسى ًبيً  اللًَّو قىاؿى ىى ًبيً  اللًَّو كىقىٍد سى  ى ُب سى

(يىارًنىا كىأىبٍػنىائًنىا أػىلىمَّا كيًتبى عىلىٍيًهمي اٍلًقتىاؿي تػىوىلٍَّوا ًإالَّ قىًليبلن ًمنػٍهيٍم كىاللَّوي عىًليمه بًالظَّالً دً  أيٍخرًٍجنىا ًمنٍ  ًمنيى
(2)
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ة تعريض ببين إسرائي  اؼبوجودين ُب عصر نزكؿ القرآف اغبكيم اؼبنكرين رسالة ُب ىذه اآلي

ىبالفوف ة كما يعرأوف أبناءىم أفيو تعريض هبم أهنم ليسوا أكؿ مر اهلل عليو كسلم الذين يعرأونو  ى ؿبمدصل

ة ىم كما كردت ُب ىذه السور ىم من قب  قد خالفوا أنبياءءباإفَّ آ  اهلل عليو كسلم بى رسوؿ اهلل صل

 طلبوا الن أهنم أكَّ ة ألنبياء كعصياهنم ؽبم أمنها ىذه القصاؼبخالفتهم ة قصص كثي  -ةالبقر ة سور -ة اؼببارك

ؽبم أف يبعث ؽبم ملكا ليقاتلوا ربت قيادتو ظاؼبي عصرىم الذين أخرجوىم من ديارىم كأبنائهم  نيبٍّ  من

ء الذم جعلوه أساس يكالش، عليو ملكا أخذكا ينكركفت عث ؽبم طالو ألما أخربىم نبيهم بأف اهلل ب

لهم كضبلؽبم كفبا  من اؼباؿ كىذا من جهة كسعة عدـ كونو ذا ثرك بعث اهلل طالوت ملكا ىو ى إنكارىم عل

)كاهلل عليم بالظاؼبني( :بقولو تعأبة السابقة اآليمن الظلم الذم أشي إليو ُب آخر كاف ُب طبائعهم 
(1)

ٍب  

 ذلك.ى ىم علبأف اهلل قد بعث ؽبم طالوت ملكا كإنكارى عليو السبلـ خبار النيب ذكر إة التالية ُب اآلي

 األعٍٛة:خثالغ

ؼبا كاف يعرؼ من طبائع عليو السبلـ أف النيب ل ما نر ة الكريب ةُب ىذه اآلي األسلوبة من ببلغ

 بقولو: -كما يدؿ عليو خطابو األكؿ إليهم  -أكلئك اؼبؤل من التمرد كؼبح عليهم أمارات اإلنكار 

ٍيتيٍم ًإٍف كيًتبى عىلىٍيكيمي اٍلًقتىاؿي أىالَّ تػيقىاتًليوا(قىاؿى ) ىىٍ  عىسى
(2)

ة سابقالة اآلية ككما يدؿ عليو أاصل 

)كىاللَّوي عىًليمه بًالظَّاًلًمنيى( :بقولو تعأب
(3)

 استخدـ أإنو أكالن ة دات عديدد خربه دبؤكِّ أإنو عليو السبلـ أكَّ  

أكأنو "  ثى عى أع  اػبرب " بػى ى ٍب جاء بػ"قد" عل، "بػ"إفَّ ة د اعبملكأكَّ ، ةبتقدٙب اسم اعببللة االظبية اعبمل

ؤكدات د الكبلـ باؼبب  أمارات اإلنكار الشديد أحسب ذلك إنو أكَّ عليو السبلـ كاف قد ؼبح منهم من ق

كقالوا ة كدات كتقدٙب اسم اعببللء فبا ذكر من اؼبؤ ىكأخربىم ببعث اهلل طالوت ملكا كلكنهم ٓب يبالوا بش

نىا( استفهموا استفهاـ إن ين: )أىٗبَّ ورا منكر أ  يَّ قِّ كادعوا بأح، بو كتعج  كارو يىكيوفي لىوي اٍلميٍلكي عىلىيػٍ
ي
لك تهم باؼب
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زعمهم ى نيب اهلل عليو السبلـ عل أردَّ ، من اؼباؿة سع ملكا بأنو ٓب يؤتى  بعثوى إنكارىم على كاستدلوا عل

 :ةبليغ كريدكدو  الباط  كاستدالؽبم الركيك بثبلث إجابات

ٟ  ػ١ٍٗ اٌغالَ ي ِٓ إٌج  ٚ  :اٌشدُّ األ

من  لكم لئلنكار عليو ألف ملكو اصطفاءه  : ال حقَّ الن : أكَّ )قىاؿى ًإفَّ اللَّوى اٍصطىفىاهي عىلىٍيكيٍم( أم 

 اهلل.
 :بٟٔاٌضاٌشدُّ 

اسو أف اهلل ب  أس، اؼباؿة ليس كثر  ب أأساسو عنداهلل سبحانو كتعأبتو ؽبذا اؼبنصكأما أحقيَّ  

، (مً سٍ اعبًٍ كى )–هم قومو كسياستة ك لقيادلً الذم ال بد منو للمى  - (مً لٍ عً الٍ  ُبٍ  ةن طى سٍ بى  هي ادى زى سبحانو كتعأب )

 .القتاؿة القياـ بقيادى م علقوى ليى 
 :اٌضبٌشاٌشدُّ 

وي مىٍن يىشىاءي كىاللَّوي كىاًسعه عىًليمه(.الذم ىوعبلج كً    ربىم كلبوهتم قولو: )كىاللَّوي يػيٍؤٌب ميٍلكى

 :تعأب قاؿ البقاعي رضبو اهلل

م ُب خواتيمها حاؽبي  صَّ لسبلـ قي كاة عليو الصبلى م مع موسحاؽبي ة ُب صدر السور  صَّ كما قي ....

اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى(. ى من ذلك حاؽبا مع نبيها صىلَّ ة لتعترب ىذه األمى من بعد موس
(1)

 

 !كالردِّعليهم نظرىم اػباطئ عن اؼباؿة أما أبلغ النظم الكرٙب ُب بياف كجه
 :  ٚاٌخبِغخ ٚاٌشاثؼخ ٚاٌضبٌضخ اٌضب١ٔخٚا٠٢بد 

 :ؽبا بأبلغ أسلوب قولو تعأبعن اؼباؿ كمآة الكفار منكرم اآلخر نظر ة ال ي بينت كجه

نَّتػىنٍيً ًمٍن أىٍعنىابو كىحىفىٍفنىانبيىا بًنىٍخ و كىجىعىٍلنىا بػى كى ) ًدنًبىا جى ا اٍضًرٍب ؽبىيٍم مىثىبلن رىجيلىنٍيً جىعىٍلنىا أًلىحى نػىهيمى يػٍ

ؽبىيمىا نػىهىرنا ًكٍلتىا اعبٍىنَّتػىنٍيً آتىٍت أيكيلىهىا كىٓبىٍ تى   -زىٍرعنا  ٍيئنا كىأىجٍَّرنىا ًخبلى  كىكىافى لىوي شبىىره أػىقىاؿى ًلصىاًحًبًو  -ٍظًلٍم ًمٍنوي شى

نَّتىوي كىىيوى ظىآًبه لًنػىٍفًسًو قىاؿى مىا أىظي  ًمٍنكى مىاالن كىأىعىز  نػىفىرناكىىيوى وبيىاًكريهي أىنىا أىٍكثػىري   ن  أىٍف تىًبيدى كىدىخى ى جى
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ًذًه أىبىدن   ا مينػٍقىلىبنا( كىلىًئٍن ريًدٍدتي ًإٔبى ة قىائًمى ة كىمىا أىظين  السَّاعى  اىى رنا ًمنػٍهى يػٍ ىًجدىفَّ خى رىيبِّ ألى
(1)

 

اؼباؿ  نظره إٔبة نظر الكاأر اؼبنكر للبعث بعد اؼبوت كجهة قد بني كجه إف اهلل سبحانو كتعأب

 اْب....مثبلأقاؿ: كاضرب ؽبم.، التمثي ة بأبلغ بياف بصور 

ال ي أرادت من النيب عليو السبلـ ة اؼبتجرب ة الطائفى )الضمي ُب "ؽبىيٍم" عائد عل :ةابن عطيقاؿ 

أاؼبث  مضركب ، أكلئك الداعني أيضاى كىاٍلعىًشيِّوعلة أف يطرد أقراء اؼبؤمنني الًَّذينى يىٍدعيوفى رىبػَّهيٍم بًاٍلغىدا

للطائفتني(.
(2)

 

 ال داعي ُب ىذا البحث إٔب ؟راد من الرجلني من كاناُب اؼبة كذكر اؼبفسركف ىنا احتماالت كثي 

 .ذكر تلك االحتماالت

 اهلل عليو: ة رضبة قاؿ ابن عطي

أإف اؼبرء ال يكاد يتخي  أصب  منها ُب مكاسب الناس: جنتا ، ال ي ذكر اهللة كتأم  ىذه اؽبيئ

ذلك من النهر  صبيعي ى سقى كاؼباء الغي  يي ، ىي مزدرع عبميع اغببوب، ةبينهما أسح، عنب أحاط هبما لب 

عن النواضح كغيىا(.  كأغن، ب الكدَّ كقرَّ ، م النفعكعظَّ ،   ىذا اؼبنظرالذم قد صبَّ 
(3)

 

ٍيئنا...(. :قاؿ تعأب )ًكٍلتىا اعبٍىنَّتػىنٍيً آتىٍت أيكيلىهىا كىٓبٍى تىٍظًلٍم ًمٍنوي شى
(4)

 

 :تعأب قاؿ ابن عاشور رضبو اهلل

اًكٍلتىا اعبٍىنَّتػىنٍيً )ة كصبل  .ةبني اعبم  اؼبتعاطفة معرتض( آتىٍت أيكيلىهى

 من عنده. يى اؼبعطً  أشبهتً  أشبرت اعبنتاف إشبارا كثيا حىت :كاؼبعن 

ٍيئنا )كمعن أم ٓب تنقصو عن مقدار ما ، أم من أيكيلها شيئا، ٓب تنقص منو(كىٓبٍى تىٍظًلٍم ًمٍنوي شى

 ذؼ مضاؼ. كالتقدير:كٓب تظلمتعطيو األشجار ُب حاؿ اػبصب. أفي الكبلـ إهباز حب
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  1أمثالو.من مقدار 

 : قائبل تعأب كزادابن عشور رضبو اهلل

صاحب اعبنتني ُب إتقاف خربنبا كترقب ة بتشبيو ىيئة التمثيلية طريقى كاستعي الظلم للنقص عل

ـ ن حرى تا مى نهما أشبهى ب متها حبيث إذا ٓب تأت اعبنتاف دبا ىو مرتقَّ غلَّ ة ُب كأر  لو حق  ن صار مى ة إشبارنبا هبيئ

اإلشبار(.  و للوأاء حبقِّ كاستعي نفيي ، إلقبلؿ اإلغبلؿ أاستعي الظلمي ، وو أظلمى حقَّ  ذا حقٍّ 
(2)

 

)كىكىافى لىوي شبىىره أػىقىاؿى ًلصىاًحًبًو كىىيوى وبيىاًكريهي أىنىا أىٍكثػىري ًمٍنكى مىاالن كىأىعىز  نػىفىرنا( :كقاؿ تعأب
(3)

 

 قاظبي:قاؿ صباؿ الدين ال

. رهإذا كثَّ  " مالو شبر:"  نٍ نتني. مً ككاف لو أم لصاحب اعبنتني شبر أم أنواع من اؼباؿ غي اعب

كأخرا عليو باؼباؿ كاعباه(. ، تعييا لو بالفقر، أم يراجعو الكبلـ (أػىقىاؿى ًلصىاًحًبًو كىىيوى وبيىاًكريهي )
(4)

 

نَّتىوي كىىيوى ظىآًبه لًنػى  :قاؿ تعأب ا كىمىا أىظين  السَّاعى )كىدىخى ى جى ًذًه أىبىدن ة قىائًمى ة ٍفًسًو قىاؿى مىا أىظين  أىٍف تىًبيدى ىى

قىلىبنا(.  كىلىًئٍن ريًدٍدتي ًإٔبى  رنا ًمنػٍهىا مينػٍ يػٍ ىًجدىفَّ خى  رىيبِّ ألى

 :رضبو اهلل تعأب زـبشرمقاؿ ال

ه دبا ملك من ما كيفاخر ريو ما أيهما كيعجبو منهأخذ بيد أخيو اؼبسلم يطوؼ بو ُب اعبنتني كيي 

و بذلك نفسى  ضه معرِّ ، ربوة لنعم مفتخر بو كاأره ى كىو معجب دبا أكتظآب لنفسو اؼباؿ دكنو.... كىو 

اغبرص جنتو لطوؿ أملو كاستيبلءة بيدكدالظلم. إخباره عن نفسو بالشك ُب  كىو أأحشي ، لسخط اهلل

واقب أمثالو(. كإطراحو النظر ُب عة غفلتو كاغرتاره باؼبهلل عليو كسبادً 
(5)
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ا  ًذًه أىبىدن يػٍرنا  كىلىًئٍن ريًدٍدتي ًإٔبى ة قىاًئمى ة كىمىا أىظين  السَّاعى  -)قىاؿى مىا أىظين  أىٍف تىًبيدى ىى ىًجدىفَّ خى رىيبِّ ألى

قىلىبنا(. ًمنػٍهىا مينػٍ
(1)

 

ة الساع أنكر حىتل جبنتيو كأموالو األخر للماؿ من أعماؽ قلبو قد اغرتَّ  بَّ إف ىذا الرج  احمل

( كىلىًئٍن ريًدٍدتي بصاحبو اؼبؤمن: ) اغرتاره بثركتو ال ي آتاه اهلل إياىا ُب الدنيا قاؿ تعريضان ة كمن غاي، كالبعث

ىناؾ  فَّ سبي  الفرض ألجدى ى كلئن رددت عل، اهلل  ال أعتقد أف ىناؾ بعثا كنشورا كرجوعا إٔبأكالن  :يعن

 خيا منها.

كقاؿ الببلغيوف ُب الفرؽ بني حرُب الشرط ، كٓب يستخدـ "إذا""  إفٍ  الشرط "ة إنو استعم  أدا

كأص  ، " عدـ اعبـز بوقوع الشرط" ك "إذا" للشرط ُب االستقباؿ لكن أص  "إفٍ : "إفٍ  " ك "إذا""إفٍ 

".... ا لػ"إفٍ وقعن كلذا كاف النادر مى ، "إذا" اعبـز
(2)

 

 -ال ي من أجلها يصبح اؼباؿ ، ؼباؿا للكاأر باهلل كاليـو اآلخر إٔبة النظر اػباطئة أهذه كجه

نظر صاحبو ة بعد بياف كجه كلذلك أإف اهلل سبحانو كتعأب، كعذابا عليوباالن كى  -من اهللة كبي ة  الذم نعم

لىقىكى ًمٍن تػيرىابو ٍبيَّ ًمٍن ني  :اؼبؤمن عن اؼباؿ بقولو تعأب فىٍرتى بًالًَّذم خى ٍبيَّ ة ٍطفى )قىاؿى لىوي صىاًحبيوي كىىيوى وبيىاًكريهي أىكى

ا  -سىوَّاؾى رىجيبلن  نَّتىكى قػيٍلتى مىا شىاءى اللَّوي الى قػيوَّ  -لىًكنَّا ىيوى اللَّوي رىيبِّ كىالى أيٍشرًؾي ًبرىيبِّ أىحىدن ة كىلىٍوالى ًإٍذ دىخىٍلتى جى

ا  نًَّتكى كىيػيٍرًس ى عىلىيػٍهىا حيٍسبىاننا رىيبِّ أىٍف يػي ى أػىعىسى  -ًإالَّ بًاللًَّو ًإٍف تػىرىًف أىنىا أىقى َّ ًمٍنكى مىاالن كىكىلىدن يػٍرنا ًمٍن جى ً خى ٍؤًتنيى

ا زىلىقنا  اًء أػىتيٍصًبحى صىًعيدن ا غىٍورنا أػىلىٍن تىٍستىًطيعى لىوي طىلىبنا( -ًمنى السَّمى أىٍك ييٍصًبحى مىاؤيىى
(3)

 

 ىذه عن اؼباؿ. نظرهة لوجهة  عاقبتو ال ي كانت نتيجبنيَّ 

ا عجابن كإ، كاف األكؿ قد أرح كبطر جبنتو  أنو إف، النظر بني كجه يىً ة أما أصب  أسلوب اؼبقابل 

ا  ًذًه أىبىدن .(ةقىائًمى ة كىمىا أىظين  السَّاعى  -هبما قاؿ: )قىاؿى مىا أىظين  أىٍف تىًبيدى ىى
(4)

قولو  دَّ أإف الرج  اؼبؤمن قد عى  

                                                 

 36 -35 -( الكهف 1
 141، ك ـبتصر اؼبعا٘ب للتفتازا٘ب صػ 21( أنظر تلخيص اؼبفتاح للقزكيين صػ 2
 41-37 -( الكهف3
 36-35 -( الكهف4
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لىقىكى ، ىذا كفرا كإشراكا باهلل ...اْب(كلذا قاؿ: )أىكىفىٍرتى بًالًَّذم خى
(1)

ا عليو: )لىًكنَّا بو كردن  كقاؿ تعريضان  

ا( ىيوى اللَّوي رىيبِّ كىالى أيٍشرًؾي ًبرىيبِّ أىحىدن
(2)

 

و رجاءه من اهلل كثقتو باهلل أنو سوؼ يؤتيو لبربو كأظهر  هكفر ى  أو علكخوَّ ، اهلل و إٔباألمر كلَّ  كردَّ 

 ر.صاحبو اؼبتبطِّ ة خيا من جن

رًًه أىأىٍصبىحى يػيقىلِّبي كىفٍَّيًو بػىنيَّ القرآف اغبكيم ٍب  مآؿ ذلك الرج  اؼبتبطر دبالو أقاؿ: )كىأيًحيطى بًثىمى

ا(ى عىلى ة مىا أىنٍػفىقى ًأيهىا كىًىيى خىاًكيى ى عىلى  عيريكًشهىا كىيػىقيوؿي يىا لىٍيتىيًن ٓبىٍ أيٍشرًٍؾ ًبرىيبِّ أىحىدن
(3) 

  :زـبشرمقاؿ ال

عن  كما كيًن  ،ألف النادـ يقلب كفيو ظهرا لبطن، عن الندـ كالتحسرة كتقليب الكفني كناي

كذل
 

كأنو قي : أأصبح يندـ ى،  تعديتو بعلل الندـ عيدِّ  كألنو ُب معن، ًبعىضِّ الكف كالسقوًط ُب اليد

ما أنفق أيها(.ى عل
(4) 

 :ٚاٌغبثؼخ اٌغبدعخ زبْٚا٠٢

 :نظر الكفار للماؿ قولو تعأبة من اآليات ال ي بينت كجه 

ا )أىأػىرىأى  َّ مىاالن كىكىلىدن يكتػىنيى أىطَّلىعى اٍلغىٍيبى أىـً ازبَّىذى ًعٍندى الرَّضٍبىًن  -ٍيتى الًَّذم كىفىرى بًآيىاتًنىا كىقىاؿى ألى

ا(. عىٍهدن
(5)

 

أإف النظم اغبكيم ذكر الكاأر احملٌب للماؿ باالسم اؼبوصوؿ. كذكر الببلغيوف من أغراض 

اء اػبرب كبو: )إفَّ الذينى يستكربيكفى عٍن عبادٌب سيٍدخلوفى جهٌنم كجو بن اإليباء إٔبة التعريف باؼبوصولي

.داخرين(
(6) 

                                                 

 37 -( الكهف 1
 38 -( الكهف2
 42 -( الكهف3
 724صػ  2الكشاؼ جػ ( 4
 78-77 -( مرٙب5
 60 -( غاأر6
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 قاؿ سعد التفتازا٘ب:  

من جنس العقاب كاإلذالؿ(. أف اػبرب اؼببين عليو أمره  أيو إيباء إٔب
(1)

 

نىا كىقىاؿى د للماؿ باالسم اؼبوصوؿ الذم جاءت صلتو )كىفىرى بًآيىاتً باهلل اؼبتعبِّ  الكاأري  رى كً أهنا ذي 

َّ مىاالن كىكىلىدن( أقاؿ تعأب يكتػىنيى ...اْب(. :ألى  )أىأرأيتى الًذم كفىرى

ة أاؽبمز :ةكما قاؿ ابن عجيب،  ىذا الكاأراستفهم ج  كعبل شأنو استفهاـ تعجب من قوؿ 

ى كالفاء للعطف عل، ي منها العجبقضى حبيث يي ة كالشناعة لئليذاف بأهنا من الغراب، للتعجيب من حالو

من  ن هبا ك   ال ي من حقها أف يؤمً ة أرأيت الذم كفر بآياتنا الباىر  أم: أنظرتى ، ٌدر يقتضيو اؼبقاـمق

َّ( ُب اآلخر  :ةصٌدرنا باليمني الفاجر م، هبا ئان مستهز  كىقاؿى ، شاىدىا يكتػىنيى أم: انظر  )ماالن كىكىلىدان(ة )كاهلل ألى

. (ةكجرأتو الشنيعة ب من حالتو البديعحالو أتعجَّ  إٔب
(2)

 

ى و صلمنو رسولى  ب سبحانو كتعأب عجَّ قولو الشنيع الذم أكالن ى ردا عل- شأنوأقاؿ ج  كعبل 

ا(. : -ةيـو القيام من يقرآف اغبكيم إٔب اهلل عليو كسلم كك َّ  )أىطَّلىعى اٍلغىٍيبى أىـً ازبَّىذى ًعٍندى الرَّضٍبىًن عىٍهدن
(3)

 

ببل علم ة باطلل دعون ى عب  ادَّ ، عندالرضبن عهدآب يتخذك الغيب ى ٓب يطلع عل، أم: ال، استفهاـ إنكار

كما قاؿ ابن ،  عائو الباط قولو الشنيع كادِّ ى أهذا االستفهاـ لئلنكار كالزجر كالتوبيخ عل، كال استحقاؽ

 أيضا:ة عجي

ى ادع حىت، الذم استأثر بو العليم اػببي، علم الغيب أف يرتقي إٔب الشأف إٔبة ن عظممً  غى لى بػى أى 

اة ُب اآلخر ى ييؤتى أف  العلم    إٔبصَّ توى أإنو ال يي ، أىـً ازبَّىذى ًعٍندى الرَّضٍبًن عىٍهدان بذلك، عليو كأقسمى ، ماالن ككلدن

التعجب  لبطبلهنا إثر ما أشي إٔبكإظهار ، لمتو الشنعاءلك كىذا رد  ، بذلك إال بأحد ىذين الطريقني

منها(.
(4)

 

                                                 

 75-74( ـبتصر اؼبعا٘ب صػ 1
)اؼبؤلف: أبوالعباس أضبد بن ؿبمد بن اؼبهدم بن عجيبة اغبسين األقبرم الفأسي الصوُب  359صػ  3( البحر اؼبديد البن عجيبة جػ 2

ق )ىذه 1419القاىرة.الطبعة سنة  –ور حسن عباس زكي ق، احملقق: أضبد عبداهلل القرشي رسبلف. الناشر: دكت1224اؼبتوَب سنة 
 الطبعة تنتهيبآخر سورة القمر.

 78 -( مرٙب 3
  359صػ  3( البحر اؼبديد ُب تفسي قرآف اجمليد جػ 4
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قاؿ ، "الردع "كبلَّ ة مستخدما كلم، ةعاقبتو الوخيمغبكيم القرآف اكبعد تفنيد قولو الباط  ذكر 

ا  :تعأب اًب مىدا كىنىرًثيوي مىا يػىقيوؿي كىيىٍأتًينىا أػىٍردنا( -)كىبلَّ سىنىٍكتيبي مىا يػىقيوؿي كىمبىيد  لىوي ًمنى اٍلعىذى
(1)

 

 قاؿ أبوحفص النعما٘ب:

 مذاىب:ة ستة "كبل" للنحويني ُب ىذه اللفظ

ش كأيب العباس أهنا صبهور البصريني كاػبلي  كسيبويو كأيب اغبسن األخف أحدىا: كىو مذىب

 ةكما أحسن ما جاءت ُب ىذه اآلي، الئق هبا حيث كقعت ُب القرآف كىذا معنن  ,حرؼ ردع كزجر

زجرت كردعت ذلك القائ (. حيثي 
(2)

 

 :قولو تعأبة كقاؿ البيضاكم رضبو اهلل مبينا ببلغ

ا كىبلَّ سىنىٍكتيبي مىا يػى ) اًب مىدا (كىنىرًثيوي مىا يػىقيوؿي كىيىٍأتًينىا أػىٍردنا -قيوؿي كىمبىيد  لىوي ًمنى اٍلعىذى
(3)

ردع "كىبلَّ " 

 قولو:ة طريقى ا كتبنا قولو علأنو ـبطئ أيما تصوره لنفسو. سىنىٍكتيبي مىا يػىقيوؿي سنظهر لو أنَّ ى كتنبيو عل

ى  :أم" ة إذا ما انتسبنا ٓب تلد٘ب لئيم" العدك ة ب جريبتى ن كى أك سننتقم منو انتقاـ مى  .ة٘ب ٓب تلد٘ب لئيمأ تبنيَّ

ٍيًو رىًقيبه م):تتأخر عن القوؿ لقولو تعأب الة ها عليو أإف نفس الكتابكحفظى  ا يػىٍلًفظي ًمٍن قػىٍوؿو ًإالَّ لىدى

كالولد.  ؿي يعين اؼباؿى أرط غضبو عليو. كىنىرًثيوي دبوتو. مىا يػىقيو ى علة ده باؼبصدر دالل.... كلذلك أكَّ (عىًتيده 

زائدان كقي  أػىٍردان راأضان  ٍبىَّ ى كاف لو ُب الدنيا أضبلن أف يؤت  كال كلده  أػىٍردان ال يصحبو ماؿه  .ةكىيىٍأتًينا يـو القيام

ؽبذا القوؿ منفردان عنو(.
(4)               

        

 :ٚاٌزبعؼخاٌضبِٕخ ا٠٢زبْٚ

                                                 

  80-79 -( مرٙب1
النعما٘ب اؼبتوَب  . )اؼبؤلف: ابوحفص سراج الدين عمر بن علي بن عادؿ اغبنبلي الدمشقي134صػ  13( اللباب ُب علـو الكتاب جػ 2

ق، احملقق: الشيخ عادؿ أضبد عبداؼبوجود كالشيخ علي ؿبمد عوض. الناشر: دارالكتب العلمية بيكت.الطبعة األكٔب سنة  775سنة 
 ـ1998ق1419

 80-( مرٙب3
 19صػ  4( تفسي البيضاكم جػ 4
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ا  :عن اؼباؿ قولو تعأبة نظرىم اػباطئة من اآليات ال ي بينت كجه )كىلىمَّا جىاءىىيمي اغبٍىق  قىاليوا ىىذى

ا اٍلقيٍرآفي عىلى  -ًسٍحره كىًإنَّا بًًو كىاًأريكفى  (.ى كىقىاليوا لىٍوالى نػيزِّؿى ىىذى رىجي و ًمنى اٍلقىٍريػىتػىنٍيً عىًظيمو
(1)

 

لقرآف اغبكيم كالثا٘ب ذكر القرآف اغبكيم ُب ىاتني اآليتني قولني باطلني للكفار؛ األكؿ عن ا

موا القرآف هتَّ  اأكالن  -جهلهمة من غاي -أإهنم ، اهلل عليو كسلمى عمن أنزؿ عليو القرآف اغبكيم صل

ا اٍلقيٍرآفي عىلى -كربىم كتعبدىم للماؿة  غايمن  -ٍب، اغبكيم بكونو سحرا  رىجي و ًمنى ى )قىاليوا لىٍوالى نػيزِّؿى ىىذى

)  ؟اٍلقىٍريػىتػىنٍيً عىًظيمو

 :اهلل عليوة رضب كما قاؿ اؼبراغي،  اؼباؿة عندىم كثر كاستحقاؽ النبوة ة ساس العظمأم: أ

 اؼباؿ عظيمً  كثيً   أبل يليق إال برج  شريفو ، منصب شريفة كقالوا إف منصب الرسال: أم

.اعباه
(2)

 

 عليهم أقاؿ:القرآف اغبكيم  دَّ أرى  الشرؼ اؼباؿى  أم إهنم جعلوا أساسى 

تػىهيٍم ُب اغبٍىيىا)أىىيٍم يػىٍقًسميوفى رىضٍبى  نػىهيٍم مىًعيشى نٍػيىا كىرىأػىٍعنىا بػىٍعضىهيٍم أػىٍوؽى ة تى رىبِّكى كبىٍني قىسىٍمنىا بػىيػٍ الد 

ره فبَّا هبىٍمىعيوفى(. يػٍ بػىٍعضو دىرىجىاتو لًيىتًَّخذى بػىٍعضيهيٍم بػىٍعضنا سيٍخرًياا كىرىضٍبىتي رىبِّكى خى
(3)

 

 األعٍٛة:خثالغ

ـه ة موف رضب)أىم يىقسً  :قولو تعأب كما قاؿ ،  جر كالتوبيخالز  يتضمن معن انكارم   رٌبك( استفها

 أبوالسعود:

. نكار أيو ذبهي  كتعجيب من ربكمهمإ
(4)

 

 ، ـ أيها ضميىمدِّ قي ة اظبية االستفهاـ صبلة ال ي دخلت عليها نبز ة كاعبمل

 : اهلل عليوة رضب كقاؿ عبدالقاىر اعبرجا٘ب 

باالسم. ة بالفع  كالبداية تكوف البدايأنو ال ة كفبا يعلم بو ضركر 
(1)

 
                                                 

 31 -30 -( الزخرؼ1
 85صػ  25( تفسي اؼبراغي جػ 2
 32-( الزخرؼ3
 98صػ  6 السعود جػ ( تفسي أيب4
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، كاف كتوبيخ لفاعلو عليو  ًٓبى ، لوكإنكاره ، قد كاف بفع و أيما ذكرنا تقريره ة اعلم أف اؽبمز ٍب قاؿ: ك 

 :أف يكوف الفع  قد كاف من أصلو كمثالو قولو تعأب، كىو أف يكوف اإلنكاري ، ا مذىب آخركؽب

ًئكى )أىأىأىٍصفىاكيٍم رىب كيٍم بًاٍلبىنً  ًإنىاثنا ًإنَّكيٍم لىتػىقيوليوفى قػىٍوالن عىًظيمنا(.ة نيى كىازبَّىذى ًمنى اٍلمىبلى
(2)

كقولو عزكج :  

مىا لىكيٍم كىٍيفى ربىٍكيميوفى(. -اٍلبىًننيى ى اٍلبػىنىاًت عىلى ى )أىٍصطىفى 
(3)

 

ـ االسم دِّ كإذا قي ، اعبه  العظيم م إٔبؽبم ُب قوؽبم ما يؤدِّ  اؼبشركني كتكذيبه ى عل أهذا رد  

 للرج  قد انتح  شعرا:  الو قولكأبهذا صار اإلنكار ُب الفاع . كمث

ًسن مثلىو لستى ، كذبتى   ؟أأنت قلت ىذا الشعر كٓب تنكر ، . أنكرت أف يكوف القائ ى فبن وبي

الشعر.
(4)

 

 :كبعد ذلك قاؿ تعأب ؟(ربكة أىم يقسموف رضب):أكذلك ىنا قاؿ تعأب

 اػبرب الفعليِّ ى إليو عل ـ اؼبسنددِّ الدنٍيا(. أهنا أيضا قي ة ٍم ُب اغبيا)كبني قسمنا بينهم مًعيشىته 

 مبتدأ. ع ى كجي 

َـّ نن مبيػِّ  -اهلل عليو ة رضب كقاؿ اإلماـ اعبرجا٘ب  كالتأخي ُب االستفهاـ ُب التقدٙب  ا الدستور العا

 : كاػبرب

ف و أنو ال هبوز أف يكو كى، سواه ما  عن ك ِّ ينن غً  -إف تأملتى  -كاعلم أف معك دستورا لك أيو 

 ُب اػبرب. كذاؾ أف االستفهاـ ال يكوف لو ذلك اؼبعن معنن  لنظم الكبلـ كترتيب أجزائو ُب االستفهاـ

اؿ  أف يفرتؽ اغباالن كاف ؿبي ،  كاالستخبار ىو طلب من اؼبخاطب أف ىبربؾ. أإذا كاف كذلك، استخباره 

" غيه إذا قلت: "أقاـ  ؟قاـإذا قلت: "أزيد  نأيكوف اؼبع، بني تقدٙب االسم كتأخيه ُب االستفهاـ

ذاؾ ألنو يؤدم ، كيكوف قولك: "زيد قاـ" ك "قاـ زيد" سواء، ٍب ال يكوف ىذا االأرتاؽ ُب اػبرب، "؟زيد

                                                                                                                                            

 112( دالئ  االعجاز صػ 1
 40-( اإلسراء 2
 154-153 -( الصاأات 3
 114( دالئ  اإلعجاز صػ 4
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يثبتو لك هبا ة كجو ليس عنده عبار ى عل كأف تستثبتو اؼبعن، جواب أف تستعملو أمرا ال سبي  أيو إٔب إٔب

ذلك الوجو(.ى عل
(1)

 

 أف نقوؿ: ة ىذه القواعد الببلغي أنظرا إٔب 

ة نظرىم الباطل ةى اؼبشركني كجهى ُب الرد علة الكريبة النظم القرآ٘ب ُب ىذه اآلية إف من ببلغ 

 اهلل ال تتجاكزه إٔبى علة بينهم مقصور ة اؼبعيشة ىذا األسلوب. أالتقدٙب أأاد التخصيص أم قسماختيار 

 ىؤالء.
 :ششحٚاٌضب١ٔخػششحٚاٌذبد٠خػاٌؼبششح ٚا٠٢بد

 :تعأب ولوعن اؼباؿ قة نظر الكفار الباطلة ُب بياف كجه 

ًأٍرعىٍوفي ُب قػىٍوًمًو قىاؿى يىا قػىٍوـً أىلىٍيسى ٕب ميٍلكي ًمٍصرى كىىىًذًه اأٍلىنٍػهىاري ذبىٍرًم ًمٍن ربىٍ ًي أىأىبلى ل )كىنىادى 

ا الًَّذم ىيوى  *تػيٍبًصريكفى  يػٍره ًمٍن ىىذى ًمٍن ذىىىبو أىٍك جىاءى ة أػىلىٍوالى أيٍلًقيى عىلىٍيًو أىٍسًورى  *مىًهنيه كىالى يىكىادي ييًبنيي أىـٍ أىنىا خى

ًئكى  ًًننيى(.ة مىعىوي اٍلمىبلى ميٍقرتى
(2)

 

كما ،  بنفسول بعضهم قالوا: إنو ناد, فسرينمأرعوف ُب قومو( رأياف للل )كناد :ُب قولو تعأب

ًأٍرعىٍوفي بنفسو ل عناده كاستكباره نادة رعوف الطاغي الباغي كهنايأ وِّ تػي ن كماؿ عي كىمً  علواف: خقاؿ الشي

.(ةاؼبملكة ا دبا معو من اعباه كسعين ا من األياـ حني كاف ُب ؾبمع قػىٍوًمًو مباىً يومن 
(3)

 

 :رضبو اهلل تعأبزـبشرم كما قاؿ ال،  : إنو أمىر بالنداءكبعضهم قالوا

 أنو أمر بالنداء ُب ؾبامعهم  :كموقعا لو. كاؼبعنجعلهم ؿببل لندائو  (أرعوف ُب قومول كناد)

بقطعو.  إذا أمرى ، صَّ اللً ك: قطع األمي كقول،  إليو د النداءي أأسنً ، أيها بذلكل ن نادكأما كنهم مى 

أكأنو ، وع القبطعنو ُب صبي ٍب ينشر ، ع صوتو بذلك أيما بينهمأيأ، كهبوز أف يكوف عنده عظماء القبط

نودم بو بينهم(.
(1)

 
                                                 

 140( دالئ  اإلعجاز صػ 1
 53-51 -( الزخرؼ2
ؿبمود النخجوا٘ب،  ، اؼبؤلف: نعمة اهلل بن302ص صػ 2( الفواتح اإلؽبية كاؼبفاتح الغيبية اؼبوضحة للكلم القرآنية كاغبكم الفرقانية، جػ 3

 ـ 1999 -ىػ  1419الغورية، مصر، الطبعة: األكٔب،  -ىػ(، الناشر: دار ركايب للنشر 920كيعرؼ بالشيخ علواف )اؼبتوَب: 
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ة ؾبازا عقليا عبلقتو السببي(أرعوفل )كناد: يكوف قولوزـبشرم التأكي  األكؿ الذم أكرده الى أعل

 .سببو حيث أسند الفع  إٔب

من النيب خياة ٍب جع  نفسو اػببيث، هنارهابتهج كاأتخر دبلكو كأأرعوف أكالن  حاؿ أإفَّ كي ِّ ى  عل

من ة ٍب أنكر عليو بعدـ إلقاء أسور ، كنو ُب لسانوالل  بة ن ُب ذاتو الشريفكالتسليم كطعى ة الكرٙب عليو الصلو 

 الذىب عليو أقاؿ: 

ًئكى ة أػىلىٍوالى أيٍلًقيى عىلىٍيًو أىٍسًورى ) اءى مىعىوي اٍلمىبلى ًًننيى ة ًمٍن ذىىىبو أىٍك جى (.ميٍقرتى
(2)

 

 ".بلَّ أسركه بػ"ىى  "الى وٍ كقولو: "لى 

 : اهلل عليوة رضب قاؿ البغوم 

ب علينا من ذىب إف كاف سيدا ذبة عليو أسور ى موس رب  ى قى  ألأقاؿ أرعوف: ىبلَّ 

.طاعتو...
(3)

 

ة من جعلهم كثر ة الباطلة ؽبذه النظر ة كالنتيجة الوخيم ةأرعوف كقوموعاقببنيَّ القرآف اغبكيم ٍب 

 :قاؿ تعأب، صاحبهاة األمواؿ كاألسباب دليبل لعظم

هيٍم أىأىٍغرى  أىجىعىٍلنىاىيٍم سىلىفنا كىمىثىبلن ًلآٍلًخرًينى(. -قٍػنىاىيٍم أىصٍبىًعنيى )أػىلىمَّا آسىفيونىا انٍػتػىقىٍمنىا ًمنػٍ
(4)

 

ُبة ا األسرار الببلغينن يػِّ بػى قاؿ ابن عاشورمي 
(5)

 ىاتني اآليتني:

بعض ى اؼبتفرع بعضها علة اؼبرتتبة باؼبقصود كىو ىذه األمور الثبلثة من القصى ب ما مضقِّ عي 

ر هبم ُب األمم بعدىم(. أاالعتبا، أاإلغراؽ، كىي: االنتقاـ
(6)

 

                                                                                                                                            

 257صػ  4( الكشاؼ جػ 1
 53 -( الزخرؼ2
ؿبمد بن الفراء البغوم الشاأعي )اؼبؤلف: ؿبيي السنة أبوؿبمد اغبسني بن مسعود بن  164صػ  4( معآب التنزي  ُب تفسي القرآف جػ 3

 ق، احملقق: عبدالرزاؽ اؼبهدم. الناشر: دار إحياء الرتاث العريب بيكت. 510اؼبتوَب سنة 
 56-55 -( الزخرؼ4
 ( كٓب هبد الباحث تلك األسرار ُب أم تفسي آخر.5
 234صػ  25( التحرير كالتنوير جػ 6
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أرعوف كقومو أع   صنيعً ى طلق علكأي ، الغضب اؼبشوب حبزف ككدر " األسف" ك كقاؿ أيضا:

ى موا عليرتتب عليو انتقاـ اهلل منهم انتقاما كانتقاـ اآلسف ألهنم عصوا رسولو كصمَّ  ألنو أع ه " آسفونا "

 -ة للمشاهب -"وناعصى " ؼبعن "آسفونا"ي أاستع، عليو السبلـى شركهم بعد ظهور آيات الصدؽ ؼبوس

..(.ةو اؼبنعم عليو بكفراف النعمونا عصياف العبد ربَّ ألما عصى  :كاؼبعن
(1)

 

 :ةببلغيل أخر ة مبينا نكت -كزاد قائبل

أنو كاف سببا  يبنى  فني ٓب يتقدـ لو ذكر حىتإهباز ألف كوهنم مؤسً  (انى وٍ في ا آسى مَّ لى أػى )كُب قولو: 

ا نى مٍ قى تػى ا انػٍ نى وٍ في ا آسى ألمَّ ، انى وٍ في أآسى )كالتقدير: ، أنو قد حص ى التوقيت بو علة أداة أدؿ إناطلبلنتقاـ منهم 

(. مٍ هي نػٍ مً 
(2)

 

تفيد ة كحرؼ الفاء العاطف، "انتقمنا" بالفاءى عطف "أغرقنا" علة كقد نشأ ىنا سؤاؿ عن مناسب

كال يقع اإلغراؽ بعد االنتقاـ  ، اإلغراؽىو ـ كاالنتقا ؟العطف هبا ىناة سبانمأما ، الرتتيب بني اؼبتعاطفني

 كما يتبادر من العطف بالفاء. 

 ابن عاشور قائبل:عنو أجاب 

إما ، "انتقمنا منهم" مع أف إغراقهم ىو عني االنتقاـ منهمى ف "أأغرقناىم" بالفاء علطً كإمبا عي 

م" بالفاء كالعطف ُب قولو: أيكوف عطف "أأغرقناى "رنا االنتقاـ منهمقدَّ "ؿ بألف أع  "انتقمنا" مؤكَّ 

(في وٍ كي يى أػى  نٍ كي   وي لى  ؿى وٍ قي يػَّ  فٍ )أى 
(3)

كأص  ، لتأكيد تسبب "آسفونا" ُب اإلغراؽة كإما أف ذبع  الفاء زائد، 

"انتقمنا منهم" أزيدت الفاء ة عبملة ن"أأغرقناىم" مبيِّ ة أف صبلى عل، الرتكيب: انتقمنا منهم أأغرقناىم

التبيني...( لتأكيد معن
(4)                     

 أم: أف قولو:ة، الكريبة اآلية الذىن عند قراء كىذا التأكي  الثا٘ب ىو الذم يتبادر معناه إٔب

                                                 

 234صػ  25( التحرير كالتنوير جػ 1
 سو( اؼبرجع نف2
 82 -( يس3
 234صػ  25( التحرير كالتنوير جػ 4
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السياؽ كُب ىذاالتأكي  ة مواأق كالتأكي  األكؿ ىواألقرب إٔب"أأغرقنا" بياف لػ"انتقمنا منهم" 

 .قدرنااالنتقاـ"حيث عرب باؼبسبب كأريد السبب كىو "ة ؾبازمرس  عبلقتو اؼبسببي
 :ػششحا٠٢خ اٌضبٌش 

 :ُب بياف اؼبقابلة بني أى  النظرتني إٔب اؼباؿ 
م الكرٙب كمن أصب  اؼبقاببلت بني اؼبؤمنني الذين ينفقوف أمواؽبم ُب سبي  اهلل أينالوف رضااهلل رهبِّ 

م اؼبستحني غضبى ناسني عقباىلدنيا اكبني الكفار الذين يتعبدكف للماؿ كهبركف خلفو كيستمتعوف دببلذِّ 

 :قولو تعأب، ةاهلل ُب الدنيا كاآلخر 

ا اأٍلىنٍػهىاري كىالًَّذينى كى  فىريكا )ًإفَّ اللَّوى ييٍدًخ ي الًَّذينى آمىنيوا كىعىًمليوا الصَّاغبًىاًت جىنَّاتو ذبىٍرًم ًمٍن ربىًٍتهى

ـي كىالنَّاري مىثػٍ  ا تىٍأكي ي اأٍلىنٍػعىا تػَّعيوفى كىيىٍأكيليوفى كىمى ؽبىيٍم(ل ون يػىتىمى
(1)

 

قضاء  ها كلوههم باألنعاـ ال ي ىدأي شبَّ  -اؼباؿ نظر الكفار إٔبة ا كجهنن مبيػِّ  -أإف القرآف اغبكيم 

 :رضبو اهلل تعأب كما قاؿ القرطيبة  ؽبا عن العاقبة كال أكر ، األك  كالشرب كاعبنسة شهو 

ساىوف عما ،  بطوهنم كأركجهمإالة ليس ؽبم نًبَّ ، ُب الدنيا كأهنم أنعاـكالذين كفركا يتمتعوف( )

كالكاأر يتمتع(.، نكاؼبناأق يتزيَّ ، دُب غدىم. كقي : اؼبؤمن ُب الدنيا يتزكَّ 
(2)

 

 :ةالكريبة ُب اآلية اؼبقابلة ببلغ

باالسم اؼبوصوؿ الذم جاءت  كذكرىم، بشر اؼبؤمنني بدخوؿ اعبنات إف اهلل سبحانو كتعأب

أيضا باالسم اؼبوصوؿ كجاءت صلتو ابلتهم ذكر الكفار كُب مق، صلتو )آمنوا كعملوا الصاغبات(

تشبيو أكلهم بأك  ة كقد مر آنفا أائد - تمتعوف كيأكلوف كما تأك  األنعاـ(ي)كفركا( كأخرب عنهم بػ )

 ف عليو قولو:طً كعي  -األنعاـ

أكلهم مث  األنعاـ غي مبالني ماذا يأكلوف ككيف ة الذم ىو نتيج -)كالنار مثوم ؽبم(

 .-يأكلوف

                                                 

 12 -( ؿبمد 1
 235صػ  16( اعبامع ألحكاـ القرآف =تفسي القرطيب جػ 2
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 اٌذبد٠خ ٚاٌؼشش٠ٓ:إٌٝ  ػششحاٌشاثغ ٚا٠٢بد ِٓ 

ا  :قولو تعأب ُب بياف كجهة النظر اػباطئة إٔب اؼباؿ كىجىعىٍلتي لىوي مىاالن  *)ذىٍر٘ب كىمىٍن خىلىٍقتي كىًحيدن

ا  *كىبىًننيى شيهيودنا  *فبىٍديكدنا  ًٍهيدن ا كىبلَّ   *ٍبيَّ يىٍطمىعي أىٍف أىزًيدى  *كىمىهٍَّدتي لىوي سبى سىأيٍرًىقيوي  *ًإنَّوي كىافى آًليىاتًنىا عىًنيدن

صىعيودنا(.
(1)

 
نظر الكاأر اؼبعاند للحق عن اؼباؿ من ة ىذا أصب  كأبلغ تصوير صٌوره القرآف اغبكيم لوجه

 لو كُب ىذا التهديد صٌور أحسن  أقد بدأ النظم اغبكيم بالوعيد كالتهديد، حرصو كهنمو الشديد ُب اؼباؿ

و بقولو: )كبل( عى جاىو الذم قد آتاه اهلل الكرٙب ٍب ذكر حرصو كاستزادتو للماؿ كردى تصوير ؼبالو ك 

ا( ٍب ذكر عاقبتو كنتيجكعلَّ   .عناده آليات اهلل تبارؾ كتعأبة   ردعو بقولو: )ًإنَّوي كىافى آًليىاتًنىا عىًنيدن

ا( :قاؿ تعأب لىٍقتي كىًحيدن .)ذىٍر٘ب كىمىٍن خى
(2)

 

 هلل عليو: اة رضب قاؿ البيضاكم

أك من التاء أم كمن خلقتو كحدم ، ويكى كفً حاؿ من الياء أم ذر٘ب كحدم معو أإ٘ب أى  )كىًحيدان(

أإنو كاف  أك ذـ  ، أك من العائد احملذكؼ أم من خلقتو أريدان ال ماؿ لو كال كلد، ٓب يشركين ُب خلقو أحد

أك عن أبيو أإنو كاف زنيمان(.ة ُب الشرار  أنو كحيد كلكن ةى أك إراد، مان بان بو أسماه اهلل بو هتك  ملقَّ 
(3)

 

( :كقولو تعأب .)ٍبيَّ يىٍطمىعي أىٍف أىزًيدى
(4)

 

.كىو استبعاد لطمعو :رضبو اهلل تعأب قاؿ البيضاكم
(5)

 

.سىأيٍرًىقيوي صىعيودان( -)كىبلَّ ًإنَّوي كافى آًلياتًنا عىًنيدان  :كقولو تعأب
(6) 

                                                 

 17 -11 -( اؼبدثر 1
 11-( اؼبدثر2
 828صػ  2قاؿ ابن دريد: رج  زنيم: ذك عبلمة سوء يعرؼ هبا. اصبهر اللغة جػ  260صػ  5( تفسي البيضاكم جػ 3
 15 -( اؼبدثر4
 ( اؼبرجع نفسو5
 17-16 -( اؼبدثر 6
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آيات اؼبنعم ة سبي  االستئناؼ دبعاندى لطمع كتعلي  للردع علأإنو ردع لو عن ا قاؿ البيضاكم: 

.ةعن الزيادة اؼبانعة النعمة زالإلة باؼبناسً 
(1)

 

 : "عن حرؼ "كبلَّ  رضبو اهلل تعأب قاؿ ابن ىشاـ األنصارم

ؽبا  ال معن، معناه الردع كالزجر البصريني حرؼه و كاػبلي  كاؼبربد كالزجاج كأكثرً ىي عند سيبوي

 منهم: ة قاؿ صباع إهنم هبيزكف أبدا الوقف عليها كاالبتداء دبا بعدىا كحىت  ذلك حىتالَّ عندىم إ

 التهديد كالوعيد كأكثرما  أيها معنألف ة أاحكم بأهنا مكي ةو " ُب سور "كبلَّ ظبعت مىت

ألف أكثرالعتو كاف هبا(.ة نزؿ ذلك دبك
(2)

  
 :٠ٓؼششٚاٌ اٌضب١ٔخ ٚاٌؼشش٠ٓ إٌٝ اٌخبِظٚا٠٢بد ِٓ     

كىالى ربىىاض وفى  *)كىبلَّ بىٍ  الى تيٍكرًميوفى اٍليىًتيمى : قولو تعأبُب بياف كجهة النظر اػباطئة إٔب اؼباؿ  

ب وفى اٍلمىاؿى حيباا صبىاا(. *كىتىٍأكيليوفى التػ رىاثى أىٍكبلن لىماا *طىعىاـً اٍلًمٍسًكنًي ى عىلى  كىربًي
(3)

 
 اٌغ١بق:خ ثالغ

ٍنسىافي ، عن اإلنسافل  ذكر ُب اآليتني السابقتني شكو أكالن  أبإف اهلل سبحانو كتع قاؿ: )أىأىمَّا اإٍلً

هي رىب وي أىأىٍكرىمىوي كىنػىعَّمىوي أػىيػىقيوؿي رىيبِّ أىٍكرىمىًن  رى عىلىٍيًو رًٍزقىوي أػىيػىقيوؿي رىيبِّ  -ًإذىا مىا ابٍػتىبلى هي أػىقىدى كىأىمَّا ًإذىا مىا ابٍػتىبلى

أىىىانىًن(.
(4)

فر شكر أـ يكأيى ، كإما بتقدير رزقو كتضييقو، إنو يبتلي اإلنساف بطريقتني إما بتوسيع رزقو يعن

 هبزع كيشكوا من ربو الكرٙب.ة ثانيالة يبطر كُب اغبال األكٔبة أفي اغبال، ؟يصرب أـ هبزعك 

 :رضبو اهلل تعأبزـبشرم قاؿ ال 

: بقولو إف ربك ؟أإف قلت: مب اتص  قولو أأما اإلنساف لباؼبرصاد كأنو قي : إف اهلل ال يريد قلتي

 أأما اإلنساف أبل يريد ذلك ، للعاصية كىو مرصد بالعقوبة، للعاقبى كالسعة من اإلنساف إال الطاع
                                                 

 ( اؼبرجع نفسو1
، اؼبؤلف: عبد اهلل بن يوسف بن أضبد بن عبد اهلل بن يوسف، أبو ؿبمد، صباؿ الدين، ابن 250( مغين اللبيب عن كتب األعاريب صػ 2

، 1985دمشق، الطبعة: السادسة،  -ىػ(، احملقق: د. مازف اؼببارؾ / ؿبمد علي ضبد اهلل، الناشر: دار الفكر 761ىشاـ )اؼبتوَب: 
 .1عدد األجزاء: 

 20-17 -( الفجر3
 16-15 -( الفجر4
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مو أيها(. ه كينعِّ ذ  لً كما يي ة و إال العاجليهم  كال 
(1)

 

 ٍب قاؿ: 

 ؟ كبل األمرين من بسط الرزؽ كتقديره ابتبلءن ى  أإف قلت: كيف ظبٌ 

كإذا  ؟أإذا بسط لو أقد اخترب حالو أيشكر أـ يكفر، : ألف ك  كاحد منهما اختبار للعبدقلتي 

.ةأيهما كاحدة أاغبكم ؟ أـ هبزعدر عليو أقد اخترب حالو أيصربقي 
(2)

 

 ا لو قاؿ: )كىبلَّ بىٍ  الى تيٍكرًميوفى اٍليىًتيمى....(اإلنساف كردعن ل شكو ى ا علأردا 

 :زـبشرمقاؿ ال

ة ئلنساف عن قولو. ٍب قاؿ: ب  ىناؾ شر من القوؿ. كىو: أف اهلل يكرمهم بكثر ل ردعه  (كبل)

 ، اؼباؿ
ى
طعاـ اؼبسكني كيأكلونو ى كحض أىلو عل، ةرَّ بػى أبل يؤدكف ما يلزمهم أيو من إكراـ اليتيم بالتفقد كاؼب

 :ةغببلؿ كاغبراـ. قاؿ اغبطيئكىو اعبمع بني ا " ذا ٓبىٍّ ماا لَّ بلن كٍ ... ك "أى .وف بوح  كوببونو أيشً ، أك  األنعاـ

.. أبل قدس الرضبن تلك الطواحنا(. .ا يتبع الذـ ربوػػا إذا كاف ؼب
(3)

 

 السياؽ:ة ببلغمبيننا اهلل عليوة رضب كقاؿ البقاعي

، الدارينة سعاد ىذا إليو توبيخان كتقريعان لقصور نظره أإف اإلقتار قد يؤدم إٔبة كؼبا كاف نسب

قاؿ ردعان عن مث  ىذا القوؿ بأعظم أدكات ، كىذا أكثر ما يوجد، اكهتماشق قد تؤدم إٔبة كالتوسع

 ة ال التوسع، ىني بتقليلهاأم إ٘ب ال أكـر بتكثي الدنيا كال أي  (كبل)كاإلقتار: ة بلن للتوسعالزجر معلِّ 

 من حيث إهنم ة كإمبا أتتهم اإلىان، كالصغارة ُب اإلكراـ كال التضييق منحصر ُب اإلىانة منحصر 

 

                                                 

 749صػ  4( الكشاؼ جػ 1
 ( اؼبرجع نفسو2
)قاؿ احملشى ُب اؽبامش: إذا كاف األك  صبعا، أل: ذا صبع بني اػببيث كالطيب يتبع صاحبو الذـ، أبل طهر  751صػ  4( الكشاؼ جػ 3

 تطحن ذلك اؼبأكوؿ، كالدعاء عليها: دعاء على صاحبها(.اهلل تلك األضراس ال ي 
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كردبا كانت باإلقتار...(. ، ةكردبا كاف بالتوسع، ال يطيعوف اهلل
(1)

 

 اؼبفرد ُب قولو: ة ما ىو السر الببلغي ُب استخداـ صيغ

وي أػىيػىقيوؿي رىيبِّ أىٍكرىمىًن  هي رىب وي أىأىٍكرىمىوي كىنػىعَّمى ٍنسىافي ًإذىا مىا ابٍػتىبلى هي أػى  -)أىأىمَّا اإٍلً رى عىلىٍيًو كىأىمَّا ًإذىا مىا ابٍػتىبلى قىدى

رًٍزقىوي أػىيػىقيوؿي رىيبِّ أىىىانىًن(.
(2)

كبلَّ بىٍ  الى تيٍكرًميوفى اٍليىًتيمى  :اعبمع ُب قولو تعأبة كُب استخداـ صيغ  كىالى  -)ى

ب وفى اٍلمىاؿى حيباا صبىا  -كىتىٍأكيليوفى التػ رىاثى أىٍكبلن لىماا -طىعىاـً اٍلًمٍسًكنًي ى ربىىاض وفى عىلى  ؟ا(كىربًي
(3)

 

 :قاؿ البقاعي رضبو اهلل تعأب

التعميم كصبع ثانيان إعبلمان بأف اؼبراد اعبنس(.ى عل كأأرد أكالن ألنو أنص  
(4)

 

 :كقاؿ أبو السعود رضبو اهلل تعأب

اػبطاب  بياف سوء أأعالو كااللتفات إٔب انتقاؿ من بياف سوء أقوالو إٔب )ب  ال تكرموف اليتيم(

ؼبشاأهتو بالتوبيخ تشديدا للتقريع كتأكيدا للتشنيع كاعبمع ة جنايتو السابقة حظلئليذاف باقتضاء مبل

ى كم علكً هتالي ى عل كر كأدؿ  ا فبا ذي شرا  اإلنساف إذ اؼبراد ىو اعبنس أم ب  لكم أحواؿ أشدٌ  باعتبار معن

بو(.ة يم باؼبربَّ كف ما يلزمكم أيو من إكراـ اليتاؼباؿ أبل تؤد  ة بكثر  اؼباؿ حيث يكرمكم اهلل تعأب
(5)

 

ب وفى اٍلمىاؿى حيباا صبىاا( -)كىتىٍأكيليوفى التػ رىاثى أىٍكبلن لىماا  :ُب قولو تعأبل أخر ة نكات ببلغي كىربًي
(6)

 

 قاؿ:، اهلل عليوة ا ابن عاشور رضبأأادناهبة ىنا نكات ببلغي

من ة سب أف ىذه االستعار ي منو شيئا. كأحبقً ا ال يي كاألك : مستعار لبلنتفاع بالشيء انتفاعن 

 مثلها ُب كبلـ العرب.ى مبتكرات القرآف إذ ٓب أقف عل

                                                 

 34صػ  22( نظم الدرر ُب تناسب اآليات كالسور جػ 1
 16 -15-( الفجر2
 20-17 -( الفجر 3
 34صػ  22( نظم الدرر ُب تناسب اآليات كالسور جػ 4
 157-156صػ  9( تفسي أيب السعود جػ 5
 20-19 -( الفجر6
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يبنعوف ة ككذلك كاف أى  اعباىليى أم تراث اليتام، كتعريف الرتاث عوض عن اؼبضاؼ إليو

النساء كالصبياف من أمواؿ مورثيهم(.
(1)

 

 ؟تٍأكيلوفى اؼباؿ()ك ى كالسر الببلغي ُب اختيار قولو: )كتٍأكلوفى الرتاث( علة ما اغبكم

 :رضبو اهلل تعأبقاؿ ابن عاشور 

كمنو يظهر كجو إيثار لفظ الرتاث ، ؽبم أيو بأف اؼبراد الرتاث الذم ال حقَّ (تأكلوف)و: قولي  كأشعرى 

 و يقتضي أف يستحق ذلك اؼباؿى مات صاحبو كأكلي  دكف أف يقاؿ: )كتأكلوف اؼباؿ( ألف الرتاث ماؿه 

 (2).ةأك أنوث غرو و لصعن مالً  عن الذبِّ  عاجزه 

 : كزادابن عاشورقائبل

 أم أكبل جامعا ماؿ الوارثني إٔب، ةباؼبصدر للمبالغ بو كصفه  األك ً  ككصفي ، : اعبمعكاللم  

أموالكم(. )كال تأكلوا أمواؽبم إٔب :ماؿ اآلك  كقولو تعأب
(3)

 

 اؼباء.... أاعبم  ة م: كثي بفتح اعبي وـه كبئر صبى ، إذا كثر، يقاؿ: جم اؼباء ُب اغبوض، : الكثيكاعبم  

حبو يوقع ُب اغبرص  ألف إأراط، حب اؼباؿ كذلك ؿب  ذِـّ ، ا مفرطاأم حبا ، القوم الشديد مستعار ؼبعن

كأك  األمانات(. ة اكتسابو بالوسائ  غي اغبق كالغصب كاالختبلس كالسرقى عل
(4)

 

 :ٚاٌضالص١ٓشاثغ ٚاٌؼشش٠ٓ إٌٝ اٌٚا٠٢بد ِٓ اٌغبدط 

 :قاؿ تعأب :ةاؽبمز ة عن اؼباؿ سور ة نظر الكفار الباطلة جهُب بياف ك  

  مبسم اهلل الرضبن الرحي 

هي  *الًَّذم صبىىعى مىاالن كىعىدَّدىهي  *ة ليمىزى ة )كىٍي ه ًلكي ِّ نبيىزى   كىبلَّ لىيػيٍنبىذىفَّ ُب   *وبىٍسىبي أىفَّ مىالىوي أىٍخلىدى

                                                 

 334صػ  30( التحرير كالتنوير جػ 1
 334صػ  30التحرير كالتنوير جػ  - 2
 2-( النساء 3
 334صػ  30( التحرير كالتنوير جػ 4
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ًإنػَّهىا عىلىٍيًهٍم  *ة اأٍلىٍأًئدى ى الَّ ًي تىطًَّلعي عىلى *ة نىاري اللًَّو اٍلميوقىدى  *ة كىمىا أىٍدرىاؾى مىا اغبٍيطىمى  *ة اغبٍيطىمى 

. (ةُب عىمىدو فبيىدَّدى  *ة ميٍؤصىدى 
(1)

 

 ٍب ما أشدَّ ، نظر متعبدم اؼباؿة ُب بياف كجهة اؼبباركة سبحاف اهلل! ما أبلغ أسلوب ىذه السور 

 مآؽبم الرىيب اؼبخيف!ك ة كأبلغ أسلوهبا ُب بياف عاقبتهم الوخيم

االستهبلؿ" أقاؿ ة ببياف الوعيد كىذا فبا ظباه الببلغيوف "براعة مباشر ة اؼبباركة قد ابتدأت السور 

ة اؽبوؿ كاػبوؼ الشديد كقي : )ًلكي ِّ نبيىزى ى علة كىلؿ ُب أكَّ ة  ( للدالليٍ )كى ة رت صيغ)كي ه( نكِّ  :تعأب

 .(ة)أػيعىلى ة ا صيغمكاختي أيه، نيعني )اؽبمز كاللمز(للماؿ بوصفني ش ف اؼبتعبدي صً . كي (ةليمىزى 

 "كي ":  ُب بياف معن اهلل عليوة رضبة قاؿ ابن عطي

ُب جهنم(.  ": كادو كقي : "كي ه ، كاغبزفلفظ هبمع الشرَّ 
(2)

 

 اؽبمز كاللمز:  ُب بياف معن رضبو اهلل تعأبزـبشرم كقاؿ ال

. كاللمز: الطعن. يقاؿ:،  اؽبمز: الكسر كاؼبراد: الكسر من أعراض الناس ، طعنو: ؼبزه كؽبزه كاؽبـز

هبا.  لى رً منو قد ضى ة أف ذلك عادى عل يدؿ  « ة لى عى أػي »كالطعن أيهم كبناء ، كاغتياهبم، منهم كالغض  

 قاؿ: .ةحككالضي ة عنككبونبا: اللي 

(.ةنت اؽبامز اللمز كإف أغيب أأ
(3)

 

                                                 

 ( سورة اؽبمزة من أكؽبا إٔب آخرىا1
 521صػ  5( تفسي ابن عطية = احملرر الوجيز ُب تفسي كتاب العزيز جػ 2
شحط تكاشرٗب... كإف تغيبت كنت اؽبامز اللمزة + لزياد  . )كقاؿ احملشى ُب اؽبامش: البيت: إذا لقيتك عن795صػ  4( الكشاؼ جػ 3

بالفتح: البعد. ككشر عن أسنانو: أبداىا ُب الضحك كغيه، لكن اشتهر ُب لساف العرب ُب األكؿ.)ىامش  -األعجم. كالشحط
دم إذا القيتين كذبا+ تدٕب بو  كأكم  أبو عبيدة معمر بن اؼبثن ىذا البيت كاآلٌب: قاؿ: قاؿ األعجم: ((.795صػ  4الكشاؼ جػ 

ىو زياد بن سليم كيقاؿ ابن  :كاألعجم (.311كإف أغيب أأنت اؽبامز اللمزة. )ؾباز القرآف أليب عبيدة معمر بن اؼبثن جػ ص 
مؤب عبد القيس كلقب باألعجم لعجمة كانت ُب لسانو أدرؾ أبا  سليماف كيقاؿ ابن سلمى أبو أمامة العبدم اؼبعركؼ بزياد األعجم

اؼبؤلف: أبو القاسم علي  (146 /19ىكذا ُب تاريخ دمشق البن عساكر ) األشعرم كعثماف بن أيب العاص كشهد معهما أتح إصطخر. موسى
شر: ىػ( , احملقق: عمرك بن غرامة العمركم , الناشر: دار الفكر للطباعة كالنشر كالتوزيع , عاـ الن571)اؼبتوَب:  بن اغبسن بن ىبة اهلل اؼبعركؼ بابن عساكر
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هي 2) الًَّذم صبىىعى مىاالن كىعىدَّدىهي ) :اؿ تعأبٍب ق  .(( وبىٍسىبي أىفَّ مىالىوي أىٍخلىدى

"  إضمار "أعنى عل كالنصبى ، البدؿى عل"الذم" وبتم  اعبرَّ  : اهلل عليوة رضب قاؿ العكربم

"ىو"(.ى عل كالرأعى 
(1)

 

الذِـّ ى " أك منصوب عل ِّ من "كي  بدؿه : قاؿرضبة اهلل عليو  كلكن البيضاكم
(2)

 
 ؟"ة ؼبز ة دؿ عن "ك  نبز ما ىو السر الببلغي ُب ؾبيئ ىذا الب

حب   :يعين ، " ةؼبز ة نبز أم "اللساف  مَّ زً ما جعلىو سيئى اػبلق بى  إٔبة لعلو إشار : أف يقاؿ يبكن
 :كما قاؿ البيضاكم رضبو اهلل تعأب،  اؼباؿ كحرصيو كشراىتيو

اؼباؿ أغفلو عن  أك حب  ، اػبلود و كما وبب  تركو خالدان ُب الدنيا أأحبَّ  (وبىٍسىبي أىفَّ مالىوي أىٍخلىدىهي )

اؼبوت(.  ن    عم  من ال يظي مً د أعى ب أنو ـبلَّ حسً  و حىتؿ أملى اؼبوت أك طوَّ 
(3)

 
(كنكٌ   صبع ماال كثيا.ل أ، اؼباؿ الذم صبعوة كثر   إٔبة إشار  ر )ماالن

 :رضبو اهلل تعأب قاؿ البقاعي

(. بقولو: )كعددهة د مراد الكثر كأكٌ ، أم عظيمان  )ماالن(
(4)

 
ا بو. كقي : جعلو ا لو كشغفا حبا ل بعد أخر ة ه مر أم عدَّ  اهلل عليو: )كىعىدَّدىهي(ة آللوسي رضبقاؿ ا

نوائب الدىر ا لً خرن كمدَّ ة دَّ أصناأا كأنواعا كعقار كنقود حكاه ُب التأكيبلت. كقاؿ غي كاحد: أم جعلو عي 

كمصائبو(. 
(5)

 
و الشديد للماؿ كىو حب   -وقى ال ي ىي قد أأسدت أخبل -نظره عن اؼباؿ ة بعد بياف كجهك 

 . (ة)كبٌل لينبىذفَّ ُب اغبيطىم :كاغبرص كالبخ  قاؿ تعأب

                                                                                                                                            
ا منهم ٓب  6ك  74) 80عدد األجزاء:  ـ 1995 -ىػ  1415 ؾبلدات أهارس( كدبث  ترصبة ابن عساكر ترصبو صبيع اى  الرتاجم كقد تعجب الباحث أفَّ أحدن

 يذكر تأريخ كأاتو. 
 .1303ص 2(التبياف ُب إعراب القرآف ج1
 337ص 5( تفسي البيضاكم ج2
 337صػ  5( تفسي البيضاكم جػ 3
 245صػ  22الدرر جػ  ( نظم4
 361صػ  15( ركح اؼبعا٘ب جػ 5
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 اهلل عليو: ة اؿ أبو السعود رضبق
) ( فَّ ذى بى نٍ يػي )لي  ٔبو تعاكقولي .وردع لو عن ذلك اغبسباف الباط  أك عنو كعن صبع اؼباؿ كحبِّ  )كىبلَّ
ه ة كاعبمل رو مقدَّ  جواب قسمو  بسبب تعاطيو لؤلأعاؿ  حنَّ طرى الردع أم كاهلل ليي ة علل استئناؼ مبنيِّ

.(ةاؼبذكور 
(1)

 
نظم القرآف اغبكيم ىنا أنو ة بلغكمن ب ,ةعن عاقبتو الوخيم كأخربى ، عو عن حبو اؼبفرط للماؿردى 

 ي ُب بياف الوعيد لو أبلغ أسلوب.ختا

آخر  إٔب (ةُب اغبطم)كبل لينبذف  ُب ىذه اآليات من قولو تعأبة يأأكؿ تلك األسرار الببلغ 

ىذا الفع  توكيدٍب ، اؼبنبوذة الذم ينبئ عن إىان -ختي أع  النبذ الذم ترصبو اؼبفسركف بالطرح ا :ةالسور 

"ُب ، النار"ُب من " بدال -ٍب قي : ، ةكالثا٘ب: نوف التوكيد الشديد، دبؤكدين: األكؿ: أسلوب القسم

 ".ةطماغب

 قاؿ ابن عاشور:

لصاحبو كقوؽبم: ة عادصدكر الفع  اؼبصاغ منو. كأنو صار ة كثر ى  تدؿ علة صيغ "ة لى عى أػي " ....

ُب أاع   ة د للمبالغرً أع  بضم أفتح تى ة كأصلها: أف صيغ، لكثي اللعنة كلعن، لكثي الضحكة ضحك

"(.ة كما صرح بو الرضي ُب "شرح الكاأي
(2)

 

 ؟ةُب التهوي  قي : كما أدراؾ ما اغبطم ةن ٍب زياد

ٍوقد،  أوؽ اؽبوؿاؽبوؿ ىوالن زادت ة ابكأجاب ج  شأنو إج
ي
 . كما قاؿ القرطيب(ةقاؿ: )ناري اهلًل اؼب

 :رضبو اهلل تعأب

م ألمرىا. ٍب أسرىا ما ىي أقاؿ:)نار اهلل كالتفخي، التعظيم لشأهناى عل (ة)كما أدراؾ ما اغبطم 

.(ةأعدىا اهلل للعصا، ةأهي غي خامد، كألف عاـ، كألف عاـ، عاـ د عليها ألفى أم ال ي أكقً  (ةاؼبوقد
(3)

 

 . (ةاألىأًئدى عل ٍب كصفها بوصف آخر ـبيف شديدا أقاؿ: )ال ًيٍ تطًٌلعي 

                                                 

 536صػ  30( تفسي أيب السعود جػ 1
 536صػ  30( التحرير كالتنوير جػ 2
 185صػ  20( تفسي القرطيب جػ 3
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، قاؿ ؿبمد بن كعب: تأك  النار صبيع ما ُب أجسادىم (ةاألأئدى )ال ي تطلع علقاؿ القرطيب: 

ف عن  عمراخالد بن أيبل أرجعت تأكلهم. ككذا رك ، قوا خلقا جديدالً خي ، الفؤاد إذا بلغت إٔب حىت

ٍب إذا صدركا ، أأئدهتم انتهتى إذا اطلعت عل حىت، أف النار تأك  أىلهااهلل عليو كسلم: ى النيب صل

 ألف األٓب إذا صار إٔبة األأئد كخصَّ  .ةاألأئدى ال ي تطلع عل .ةاؼبوقد نار اهلل :أذلك قولو تعأب، تعود

ال يبوت أيها )     :كما قاؿ اهلل تعأب،  وفال يبوتن يبوت كىم الفؤاد مات صاحبو. أم إنو ُب حاؿ مى 

(كال وبىي
(1)

.األموات ا أحياء ُب معنأهم إذن 
(2)

 

 ليظو عليهم أقاؿ:ُب تشديد الوعيد كتغ بحانو كتعأبٍب زاد س

 .(ةُب عمدو فبدد -ة )ًإمٌبا عليهٍم مٍؤصد 

 :رضبو اهلل تعأب قاؿ الفخرالرازم

كٓب ، كأكصدتو لغتاف من أصدت البابة قى أم مطبػى ة دأقاؿ اغبسن: مؤص (ة)إهنا عليهم مؤصد 

الباب(. كاإلطباؽ ال يفيد معن، ةىي األبواب اؼبغلقة ألف اؼبؤصدة يق : مطبق
(3)

 

 أيضا:  كقاؿ الرازم رضبو اهلل تعأب

يقتضي أنو موضع  العذاب من كجوه أحدىا: أف قولو: )لينبذف(ُب ة تفيد اؼببالغة كاعلم أف اآلي

ع  ذلك اؼبوضع حبيث ال يكوف لو باب لكنو بالباب عبء جدا كالبئر كثانيها: أنو لو شا لو قعر عميق

 عليهم ألف قولو:ة كٓب يق : مؤصدة أيزيد ُب حسرهتم كثالثها: أنو قاؿ: عليهم مؤصد، رىم اػبركجيذكِّ 

ذا عليهم ال يفيد ىة كقولو مؤصد، ة كوهنم هبذه اغباليفيد أف اؼبقصود أكالن  (ة)عليهم مؤصد

بالقصد األكؿ(. اؼبعن
(4)

 

 :رضبو اهلل تعأب قاؿ الرازم (ة)ُبٍ عمىدو فبٌدد :كُب تفسي قولو تعأب

                                                 

 74 -( طو1
 ( اؼبرجع نفسو.2
 287صػ  32( التفسي الكبي للرازم=مفاتيح الغيب جػ 3
 ( اؼبرجع نفسو4
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ك ، كجهاف األكؿ: أهنا عمد أغلقت هبا تلك األبواب كنحو ما تغلق بو الدركبة ُب تفسي اآلي

لكثرهتا صارت كأف كٓب يق : بعمد ألهنا ، بعمد مدت عليهاة الباء أم أهنا عليهم مؤصد )ُب( دبعن

مث  ة ُب عمد فبد كوهنم موثقنيحاؿ  ة إهنا عليهم مؤصد:كالقوؿ الثا٘ب:أف يكوف اؼبعن.الباب أيها

. اؼبقاطرال ي تقطر أيها اللصوص
(1)

 

نظر متعبدم اؼباؿ ة ُب بياف كجهة اؼبباركة ُب ىذه السور  أما أبلغ أسلوب نظم القرآف اغبكيم

 !الوخيمة همتاقبكتصوير ع

 اٌذبد٠خ ٚاألسثؼ١ٓ:ٌٝ ٚاٌضالص١ٓ إ خبِظبد ِٓ اٌٚا٠٢

 بسم اهلل الرضبن الرحيم:قاؿ تعأب، اؼباعوفة سور  اؼباؿ إٔب ة نظرىم الباطلة كجهة اؼببين
يًن  وىٍي ه أػى  *طىعىاـً اٍلًمٍسًكنًي ى كىالى وبىيض  عىلى  *أىذىًلكى الًَّذم يىديع  اٍليىًتيمى  *أىرىأىٍيتى الًَّذم ييكىذِّبي بًالدِّ

هًتًٍم سىاىيوفى  *لًٍلميصىلِّنيى  ٍنػىعيوفى اٍلمىاعيوفى  *الًَّذينى ىيٍم يػيرىاءيكفى *الًَّذينى ىيٍم عىٍن صىبلى  (. *كىيبى

 اعبماؿ.ة صبي  ُب غاية البداعة أهذا أسلوب بديع ُب غاي

 عنيى دَّ اؼباأقني حاؿ اؼبنة معرأ استفهاـ للتعجيب أك التشويق إٔب -(تى يٍ أى رى أى ) :سبحانو كتعأب قاؿ

 ، ةاألخبلؽ االجتماعي يٍ ئً يِّ الكاأرين بالقلوب سى ، نيباهلل باللساف اؼبصلِّ  اإليبافى 

 :رضبو اهلل تعأب كما قاؿ الفخر الرازم  

ُب التعجب  ة لكن الغرض دبثلو اؼببالغ، االستفهاـة كاعلم أف ىذا اللفظ كإف كاف ُب صور 

(.؟عرض نفسو أرأيت أبلنا ماذا ارتكب كؼباذا : كقولك
(2)

 

: رضبو اهلل تعأب ككذلك قاؿ البيضاكم
 

(استفهاـ معناه التعجب. )أىرىأىٍيتى
3 

 :كقاؿ أبو السعودرضبو اهلل تعأب

.لتعجيب منوالكبلـ كامن سيق لو ة معرأ ويق السامع إٔباستفهاـ أريد بو تش 
(1)

 
                                                 

  287صػ  32( مفاتيح الغيب جػ 1
 301صػ  32( مفاتيح الغيب= التفسي الكبي جػ 2
 (341/ 5تفسي البيضاكم = أنوار التنزي  كأسرار التأكي  ) - 3
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 ٍب أجاب ذكاعببلؿ كاإلكراـ عن السؤاؿ أقاؿ:

طعاـً اؼبًٍسًكنٍي(.ى كىال وبض  عل -ليًتٍيم)أذًلكى الذٍم يدع ا 
(2)

بدال ة ستخدـ لو اسم اإلشار أا 

 ؟أما ىو السر الببلغي أيو، من الضمي

 :رضبو اهلل تعأبقاؿ أبو السعود

اغبكم كالتنبيو دبا ة اؼبتعرض لوصف اؼبشار إليو موضع الضمي لئلشعار بعلة ضع اسم اإلشار كي 

زلتو ُب الشر كالفساد(.بعد منى البعد عل أيو من معن
(3)

 

 :رضبو اهلل تعأب زـبشرمكقاؿ ال

 ،إف ٓب تعرأو أذلك الذم يكذب باعبزاء ؟ى  عرأت الذم يكذب باعبزاء من ىو :كاؼبعن

كقرئ:  .ةرده ردا قبيحا بزجر كخشونكي، لكأذة يدأعو دأعا عنيفا جبفو  :لىو الذم يدع اليتيم أ

 4بذؿ طعاـ اؼبسكني.ى يبعث أىلو عل كاليرتؾ كهبفو كال وبض:  :لأ، "يىدىعي"

 : رضبو اهلل قائبلزـبشرم كزاد ال

أنو لو آمن باعبزاء  :يعن، إيذاء الضعيفى اؼبعركؼ كاإلقداـ عل م التكذيب باعبزاء منعي لى ع  عى جي 

أما ، م أنو مكذبلً أحني أقدـ عليو: عي ، ذلكى كعقابو كٓب يقدـ عل اهلل تعأبى ػبش، كأيقن بالوعيد

ى علبأف يستدؿ هباة كأهنا جدير ة عصيكما أبلغو ُب التحذير من اؼب، كما أخوأو من مقاـ، ه من كبلـأشد

عقد اليقني(.ة ضعف اإليباف كرخاك 
(5)

 

َص١ٍٓلٌٛٗ رؼبٌٝ  فٟ اٌٛصًخ ثالغ ُّ ٍْ ٌِ ًٌ ٠ َٛ (.)فَ
(6)

 

  :رضبو اهلل تعأبزـبشرم قاؿ ال

                                                                                                                                            

 203صػ  9( تفسي أيب السعود جػ 1
 4-3 -( اؼباعوف2
 203صػ  9( تفسي أيب السعود جػ 3
 804صػ  4الكشاؼ جػ  - 4
 804صػ  4( الكشاؼ جػ 5
 4 -( اؼباعوف 6
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 أوي  للمصلني الذين يسهوف، األمر كذلك ٍب كيص  بو قولو أوي  للمصلني كأنو قاؿ: أإذا كاف

ال ي ىي  ة أف ىؤالء أحق بأف يكوف سهوىم عن الصبل :هبا... كاؼبعنة مباالة قلة عن الصبل

أهنم مكذبوف بالدين(. ى ا علمن على  -اإلسبلـة كقنطر ة الصبلة ال ي ىي شقيقة كمنع الزكا د الدين.عما
(1)

 

ْ(. لٌٛٗ رؼبٌٝ ْٛ ْ اٌّبُػ ْٛ َُٕؼ ّْ َ٠ َٚ (
(2)

 

 :رضبو اهلل تعأب قاؿ أبو الليث السمرقندم

 -رضي اهلل عنو -. كعن علي بن أيب طالباغببش اؼباؿي ة غكاؼباعوف بلي ، ةقاؿ مقات : يبنعوف الزكا

الذم يتعاطاه الناس أيما ، كيقاؿ: اؼباعوف يعين: اؼبعركؼ كلو .ةكيبنعوف الزكا، أنو قاؿ: يراءكف بصبلهتم

 "اؼباعوف  "قاؿ:، عن اؼباعوف -رضي اهلل عنو -، ؿ:سألت عبد اهلل بن مسعودبينهم. كعن أيب عبيد قا

 

در كالدلو ككبو ذلك(. ـك كالقً د  مث  الفأس كالقى ، يتعاطاه الناس أيما بينهمما 
(3)

 

ببلغية شىت إحدل كأربعوف أهذه  نظر اؼبتعبدين للماؿ كعاقبتهم ة كجهآية قد بيَّنت بأساليب ى

 .ةالسيئ

                                                 

 اؼبرجع نفسو (1
 4 -( اؼباعوف2
 ىػ(373. اؼبؤلف: أبو الليث نصر بن ؿبمد بن أضبد بن إبراىيم السمرقندم )اؼبتوَب: 626صػ  3( حبر العلـو جػ 3
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 .اٌّبي ذى١ُ فٟ ػالط ضشساٌمشآْ اٌخ ِٓ ثالغ: بٌشاٌّجذش اٌض

إذا اعتقد اإلنساف أف  -ة نفعية جه، لئلنسافة قد عرأنا من قب  أف اؼباؿ لو جهتاف بالنسب

عنده من اهلل ة كأمان، ىالعظمة ىذه النعمى من اهلل ألذا هبب عليو أداء شكراهلل علة اؼباؿ عنده نعم

إذا ة ضررية كجه، -صاحبها  إٔبة أيجب أداء األمان، حقوؽ عبادهأفيو حقوؽ اهلل ك ، سبحانو كتعأب

كيف كمن أين يكتسبو كأين ،  ُب صبيع تصرأاتو ارا حي ، اؿ نفسو اؼبالك اغبقيقي للماؿاعتقد صاحب اؼب

اهلل ى إذا تصرؼ أيو تصرأات قد هن ال حجر عليو كال حساب كال عقاب، ككيفما يقسِّمو أكيبادلو ينفقو

و حبا صبا حبيث منا أيضا أف الضرر الذم يصيب اإلنساف من اؼباؿ إمبا سببو اغبقيقي حب  عنها. كقد علً 

 أف يعاِبى ة اغبكمى أكاف مقتض، نفاقو كصبيع تصرأاتوُب اكتسابو كُب إ، ف حدكداهلل أيواإلنسال يتعد

اإلنساف ة حيا ُب قياـ كبقاء كصبلحة األساسية ال ي ؽبا األنبية العظيمة اؼبرض الذم هبع  ىذه النعم

هبعلو ىذا اؼبرض اؼبوجود ُب داخ  قلب اإلنساف سببا لفساد اإلنساف ، اا كؾبتمعن أردن ة كاؼبادية قيلي اػبي 

بتزىيد الناس أيو كقلع حبو ة قد عاِب ىذا اؼبرض ُب آيات كثي القرآف اغبكيم لذلك أإف ، كىبلكو كدماره

ة ئلنسانيلة نعم - كما خلقو اهلل تعأب-اؿ ليعود اؼب مكاهناة اهلل كأكر اآلخر  بِّ من أرض قلوهبم كزرع حي 

  .كقياما غبياهتا
 ا٠٢خ األٌٚٝ 

ٍيئان كىأيكلًئكى ىيٍم كىقيودي  :قولو تعأب )ًإفَّ الًَّذينى كىفىريكا لىٍن تػيٍغيًنى عىنػٍهيٍم أىٍمواؽبييٍم كىال أىٍكالديىيٍم ًمنى اللًَّو شى

النَّاًر(. 
(1)

 
 :ثالغخ اٌغ١بق

  عليو: اهللة اعي رضبقاؿ البق

من  الزىد أًبَّ  التوحيد كاف األليق خبطاهبا أف يكوف الدعاء أيو إٔبة سور ة كؼبا كانت ىذه السور 

للقلوب ة قاطعة أكانت ىذه اآلي، ُب غيهة ذلك أكثر من اإلشار  أيو إٔبة كاإلشار ، الدعاء ُب غيىا

للهبلؾ(. ة باألمواؿ كاألكالد اؼبوجة أشارت إليو من أتن دباة الني 
(2)

 

                                                 

 10 -( آؿ عمراف 1
 254صػ  4( نظم الدرر ُب تناسب اآليات كالسور جػ 2
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 األعٍٛة:خثالغ

ين ؼبا كاف الكفار اؼبتمردكف يعصوف اهلل كىبالفوف أكامره كيقاتلوف أكلياءه كيظلموف عباده مغرتِّ 

 :كما قاؿ تعأب  -ة الوأي ة بأمواؽبم كأكالدىم الكثي 

دنا كىمىا كبىٍني دبيعىذًَّبنيى( )كىقىاليوا كبىٍني أىٍكثػىري أىٍموىاالن كىأىٍكالى
(1)

زعمهم ىذا ى قد نفى القرآف اغبكيم أإف  

 -ر بصلتو بنوع اػبرباؼبشعً  -" كجيئ باؼبسند إليو االسم اؼبوصوؿبػ"إفَّ ة دت اعبملأكِّ : أكالن ، بأبلغ أسلوب

" الفع  اؼبضارع اؼبنفي حبرؼ كخرب "إفَّ ، االستهبلؿة )صلتو الفع  "كفركا"( كىذا األسلوب من براع

ضمي  أضيفت األمواؿ كاألكالد إٔب -ؽبم كأكالدىم( أمواكقي : )، ىالنفالذم يفيد توكيد "لن"ى النف

تغين عنهم األمواؿ كاألكالد( كلكن النظم اغبكيم جاء  حيث كاف من اؼبمكن أف يقاؿ: )لن -أصحاهبا

زعمهم الباط   دأعي ة الببلغي ُب ىذه اإلضاأ ضمي الكفار )ىم( كلع  السرَّ  األمواؿ كاألكالد إٔبة بإضاأ

كأهنم ، هبم أأمواؽبم كأكالدىم يدأعوف عنهم عذاب اهلل إذا ح َّ ، كها كاألكالد ؽبمبلَّ األمواؿ ؽبم كىم مي  أف

 و:أيها كما يشاءكف كما قاؿ لشعيب عليو السبلـ قومي  أحرار ُب التصرؼ

تيكى تىٍأميريؾى أىٍف نػىتػٍريؾى مىا يػىٍعبيدي آبىاؤينىا أىٍك أىٍف نػىٍفعى    ى ُب أىٍموىالًنىا مىا نىشىاءي()يىا شيعىٍيبي أىصىبلى
(2)

قاؿ  

ٍيئنا( أإذا كاف ىذا شأف أمواؽبم كأكالدىم ال ي  :تعأب ديىيٍم ًمنى اللًَّو شى )لىٍن تػيٍغيًنى عىنػٍهيٍم أىٍموىاؽبييٍم كىالى أىٍكالى

 ؟يغين عنهم شيئ آخري  يفتخركف هبا أأم  

 )كال أكالدىم(، ا ُب جلب اؼبناأع كدأع اؼبضارال ي يبذلوهن)أمواؽبم( :رضبو اهلل تعأبقاؿ أبوالسعود

األكالد عن األمواؿ مع  كتأخيي  .ةمَّ كعليهم يعولوف ُب اػبطوب اؼبلً ة مَّ الذين هبم ينتصركف ُب األمور اؼبهً 

ع إليها عند فزى يي ة دَّ ؿ عي األكالد ُب كشف الكركب أك ألف األمواؿ أكَّ ة توسيط حرؼ النفي بينهما إما لعراق

. )شيئا( أم شيئا من اإلغناء طوب )من اهلل( من عذابو تعأبنزكؿ اػب
(3)

 

 : اهلل عليوة عاشور رضبكقاؿ ابن 

ًهٌم....كإمبا خص األمواؿ كاألكالد من بني أعبلؽ، كتنكيه للتحقي أم غناءن ضعيفا
ي
 بىلوى الغناء اؼب

                                                 

 35 -( سبأ1
 87-( يونس2
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، يكوف بالنصر كالقتاؿك ، كدأع الديات كالغرامات،  الذين كفركا ألف الغناء يكوف بالفداء باؼباؿ

 أبناؤىا. قاؿ قيس بن اػبطيم:ة كعن القبيل، أبناؤه، من عشيتو، من يداأع عن الرج  كأكٔب

. إزاءىا لتي عً أشياخ جي ة .. كالي.عضً عديا كاػبطيم كٓب أي  ثأرتي 
(1)

 

 )كىأيكلىًئكى ىيٍم كىقيودي النَّاًر(.  :كقاؿ تعأب

 :رضبو اهلل تعأب قاؿ اإلماـ الرازم

صبيع األسباب  ٍب هبتمع عليو، ما كاف منتفعا بولم أف كماؿ العذاب ىو أف يزكؿ عنو كل  اع

ٍيئنا تعأب )أما األكؿ: أهو اؼبراد بقولو  .ةماؼبؤلً  ديىيٍم ًمنى اللًَّو شى هيٍم أىٍموىاؽبييٍم كىالى أىٍكالى كأما القسم (لىٍن تػيٍغيًنى عىنػٍ

 :بقولو تعأبة كإليو اإلشار ، ةتمع عليو األسباب اؼبؤؼبأهو أف هب، الثا٘ب: من أسباب كماؿ العذاب

من أف تشتع  النار أيهم   أزيدي  ُب شرح العذاب أإنو ال عذابى ة كىذا ىو النهاي (كىأيكلىًئكى ىيٍم كىقيودي النَّارً )

كاشتعاؽبا ُب اغبطب اليابس(. 
(2)

 
 ا٠٢خ اٌضب١ٔخ 

  :ُب التزىيد ُب اؼباؿ قولو تعأبة من اآليات الوارد

 ةكىاػبٍىٍيً  اٍلميسىوَّمى ة ًمنى الذَّىىًب كىاٍلًفضَّ ة )زييِّنى لًلنَّاًس حيب  الشَّهىوىاًت ًمنى النِّسىاًء كىاٍلبىًننيى كىاٍلقىنىاًطًي اٍلميقىٍنطىرى 

هي حيٍسني اٍلمىآًب(. ة كىاأٍلىنٍػعىاـً كىاغبٍىٍرًث ذىًلكى مىتىاعي اغبٍىيىا نٍػيىا كىاللَّوي ًعٍندى الد 
(3)

 
 :ثالغخ اٌغ١بق

تقات  ُب سبي  ة أئ، آؿ عمراف( ذكر القتاؿ كأئتنية )ال ي قبلها ُب سور ة السابقة قد مر ُب اآلي

ة قد سبنع اإلنساف من القتاؿ ُب سبي  اهلل أفي ىذه اآلية ككانت ىناؾ موانع مادي، ةكاأر ل  أخر ة اهلل كأئ

 و ج  كعبل شأنوٍب نبَّ ، للناسة نشهوات مزيَّ ة اديكوف ىذه اؼبوانع اؼب  سبحانو كتعأب  ذكرأكالن ة الكريب

قلوهبم من مرض ُب دىم أيها كعاِب ما كاف ىَّ الدنيا أقط أهكذا ز ة ا متاع اغبياحقيقتها أهنى العباد عل

 ر قلبو من حب تلك الشهوات.بهم أيما عنده من حسن اؼبآب ؼبن طهَّ ها كُب مقابلتها رغَّ حبِّ 
                                                 

 173صػ  3رير كالتنوير جػ ( التح1
 153صػ  7( مفاتيح الغيب جػ 2
  14-( آؿ عمراف3
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 األعٍٛة:خثالغ

 يِّنى لًلنَّاًس حيب  الشَّهىوىاًت...()زي  :قاؿ تعأب
 ؟أمن الذم زينها .وؿجهن" مبنيا للمكجيئ بالفع  "زييِّ ، ؼ الفاع ذً حي 

نها ؽبم ككبلنبا نها ؽبم كالثا٘ب أف الشيطاف زيَّ زيَّ  ىنا احتماالف: األكؿ: أف اهلل سبحانو كتعأب
 ضع من القرآف اغبكيم.اموجود ُب مو 

 :تعأب رضبو اهلل قاؿ السمرقندم
كما قاؿ ُب   .هلل تعأبكقد يكوف التزيني من ا، حيسِّن كحيبِّب إليهمنى لًلنَّاًس حيب  الشَّهىواًت( زييِّ )

(أهم يعمهوف زىيػَّنَّا ؽبىيٍم أىٍعماؽبىيمٍ ة ؤمنوف باآلخر )إف الذين الية آي
(1)

 
ا كىقػىٍومىهىا يىٍسجيديكفى لًلشٍَّمًس ًمنٍ ) :لأخر ة ُب آي قاؿك  ٍدتػيهى ديكًف اللًَّو كىزىيَّنى ؽبىيمي الشٍَّيطىافي  كىجى

(أىٍعمىاؽبىيٍم أىصىدَّىيٍم عىًن السًَّبيً  أػىهيٍم الى يػىٍهتىديكفى 
(2)

كجهني: يكوف ى أهو عل، أأما التزيني من اهلل تعأب
كأما ، مع اػبذالفة العقوبة جهى كقد يكوف للكفار عل، ةاالمتحاف للمؤمنني مع العصمة جهى عل

.(ةالوسوسة جهى أهو عل، من الشيطافالتزيني 
(3) 

 : اهلل عليوة رضب قاؿ النسفيك 
ؽبا ة األرض زينى ًإنَّا جىعىٍلنىا مىا عىلى ) :هور لبلبتبلء كقولو تعأبن ىو اهلل عند اعبماؼبزيِّ (زييِّنى لًلنَّاسً )

(لنبلوىم
(4)

(.الشيطاف :الفاع  كعن اغبسنة تسميى ن للناس عليَّ ؾباىد زى ة دليلو قراء
(5)

 
، ةببلغية كُب حذؼ الفاع  أك تقديره نكت.القراءتني كلتيهما سواءى االحتماالف كبلنبا علأ

العق  كلبلنتفاع هبا حسب ة حب ىذه األشياء كلكن ربت رقابى قد أطر اإلنساف عل كىي أف اهلل تعأب

اصيا لربو الكرٙب ُب ي اإلنساف كهبعلو مغلوب العق  ععمً كلكن الشيطاف بوسوستو يي ، أكامراهلل كنواىيو

 اتباع الشهوات. كاهلل أعلم.

                                                 

 4-( النم 1
 24-( النم 2
 198صػ 1( حبر العلـو جػ 3
 7 -( الكهف 4
 240صػ  1( مدارؾ التنزي  =تفسي النسفي جػ 5
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 :ُب تسميتها "شهوات"ة ببلغية مبينا نكت-اهلل عليو ة كقاؿ النسفي رضب

 قاؿ:، يات كليست بنفسها شهواتهى مشتػى ة أإهنا ُب اغبقيق، الذكات مصدراة ُب تسمي

أك  ة ُب كوهنا مشتهاة مبالغ األعياف ال ي ذكرىا شهواتو   ى عى جى .الشئ توقاف النفس إٔب"ة الشهو "

كأنو أراد زبسيسها
(1)

 بعها شاىده ن اتَّ عند اغبكماء مذمـو مى ة لى ذى مسرتى ة إذ الشهو " شهوات "بتسميتها  

.(ةنفسو بالبهيميى عل
(2)

 
 ؟حاٌمٕطشٝ ِب ِؼٕ

 :رضبو اهلل تعأب قاؿ الراغب األصفها٘ب 

كإمبا ، كذلك غي ؿبدكد القدر ُب نفًسو .ةتشبيهنا بالقنطر ة تيعرب بو اغبيا من اؼباؿ مقداره ة القنطر 

كؼبا قلنا اختلفوا ُب ، بالكثي  يستغنبالقلي  كآخر ال بَّ إنساف يستغنأري ، كالًغنى ة  ىو حبسب اإًلضاأ

كقي : ًمٍ ءي مىٍسًك ثورو ذىبا(.، ألف كمائتا دينار كقاؿ اغبسن:، ةه أقي : ىي أربعوف أكقيحدِّ 
(3)

 
 ؟"ح اٌّمٕطش"ٝ ِب ِؼٕ

 :النسفي رضبو اهلل تعأبقاؿ 

 ذىابو باإلنفاؽ ة لسرع" ذىبان " ي ظبيِّ  (ة)ًمنى الذىب كالفضة أك اؼبدأونة اؼبنضد(ة)اؼبقنطر 

: التفريق )كاػبي ( ظبيِّيت بو الختياؽبا ُب مشيهاة ك" أض  " ألهنا تتفرؽ باإلنفاؽ كالفىض 

  (ةماؼبسوَّ ) 
ي
 ة كىي العبلم "ةالسوم"من ة معلى اؼب

ى
" مهاكسوَّ ة أساـ الداب"  نمً ة يَّ رعً أك اؼب

(. الدنيا(ة )ذلك( اؼبذكور )متاع اغبيا, )كاغبرث( الزرع ة ىي األزكاج الثماني()كاألنعاـ
(4)

 

                                                 

 ( زبسيسها يعن: إظهار خستها. )الباحث(1
 240صػ  1( مدارؾ جػ 2
.، اؼبؤلف: أبو القاسم اغبسني بن ؿبمد اؼبعركؼ بالراغب األصفهاٗب )اؼبتوَب: 449صػ  2األصفها٘ب جػ  ( الكتاب: تفسي الراغب3

جامعة طنطا،  -: اؼبقدمة كتفسي الفاربة كالبقرة، ربقيق كدراسة: د. ؿبمد عبد العزيز بسيو٘ب، الناشر: كلية اآلداب 1، جزء (ىػ502
من سورة  113كحىت اآلية  -: من أكؿ سورة آؿ عمراف 3، 2، جزء 1جزاء: ـ، عدد األ 1999 -ىػ  1420الطبعة األكٔب: 

ـ، عدد  2003 -ىػ  1424الرياض، الطبعة األكٔب:  -النساء، ربقيق كدراسة: د. عادؿ بن علي الشًِّدم، دار النشر: دار الوطن 
ربقيق كدراسة: د. ىند بنت ؿبمد بن زاىد (كحىت آخر سورة اؼبائدة، -من سورة النساء  114: )من اآلية 5، 4، جزء 2األجزاء: 

 .2ـ، عدد األجزاء:  2001 -ىػ  1422جامعة أـ القرل، الطبعة األكٔب:  -سردار، الناشر: كلية الدعوة كأصوؿ الدين 
 241صػ  1( تفسي النسفي جػ 4
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)قيٍ  أىؤينػىبِّئيكيٍم خبىٍيو ًمٍن ذىًلكيٍم...( :ٍب قاؿ تعأب
(1)

 

 :رضبو اهلل تعأب قاؿ النسفي

(. ئيكيٍم خًبىٍيو ٌمن ذلكمؤينػىبٌ قيٍ  أى دىم ُب الدنيا أقاؿ )ىَّ ٍب زى 
(2)

 

 ا٠٢خ اٌضبٌضخ 

قولو ة اآلخر ة مقابلاؼباؿ كأسباب الدنيا ُب ة ُب التزىيد ُب اؼباؿ كتقلي  أنبية من اآليات الوارد

نٍػيىا كىمىا اغبٍىيىاة  يػىٍبسيطي الرٍِّزؽى ًلمىٍن يىشىاءي كىيػىٍقًدري كىأىرًحيوا بًاغبٍىيىا)اهللي  :تعأب نػٍ ة الد  ًإالَّ مىتىاعه(.ة يىا ُب اآٍلًخرى الد 
(3)

 

 اهلل عليو: ة رضبة قاؿ ابن عطي

، أغنيائهمى بعد ذلك على كؽبم سوء الدار أكبة ؼبا أخرب عمن تقدمت صفتو بأف ؽبم اللعن

ى كيقدر عل، يهب الكاأر اؼباؿ ليهلكو بو، اهللة و دبشيئأف ىذا كلَّ  :اؼبعن، ر شأهنم كشأف أمواؽبمكحقَّ 

 يعظم بذلك أجره كذخره.اؼبؤمن ل

ة . ٍب استجهلهم ُب قولو: كأرحوا باغبيا" يبسط " أهو مناقض، أم من التقدير (ري يقدً كى )كقولو: 

ما يتمتع بو : «اؼبتاع»ك  .يستمتع بو قليبل ٍب يفن ذاىب مضمح    متاعه ة اآلخر  إٔبة الدنيا كىي باإلضاأ

 كقاؿ الشاعر:ى فبا ال يبق

سبقت بو اؼبمات ىو اؼبتاع   سبتع يا مشعث إف شيئا
(4)       

 
أكالن بنيَّ جه  الكفار اؼبتعبدين للماؿ ُب  أف اهلل سبحانو كتعأبة الكريبة كالسر الببلغي ُب ىذه اآلي

اال متاع( ُب ىذاة الدنيا ُب اآلخر ة )كما اغبيا ٍب زىَّد أيها بقولو: ، الدنيا(ة قولو: )كأرحوا باغبيا
 

 

                                                 

 15-( آؿ عمراف1
 ( اؼبرجع نفسو2
 26 -( الرعد3
 311صػ  3 ( احملرر الوجيز ُب تفسي كتاب العزيز جػ4
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ر اؼبقصور عليو كِّ كني ، كاالستثناءى ختي أسلوب القصر بالنفاي ة الكريبة اعبزء من اآلي

ى أبل ينبغي لئلنساف أف يؤثًر القلي  اغبقي الفا٘بى علة اآلخر ة متاع قلي  ُب مقابل :أم، التحقيتنكيى 

 ،الكثي العظيم الباقي

 للتزىيد ُب الدنيا كاؼباؿ. كاهلل أعلم.ة الببلغة أهذا أسلوب بليغ غاي
 اٌشاثؼخ ا٠٢خ 

 :قولو تعأباؼباؿ من آيات التزىيد ُب 

نػىٍيكى ًإٔبى   نىاحىكى  )الى سبىيدَّفَّ عىيػٍ هيٍم كىالى ربىٍزىٍف عىلىٍيًهٍم كىاٍخًفٍض جى ا ًمنػٍ مىا مىتػٍَّعنىا بًًو أىٍزكىاجن

لًٍلميٍؤًمًننيى(.
(1)

 

 اهلل عليو: ة قاؿ البيضاكم رضب

( ال تطمح ببص نػىٍيكى أصناأان من  تػٍَّعنا بًًو أىٍزكاجان ًمنػٍهيٍم(مىا مى  ًإٔبرؾ طموح راغب ))الى سبىيدَّفَّ عىيػٍ

دكاـ اللذات. كُب  إٔب فضو و أإنو كماؿ مطلوب بالذات مي ما أكتيتى  إٔبة باإلضاأ ره أإنو مستحقى ، الكفار

ٌب أقد أف أحدان أكٌب من الدنيا أأض  فبا أك ل القرآف أرأ كٌبى من أي : عنو  حديث أيب بكر رضي اهلل تعأب

ة بأذرعات سبع قواأ  ليهود بين قريظ كالسبلـ كاَبة أنو عليو الصبلكركم . م صغيار عظيمان كعظَّ غَّ صى 

أقاؿ اؼبسلموف: لو كانت ىذه األمواؿ لنا ، ةكالنضي أيها أنواع البز كالطيب كاعبواىر كسائر األمتع

.ات ىي خي من ىذه القواأ  السبعسبع آي يتمعطً ينا هبا كأنفقناىا ُب سبي  اهلل أقاؿ ؽبم: لقد أي لتقوَّ 
(2)

 

، باختبلؼ يسية يبالكر ة ىذه اآلينفس الركايتني ُب تفسي أيضا  رضبو اهلل تعأبزـبشرم كنق  ال

 النصييب عن زيد بن رأيع عن أىبة ضبز ة ُب ترصبل كأخرجو ابن عد، بكر ٓب أجده عن أىب:ىأقاؿ احملش

ا عظيمن ر منو أقد حقَّ  من تعلم القرآف أظن أف أحدا أغن :رأعوعنو  رضي اهلل تعأبعن ابن مسعود ة عبيد

رضي اهلل اهتموه بالوضع. كأخرجو إسحاؽ كالطربم من حديث عبد اهلل بن عمر ة كضبز  .م صغياكعظَّ 

                                                 

 88 -( اغبجر1
لقد تتبَّع الباحث عن ىاتني الركايتني ُب ك  ما تيسر لو من كتب اغبديث أوجد أف الركاية األكٔب ).217صػ  3( تفسي البيضاكم جػ 2

د كالرقائق "البن )ينظر "الزى  قد ركاه ابن اؼببارؾ رضبو اهلل تعأب عن عمركبن العاص رضي اهلل تعأب عنهما ُب كتابو "الزىدكالرقائق".
 , كأماالركاية الثانية ألم يعثر عليها الباحث رغم حبث كثي. كاهلل أعلم.(275اؼببارؾ ص
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م ما صغَّراهلل أقد عظَّ ى أأض  فبا أعطً ى عطً أف أحدا أي ل القرآف أرأى عطً من أي : بلفظعنهما  تعأب

.م اهللما عظَّ كصغَّر 
(1)

 
 اٌٛصً:خثالغ

 :رضبو اهلل تعأبزـبشرم قاؿ ال

 : اهلل عليو كسلمى صل لرسولو تعأب : يقوؿقلتي ؟  ىذا دبا قبلوصً أإف قلت: كيف كي 

كىي القرآف ، ةضئيلة أهي إليها حقي  -مت كإف عظي  -ة نعم ال ي ك   ى العظمة النعم يتى قد أكتً 

أعليك أف تستغين بو(. ، العظيم
(2)

 
 األعٍٛة:خثالغ

أمواؿ الكفار  عن االلتفات إٔبى أف جاء النهة الكريبة األسلوب ُب ىذه اآلية كمن ببلغ

 كأسند أع  التمتيع إٔب، ُب التزىيد أيهاة للمبالغة دا بنوف التوكيد الثقيلكمؤكَّ ة هم صراحلني كأمتعتً وِّ ماؼبت

كجيئ باؼبفعوؿ اظبا موصوال لتدؿ ، االبتبلء ؽبمة ما أيو من حكم إٔبة إشار ج  شأنو ة ضمي العظم

 اهلل تعأبى كإنو صل، الدنيا كزخارأهاة اغبياة ك  ما أكٌب الكفار من أمتعى  بعموميتها علة "ما" اؼبوصول

زف كال ربه الرب الكرٙب أقاؿ: )كفرىم أسبلَّ ى  للعاؼبني أكاف وبزف علة ث رضبعً عليو كسلم كما أنو بي 

 :و اهلل تعأبرضب كما قاؿ اعببلؿ السيوطي،  عليو(

. )كال ربزف عليهم( إف ٓب يؤمنوا
(3)

 

 ٍب قاؿ ج  كعبل شأنو: )كاخفض جناحك للمؤمنني(.

 :رضبو اهلل تعأب قاؿ البقاعي 

أصحابو رضي اهلل عنهم بالرأق كاللني(. ة شر أتبعو أمره بعً ، كؼبا أمره ُب عشرهتم دبا أمر
(4)

 
  :ا٠٢خ اٌخبِغخ

                                                 

 588صػ  2( ىامش الكشاؼ جػ 1
 ( اؼبرجع نفسو2
 244صػ  1( تفسي اعببللني جػ 3
 88صػ  11( نظم الدرر ُب تناسب اآليات كالسور جػ 4
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نػىٍيكى ًإٔبى  :كبنحو ىذا األسلوب قولو تعأب ا ًمنػٍهيٍم زىٍىرى  )كىالى سبىيدَّفَّ عىيػٍ ة اغبٍىيىاة مىا مىتػٍَّعنىا بًًو أىٍزكىاجن

يػٍره كىأىبٍػقى  نٍػيىا لًنػىٍفًتنػىهيٍم ًأيًو كىرًٍزؽي رىبِّكى خى . (ىالد 
(1)

 

، عهم بوسبتيع الكفار دبا قد متَّ ة حبكمة الكريبة كعبل شأنو قد قد صرح ُب ىذه اآلي إال أنو ج 

 .الدنيا لنفتنهم أيو(ة اغبياة )زىر  أقاؿ:

 :رضبو اهلل تعأب قاؿ أبوحٌياف األندلسي

د السبيقاؿ: ة ع بو الكفر تِّ ما مي  بالصرب كبالتسبيح جاء النهي عن مد البصر إٔب كؼبا أمره تعأب

بو من ماؿ  كال تعجب يا ؿبمد فبا متعناىم : ىذاى عل ع بو الكفار... قي : كاؼبعنتِّ ما مي  البصر إٔب

كإهنا عما قلي  ، ال ي ال بقاء ؽبا كال دكاـة أإمبا ذلك كلو كالزىر ، كبنني كمنازؿ كمراكب كمبلبس كمطاعم

اهلل ى اهلل عليو كسلم أاؼبراد أمتو كىو كاف صلى كتزكؿ. كاػبطاب كإف كاف ُب الظاىر للرسوؿ صل تفن

 : كىو القائ  ُب الدنيا، عند اهلل من ك  أحد الدنيا كأعلق دباة عليو كسلم أبعد شيء عن النظر ُب زين

. ا أيها إال ما أريد بو كجو اهللملعوف مة ملعون
(2)

 

ك" ؽبوا كلعبا " أمن "متاعا"  :ةكللتزىيد ُب الدنيا كزخارأها قد ظباىا القرآف الكرٙب ُب آيات كثي 

 . ةىذه اآليات اؼبذكور آف اغبكيم أيها "متاعا "ر اآليات ال ي ظباىاالق
 :٠خ اٌغبدعخا٢

 :قولو تعأب 

تىاعي اغبٍىيىا يػٍره كىأىبٍػقى ة )كىمىا أيكتًيتيٍم ًمٍن شىٍيءو أىمى نٍػيىا كىزًينىتػيهىا كىمىا ًعٍندى اللًَّو خى أىأىبلى تػىٍعًقليوفى(. ى الد 
(3)

 

 :رضبو اهلل تعأب قاؿ التسرتم

 منو حرموة نٍيا(قاؿ: من أخذ من الدنيا بشهو الد  ة )كىما أيكتًيتيٍم ًمٍن شىٍيءو أىمىتاعي اغبٍىيا :قولو تعأب

                                                 

 131 -( طو1
، 1377صػ  1، كأخرج ىذه الركاية اين ماجو ُب سننو بركاية أيب ىريرة رضي اهلل عنو، سنن ابن ماجو جػ 399صػ  7( البحر احمليط جػ 2

 بركاية أيب الدرداء رضي اهلل تعأب عنو. 191كأخرجو ابن اؼببارؾ ُب كتابو الزىد كالرقائق صػ 
  60 -( القصص3
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لزمو ٓب وبـر  قٍّ غبًى ك دخلت بنفسو أة كمن أخذ منها لضركر ، ما ىو خي منهاة اهلل ُب الدنيا كاآلخر 

.(ىلى الدرجات العي ة كُب اآلخر ، اغبق عز كج ة كؿببة العبادة لذ، ما ىو خي ُب الدنيا
(1)

 

 اهلل عليو:ة كقاؿ ابن عاشور رضب

 معكل )إف نتبع اؽبد: قوؽبمى ذكَّرىم اهلل بنعمو عليهم تذكيا أيدًمج ُب خبلؿ الردِّ علؼبا  

(نتخطف من أرضنا
(2)

أعقبو بأف ك  ما أكتوه  (إليو شبرات ك  شيء رزقا من لدنا ذبب): بقولو

ا ما عند اهلل كأم، كمن زينتها كاللباس كاألنعاـ كاؼباؿ، الدنيا كاألمن كالرزؽة ىو من متاع اغبياة من نعم

.. .ةاؼبطلوبة لئبل وبسبوا أف ما ىم أيو من األمن كالرزؽ ىو الغايى من ذلك كأبق خية من نعيم اآلخر 

ف اإليتاء شائع ُب اؼبناأع كما دؿ عليو اؼبقاـ أل (ءو يٍ شى )كاؼبراد من  (ما أكتيتم )( بياف ؿءو يٍ شى  نٍ مً )ك

. إعطاء ما ينفع
(3)

  

كقد التفت الكبلـ من  اػبطاب: إٔبة االلتفات من الغيبف سر ُب بياأيضا كقاؿ ابن عاشور 

اػبطاب ُب قولو )أكتيتم( ألف ما تقدـ من الكبلـ أكجىبى توجيو  من قولو )أكٓب مبكن ؽبم حرما( إٔبة الغيب

إليهم(. ة التوبيخ مواجه
(4)

 

ع ما وبسن األجساـ... كتفرَّ  :ةكالزينكاؼبتاع: ما ينتفع بو زمنا ٍب يزكؿ... :ة"اؼبتاع" ك الزين ا معننن كقاؿ مبيػِّ 

ـه اػبرب ىذاى عل طريق ى وا بعقوؽبم علعدـ عق  اؼبخاطبني ألهنم ؼبا ٓب يستدلى توبيخي كتقريرم عل استفها

؟)أأبل يعقلوف( ؟ئلوا:أىم كذلكمن أأسد عقلو أسي ة منزلاػبي نزلوا
(5)          

 
 :ا٠٢خ اٌغبثؼخ

                                                 

ىػ(، صبعها: أبو بكر 283د اهلل بن يونس بن رأيع التيسرتم )اؼبتوَب: ، اؼبؤلف: أبو ؿبمد سه  بن عب118صػ  1( تفسي التسرتم جػ 1
 -بيكت، الطبعة: األكٔب  -ؿبمد البلدم، احملقق: ؿبمد باس  عيوف السود، الناشر: منشورات ؿبمد علي بيضوف / دارالكتب العلمية 

 ىػ1423
 .( اآلية نفسها4. 57 -( القصص2
 154صػ  20( التحرير كالتنوير جػ 3
 اؼبرجع نفسو (4
 ( اؼبرجع نفسو5
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الدنيا كزينتها" كقوب  ة ي ما أكٌب الناس من شيء "متاع اغبياظبيِّ اؼبذكورة آنفان ة ككما أف ُب اآلي

تىاعي اغبٍىيىا :لالشور ة ُب سور  كذلك قاؿ تعأب،  "ى بقولو: "ما عنداهلل خي كأبق ا أيكتًيتيٍم ًمٍن شىٍيءو أىمى ة )أىمى

يػٍره كىأىبٍػقى  نٍػيىا كىمىا ًعٍندى اللًَّو خى ٍم يػىتػىوىكَّليوفى(.رىهبًِّ ى لًلًَّذينى آمىنيوا كىعىلى ى الد 
(1)

 

بعد قولو )خي ة ( أف زيد ُب ىذه اآليالقصصة كبني ال ي سبقتها )ُب سور ة كالفرؽ بني ىذه اآلي

 .رهبم يتوكلوف(ى قولو )للذين آمنوا كعل (ىكأبق

 :رضبو اهلل تعأب قاؿ البغوم

ة  اآلخر  إٔب اأإذا صار يتمتعاف هبا  اأيو بياف أف اؼبؤمن كالكاأر يستوياف ُب أف الدنيا متاع ؽبم

.كاف ما عند اهلل خيا للمؤمنني(
(2)

 

مع الوصفني اؼبذكورىيًن ُب  -ل سبع صفات أخر  نو كتعأب سبحابنيَّ ة التالية ٍب ُب اآليات الثبلث

 .ىا كأبقؼبن يكوف ؽبم ما عنداهلل خي  -ة ىذه اآلي

ٍبًٍ كىا:أقاؿ تعأب بىائًرى اإٍلً كىالًَّذينى اٍستىجىابيوا * ٍلفىوىاًحشى كىًإذىا مىا غىًضبيوا ىيٍم يػىٍغًفريكفى )كىالًَّذينى هبىٍتىًنبيوفى كى

ٍم كىأىقىاميوا الصَّبلى  نػىهيٍم كىفبَّا رىزىقٍػنىاىيٍم يػيٍنًفقيوفى ل كىأىٍمريىيٍم شيورى ة ًلرىهبًِّ كىالًَّذينى ًإذىا أىصىابػىهيمي اٍلبػىٍغيي ىيٍم * بػىيػٍ

 3(*يػىٍنتىًصريكفى 

ٓب يكتف بالتزىيد  تعأبالذكر اغبكيم أنو سبحانو ك ة من ببلغة عظيمة بلغاألسلوب ب كُب ىذا

اػبي األبدم  كأرشدىم إٔب، ةعباده اؼبؤمنني برناؾبا كامبل للفوز ُب اآلخر ى ب  كأعط، الدنياة ُب أمتع

 السرمدم إرشادا جامعا كامبل ألو اغبمد كلو كالثناء.
 ذ: خٚاٌزبعؼخ ٚاٌؼبششح فٟ اٌزض١٘اٌضبِٕ ا٠٢بد

 :كمن أبلغ أساليب النظم اغبكيم ُب التزىيد ُب اؼباؿ قولو تعأب

ٍن يىٍكفيري بًالرَّضٍبىًن لًبػيييوهًتًٍم سيقيفنا ًمٍن ًأضَّ ة كىاًحدى ة )كىلىٍوالى أىٍف يىكيوفى النَّاسي أيمَّ  كىمىعىارًجى ة عبىىعىٍلنىا ًلمى

نٍػيىاة كىزيٍخريأنا كىًإٍف كي   ذىًلكى لىمَّا مىتىاعي اغبٍىيىا *ريرنا عىلىيػٍهىا يػىتًَّكئيوفى كىلًبػيييوهًتًٍم أىبٍػوىابنا كىسي  *عىلىيػٍهىا يىٍظهىريكفى   الد 
                                                 

 36 -( الشورل 1
 197صػ  7( معآب التنزي  = تفسي البغوم جػ 2
 39 - 37( الشورل: 3
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(. *ًعٍندى رىبِّكى لًٍلميتًَّقنيى  ةي كىاآٍلًخرى 
(1)

 

 :قاؿ أبوالسعود رضبو اهلل تعأب

ره عند اهلل عز قدة متاع الدنيا كدناءة  غبقار استئناؼ مبنيِّ  (ةكاحدة )كلوال أف يكوف الناس أم 

 ةرأكا أىلو ُب سعشأنو حبيث لوال أف ال يرغب الناس غببهم الدنيا ُب الكفر إذا ة أف حقار  كج  كاؼبعن

ٍن  ):كذلك قولو تعأبة اػببلئق كأدناىم منزل شر  كتنعم أيجتمعواعليو ألعطيناه حبذاأيه من ىو  عبىىعىٍلنىا ًلمى

منها(.ة ذأم متخى ، (ةقيفنا ًمٍن ًأضَّ يىٍكفيري بًالرَّضٍبىًن لًبػيييوهًتًٍم سي 
(2)

 

بػ"الرضبن" بدال من اسم ة عن نفسو الكريب  سبحانو كتعأب)ؼبن يكفر بالرضبن( عربَّ  :قولو تعأب

 ؟أما ىو السر الببلغي ُب ذلك، ةاعببلل

ِـّ  )بالرضبن( :رضبو اهلل تعأب قاؿ البقاعي ة الدنيا من جهة حقار ى عل دلي ه .ةالرضب أم العا

ال ي ة الكاأر لوال العلى لتناىي بسط النعم عل ةه يمقتضً ة الرضبة أف صفى كعل، د اؼبمقوتبعى طائها للمي إع

ذكرىا سبحانو من الرأق باؼبؤمنني(.
(3)

 

 )لبيوهتم( قاؿ:  :ُب قولو تعأبل أخر ة ببلغية كتكذكر البقاعي أيضا ن

ؽبم من مبلبسهم كمراكبهم ما ى دؿ عل، اؼبظركؼة كؼبا كاف تزيني الظرؼ دائمان حبسب زين

ريق اإلبداؿ طى بدؿ االشتماؿ ألف سوقو عل أقاؿ مبدالن من )ؼبن(، اؼبنازؿة بزين كغي ذلك من أمورىم

م م كصفاء أكقاهتً ىدكء باؽبً ى عل دؿَّ )كسررا عليها يتكئوف( (أركع: )لبيوهتم( أم ال ي ينزلوهنا )سقفان 

ة أم ذىبان كزين من غي ذلك بقولو: )كزخرأان(ى ما ال يتناى ىعل كدؿَّ  م بقولو: )عليها يتكئوف(كأحواؽبً 

.ةكاملة  عام
(4)

 

                                                 

 35-33 -( الزخرؼ1
 46صػ  8( تفسي أيب السعود جػ 2
  425صػ  17( نظم الدرر ُب تناسب اآليات كالسور جػ 3
 426، 425صػ  17( نظم الدرر ُب تناسب اآليات كالسور جػ 4
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بعد ذكر صبيع أسباب  - التزىيد ُب اؼباؿ قولو تعأبى علة الدال -ة اعبامعة الببلغية كالنكت 

ألف أكرب طواغيت العآب من الغربيني الذين قد هنبوا ، آخر ما كاف  أف يتصور الرتؼ كالتنعم إٔب

قدره ٓب يصنعوا ألنفسهم من أسباب الرتؼ  قدرَّ قدرا ال يي ة عات ُب العآب كصبعوا من الذىب كالفضاجملتم

نٍػيىا كىاآٍلًخرى ة )كىًإٍف كي   ذىًلكى لىمَّا مىتىاعي اغبٍىيىا :قولو تعأب -كر ُب ىذه اآليات الثبلث اؼبباركات ما ذي  ة الد 

ًعٍندى رىبِّكى لًٍلميتًَّقنيى(.
(1)

أسلوب القصر كما أسره كثي من ة ستخدـ ُب ىذا اعبزء من اآليأإنو قد ا

اؼبفسرين
(2)

)متاع  :"إال" كمستخدما أسلوب القصر قاؿ تعأب ا" دبعنك "ؼبَّ ة حيث جعلوا "إف" ناأي 

 .الدنيا(ة اغبيا

 كىو، ةىي اآلخر ة دناءهتا كأف ؽبا ضر ى ها داؿ علأم ال ي اظبي الدنيا(ة قاؿ البقاعي: )متاع اغبيا

منقطع باؼبوت(. 
(3)

 

 :ا٠٢خ اٌذبد٠خ ػششح فٟ اٌزض١٘ذ

الدنيا بتسميها "متاعا" كذلك زىد أيو ة د القرآف اغبكيم ُب اؼباؿ كغيه من أمتعككما زىَّ 

 :الدنيا "ؽبوا كلعبا" أمنها قولو تعأبة اغبياة بتسمي

ًذًه اغبٍىيىا  ٍوه كىلىًعبه كىًإفَّ اة )كىمىا ىى نٍػيىا ًإالَّ ؽبى ارى اآٍلًخرى الد  انيوا يػىٍعلىميوفى(. ة لدَّ يى اغبٍىيػىوىافي لىٍو كى ؽبًى
(4)

 

 :ةالكريبة ُب ىذه اآلية األسرار الببلغي

األسلوب الذم قاؿ , -النفي كاالستثناء -الدنيا "ؽبوا كلعبا" بأسلوب القصر ة قد ظبيت اغبيا

 عنو اإلماـ عبدالقاىر اعبرجا٘ب: 

ينكره  الذممر أيكوف لؤل، ك "إف ىو إال كذا"، : "ما ىذا إال كذا"كأما اػبرب بالنفي كاإلثبات كبو

و ؼبن يدأع أف يكوف قلتى ، اؼبخاطب كيشك أيو. أإذا قلت: "ما ىو إال مصيب" أك: "ما ىو إال ـبطئ"

                                                 

 35 -( الزخرؼ1
 .47-46صػ  8كتفسي أيب السعود جػ  413صػ  1( أنظر تفسي ابن عباس جػ 2
 426صػ  17( نظم الدرر ُب تناسب اآليات كالسور جػ 3
 64 -( العنكبوت 4
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ٓب تقلو إال كصاحبك يتوىم ، كإذا رأيت شخصا من بعيد أقلت: "ما ىو إال زيد"، ما قلتى األمر عل

ُب اإلنكار أف يكوف "زيدا"(. دِّ كهبً ، نو إنساف آخركأ، أنو ليس بزيد
(1)

 

ة نكار مغركرين باغبياأشد إة رين لآلخر ؼبا كاف اؼبخاطبوف )اؼبشركوف( منكة الكريبة أفي ىذه اآلي

نٍػيىا مبىيوتي كىكبىٍيىا كىمىا كبىٍني دبىبػٍعيوًثنيى( يىاتػينىا الد  الدنيا يقولوف: )ًإٍف ًىيى ًإالَّ حى
(2)

ختي ُب الرد عليهم ألذلك ا 

ىذا ُب ربقي  -الدنيا إال ؽبو كلعب( ة أسلوب القصر بالنفي كاالستثناء أقاؿ ج  شأنو: )كما ىذه اغبيا

 :ةأيضا جيئ دبؤكدات عديدة كُب إثبات اآلخر ، الدنيا كالتزىيدة اغبيا

يب القصر كاستخدـ من أسال، ةاؼبؤكدة خربىا "البلـ القسميى " كأدخلت علفَّ : جيئ بػ"إأكالن 

ؽبي اغبيواف( كزيد عليو للتنبيو اؼبزيد ة أقي : )كإف الدار اآلخر ، كجيئ بضمي الفص ة تعريف طرُب اعبمل

 قولو: )لوكانوا يعلموف(.، ةالدنيوية كاالهنماؾ ُب لذات اغبيا، ةجهلهم ُب إنكار اآلخر ى عل

 قاؿ:، أيضاة ُب ىذه اآليل أخر ة نكات ببلغية عد إٔب رضبو اهلل تعأب كأشار اإلماـ البيضاكم

نٍيا(ة )كىما ىًذًه اغبٍىيا ٍوه ) .ةىي ال تزف عند اهلل جناح بعوضربقي ككيف ال ك ة إشار  الد  ًإالَّ ؽبى

) كىًإفَّ ٍب يتفرقوف متعبني. )ة جوف بو ساعكيلعب بو الصبياف هبتمعوف عليو كيبتهى إال كما يله كىلىًعبه

ارى  يى اغبٍىيىواة اآٍلًخرى  الدَّ ة أك ىي ُب ذاهتا حيا، االمتناع طرياف اؼبوت عليهة اغبقيقية ؽبي دار اغبيافي(ؽبًى

كاكان كىو أبلغ من ة اف" أقلبت الياء الثانييى كأصلو "حيػى ة "كاغبٍىيىوافي" مصدر حني ظبي بو ذك اغبيا .ةللمبالغ

ىنا. )لٍو كانيوا ىاا كلذلك اختي عليهة كاالضطراب البلـز للحياة بلف من اغبركعى ؼبا ُب بناء أػى ة اغبيا

الزكاؿ(.ة سريعة أيها عارضة كاغبياة ٓب يؤثركا عليها الدنيا ال ي أصلها عدـ اغبيا يػىٍعلىميوفى(
(3)

 
  :ا٠٢خ اٌضب١ٔخ ػششح

اؼبنفقوف ُب سبي  اهلل ، مم الكرٙب أعماؽبى صوف لرهبِّ كؼبا كاف اؼبخاطبوف اؼبؤمنوف اؼبتقوف اؼبخلً 

نا ؽبم إال أنو قد متيقَّ ة اآلخر ة دنيا كاضحا ؽبم كالبعث بعد اؼبوت كدكاـ اغبياككاف عدـ ثبات ال، مأمواؽبى 

                                                 

 332( دالئ  االعجاز صػ 1
  37-( اؼبؤمنوف2
ٓب يؤثركا عليها الدنيا..." يدؿ على أف "لو" عندالبيضاكم . كقوؿ البيضاكم بعد "لوكانوا يعلموف" 199صػ  4( تفسي البيضاكم جػ 3

 شرطية. لذلك أخرج اؼبفسر جواب "لو" اؼبقدر. )الباحث(
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اهلل عليو ى ؿبمد صلة ُب سور  بعضهم شيئ من الذىوؿ عما ىم مؤمنوف بو أقاؿ تعأبى لوحظ عل

ٍوه كىًإٍف تػيٍؤًمنيوا كىتػىتػَّقيوا يػيٍؤًتكيٍم أي ة )ًإمبَّىا اغبٍىيىا كسلم:  نٍػيىا لىًعبه كىؽبى جيورىكيٍم كىالى يىٍسأىٍلكيٍم أىٍموىالىكيٍم(الد 
(1)

 

أنو يستعم  أيما يكوف معلوما  أهنا استخدـ أسلوب القصر "إمبا"الذم قاؿ عنو الببلغيوف:

 اإلماـ عبدالقاىر اعبرجا٘ب:  عند اؼبخاطب. كقاؿ

. ال هبهلو اؼبخاطب كال يدأع صحتو أف ذبيئ ػبربى عل"إمبا " اعلم أف موضوع 
(2)

 

خاطب كال ينكره أف يكوف ما استعم  لو فبا يعلمو اؼب أم "إمبا" , كأص  الثالثً القزكيين: كقاؿ 

"كإمبا ىو صاحبك القدٙب" ؼبن يعلم ، كقولك: "إمبا ىو أخوؾ"،  أم النفي كاالستثناء,عكس الثا٘ب ى عل

كعليو قوؿ أيب ، الصاحبة بو كتريد أف ترققو عليو كتنبهو ؼبا هبب عليو من حق األخ كحرم ر  قً ذلك كيي 

 الطيب "ُب كاأور":

 3من كاص  األكالد .. طع أحن.إمبا أنت كالد كاألب القا

ليبين عليو  ره منو باألمر اؼبعلوـً الوالد.....كلكنو أراد أف يذكِّ ة م كاأورنا أنو دبنزلعلً د أف يي رً ٓب يي 

ما يوجبو(.  استدعاء
(4)

أسلوب القصر بػ"إمبا" ة ه اآليالنظم القرآ٘ب أنو استخدـ ُب ىذة أهذا من ببلغ 

ىذه  الدنيا أجاءت لتنبيههم إٔبة اغبياة كىم يعرأوف حقيق .ةألف اؼبخاطبني ىنا ىم اؼبؤمنوف باآلخر 

 .ةاغبقيق
 : ػششح ا٠٢خ اٌضبٌش

ة ا)اٍعلىميوا أىمبَّىا اغبٍىيى  :الدنيا قولو تعأبة اغبياة ُب التزىيد ُب اؼباؿ كغيه من أمتعة من اآليات الوارد

ٍوه كىزًينى  نٍػيىا لىًعبه كىؽبى ثىً  غىٍيثو أىٍعجىبى اٍلكيفَّارى نػىبىاتيوي ٍبيَّ ة الد  ًد كىمى اثػيره ُب اأٍلىٍموىاًؿ كىاأٍلىٍكالى نىكيٍم كىتىكى  كىتػىفىاخيره بػىيػٍ

 ةًمنى اللًَّو كىرًٍضوىافه كىمىا اغبٍىيىا ةعىذىابه شىًديده كىمىٍغًفرى ة ًهيجي أػىتػىرىاهي ميٍصفىراا ٍبيَّ يىكيوفي حيطىامنا كىُب اآٍلًخرى يى 

                                                 

 36 -( ؿبمد 1
 330( دالئ  االعجاز صػ 2
 ينظر ديواف اؼبتنيب ص - 3
 124( اإليضاح ُب علـو الببلغة صػ 4
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نٍػيىا ًإالَّ مىتىاعي اٍلغيريكًر(. الد 
(1)

 

الذم قاؿ  -بػ"اعلموا" ة بأبلغ أسلوب: أقد ابتدأت اآلية قد كرد مضموف التزىيد ُب ىذه اآلي

 اهلل عليو: ة ماـ ابن عاشور رضبعنو اإل

ره إليو(. جدير بتوجو الذىن بشراشً ى لقى ف بأف ما سيي ه يؤذً ككبوً "اعلموا اأتتاح الكبلـ ب" 
(2)

 

ة اؽبمز ة "كأمبا" اؼبفتوحقاؿ عنها اؼبفسر اؼبذكور آنفا:  ال ي -كاختي بعده أسلوب القصر بػ "أمبا" 

.اغبصرة ُب إأادة اؽبمز ة اؼبكسور  أخت "إمبا"
(3)

 

، كمر بينكتفاخ، ةكزين، كؽبو، لعبأمور: ة الدنيا ُب طبسة رت اغبياىذا قصكبأسلوب القصر 

الكفار نباتو ٍب يهيج أرتاه مصفرا  بى أعجى  بغيثو  -تشبيو سبثي  -هت ٍب شبِّ ، كتكاثر ُب األمواؿ كاألكالد

 ٍب يكوف حطاما. قاؿ ابن عاشور:

ربقيا غباصلها كتزىيدا أيها ألف التعلق ة أهنا زائلى علة ر الدنيا حباؿ ؿبقَّ ة أضرب ؽبم مث  اغبيا

هبا يعوؽ عن الفبلح(. 
(4) 

ال ي ريغِّبتى ُب الزىد ة اغباضر أم  الدنيا(ة و أقاؿ قاصران قصر قلب: )إمبا اغبيكقاؿ البقاعي:  

.أيها
(5) 

 ُب شرح ىذا التمثي :ة كقاؿ ابن عطي 

أما دكف ة ىذا اؼبثاؿ: أف اإلنساف ينشأ ُب حجر فبلكة كصور  .مث  الدنيا.... ٍب ضرب تعأب

أيشيب ، ٍب يأخذ بعد ذلك ُب اكبطاط، د كيغشاه الناسكيكسب اؼباؿ كالولل كيقوى  ب  ذلك أيشً 

، كتصي أموالو لغيه، أمره كيبوت كيضمح   ، كتصيبو النوائب ُب مالو كذريتو، كيضعف كيسقم

                                                 

 20 -( اغبديد1
 293صػ  27( التحرير كالتنوير جػ 2
 401صػ  27رير كالتنوير جػ ( التح3
 400صػ  27( التحرير كالتنوير جػ 4
 278صػ  19( نظم الدرر ُب تناسب اآليات كالسور جػ 5
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أصاب أرضا أنبت عن ذلك الغيث نبات معجب أنيق. ٍب ىاج: أم يبس مطر  مث ي ه أأمري ، رسوموكتغي 

(. ح كاضمح َّ ؽ بالريا ٍب تفرَّ ، مٍب ربطَّ ، كاصفرَّ 
(1)

 

 ":ة "لعب" ك"ؽبو" ك "زين كقاؿ السمعا٘ب اؼبركزم مبينا معن

ما شغ  عن  أك ك   ، اهلل. كاؼبراد بو: ك  ما أريد بو غيي ن بوتزيَّ ي كيي لهى بو كيي  بي لعى أم: ىي ما يي 

 كاللهو النساء.، . كيقاؿ: اللعب األكالدكشربه  الدين. كيقاؿ: لعب كؽبو: أك ه 

 بعض.ى أم: تفاخر من بعضكم عل)كتفاخره بينكم( :كقولو تعأب

. األكالد كاألمواؿة ؿ بكثر أم: تطاكي  كقولو: )كتكاثر ُب األمواؿ كاألكالد(
(2)

 

 نا الفرؽ بني التفاخر كالتكاثر: كقاؿ السمعا٘ب مبي

بل يكوف إال أكأما التكاثر ، ف التفاخر قد يكوف فبن لو كلد كماؿ مع من ال كلد لو كال ماؿإ

ن لو كلد كماؿ مع من لو كلد كماؿ(.فب
(3)

 

 من اهلل كرضواف( قاؿ أبو السعود:ة عذاب شديد كمغفر ة كُب اآلخر ):ٍب قاؿ تعأب

شأف ة أخام أمر الدنيا تزىيدا أيها كتنفيا عن العكوؼ عليها أشي إٔبة حقار  تنيِّ كبعد ما بػي 

هبا األليم كقد مها اؼبقيم كربذيرا من عذاكعظم ما أيها من اللذات كاآلالـ ترغيبا ُب ربصي  نعية اآلخر 

الدنيا ة يما أص  من أحواؿ اغبياألنو من نتائج االهنماؾ أ عذاب شديد(ة األخر  ذكر العذاب أقي  )كَب

. ال يقادر قدره عظيم )من اهلل كرضواف( (ةعظيم (ة)كمغفر 
(4)

 

يعين أف تنكي  واف"" ك"رضة ُب تنكي "مغفر ة الببلغية النكت إف أباالسعود أشار إٔب يعن

 ."مغفرة" ك "رضواف " للتعظيم كالتفخيم

 :ةالكريبة من ىذه اآلية النظم اغبكيم أف ىذه اعبملة كما أعظم ببلغ 

                                                 

 267صػ  5( احملرر الوجيز ُب تفسي الكتاب العزيز جػ 1
أضبد اؼبركزل السمعا٘ب  ، اؼبؤلف: أبو اؼبظفر، منصور بن ؿبمد بن عبد اعببار ابن374صػ  5( تفسي القرآف اغبكيم للسمعا٘ب جػ 2

 -ىػ(، احملقق: ياسر بن إبراىيم كغنيم بن عباس بن غنيم، الناشر: دار الوطن، الرياض 489التميمي اغبنفي ٍب الشاأعي )اؼبتوَب: 
 ـ1997 -ىػ1418السعودية، الطبعة: األكٔب، 

 375 -374صػ  5( اؼبرجع نفسو جػ 3
 211صػ  8( تفسي أيب السعود جػ 4
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ة الدنيوية ع أيها بني جه ي اؼباؿ كاغبيامن اهلل كرضواف( قد صبيً ة عذاب شديد كمغفر ة )كُب اآلخر 

 ا.معن ة كالضررية كأمتعتها النفعي

 اهلل عليو حيث قاؿ: ة السعود رضباؼبفسر أبو كإليو أشار  

عن سعيد  .ةاآلخر  إٔبة الدنيا إال متاع الغركر( أم ؼبن اطمأف هبا كٓب هبعلها ذريعة كما اغبيا )

طلب رضواف  تك إٔبكأما إذا دعى ، ةتك عن طلب اآلخر ؽبى اهلل عنو:الدنيا متاع الغركر إف أى بن جبي رضي 

.ةالوسيلأنعم اؼبتاع كنعم  اهلل تعأب
(1)

 

ككصفو ة اعبملىذه قدـ ذكر العذاب ُب  كىو أنو سبحانو كتعأب، كىنا سر ببلغي آخر أيضا

الذم قد مر من  -مستخدما أسلوب القصر بالنفي كاالستثناء  -ٍب، كالرضوافة كذكر بعده اؼبغفر ة بالشد

 إال متاع الغركر(.  الدنياة )كما اغبيا :قاؿ -قب  أنو يستعم  حيثما يكوف اؼبخاطب منكرا للخرب

الدنيا أينهمكوف ُب ة كالسر ُب ذلك أف أكثر الناس يغرتكف باغبيا، بالتحذيرة أقد ختم اآلي

 قاؿ: ، اهلل عليوة ر البقاعي رضبىذا السر الببلغي أشا كإٔبة لذاهتا كينسوف اآلخر 

: أتبعو الصنف الناجي. أقاؿ، الككؼبا قدـ ما ىو السبب األغلب ألف أكثر اػبلق ى

ر دبا صنعو لو ُب الدنيا أم اؼبلك األعظم ؼبن يذكي  ُب اإليباف )من اهلل( األكٔبة ألى  الدرج أم(ة)كمغفر 

العليا ة ألى  الدرج كرجع إليو ُب التطهر من عيوبو )كرضواف(، اب من ذنوبوعظمتو سبحانو كجبللو أت

ى تقسيم للدنيا علة اآليأآخر ، شكره ببذؿ كسعو أيما يرضيوه حق رى ن أقب  عليو سبحانو أشكى كىم مى 

أف الذم ذكره أكالن ىو  أاؼبعن، أهنا ال تكوف إال كذلكة اآلي ؿى كر أكَّ لئبل يظن من حصرىا أيما ذي ة اغبقيق

 تؤدم إٔبة عرأكنظر توحيد هلل كتعظيم كمة كما كاف منها من إيباف كطاع، األغلب ألحواؽبا كعاقبتو النار

. أهو آخره ال دنيا، عبدان باران كتكنظرىا اعتأخذىا تزكدان 
(2)

 

.شاءاهلل تعأب الباب األكؿ كسيليو الباب الثا٘ب إفى انته

                                                 

 نفسو( اؼبرجع 1
 291-290صػ  19( نظم الدرر ُب تناسب اآليات كالسور جػ 2
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ٓ ثالغ: اٌجبة اٌضبٟٔ اٌذمٛق ٚاٌّؼبِالد أدىبَ اٌمشآْ اٌذى١ُ فٟ ث١بْ خ ِِ

 خاٌّب١ٌ

 أصلني:ى كيشتم  عل

 .ةالقرآن الحكيم في بيان أحكام الحقوق المالية من بالغ: الفصل األول

 مباحث:ة ثبلثى كيشتم  عل

 .ةالقرآن الحكيم في بيان أحكام الوصية المبحث األول:من بالغ

 .ىالقرآن الحكيم في بيان حقوق اليتامة من بالغ: المبحث الثاني

 .ةالقرآن الحكيم في بيان حقوق النساء المالية المبحث الثالث من بالغ

 .ةالت الماليالقرآن الحكيم في بيان أحكام المعامة من بالغ: الفصل الثاني

 : مبحثنيى كيشتم  عل

 القرآن الحكيم في بيان أحكام البيع والشراء.ة من بالغ: المبحث األول

 .ان أحكام الديون والنهي عن الرباالقرآن الحكيم في بية من بالغ: المبحث الثاني
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 ١خاٌمشآْ اٌذى١ُ فٟ ث١بْ أدىبَ اٌذمٛق اٌّبٌخ ِٓ ثالغ: اٌفصً األٚي

 النفعي بللجانة و اؼبعجز اىتمامان كبيان بببلغتأكٔب  ب األكؿ أف القرآف اغبكيمالبا ُبقد لوحظ 

 –اإلنساف ى رم للماؿ عللضر كىو اعبانب اأال  –أنو ٓب ييهًم  اعبانب اآلخرأيضان لوحظ كما ,لماؿ ل

أكامراهلل باد العليلتـز ة ذلك أف تػيبػىنيَّ ُب الذكر اغبكيم أحكاـ اغبقوؽ كاؼبعامبلت اؼباليى من مقتضككاف 

صبلح ُب قياـ كإ كأوائده دبناأع اؼباؿ واعلينتفكسب اؼباؿ كإنفاقو كتقسيمو كتبادلو ك كينتهوا عن نواىيو ُب  

ُب القرآف اغبكيم قد بػىنيَّ اهلل العليم اغبكيم ة كهبتنبوا مضارَّه أيها أهناؾ آياته كثي ة كاؼبادية حياهتم الركحي

البحث  ُبة الرسالمن  ٘بأبلغ بياف ألذلك كىضىعى الباحث الباب الثاة اؼباليأيها أحكاـ اغبقوًؽ كاؼبعامبلًت 

 .ةاؼبالياغبقوؽ كاؼبعامبلت أحكاـ القرآف اغبكيم ُب آيات ة عن ببلغ
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 خاٌٛص١ا١ٌّشاس ٚ اٌمشآْ اٌذى١ُ فٟ ث١بْ أدىبَخ اٌّجذش األٚي: ِٓ ثالغ

 :ِٓ آ٠بد أدىبَ اٌٛص١خاألٌٚٝ  بد اٌضالسا٠٢

 :قولو تعأب 
رنا اٍلوىًصيَّ ) يػٍ ٍعريكًؼ حى ة كيًتبى عىلىٍيكيٍم ًإذىا حىضىرى أىحىدىكيمي اٍلمىٍوتي ًإٍف تػىرىؾى خى ٍيًن كىاأٍلىقٍػرىًبنيى بًاٍلمى قاا   لًٍلوىاًلدى

عىوي أىًإمبَّىا ًإشٍبيوي عىلى  -اٍلميتًَّقنيى ى عىلى  ٍن بىدَّلىوي بػىٍعدىمىا ظبًى ليونىوي ًإفَّ ى أىمى يعه عىًليمه  الًَّذينى يػيبىدِّ أىمىٍن خىاؼى ًمٍن  اللَّوى ظبًى

نػىهيٍم أىبلى ًإٍٍبى عىلىٍيًو ًإفَّ اللَّوى غىفيوره رىًحيمه" نػىفنا أىٍك ًإشٍبنا أىأىٍصلىحى بػىيػٍ ميوصو جى
(1) 

منها  األكٔبة اآليى قد مىرَّ البحث عل، ةأيها أحكاـ الوصي سبحانو كتعأب ىذه ثبلث آياتو بنيَّ 

. كلكن ىناؾ كاف القرآف اغبكيم اؼباؿ خيان"ة من الباب األكؿ ُب مبحث "تسمي  األكؿ ُب الفص

كاآلف ُب ىذا الفص  من الباب الثا٘ب ، اؼباؿة أنبيى القرآف اغبكيم ُب داللتو علة ببلغة البحث عن جه

 .ةيقوؽ اؼبالاغبالقرآف اغبكيم ُب بياف أحكاـ ة كىي ببلغ، لأخر ة عن جه سييبحىث إف شاء اهلل تعأب

كما قاؿ ،  ةالفرضيى الذم يدؿ عل )كيًتبى عىليكم( :بقولو تعأبة الكريبة ىذه اآليأقد بيًدئت 

 : أبوبكر اعبصاص ُب "أحكاـ القرآف"

ة  الصَّبلى )كيًتبى عليكم الصياـ( كقولو: ً)إف  :عناه أيًرضى عليكم كقولو تعأبم )كيتبى عليكم( 

يعين أرضان ميوىقَّتان. ٍوقيوتنا(ميٍؤًمًننيى ًكتىابنا مى الٍ ى كىانىٍت عىلى 
(2) 

 ؟ةاؼبذكور ة ما حكم ىذه الوصي

البحث  او دبوضوع ىذاختبلأان كثيان كحبثان طويبلن ال يتعلق معظمي ة ذكر اؼبفسركف ُب ىذه اؼبسأل

 .دبوضوعومايتعلق  منو إف شاء اهلل تعأب كلكن سيؤخذ

 ها اؼبفسركف ىي ما يلي:ُب ىذه اآليات الثبلث ال ي قد بينة أاألسرار الببلغي

، اؼباؿ "خيان" كقد مىرَّ الكبلـ عليو بالتفصي  ُب الباب األكؿة ُب تسمي األكٔبة الببلغية النكت

 كىي ما قاؿ الراغب األصفها٘ب:
                                                 

 182-180 –البقرة  - 1
ىػ( بتحقيق ؿبمد صادؽ 370، )ألضبد بن علي أيب بكر الرازم اعبصاص اغبنفي، اؼبتوُب سنة 202ص 1أحكاـ القرآف، ج - 2

 بيكت. –رتاث العريب القمحاكم عضًو عبنة مراجعة اؼبصاحف باألزىر الشريف، الناشر، دار أحياء ال
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حاؿ صاحبو أردبا  ى ييراعى  إف قي : كيف ظبيِّيى اؼباؿ خيان كقد قي : إف اؼباؿ ليس خيان مطلقان حىت

ىهنا خيان تنبيهان  لكن جع  اهلل تعأب، قي : إف اؼباؿ كما يكوف خيان قد يكوف شران  ؟كاف شران لو...

 (1)ربابو.أ ه إٔبػببيث كاؼبغصوب أإف ذلك هبب رىد  ُب اؼباؿ الطيب دكف اييستىحىب  ة أف الوصيى عل

لىوي ) :الضمي ُب قولو تعأبى ُب إيثار االسم الظاىر علة الثانية النكت ٍن بىدَّ عىوي أىًإمبَّىا أىمى مىا ظبًى بػىٍعدى

ليونىوي ى ًإشٍبيوي عىلى   .ال االسم الظاىر ، كىو استخداـ الضمي، الظاىرى خبلؼ مقتضى عل (الًَّذينى يػيبىدِّ

الذين يبدلونو( كٓب يق  "عليو" لييبني أف اشبو ى )عل :أقاؿ الراغب األصفها٘ب: كإمبا قاؿ تعأب

 (2)ال لغي.، للتبدي 

ىذا ة الذم ىو اسم موصوؿ "الذم" التنبيوي بصلُب استخداـ االسم الظاىر  ببلغيأالسر ال

 .ةتبدي  الوصي اإلٍب كىوة ًعلَّ ى علاالسم اؼبوصوؿ 

 كاستيخًدـ ُب بياف ىذا اإلٍب أسلوب القصر بػ"إمبا" ال ي قاؿ عنها اإلماـ عبدالقاىر اعبرجا٘ب: 

 (3)اؼبخاطىب كال يدأع ًصحتو". أف ذبيء ػًبربو ال هبهلوى عل "اعلم أف موضوع "إمبا

إفَّ اهلل ظبيعه ) :ةلك قاؿ ُب آًخًر اآليكلذ، يرتكب إشبان  عمدان يعلم أنوة ألف من ييبدِّؿ الوصي

 .عليمه بتنفيذ الوىصٌي كما أيكًصيى أك تبديلو، ىاؼبوصً ة أم: أنو ظبيع لوىًصي (4)(عليم

 (5))عليم( بتبدي  اؼببٌدلني.، بو اؼبوًصيى ا أكصى )إف اهلل ظبع( ؼبرضبو اهلل تعأب :  قاؿ السمعا٘ب   

 :و تعأباعبنف بػ"أك" ُب قولى ُب عطف اإلٍب علة الرابعة كالنكت

نػىهيٍم أىبلى ًإٍٍبى عىلىٍيًو ًإفَّ اللَّوى غىفيوره رىًحيمه ) نػىفنا أىٍك ًإشٍبنا أىأىٍصلىحى بػىيػٍ  (6)(أىمىٍن خىاؼى ًمٍن ميوصو جى

 قاؿ الراغب األصفها٘ب:

                                                 

ىػ( 502، )اؼبؤلف: أبو القاسم اغبسني بن ؿبمد اؼبعركؼ بالراغب اإلصفها٘ب، اؼبتوُب سنة 382ص 1تفسي الراغب األصفها٘ب، ج - 1
نطا، اعبزء األكؿ: اؼبقدمة كتفسي الفاربة كسورة البقرة، ربقيق كدراسة: د. ؿبمد عبدالعزيز بسيو٘ب، الناشر: كلية اآلداب جامعة ط

 ـ.1999 -ىػ 1420 –الطبعة األكٔب 
 ، 384ص 1تفسي الراغب األصفها٘ب، ج - 2
 330دالئ  اإلعجاز، ص - 3
 181 -البقرة  - 4
 175ص 1تفسي السمعا٘ب، ج - 5
 182 -البقرة  - 6
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د قاؿ الربيع: اعبنف ُب اػبطأ قي : ق ؟جنفان أك إشبان( كاعبنف ىو االٍبإف قي : كيف قاؿ: ) 

 (1)ٍب ُب العمد.كاإل

من قوؽبم: "أخاؼ أف ، ع كعلمأم توقَّ ، أمن خاؼ من موصو رضبو اهلل تعأب : كقاؿ البيضاكي

نىفان( قيبلن باػبطأ ُب الوصي ى دان للحىيف. )أأصلح بينهم( بني اؼبوصى )أك إشبان( تػىعىم  ة ترس  السماء"....)جى

حىقٍّ خببلؼ  باط و إٔب ألنٌو تبدي ي ، هنج الشرع. )أبل إٍب عليو( ُب ىذا التبدي ى ؽبم بإجرائهم عل

 (2)األكؿ.

أىمىٍن خىاؼى ًمٍن ) :ُب النظم اؼبقدس ُب قولو تعأبل أخر ة ببلغية نكتأف نبلحظ ىنا يبكن ك 

نػىفنا أىٍك ًإشٍبنا نػىهيمٍ  ميوصو جى  :)أأٍصلىحى( :تعأب ُب قولوة الببلغية النكتتلك  (3)(أىأىٍصلىحى بػىيػٍ

 (4).(الذين ييبٌدلونوى أمن بدَّلو بعد ما ظبعو أإمبا إشبو عل) :قاؿ تعأبة السابقة ُب اآلي

ظباه القرآف اغبكيم "تبديبلن" ، ةسبي  اػبيانى علة الصاغبة الصحيحة حيثما كاف تبدي  الوصي

 كثانيان ُب جزاء الشرط ُب قولو: ، أكَّالن ُب الشرط ُب قولو: )أمن بدَّلىو(, ةالواحدة الشرطية اعبمل مرتني ُب

، عنواف التبدي  كيمٓب يستخدـ النظم اغبة الثانية كلكن ُب اآلي، الذين يبدلونو(ى )أإمبا إشبو عل

 .ب  ظباه "إصبلحان"

 :ياؽ التهديد كالوعيد قاؿ تعأبحيثما كاف س األكٔبة أفي اآلي، اآليتنية ُب أاصلل أخر ة كنكت 

ة اػباطئة إصبلح الوصيى حيثما كاف سياؽ التبشي بالعفو عل –ة الثانية كُب اآلي )إفَّ اهلل ظبيع عليم(

 . )إف غفور رحيم( :قاؿ تعأب

الفع   ذًكًر اإلٍب ككوفً ة ؼبطابقة كذًكر اؼبغفر ، قاؿ البيضاكم: )إف اهلل غفور رحيم( كىعد  للمصًلح

 (5)ًمن جنس ما يؤٍب.

  :ِٓ آ٠بد ا١ٌّشاسا٠٢خ اٌشاثؼخ 

                                                 

 384ص 1تفسي الراغب األصفها٘ب، ج - 1
 .123ص 1تفسي اليضاكم، ج –أنوار التنزي  كأسرار التأكي   - 2
 182 -البقرة  - 3
 181 -البقرة  - 4
 123ص 1تفسي البيضاكم، ج - 5
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 :قولو تعأب

اًف كىاأٍلىقٍػرى )  اًف كىاأٍلىقٍػرىبيوفى كىلًلنِّسىاًء نىًصيبه فبَّا تػىرىؾى اٍلوىاًلدى بيوفى فبَّا قى َّ لًلرِّجىاًؿ نىًصيبه فبَّا تػىرىؾى اٍلوىاًلدى

ثػيرى نىًصيبنا مىٍفريكضنا  (1)(ًمٍنوي أىٍك كى

 اهلل عليو:ة قاؿ أبو السعود رضب

كاؼبراد  (2)إليهم باإلرث.ة اؼبنتقلى شركعه ُب بياف أحكاـ اؼبواريث بعد بياف أحكاـً أمواؿ اليتامى 

لنصيب أم: ؽبم نصيب كائن فبا ة دبحذكؼ كىقىعى صفة ك"ًمن" ُب "فبَّا" متعلق، باألقربني اؼبتوارًثوف منهم

 (3)ترؾ.

 ؟"كللنساء نصيب... :ُب قولو سبحانو كتعأبما ىو السر الببلغي 

 ُب ذلك:ة بٌينان األسرار الببلغيمقاؿ أبو السعود 

ًج ُب االستقبلؿ دكف الدَّر ى ف( إيرادي حكمًهنَّ علو ء نصيب فبا ترؾ الوالداف كاألقرب)كللنسا

أصالتهن ُب استحقاًؽ عتناء بأمرًًىنَّ كاإليذاف باْب لبلتضاعيف أحكامهم بأف يقاؿ: )للرجاًؿ كالنساء...(

، ةُب إبطاؿ حكم اعباىلية كاؼببالغ، الفريقنيً  تفاكيًت ما بني نصييبىً  ًمن أكًَّؿ األمر إٔبة كاإلشار ، اإلرث

ارب كيىذيب  عن اغبوز إمبا يىًرث م:  كيقولوف، أإهنم ما كانوا يػيوىرٌثوف النساء كاألطفاؿ  (4).ةن وبي

ة ُب أسلوب النظم الكرٙب اؼبختار ُب ىذه اآلية ت ببلغيأقد أخرج اإلماـ أبو السعود أربع نكا 

 .ةالكريب

ثير(. :كقولو تعأب  )فبَّا ق َّ أك كى

 رابو:عمبٌينان إيو ك أبٌينان الًسرَّ الببلغي مقاؿ أبو السعود  

كىذا البدؿ ، اعباٌر كإليها يعود الضمي اجملركرة بإعادة )فبا قى َّ منو أك كثر( بدؿه من "ما" األخي 

 كأائدتىوي دىأعي توىى م اختصاًص بعض األمواؿ، اؼبذكورى ؿبذكؼه للتعوي  عل، أيضان  األكٔبة ميراده ُب اعبمل

                                                 

 7 -النساء  - 1
لع َّ القارئ يسأؿ: ألماذا ٓب يبدأ الباحث ُب ىذا اؼببحث من أحكاـ أمواؿ اليتامى باإلرث؟ أيقوؿ الباحث: إمبا أجِّ  ذلك  - 2

 للمبحث اؼبستق  اآلٌب: بعنواف "حقوؽ اليتامى ".
 .146ص 2السعود، جتفسي أيب  - 3
 اؼبرجع نفسو - 4
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كربقيقي أفَّ ًلكي ٍّ من الفريقني حىقان ًمن كي ِّ ما جى َّ ، كاػبي  كآالت اغبرب للرجاؿة  ببعض الورث

.  (1)كدىؽَّ

النساء كالصغار من حىقِّ اإلرث أىكَّدى  ن منعالرسم اعباىلي مى د الرٌد علكلىمَّا كاف اؼبقصو 

ال يىظينَّ بعض الناس ذلك أمران  حىت )نصيبان مفركضان( : ذلك تأكيدان مزيدان بقولو سبحانو كتعأب

 كما قاؿ أبو السعود: ،  اسًتحبابيان كاختياريان أقط

ة ًقٍسمى كأنَّو قي : )،  اهلل( ًمنة )أريض :نو مصدره ميؤكِّده كقولو تعأبأى )نصيبان مفركضان( نيًصبى عل

، ثػىبىتى ؽبم نصيبه كائنه فبا ترؾى الوالداف كاألقربوف حاؿ كونو مفركضان  :إًذ اؼبعنة اغباليى أك عل، (ةمفركض

أفَّ الوارث لو أعرىضى ى كأيو دلي  عل، نصيبان مقطوعان مفركضان كاجبان ؽبم ام أعن، االختصاصى أك عل

 (2)عن نصيبو ٓب يسقط حقيو.

 :رضبو اهلل تعأب  كقاؿ البقاًعي  

لة كىذه اآلي، أم: ميقدَّران كاجبان ميبػىيَّنان   ا خاصَّ ة كباآلي، اؼبواريثة بٌينتها آية ؾبمى ة عيًلمى أهنَّ

األرحاـ ل أنو ًلذىكً ى عل –كما نقلو األصبها٘ب عن الرازم   –ألٌف اإلصباع ، بالعصبات ًمن التعبي بالفرض

 (3)نصيبه مقدَّر.
 :٠خ اٌخبِغخ فٟ ث١بْ دمٛق اإلسس ا٢

 :تعأبقولو 

 (4)(كىاٍلمىسىاًكنيي أىاٍرزيقيوىيٍم ًمٍنوي كىقيوليوا ؽبىيٍم قػىٍوالن مىٍعريكأناى كىاٍليىتىامى  أيكليو اٍلقيٍرىبى ة كىًإذىا حىضىرى اٍلًقٍسمى )

 قاؿ البقاعي:

 . اْب( كىو أمري نيدبو لتطييب.ة.)كإذا حضر القسم كؼبا بنيَّ اؼبفركض أتبعو اؼبندكبى قاؿ تعأب

                                                 

 147ص 2تفسي ايب السعود، ج - 1
 اؼبرجع نفسو - 2
)يقوؿ الباحث: كىذا النق  الذم نسبو البقاعي رضبو اهلل تعأب، ٓب أجده ُب تفسي الراغب األصفها٘ب،  200ص 5نظم الدرر، ج - 3

:...أدؿَّ )يعين قولو تعأب: "للرجاؿ كللنساء" كقولو: "فبا ترؾ الوالداف اعبصاص الرازمبكر اآلية كال ال ي بعدىا، كقاؿ أبو  ُب تفسي ىذه
( على إثبات مواريث ذكل األرحاـ ألفَّ أحدان ال يبتنع أف يقوؿ: إف العمات كاػباالت  كاألقربوف" من ىذه اعبهة )أم: من جهة العمـو

 (.366ص 2هم )أحكاـ لقرآف، جكاألخواؿ ك أكالد البنات من األقربني أوجب بظاىر اآلية إثبات مياث
 8 -النساء  - 4
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و عن الوجوب ترؾ التحديد )كقولوا ؽبم( مع اإلعطاء )قوالن معركأان( أم: صرأً ة كقرين، قلوهبم

 (1)حسنان سائغان ُب الشرع مقبوالن تطيب بو نفوسهم.

 :رضبو اهلل تعأب  زـبشرمكقاؿ ال

 ًرث فبن ال يى  ()ألوا القرىبة الرتكة أم: قسم (ة)كإذا حضرى القسم

الندب قاؿ اغبسني: كاف ى علكىو أمر ، ؾى الوالداف كاألقربوف)أارزيقوىم منو( الضمي ؼبا تر 

 (3)اؼبتاعة ثَّ بالشيء من رى  (2)حضرىم ىؤالء أرضخوا ؽبمة إذا اجتمعت الورث، اؼبؤمنوف يفعلوف ذلك

  ربى لو حىد  كمقداره لضي ة قالوا: كلو كاف أريض .ةأريض ذلك تأديبان من غي أف يكوفى أحٌضهم اهلل عل

 (4)كما لغيًه ًمن اغبقوؽ.

 قائبل:زـبشرم كزاد ال

اهلل ما ككى ، ختأفَّ ناسان يقولوف: نيس.. كعن سعيد بن جيبي:.الوجوبى ...كقي  ىو عل

ت بو الناس. كالقوؿ اؼبعركؼ أف يػيلىطِّفوا ؽبم القوؿ كيقولوا: خيذكا بارؾ اهلل كلكنها فبا هتاكنى ، نيسخت

 (5)ن وا عليهم.ما أىعطوىم كال يستكثركه كال يبى كيىٍستىًقل وا ، يعتذركا إليهمك ، عليكم

 

 

 

 
  :ا٠٢خ اٌغبدعخ

                                                 

 201-200ص 5نظم الدرر، ج - 1
قولو: أرضخواؽبم: قاؿ ابن دريد: "رىضىخى أبلف لفبلًف شيئان من مالو: إذا أعطاه قليبلن من كثي كاالسم "الرضخية " كيقاؿ: أعطاه  - 2
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 :تعأب ولو ق

ٍلًفًهٍم ذيرِّيَّ ) ًضعىاأنا خىاأيوا عىلىٍيًهٍم أػىٍليىتػَّقيوا اللَّوى كىٍليػىقيوليوا قػىٍوالن ة كىٍليىٍخشى الًَّذينى لىٍو تػىرىكيوا ًمٍن خى

ا  (1)(سىًديدن

رؼ الواك ح، قاؿ ؿبيي الدين الدركيش كما،  ما قبلوى "كليخش...اْب" معطوؼ عل :قولو تعأب

 (2)عطفو كالبلـ الـ األمر.

 :رضبو اهلل تعأب  كقاؿ البيضاكم

أيفعلوا هبم ما وببوف أف ييفعى ى ى كيتقوه ُب أمًر اليتام أمره لؤلكصياء بأف ىبشوا اهلل تعأب 

مأك للحاًضرًينى اؼبريضى عند اإليص، هًتمبذراريهم الًضعاؼ بعد كأا أكالد ى أك ىبشوا عل، اًء بأف ىبشىوا رهبَّ

ة بالشفقة أك للورث، أكالدىم أبل يرتيكوه يىضير هًبم بصرؼ اؼباؿ عنهمى تىهم علقفاؼبريض كييشفقوا عليهم ش

م لو كانوا أكالدىىم بػىقي كاؼبساكني ميتىصىوِّرينى ى اًرب كاليتامعىفاء األقضًمن ة حىضىرى القسم مىنى عل وا أهنَّ

مخلفىهم ًضعاأان مثلىهم ى  هبي  يِّزه.،وِّزكف ًحرماهنى  :معنى لػ"الذين" علة جيًع ى ًصلى ، .. ك"لو" دبا ُب حى

 (3)ضعاأان خاأوا عليهم الضياع.ة كليخش الذين حاؽبم كًصفتهم أهنم لو شارىأوا أف ىبلفوا ذري

 : البيضاكم مبينان سران ببلغيان  كقاؿ

بَّ ألكالد ، الرتىح مى كبىعثه عل، أيوة اؼبقصود منو كالًعلَّ  إٔبة ترتيب األمر عليو إشار كُب  كأف وبي

ب  ألكالًده ًديده للمخالف حباًؿ أكالده، غيه ما وبًي  (4).كهتى

مع أهنم ٓب - (ضعاأاة لوتركوا من خلفهم ذري: )قاؿ أنو سبحانو كتعأب بلحظيأف  يبكنكفبا 

، ةالتصروبية االستعار ة طريقى اؼبوت بالرتؾ على علة شبيها لللمشارأت –أهم مازالو أحياء ، ديرتكوا بع

 ."ضعاأا"ة ضعفهم كخفتهم كأكد ذلك بالصف إٔبة " لئلشار ة عربَّ عن األكالد ب"الذريك 

ا أػىٍليىتػَّقيوا اللَّوى كىٍليػىقيوليوا) :ان ببلغيان آخرى ُب قولو تعأبمبينان سر البيضاكم  كقاؿ  (5)(قػىٍوالن سىًديدن
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إذ ال ينفع ، ىللمبدأ كاؼبنتهة بعدى ما أمرىىم هًبىا مراعا –ة اػبشية ال ي ىي غايل أمرىىم بالتقو 

كحيسًن األدب... أك ة مث  ما يقولوف أًلكالًدىم بالشفقى ٍب أمرىم أف يقولوا لليتام، األكَّؿي ديٍكفى الثا٘ب

سىنان".عيذران صبيبلن ككعدان حى ة القسمل غًباًضر 
(1) 

كما أعظم كما ل رً عبميع أأراد اجملتمع البشى ة أما أبلغ نظم القرآف اغبكيم ُب بياف اغبقوؽ اؼبالي

كال سيما اؼبستضعفني منهم من النساء كاألكالد الصغار الضعاؼ ة أكربى اىتمامو جبميع أأراد البشري

 :القرىب كاؼبساكني كأكٔبى كاليتام

 قاؿ عنهم ًخٌصيصان: حىت اصبيعضعفهم الذين ىم أى كال سيما اليتام

ا ًإمبَّىا يىٍأكيليوفى ُب بيطيوهًنًٍم نىارنا كىسىيىٍصلىٍوفى سىًعيناى فَّ الًَّذينى يىٍأكيليوفى أىٍموىاؿى اٍليىتىامى )إً   (2)(ظيٍلمن

 :ا٠٢بد ِٓ اٌغبثؼخ إٌٝ اٌؼبششح

 ُب بياف حقوؽ اإلرث كالوصية : 

ًر ًمٍث ي حىظِّ اأٍلينٍػثػىيػىنٍيً...اْبييوًصيكيمي اللَّ ) :ٍب قاؿ تعأب دًكيٍم لًلذَّكى وي ُب أىٍكالى
أقد بنٌي سبحانو  (3)

ن كبعد بياف نيصبهم صبيعان أنصباء األكالد البنني كالبنات كنصيب ك  كاحد من األبوية ُب ىذه اآلي كتعأب

 (4).(إف اهلل كاف عليمان حكيمان  .من اهلل ة آباؤكم كأبناؤكم ال تدركف أي هم أقرب لكم نفعان أريضقاؿ: )

كما ىو السر  ؟باء كاألكالدبعد بياف أنصباء اآلة ُب اآلية م  الواردُب ىذه اعبة رار الببلغيأما ىي األس

 ة كثي ل  ؾ أسرار أخر اكىن ؟)ييوصيكم اهلل( :بقولو تعأبة الكريبة تاح اآليالببلغي ُب اأت

ى ىو التنبيو عل )يوصيكم اهلل( :بقولو تعأبة آليي ُب اأتتاح االسر الببلغ :ؿاقيي أف يبكن   

اهلل عليو: يعهد إليكم كيأمركم ُب  ةرضبزـبشرم كما قاؿ ال" ى "يوص ألف معن، ةاالىتماـ باغبقوؽ اؼبالي

 (5).ةأكالدكم ُب شأف مياثهم دبا ىو العدؿ كاؼبصلح

 (1).ة: الوصيالعهدي  :  ب "العني"اككما قاؿ اػبلي  بن أضبد الفراىيدم ُب مقاـو من كت
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 (2).ةمعناه الوصي :إليو عهدان"ى كقاؿ ُب مقاـو آخر: "قض

 .من اهلل(ة أك دينو غي مضار أريض هباى يوصة ًمن بعد كىًصيَّ ) :ةبعد ذكر األنصب كقولو تعأب

 ؟الدينى علة كُب تقدٙب الوصي ؟ما ىو السر الببلغي أيو 

 اهلل عليو: ة رضبزـبشرم قاؿ ال

: ٓب  ؟ةكالدين مقدـ عليها ُب الشريع ؟الدينى علة  قيدِّمًت الوصيأإف قلتى

: لىمَّا كانًت الوصي  من غًي عوض كاف إخراجهاة للمياث ُب كوهنا مأخوذة مشبهة قلتي

خببلؼ الدين ، للتفريطة أكاف أداؤىا مظنَّ ، كيتعاظىم كال تىًطيب أنفسهم هباة الورثى فبَّا يىشيق  عل

إخراجها مع  إٔبة كجوهبا كاؼبسارعى الدين بىعثان على أدائو ألذلك قيدِّمت عل إٔب ةأإفَّ نفوسهم مطمئن

أيٌكد ذلك كريغِّبى أيو بقولو: )آباؤكم  بينهما ُب الوجوب ٍبي ة أك" للتسوي "ة بكلم ءكلذلك جي، الدين

منهم أىمَّن ٓب ى صى أىك  نٍ أىمى ، أبنائكم الذين يبوتوفأم: ال تىدركف مىن أنفع لكم ًمن آبائكم ك  كأبناؤكم(.

 (3)؟ييوصً 

ها ب"يوصي كصفى ة إخراج الوصيى أيضاأف القرآف اغبكيم للحث علىنا يبلحظ  أفيبكن  كفبا

بالفع  اؼبضارع "يوصكُب ذلك تأكيد إلخراجها بدكف تأخي كؽبذا، موصن هباة هبا"مع أف ك  كصي   "ىعربِّ

كأهنا ربدث اآلف أماـ ة  الوصية حضارصور ي الستاؼبوصً ة قد حدثت ُب اؼباضي قب  كأاة مع أف الوصي

 .ةثر الو 

كلو كىكَّ  ذلك ، ما ىو عنده حكمتوى كقي : قد أرض اهلل الفرائض عل: كزادالزؿبشرم قائبل

 (4).ةغي حكمى أوضعتم األمواؿ عل، إليكم ٓب تعلموا أيهم لكم أنفع

 : (5)(آباؤكم كأبناؤكم) :ان السر الببلغي ُب قولو تعأبمبين رضبو اهلل تعأب كقاؿ ابن عاشور 

 كىي أصوؿ الفرائض بقولو: )آباؤكم كأبناؤكم(، الدينباألكالد كالو ة ختم ىذه الفرائض اؼبتعلق

إذ ييلًقي ظبعىو عند ذكر ، كليتمكَّن اػبرب ُب ًذىن السامع، أهيما إما مسنىده إليهما قيدِّما لبلىتماـ، ةاآلي
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اغبذؼ ة طريقى عل، ا خربين عن مبتدأ ؿبذكؼو ىو اؼبسند إليوكإما أف ذبعلهم، اؼبسند إليهما بشىراًشرًه

كذلك عند ما يتقدَّـ حديثه عن شيء ٍب ييراد صبع ، االستعماؿ"ة اؼبعربَّ عنو عند علماء اؼبعا٘ب بػ"متابع

 اػبرب عنو كقوؿ الشاعر:

جوب الغن أىت  إذا النع  زىلَّتل كال ميظًهر الشكو   عن صديقو  غيي ؿبى

 بعد قولو:

نىن كإفٍ  ىي جىلَّتل أياد  مران إف تىدانت مىنيَّ ي أشكر عى س  ٓب سبي

 1أم: اؼبذكوركف آباؤكم كأبناؤكم ال شكَّ ُب ذلك.

 )ال تدركف أيهم أقرب لكم نفعان(. :قولو تعأبك 

 : قاؿ ابن عاشور

ُب الناس كيتبع ة يَّ اعبًًبلِّ ة قكتوف تفاكيتان يتبىع تفاكيتى الشفأهنم غي ميستىًوٍينى ُب نفعكم متفا دبعن

ُب ة عباىليالربكرى كًمقدارى تفاكيًت اغباجات.... أهم متفاكتوف من ىذا االعتبار الذم كاف يعتمده أى  ا

ة أفىرض الفريضة و نبكالة األبو عي اإلسبلـ ناط الفرائض دبا ال يقب  التفاكت كىي أمواؽبم.... أشر ة قسم

م أحىقَّ ة  ؽبم نظران ًلصلتهم اؼبوجب إفَّ اهلل كاف عليمان كالتذيي  بقولو: )، ناء أك اآلباءدباؿ األبكوهنى

 (3) .ةاؼبناسب كاضحي  (2)(حكيمان 

ًليمه ة كىًصيَّ ) :قولو تعأبأأادنا ابن عاشور ُب ك    :قاؿ ،ةببلغية بنكت(4)(ًمنى اللًَّو كىاللَّوي عىًليمه حى

 كالتقدير:، أعلوأنو مفعوؿ مطلق جاء بدالن من ى منصوب عل ة()كىصي:كقولو تعأب

 (5)(يوصيكم اهللحكاـ دبًث  ما بيًدئت بو بقولو: )لؤل منو. أهو ختمه ة يوصيكم اهلل بذلك كىًصي

 6الصدر.ى العىجيز عل كىذا من رىد  

 : قاؿ، (1)(كاهلل عليم حليمقولو: )ُب ل أخر ة بنكتأأادنا ابن عاشور أيضا ك 
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لكثيًمن أحكاـ  إبطاؿه ة أف األحكاـ اؼبتقدمة بكىصًف العلم كاغبًلم ىنا ؼبناسى  كذكري ،  تذيي ه  

 (2).ةكقد كانوا شىرَّعوا مواريثهم تشريعان مىثاريه اعبه  كالقساك ، ةاعباىلي

كبعد التوكيدات ال ي ة أنو بعد بياف ىذه األنصبة باغبقوؽ اؼبالياغبكيم  ذكرالاىتماـ ة كًمن ًشدَّ 

اهلل عليو ى ا "حيدكد اهلل" كتىبشًي مىن أطاعى اهلل كرسولو صلهمزيدان بتسميتً تأكيدا مىرَّ تفصيلها أكَّدىىا 

ًقهم اؼبزيد يحدكده بدخوؿ جنات ذبرم من ربتها األهنار كتبشيىم باػبلود أيها كتشو ة كسلم برعاي

يًو حيدكٌده اؼبذكور ، بإخبارىم أف ذلك الفوز العظيم ُب ة كأكَّدىا كذلك بإنذار مىن يعص اهلل كرسولو بتىعدِّ

كهتديده بعذاًب  (خالدان أيها) اآليات كهٌتًديده بإدخالو ناران كالتشًديًد اؼبزيد ُب اإلنذار كالوعيد بقولو:ىذه 

تًٍلكى حيديكدي اللًَّو كىمىٍن ييًطًع اللَّوى كىرىسيولىوي ييٍدًخٍلوي جىنَّاتو ذبىٍرًم ًمٍن ربىًٍتهىا اأٍلىنٍػهىاري ): ميهني. حيث قاؿ

اًلًدينى ًأيهىا ا ًأيهىا كىلىوي  *ًلكى اٍلفىٍوزي اٍلعىًظيمي كىذى  خى كىمىٍن يػىٍعًص اللَّوى كىرىسيولىوي كىيػىتػىعىدَّ حيديكدىهي ييٍدًخٍلوي نىارنا خىاًلدن

 (3)(عىذىابه ميًهنيه 

 قاؿ ابن عاشور:

كاستيعم  ، " كىو ظرؼ اؼبكاف الذم يبيىيػِّزي عن مكافو آخىرى حبيث يبنع ذباكزه كاغبدكد صبع "حىدٍّ 

 (4)التمثي .ة طريقى دكد ىنا ؾبازان ُب العم  الذم ال ربًى   ـبالفتو علاغب
 :ا٠٢خ اٌذبد٠خ ػششح 

ُب اإلرث ُب اآليات ال ي مر البحث ة كشىدَّدى ُب االىتماـ حبقوؽ الورث ككما أكَّد سبحانو كتعأب

ٍت أىيٍبىانيكيٍم أىآتيوىيٍم كىًلكي ٍّ جىعىٍلنىا مىوىإبى فبَّا تػىرىؾى اٍلوى ) :كذلك قاؿ تعأب،  عليها اًف كىاأٍلىقٍػرىبيوفى كىالًَّذينى عىقىدى اًلدى

اى  نىًصيبػىهيٍم ًإفَّ اللَّوى كىافى عىلى   (5)(كي ِّ شىٍيءو شىًهيدن

: )كًلكي ٍّ( اؼبضاؼ إليو ؿبذكؼ تقديره: كًلكي ِّ أىحىدو أك ًلكي ِّ ماؿو رضبو اهلل تعأب  قاؿ النسفي

رًزكنو )فبا ترؾ الوالداف كاألقربوف(....)جعلنا مىوإبى( كيرَّ  هتٍ اثان يػىليونو كوبي م )كالذين عقدت أيبانكم( عاقىدى
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ءو شهيدان( يٍ شى   ِّ كي ى  لى عى  افى كى توىم نصيبهم(.... أم عقدت عهودىىم أيبانيكم... )إفَّ اهلل ى آأيديكم.... )أ

كىو أبلغ كىعدو ككىًعٍيدو.ة أم ىو عآب الغيب كالشهاد
(1) 

 (2)منع نصيبهم.ى كي ِّ شيءو شهيدان( هتديده على  يضاكم: )إف اهلل كاف علكقاؿ الب

 .–كما شيرًحىٍت آنفان   –ة ُب ىذه الفاصلة الكريبة من اآلية الببلغية أالنكت
 :ا٠٢خ اٌضب١ٔخ ػششح 

 :ةميبػىيِّنان إرث الكبلل تعأب كقاؿ 

لى ) ًإًف اٍمريؤه ىىلىكى لىٍيسى لىوي كىلىده كىلىوي أيٍخته أػىلىهىا ًنٍصفي مىا  ةيىٍستػىٍفتيونىكى قيً  اللَّوي يػيٍفًتيكيٍم ُب اٍلكىبلى

ا الثػ ليثىاًف فبَّا تػىرىؾى كىًإفٍ  انػىتىا اثٍػنىتػىنٍيً أػىلىهيمى رًجىاالن كىًنسىاءن ة كىانيوا ًإٍخوى   تػىرىؾى كىىيوى يىرًثػيهىا ًإٍف ٓبٍى يىكيٍن ؽبىىا كىلىده أىًإٍف كى

ًر ًمٍث ي حى  ي اللَّوي لىكيٍم أىٍف تىًضل وا كىاللَّوي ًبكي ِّ شىٍيءو عىًليمه أىًللذَّكى  (3)(ظِّ اأٍلينٍػثػىيػىنٍيً يػيبػىنيِّ

أإنو كاف ، ةبػىنيَّ ُب ىذه اآليال ي ستي ة اؼبسألة أنبيى علة صراحاأتتاحان ييديٌؿ ة الكريبة اأتتحت اآلي

ى ..اْب" كلكنو جى َّ كعل.لو: "إف امرؤ ىلكبقو ة اؼبباركة كتبدأ اآلية مباشر ة من اؼبمكن أف تيبنيَّ اؼبسأل

نػىبَّو أكَّالن رسولو الكرٙب عليو أأض  الصلوات كأكـر التسليمات , تفتونك(يس) شأنو كهبىرىت حكمتيو قاؿ:

 .(...اْبةقيً  اهلل ييفتيكم ُب الكبلل) ٍب قاؿ:، ككي َّ مىن يقرأ القرآف اغبكيم

 اهلل عليو:ة قاؿ أبوبكر البقاعي رضب

أم أف تػيبػىنٌي ؽبم دبا عندؾ من الكـر كاعبود كالسخاء ما ، فتونك( أم يسألونك أف تيفًتيىهم)يست

انغلىقى عليهم أمره كانٍػبػىهىمى 
ي (4) أف اهلل  إٔبة عتناًء بأمر اؼبواريث قاؿ إشار كلبل، ةهم ًسر ه ًمن حيكم الكبلللىدى

كىو مىن ال كىلىد لو كال  (ة)ييفتيكم ُب الكبلل)ق  اهلل( أم اؼبلك األعظم  :غيه تعأب ٓب يىًك  أمرىا إٔب

 (5)كالد...

 :رضبة اهلل عليو كقاؿ ابن عاشور

                                                 

 .354ص 1بدارؾ التنزي  كحقائق التأكي ، تفسي النسفي، ج - 1
 .72ص 2أنوار التنزي  كأسرار التأكي ، تفسي البيضاكم، ج - 2
 176 -النساء  - 3
 أم: أصبح ميبٍػهىمان ؽبم. )الباحث( نفىعى ى اًإنٍػبػىهىمى على كزف  - 4
 .529ص 5نظم الدرر، ج - 5
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أتقدٙب اؼبسند إليو لبلىتماـ ال ، ةاهلل يفتيكم" للتنويو بشأف الفريض"كأمرىه بأف هبيب بقولو:  

 (1)للقصر.

 :ةالكريبة اإلهباز ُب اآلية ببلغ

 :تعأب قاؿ ابن عاشور رضبو اهلل

" ُب سياؽ أػ"، )إف امرؤ ىلك( تقديره: إف ىلك امرؤه  :و تعأبكقول  " ـبربه عنو بػ"ىىلىكى امرؤه

 " " ألذلك كاف اؼبر الشرط كليس "ىىلىكى  ا(هى ثػي رً يى وى ىي ؼبفركض ىنا جنسان عامان. كقولو: )كى ا ءبوصفو لػً"امرؤه

ذلك أنو كىقىعى ُب سياؽ ، -الواقع ُب سياؽ الشرط اؼبفيد للعمـو- امرؤه ""لفظ ى يعود الضمي أيو عل

" ككيل ها نكرات كاقع " كلفظ "أخه" أك "أيخته مقصوده منها ة ُب سياؽ الشرط أهي عامَّ ة الشرط لفظ "امرؤه

  .(2)أجناس مدلوالهتا

إهبازه أهو ة كمع غاي، ديعه آخرىا كقاؿ: كىذا إهباز ب إٔبة ياآل عليو اهللة كىكذا شرح اؼبفسر رضب

 (3)الوضوح.ة ُب غاي

ي )ة ُب آخر ىذه اآلي قولو تعأبك   اللَّوي لىكيٍم أىٍف تىًضل وا( يػيبػىنيِّ

كحىذؼي ، حيذأت منو البلـ (يػيبػىنيِّ متنافه ك)أف تضلوا( تعلي ه لػ)ا :قاؿ ابن عاشور رضبو اهلل تعأب

أحذأت ، ألف البياف يناُب التضلي ، ال لوقوعو، اعباًر مع "أىف" شائعه. كاؼبقصود: التعلي  بنفي الضبلؿ

 كما كىرىدى مع أع  القسم ُب كبو:  .كحىذأيها موجود ُب مواقعى من كبلًمهم إذا اتَّضىح اؼبعن، ة"ال" الناأي

 كقولو:أم أف ال تيباعى.، ""أآلىينا عليها أف تيباعا

:، " آليتي حىبَّ الًعراؽ الدىر أىطىعىمو"  كىذا كقوؿ عمر بن كلثـو

 أف تشتمونال ا الًقرى أعىجَّلن  نزلتم منزؿ األضياؼ ًمٌنا 

 (4)أم أف ال تشتمونا بالبخ .

                                                 

 66ص 6التحرير كالتنوير، ج - 1
 اؼبرجع نفسو. - 2
 اؼبرجع نفسو. - - 3
 اؼبرجع نفسو. - 4
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كم( كُب آخرىا قولو )يػيبػىنيِّ ق  اهلل يفتي) :ةُب أٌكًؿ اآلي قولو تعأب بلحظ ىنا أفَّ يأف  يبكنكفبا 

 الصدر.ى عجز الكبلـ عل ميو الببلغيوف من ؿبسنات الكبلـ )التصدير( أم رىدٌ فبا يس اهللي لكم(

 ؟ىذا التذيي ة يي  أما ببلغذت (  شيء عليمكاهلل بك:) كقولو تعأب

أيكوف بيانو  )كاهلل بك  شيء عليم( :ٍب قاؿ تعأب : رضبو اهلل تعأب قاؿ أخر الدين الرازم 

 1حقان كتعريفو صدقان.

 بيافى كىي أف أكؽبا مشتم  عل ة،عجيبة لطيفة : كاعلم أفَّ ُب ىذه السور  كقاؿ الرازم أيضان         

 (2)(ةيىا أىيػ هىا النَّاسي اتػَّقيوا رىبَّكيمي الًَّذم خىلىقىكيٍم ًمٍن نػىٍفسو كىاًحدى ) أإنو قاؿ:  تعأباهللة كماؿ قدر 

 : تعأب  بياف كماؿ العلم كىو قولوى كآخرىا مشتم  عل، ةالقدر ة سعى كىذا داؿه عل

ة كالعزٌ ة كاعببللة كاإلؽبية كىذاف الوصفاف نبا اللذاف هبما تثبت الربوبي (3)(كاهلل بك  شيء عليم)

العبد أف يكوف ميطيعان لؤلكامر كالنواىي منقادان لك  التكاليف.ى كهبما هبب عل
(4) 

 

كما مرَّالبحث   -أهذه اثنتا عشرةآية قدبػىنيَّ القرآف اغبكيم أيها أحكاـ حقوًؽ الوصية كاإلرث أبلغ بياف 

 كيم ُب بياف حقوؽ اليتامى ُب ىذا اؼببحث.كسيليو مبحث ببلغة القرآف اغب -عليها بالتفصي  

إف شاءاهلل تعأب .

                                                 

  275ص 11التفسي الكبي، ج –مفاتيح الغيب  -- 1
 1 -النساء  - 2
 176 -النساء  - 3
 275ص 11التفسي الكبي، ج –مفاتيح الغيب  - 4
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 خاٌّب١ٌٝ اٌمشآْ اٌذى١ُ فٟ ث١بْ دمٛق ا١ٌزبِخ ِٓ ثالغ: اٌّجذش اٌضبٟٔ

ـه ى اىتمامو حبقوؽ اليتام كلكنَّ ، اىتم القرآف اغبكيم حبقوؽ صبيع الطبقات كاألأراد  أعظم اىتما

أىأىمَّا اٍليىًتيمى أىبلى ) :ة ي من أكائ  السور اؼبكيال ي ىى الضحة شأنو قاؿ ُب سور  أنو ج َّ كعبل حىت كأكرب,

 (1)(تػىٍقهىرٍ 

 :رضبو اهلل تعأب  قاؿ البقاعي

شيء أإمبا أذىقتيك الييتم تأديبان بأحسًن اآلداب لًتىعًرؼ ضيعف ى بو عل)أبل تقهر( أم ال تىغلً  

ى قاؿ النيب صل كؽبذا، لو إال اهلل عن اهلل ألف اليتيم ال كاًأ ى ة كأوؽ ذلك كفالتو كىي خبلأ، اليتيم كذيلَّو

 (2).ىكالوسطة شار بالسبابنا ككاًأ  اليتيم كهاتني( كأأاهلل عليو كسلم: )

 رضبو اهلل:زـبشرم كما قاؿ الل  أخر ة كذكر اؼبفسركف ىنا قراء

 :ةكأبلف ذك كهركر ، ابن مسعود رضي اهلل عنو: "أبل تكهر: كىو أف يعبس ُب كجهوة كُب قراء

 (3)ما كهر٘ب.، كمنو اغبديث: أبأيب كأمي ىو عابس الوجو.

ال ي حبث عنها الباحث ُب كي  ما تيىسَّر لديو من كتب التفسي ٓب يعثر عليها ة الببلغية كالنكت

حيث كاف ًمنى  ,(أأما اليتيم أبل تقهرهلل عليو؛ كىي السر  ُب أسلوًب )اة إال ُب تفسي ابن عاشور رضب

 غبكيم كاآلٌب: )أبل تقهر اليتيم(.اؼبمكن أف يأٌب نظم القرآف ا

 :اهلل عليوة رضبقاؿ ابن عاشور 

كؽبذا القصد ٓب ييؤتى مرأوعان كقد حىص ى ، كقيٌدـ لبلىتماـ بشأنو كاليتيم مفعوؿ لفع  )أبل تقهر(

أاء اعبواب ة مواالة ذلك الوأاء باستعماؿ جواب "أما" أف يكوف مفصوالن عن "أما" بشيء كراىيمع 

ة يظهر أهنم ما التزموا الفص  بني "أما" كجواهبا بتقدٙب شيء من عبلئق اعبواب إال إلرادغبرؼ الشرط. ك 
                                                 

 9 -كالضحى  - 1
، بركاية صواف بن سيليم رضي اهلل عنو. كغيه من 86، كأخرج ىذا اغبديث اإلماـ مالك ُب اؼبؤطا، ص110ص 22نظم الدرر، ج - 2

 احملدثني أيضان.
جزء من حديث طوي  أخرجو مسلم ُب  )قولو: أبأيب كأمي ىو )صلى اهلل عليو كسلم( ما كهر٘ب، 768ص 4الكشاؼ، ج - 3

، كاإلماـ 427ص 2، بركاية معاكية بن اغبكم السلمي رضي اهلل عنو، كأبو داؤد الطيالسي ُب مسنده، ج381ص 1صحيحو، ج
 .239ص 2، كالبغوم ُب كتابو "شرح السنة "ُب باب ربرٙب الكبلـ ُب الصبلة، ج175ج 39أضبد رضبو اهلل تعأب ُب مسنده، ج
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، االىتماـ باؼبقدَّـ ألف موقع "أما"ال ىبلو عن اىتماـو بالكبلـ اىتمامان يرتكز ُب بعض أجزاء الكبلـ

أذلك ىو ، ةقات اعبملأفَّ مثار االىتماـ بعضي متعلٌ ى لبلىتماـ كىو يقتض أاجتبلبي "أما" ُب الكبلـ أثره 

 (1)الذم يعتنوف بتقديبو.

ككقوع ة خاص النهي عن قهر اليتيماالختصاص  ألف معن، أالتقدٙب ىنا ال يفيد االختصاص 

 .ليس مراداكىذا ، غيهى القهر عل
 ا٠٢خ اٌضب١ٔخ

 :كربف ظ أمواؽبم قولو تعأبة ياؼبالى ُب االىتماـ حبقوؽ اليتامة من اآليات الوارد 

ليوا اػبٍىًبيثى بًالطَّيًِّب كىالى تىٍأكيليوا أىٍموىاؽبىيٍم ًإٔبى ى آتيوا اٍليىتىامى كى )  أىٍموىاًلكيٍم ًإنَّوي كىافى حيوبنا   أىٍموىاؽبىيٍم كىالى تػىتىبىدَّ

ًبينا  (2)(كى

: اليتيم مىن أقدى أباهة رضبة قاؿ ابن عجيب  كال يقاؿ أيو "اليتيم" عيرأان إال قب ، اهلل عليو: قلتي

، مع الواك، اإلٍب كيقاؿ أيو "حوبان" بالضم كالفتح: بكاغبيو ، أم: مىن كاف يتيمان ، ؾبازكىو ىنا ، البلوغ

مصدري حابى حيوبان كحىوبان كحابان. كاأللفً 
(3) 

 :اٌِغشُّ فٟ ٘زا األعٍٛة اٌّجبصٞ

، ؼبرس ااجملاز ى عل -كاآلف قد بلغواى الذين كانوا قب  ذلك يتامى " على أم إطبلؽ "اليتام 

 :رضبو اهلل تعأب  ةقاؿ ابن عجيب -كعبلقتو اعتبار "ما كاف"

ثاا عل، بعد البلوغ إٌتساعان لقيرب عهدىم بالًصغرى كظبَّاىم اليتام أف ييدأع إليهم أمواؽبيم أكَّؿ ى حى

 ىذا ما قي  ُب سبب نزكؿى كيىديؿ  عل، قب  أف يزكؿ عنهم ىذا االسم إذا أينس أيهم الريشد، بيلوغهم

ألما بلغ طلىبى ماؿ أبيو أمنعو أنزلت ، كىو أف رجبلن من غطفاف كاف معو ماؿ كثي البن أخو لو، ةاآلي

 (4)أطعنا اهلل كرسولو كنعوذ باهلل من اغبوب الكبي. ألما ظبعها العم قاؿ: ة اآلي

 : ا٠٢خ اٌضبٌضخ 
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 461ص 1البحر اؼبديد ُب تفسي القرآف اجمليد، ج - 3
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بعد ,ة اؼبباركة ه السور من القرآف اغبكيم ُب ىذة صروبة أهناؾ آية كما يىدؿ عليو ىذه الركايك 

 :كىو قولو تعأبة من ىذه اآلي ثبلث آياتو 

ا أىاٍدأػىعيوا إًلىٍيًهٍم أىٍموىاؽبىيٍم..... حىىتَّ ى كىابٍػتػىليوا اٍليىتىامى )  (1)(ًإذىا بػىلىغيوا النِّكىاحى أىًإٍف آنىٍستيٍم ًمنػٍهيٍم ريٍشدن

 .كسيأٌب عليها البحث مفصَّبلن إف شاء اهلل تعأب

أىٍموىاًلكيٍم" "كىالى تػىتىبىدَّليوا اػبٍىًبيثى بًالطَّيًِّب كىالى تىٍأكيليوا أىٍموىاؽبىيٍم ًإٔبى  :أبكقولو تع
(2) 

 اهلل عليو: ة قاؿ جبلؿ الدين السيوطي رضب

ًذ اعبىيِّ ،  دلوأم تأخذكه ب اغبراـ )بالطيب( اغببلؿً  )كال تتبٌدلوا اػببيث( د من كما تفعلوف ًمن أخى

 (3)الرًَّدمِّ مكانو. ماؿ اليتيم كجىع ً 

)كال تتبدلوا اػببيث  :زـبشرمقاؿ ال، آخرى أيضان  كغيه من اؼبفسرين لو معنزـبشرم كذكر ال

بالطيب( كال تستبدلوا اغبراـ كىو ماؿ اليتيم باغببلؿ كىو مالكم كما أبيح لكم من اؼبكاسب كرزؽ اهلل 

 (4)اؼببثوث ُب األرض أتأكلوه مكانو.

 أموالكم( تأكلوا أمواؽبم إٔب)كال :كقولو تعأب

ال تفرٌقوا بني  حىت، كال تنفقوىا معها. كحقيقتها: كال تىضيم وىا إليها ُب اإلنفاؽ :زـبشرمقاؿ ال

ٌ  لكم .ةميباالة أموالكم كأمواؽبم ًقلَّ   (5)بينو كبني اغببلؿ. ةن كتسوي، دبا ال وبًى

 :ٟ ٌٙزااألعٍٛة ِٓ إٌٟٙ اٌجالغاٌغش 

اهلل عليو ميبػىيِّنان الًسرَّ الببلغي ؽبذا األسلوب من النهي عن أك  أمواؿ  ةرضبزـبشرم قاؿ ال

 :ىاليتام

 ؟أًلمى كردى النهي عن أكلو معها، كحده كمع أمواؽبمى أإف قلت: قد حيرِّـى عليهم أك  ماؿ اليتام 

: ألهنم إذا كانوا مستغنني عن أمواؿ اليتام  ذلك يطمعوف ى دبا رزقهم اهلل من ماؿو حبلؿو كىم على قلتي
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ـ  أىحقَّ     عليهم ًأعلىٍيًهم كظبىَّعى هبم ليكوفى كألهنم كانوا يفعلوف كذلك أػىنػىعى ، أيها كاف القيبح أىبلغى كالذى

 

أزجىرى ؽبم.
(1) 

ألهنم كانوا اليفرِّقوف ، ُب القبح كالذـة اؼببالغى عل ؿ  أالنهي عن أك  ماؿ اليتيم مع ماؿ الوٕب أدى 

ازاؼبرس  اجملة طريقى نفسو من ماؿ اليتيم باألك  على كؽبذا عرب عن اإلنفاؽ عل، واؽبمبني ماؿ اليتيم كأم

إال أف التعبي باألك  أأاد أهنم كاألنعاـ ال ي ة ألف األك  جزء من كجوه اإلنفاؽ الكثي ة اعبزئية بعبلق

 .ةتأك  ك  ما تراه دكف تفرق
  :ا٠٢خ اٌشاثؼخ

 :ةبعد ىذه اآلي كقاؿ تعأب 
ثى كىريبىاعى أىًإٍف  أىاٍنًكحيوا مىا طىابى لىكيٍم ًمنى النِّسىاًء مىثٍػنى ى ًخٍفتيٍم أىالَّ تػيٍقًسطيوا ُب اٍليىتىامى  كىًإفٍ ) كىثيبلى

 (2)(أىالَّ تػىعيوليوا أىٍك مىا مىلىكىٍت أىيٍبىانيكيٍم ذىًلكى أىٍدٗبى ة ًخٍفتيٍم أىالَّ تػىٍعًدليوا أػىوىاًحدى 

أتزكجوا ما طاب ، نٌ النساء إذا تزكجتم هبً ى أف ال تعدلوا ُب يتام فتمقاؿ البيضاكم: أم إف خً 

 أردبا هبتمع عنده منهنَّ ، ذات ماؿ كصباؿ أيتزكجها ضىنَّا هباة لكم ًمن غيًىن. إذ كاف الرج  هبد يتيم

أتحرجتم منها أخاأوا ى ليتامإف خفتم أف ال تعدلوا ُب حقوؽ اأك ، القياـ حبقوًىنى كال يقدر عل عدده 

 (3)الوأاء حبقِّو. يبكن تعدلوا بينهن أانكحوامقداران يضان أف الأ

.كٓب يأت مثبلن: كثبلث كرباع( لكم من النساء مثن أانكحو ما طاب)لقد جاء النظم القرآ٘ب 

أك ثبلث أك أربع" أما ىو الًسر  ُب ىذا  أانكحوا ما طاب لكم من النساء اثنتني كثبلثان كأربعان كال: "مثن

 ؟ديكف غيه –الذم جاء عليو النظم اؼبقدس  –األسلوب 

 اهلل عليو:ة قاؿ البيضاكم رضب

 كمعناىا: اإلذف ًلكي ِّ ناًكحو ييريد اعبمع أف ينكح ما شاء من العدد اؼبذكور ميتًَّفقني أيو كـبتلفني
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ني كثبلثة كقولك: "اقتيًسموا ىذه البدر  ني ًدرنبى يز ذبو  كاف اؼبعن كلو أأردت، "ة ثبلثة ًدرنبى

أإف خفتم أف ، كلو ذيًكرىت بأك لذىب ذبويز االختبلؼ ُب العدد، دكف التوزيع، ىذه األعداداعبمع بني 

 (1)كذركا اعبمع.ة أاختاركا أك: أانكحوا كاحد :ةأواحد، بني ىذه األعداد أيضان  ال تعدلوا

 أالَّ تعولوا( )ذلك أدٗب :كقولو تعأب

 قاؿ أبو السعود:  

أال تعولوا( العىوؿ: اؼبي . ًمن قوؽبم: "عىاؿى  )أدٗب,لكالتىسرِّ ة ار الواحداختي إٔبة شار )ذلك( إ

أم ما ذيًكرى ًمن ، كاؼبراد ىينا اؼبي ي احملظور اؼبقاب  لًلعدؿ، كعاؿ ُب اغبكم أم جارى ، اؼبيزاف عىوالن" إذا ماؿ

ائو رأسان بانتفاء  ؿبظوران النتفال سبيلوا مىٍيبلن  ما عدانبا ًمن أف إٔبة كالتسرِّم أقرب بالنسبة اختيار الواحد

قَّعه أيو أإٌف اؼبي  احملظور متوى ، ره ُب الثا٘ب خببلؼ اختيار العدد ُب اؼبهائركانتفاًء حظ، و ُب األكؿؿبىىلِّ 

 2ر.لًتحق ًق احمل  كاغبظ

 : قاؿ، فبا ذكرالسعود استنباط أيب 

ى أف مدار األمر عدـ العوؿ ق ق ال، كًمن ىنا تىبنيَّ ال يكثير عوؿ كما قي . كقد أيسِّر بأف ال ربى

م، اؿى الرج ي عيالىوأنو ًمن: "عى عيالكم عل ى لعة اؼبؤنة العياؿ بكثر ة أعيربِّ عن كثر ، يىعوؽبيم" أم: مىاهنى

ة قلة رِّم مىظنٌ ككجو كوف التىس، من "أعاؿى الرج ي" إذا كثير عياليو )أف ال تيًعيلوا( :ةكيؤيٌده قراءة طريق الكناي

ة كاعبمل، أنو هبوز العزؿ عنهن بغي رضاىينَّ كال كذلك اؼبهائرل االستكثار من السرار  ؿ مع جوازالعيا

 (3)التعلي .ل فبا قبلها ؾبر ة جارية مستأنف
 :ا٠٢خ اٌشاثؼخ فٟ اال٘زّبَ ثذمٛق ا١ٌزبِٝ 

 :ىأمواؿ اليتامة اىتمامان حبفاظ كقاؿ تعأب

مي الَّ ًي جىعى ى اللَّوي لىكيٍم ًقيىامنا كىاٍرزيقيوىيٍم ًأيهىا كىاٍكسيوىيٍم كىقيوليوا ؽبىيٍم قػىٍوالن كىالى تػيٍؤتيوا الس فىهىاءى أىٍموىالىكي )

       (4)(مىٍعريكأنا
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أمواؿ ة ُب إضاأ:أكالن  .ىاالىتماـ حبفظ أمواؿ اليتام إٔبة عظيمة إشار ة الكريبة أفي ىذه اآلي

 ةرغم أهنا ُب اغبقيق ( ؿ: )كال تؤتوا السفهاء أموالكمأكليائهم حيث أنو ج  كعبل شأنو قا إٔب ىاليتام

 .ىؿ اؼبخاطبني ب  ىي أمواؿ اليتامليست أموا

 كما قاؿ اإلماـ أبو السعود: 

وا أف يؤتوا اؼببذرين من اليتام كإمبا أضيفت ، أف ييضىيِّعوىاة أمواؽبم ـباأى كاػبطاب لؤلكلياء هني

التصاأها  أإنو غي ميصىحِّح ,-كما قي  - ,مربتى كاليته كوهنا  ال نظران إٔب -ى كىي لليتام -إليهم 

أكأٌف أمواؽبم عنيي أمواؽبم ، اختصاصها باألكلياءة ب  تنزيبلن الختصاصها بأصحاهبا منزل، بالوصف اآلٌب

الى كى ) :عليها كما ُب قولو تعأبة اأظاحملى ُب ضبلهم علة ؼبا بينهم كبينهم من االرباد اعبنًسي كالنسىيبٌ مبالغى 

ُب زجرًىم عن ة ث عىربَّ عن بين نوعهم بأنفسهم مبالغى أم: ال يقت  بعضكم بعضا حي(1)(تػىٍقتػيليوا أىنٍػفيسىكيمٍ 

قتلهم أكأٌف قتلىهم قت ي أنفسهم.
(2) 

 . بقولو: )ال ي جع  اهلل لكم قيامان(القرآف اغبكيم كصفها  ُب االىتماـ حبفًظ أمواؽبمة كزياد

 قاؿ البقاعي:  

أضياعها ، سببان ًلضياعها (3),بلكان كًعمادان تقـو هبا أحوالكم أيكوف ذلك( أم مً )لكم قيامان 

 (4)ُب سببيًَّتو:ة السبب باسم اؼبسبب للمبالغة أهو ًمن تسمي، سببه لضياعكم

 اٌزؼج١ش ػٓ ا١ٌزبِٝ ة"اٌغفٙبء" :اٌِغشُّ فٟ 

 إٔبى دكؿ عن التعبي عنهم باليتامقاؿ: كيكوف الع، اهلل عليوة بػىنيَّ لنا ىذا الًسرَّ ابن عاشور رضب

كهبوز أف ييراد بو مطلق من ثبت لو الٌسفىوي سواء كاف عن ًصغرو أـ اختبلًؿ ، اؼبنعة التعبي ىنا بالسفهاء ًعلَّ 

. أتكوف اآلي كىذا ىو األظهر ألنو ، ةالسفيو الكبي استطرادان للمناسبى قد تعرَّضت للحىجر علة تصر ؼو

 (5)ريعان.كأكسع تش مىعن أري أك 

                                                 

  29النساء  - 1
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قد أعجبىًت الباًحثى كإنو مع بياهنا قد ذكر أقواؿ غيه من ل أخر ة كذكر ابن عاشور ىنا نكت

 اؼبفسرين.

أيها إرشاده ة كرشيقة بديعة شور ًسر  عظيم كنكتكلكن الًسرَّ الذم قد تػىنىبَّوى لو كنػىبَّهنا ابن عا

 ؿ إٔباألمواة لسِّر  الببلغي ُب إضاأكاة كتلك النكت، ةاعبىماعية اؼبسلمة عظيم إلصبلح حاؿ األم

 قاؿ:, )كال تؤتوا السفهاء أموالكم( :اؼبخاطبني ُب قولو تعأب

الرائج بني أف اؼباؿ  إٔبة بديعة إشار  (1)(يأيها الناسضمي اؼبخاطبني بػ) ت األمواؿ إٔبكأضيف

صبعاء أًلفَّ ة وح أيو حقوؽ األمَّ اؼبختصِّني بو ُب ظاىر األمر كلكنو عند التأم   تل الناس ىو حقه ؼباًلكيو

ن أمً ، ةاعبميع بالصاغب يػىعيود إٔبة ألفَّ ما ُب أيدم بعًض أأراًدىا من الثرك ، هاكيلِّ ة  لؤلمَّ ة ُب حصولو مىنفىع

ا كيستأًمركف كيشرتكف كيتصدَّقوف ٍب تيورىثي عنهم إذا ماتوا أينتق  اؼباؿ بذلك ًمن  تلك األمواؿ يينفق أرباهبي

 2ام  كالتاجر كالفقي كذكا الكفاؼ.ىا أينتفع العاجز كالعغي  يدو إٔب

ة قػىلًَّت األمواؿ ًمن أيدم الناس تقارىبيوا ُب اغباج كمىىت كزاد ابن عاشوررضبو اهلل تعأب قائبلن :

زِّىم كذلك ًمن أسباب ابتزاز عً ل أخر ة أك أمَّ ة قبيل أأصبحوا ُب ضىنكو كبيؤس كاحتاجوا إٔبة كاػبىصاصى 

صبيع  األمواؿ إٔب أضاؼ اهلل تعأبة غيىم أؤلج  ىاتًًو اغبكمة ناًأًعهم ػبدمًؾ ببلًدىم كتصيي مكامًتبل

 (3).ةالعامَّ ة األحكاـ ال ي ربفظ األمواؿ كالثرك ة اؼبخاطبني ليكوف ؽبم اغبق  ُب إقامى 

اؼبفسرين كقارىفى بني غيه من  كذكر آراءة الببلغية نػىوَّهى ىذه النكت ٍبي إفَّ اؼبفىسر رضبو اهلل تعأب

 أقاؿ:، كآرائهم كرأيو

بياهنا. كقد أبعىدى  إٔب ال أىحسب أفَّ حكيمان ًمن حيكىمىاًء االقتصاًد سىبقى القرآفى ة كىذه إشار 

 ةه كصباع .ةألفَّ األمواؿ ُب يد األكلياء. كجعلوا اػبطاب لؤلكلياء خاصَّ ة ميبلبىس ألدٗبى ة جعلوا اإلضاأ ةه صباع

 ،زـبشرمكإليو ماؿ الة كإف ٓب تكن أمواؽبىم حقيق، لمخاطبني ألف األمواؿ ًمن نوع أمواؽبملة جعلوا اإلضاأ

                                                 

 يعين ُب بداية السورة ُب قولو تعأب: يأيها الناس اتقوا ربكم. - 1
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، ألٌف السفهاء ًمن نوع اؼبخاطبني ككأفَّ أمواؽبىم أمواؽبيم كإليو ماؿ أخر الدينة إلضاأاجعلوا  ةه كصباع (1)
  إذ قاؿ: كقارب ابن العريب (2)

كدبا ذكرتيو ًمن  ,ًملكو  يىدو كزبريج ًمن ًملكو إٔب ًمن يىدو إٔببني اػبلق تنتق  ة األمواؿ مشرتىك أًلىفٌ 

لمًتو ىذه شأفالبياف كا يا أصحاب  –أم ال تؤتوا ة حقيقيَّ ة كأبعدى أريقه آخركف أجعلوا اإلضاأ، ف لكى

 (3).هكىذا أبعد الوجو ، أموالىكم ًلمن ييضيِّعها ًمن أكالدكم كنسائكم –األمواؿ 

ة عند ابن عاشور ىو بياف ًعلَّ  )ال ي جع  اهلل لكم قيامان(ب ف األمواؿُب كص كالسِّر  الببلغي

 قاؿ:، النهي

)ال ي جع  اهلل  :عأباؼبخاطبني كيضوحان كىي قولو ت تزيد إضاأتها إٔبة األمواؿ ًصفى كأجرًمى عل

 (4).ةاإلضاأ كإيضاحان ؼبعن، ىتعلي  النه دبوصوؿو إيباءن إٔبة ء ُب الصفأجي، لكم قيامان(
 :ا٠٢خ اٌخبِغخ

ا أىاٍدأػىعيوا إًلىٍيًهٍم أىٍموىاؽبىيٍم  حىىتَّ ى كىابٍػتػىليوا اٍليىتىامى ) : تعأب ولو ق  ًإذىا بػىلىغيوا النِّكىاحى أىًإٍف آنىٍستيٍم ًمنػٍهيٍم ريٍشدن

ارنا أىٍف يىٍكبػىريكا كىمىٍن كىافى غىًنياا أػىٍليىٍستػىٍعًفٍف كى  ا ًإٍسرىاأنا كىًبدى ٍعريكًؼ أىًإذىا كىالى تىٍأكيليوىى مىٍن كىافى أىًقينا أػىٍليىٍأكيٍ  بًاٍلمى

 (5)(بًاللًَّو حىًسيبناى دىأػىٍعتيٍم ًإلىٍيًهٍم أىٍموىاؽبىيٍم أىأىٍشًهديكا عىلىٍيًهٍم كىكىفى 

 كحفظ أمواؽبم.ى ُب االىتماـ حبقوؽ اليتامة عظيمة أيضان ببلغة الكريبة ُب ىذه اآلي

 قاؿ الراغب األصفها٘ب:

 (6)أأيًنسى بو.ل بعد أخر ة مىرَّ ى أيما ريئً  اإليناسي  

 كقاؿ أبو اؼبظفَّر السمعا٘ب:

 كظبىَّاىم، ٍبيَّ ًمنهم مىن قاؿ: إمبا لبتربىم بعد البلوغى، يعين: كاختربكا اليتام ى()كىابٍػتػىليوا اٍليىتىامى 
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 (1)كالصحيح أنو أراد بو االختبار قب  البلوغ.، " لقيرًب عهدىم باليتمى "يتام

كاختربكا عقوؽبىم كذيكقوا أحواؽبم كمعرأتهم بالتصرؼ قب   ى()كابتلوا اليتام : زـبشرمال كقاؿ

  ,واؽبم من غي تأخي عن حد البلوغدأعتم إليهم أمة منهم رشدان أم ًىداي إذا تبيَّنتم حىت، البلوغ

 (2)لتبيني.أاستيعي ل، .. كاإليناس: اإلستيضاح.كبلوغ النكاح أف وبتلم ألنو يصلح للنكاح عنده
ُّٟ فٟ  اٌجالغ  :"رٕى١ش"سشذااٌغشُّ

ى علة الببلًغي  ُب إيثار النكر السر كٓب يق  "الرشد" أما ىو  (أإف آنستم منهم ريشدان ) :قاؿ تعأب

 ؟ةاؼبعرأ

 رضبو اهلل عليو:زـبشرم قاؿ ال

 ؟تنكي الرشد أإف قلت: ما معن 

: معناه نوعه من الرشد من ة أك طىرىأان من الرشد كزبيل، ةجار كىو الرشد ُب التصرؼ كالت، قلتي

ايًلو حىت : ما بعده  ؟ال ينتظر بو سباـ الرشد. أإف قلت: كيف نظمي ىذا الكبلـ ـبى  إٔب" "حىتقلتي

 "ال ي تقع بعدىا اعبم  كال ي ُب قولو: "حىت لبلبتبلء كىية جيًع  غاي(أادأعوا إليهم أمواؽبىم)

 (3)، أشك ة ماء دجل حىت ةبدجل –سبيج  ًدماءىىا ى أما زالت القتل

 (4)الشرط. معنة ألفَّ "إذا" متضمنة شرطية بعدىىا صبلة الواقعة كاعبمل

)ضمي الغائبني( ُب قولو ى ضمي اليتام األمواؿ إٔبة ُب إضاأة ر ىنا ُب ذىن الباحث نكتطخك 

 .عوا إليهم أمواؽبم(أإف آنستم منهم رشدان أادأ) :تعأب

 (5)(كال تؤتوا السفهاء أموالكم...) :ةالسابقة ُب اآلي بحانو كتعأبقاؿ س

حيث كاف ىناؾ سياؽ  –ى كىم أكلياء اليتام –ضمي اؼبخاطبني  أهناؾ أضاؼ األمواؿ إٔب

بعدـ إيتائها ى حفظ أمواؿ اليتامى ككاف الغرض حىض  األكلياء كضبلهم عل، عن إيتائهم أمواؽبمى النه
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كقد مىرَّ الكبلـ عليو بالتفصي  ُب بياف السرِّ  -، ضيعوف أمواؽبمإيَّاىم ألهنم سفهاء ٓب يبلغوا الرشد أي

 )ضمي الغائبني( ىو حىث  ى اليتامضمي  األمواؿ إٔبة كأما السر الببلغي ىنا ُب إضاأ، الببلغي ىناؾ

 إيتائهم ما ىو حقهم كىم اآلف قد بلغوا النكاح كأينس الرشد منهم أاآلف هبب أف ى األكلياء كضبلهم عل

لَّم إليهم أمواؽبم ليتصرَّأوا أيها بأنفسهم بيرشدىم كعقلهم تصر أان مفيدان كال حٌق اآلف لؤلكلياء تيس

 أمواؽبم. كاهلل أعلم.ى ُب أف ال يزالوا مسيطرين عل

 لواىا إسراأان كبداران أف يكربكا(كال تأك) :كقولو تعأب

 قاؿ أبو الليث السمرقندم:

أف يكربكا ة ُب أكلو أف يكربكا يعين ـباأة كبداران يعين مبادىرى  كال تأكلوىا إسراأان ُب غي حقٍّ  

 (1)أيأخذكا أمواؽبم منكم.

 :زـبشرمكقاؿ ال

، تفرطوف ُب إنفاقها، أك إلسراأكم كمبادرًتكم كربىىم، )إسراأان كبداران( مسرأني كمبادرين كربىم 

 (2)ا.أينتزعوىا من أيدينى قب  أف يكرب اليتامى كتقولوف: نينفق ما نشته

 : يبكن أف يقاؿك 

كعيدؿ ، ةأاألص  ُب اغباؿ أف تكوف مشتق، ة ُب اإلسراؼ كاؼببادر ة كالتعبي باؼبصدر أأاد مبالغ

 ُب حصوؿ األمرين منهم.ة عن اسم الفاع  "مسرأني ك" مبادرين" للمبالغ

 .ٍأكيٍ  بًاٍلمىٍعريكًؼ(ا أػىٍليى كىمىٍن كىافى غىًنياا أػىٍليىٍستػىٍعًفٍف كىمىٍن كىافى أىًقين ) :كقولو تعأب

 قاؿ النسفي: 

من أكلها أم وبرتز  يىٍستىًعف   غنياا كبني أف يكوف أقيان أالغنى م األمر بني أف يكوف الوصقيسِّ 

"، من أك  ماؿ اليتيم " أبلغي ًمن "عىفَّ كالفقي يأك  قيوتان ميقدَّران ة الًعفَّ ة كأنَّو طالىبى زياد،  ك"استػىعىفَّ

 (3).ةالعور ل ككىارى ة وععن إبراىيم: ما سدَّ اعبى ، لوؿبتاطان ُب أك
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 ثبهلل دغ١جبً(ٝ )ٚوف :ٝثمٌٛٗ رؼبٌخ ا٠٢خ فبصٍخ ثالغ

 :رضبو اهلل تعأب  قاؿ البقاعي

يً  النفوسة كؼبا كانت األمواؿ مظن  بقولو: ة ختم اآلي، كييًصم  ى ييعمً  للشيء ككاف اغبيب  ، ًلمى

ال ي ال ًمث  ؽبا. كالباء ُب ًمثً  ة كالعظمة الباىر ة كالقدر ة البالغة اغبكمباهلل حسيبان( أم الذم لو ى )ككف

اسبان )حسيبان( أم ؿب، ع  مثبلن ما إذا أمرنا بالفً ك،  ال ؾبازان ة ىذا تأكيد ألفَّ ما قيرًنىت بو ىو الفاع  حقيق

ٌق الغي. العني إٔب كالتعدِّم كمىدِّ ة بليغان ُب اغبساب. أهو أىبلىغ ربًذيران ؽبم كلؤليتاـ من اػبيان حى
(1) 

 ا٠٢خ اٌغبدعخ فٟ أ١ّ٘ خ دمٛق ا١ٌزبِٝ : 

حيث قاؿ ى اؿ اليتامُب أمو ة اػبيانى لىغى النظم اغبكيم ُب التهديد كالتقريع كالتخويف علاكقد بى 

 ج َّ جبللو:

ا ًإمبَّىا يىٍأكيليوفى ُب بيطيوهًنًمٍ ى يىٍأكيليوفى أىٍموىاؿى اٍليىتىامى  ًإفَّ )   (2)(نىارنا كىسىيىٍصلىٍوفى سىًعينا ظيٍلمن

 اهلل عليو:ة قاؿ البقاعي رضب

الىطًتهم ة النفر ككاف ذلك ريدبا أىكجىبى ، ىكؼبا طاؿ التحذير كالزجر كالتهوي  ُب شأف اليتام  من ـبي

 ،التحذيرة كىص ى بذلك ما بػىنيَّ أف ذلك خاصه بالظآب ُب سياؽو ميوجبو لزياد، يعى مصاغبيهمرأسان أتىض

كؼبا كاف األك  أعظم ، بأمواؽبم: )إٌف الذين(ة أقاؿ مؤكِّدان ًلمىا كافى قد رىسىخى ُب نفوسهم ًمن االستهان

ظلمان( أم أكبلن ىو ُب غي ى مقاصد اإلنساف عربَّ بو عن صبيع األغراًض أقاؿ: )يأكلوف أمواؿ اليتام

ٍب أتبعو ما زاده تأكيدان بالتحذير ُب سياؽ ، أهو كفع  من يبشي ُب الظبلـ، موًضعو بغي دلي  يىديؿ  عليو

رًؽ اؼبعا٘ب ، اغبصر أقاؿ: )إمبا يأكلوف( أم ُب اغباؿ كصىوَّرى األك  كحقَّقو بقولو: )ُب بطوهنم ناران( أم ربى

     (3).ةال ي تكوف هبا ًقواـ اإلنسانية الباطني

م كقاؿ صاحب اللباب: قولو: )ُب بطوهنم( أيو كجهاف: أحدنبا: أنو متع لق بيأكلوف أم: بطوهني

 بأف أطلق اؼبسبَّب كأراد، أك ؾبازان ، بأف ىبلق اهلل ؽبم ناران يأكلوهنا ُب بطوهنمة إمَّا حقيق، للنارة أكعي
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 (1)إليو كيستلزمو.ى السبب لكونو ييفض

، ركؼ ال عقاب عليو" أاألك  باؼبع تقييد باغباؿ "ظلمان يطالعنا أكالن الة كبالتأم  ُب نظم اآلي

ُب ة كٓب يق  ظاؼبني للمبالغ، كجاء اغباؿ مصدران عذاب النار  إٔب الظلم ىو اؼبؤدمة ئيىى األك  علن كلك

 . قق الظلم من األكلياءرب

" اكعرب ب"إمب ال ي أأادت أهنم ال يأكلوف ُب بطوهنم إال النار "إمبا"كيطالعنا ثانيان القصر ب 

 .أحدى على صي معلـو كمشهور ال ىبفأف ىذا اؼبى علة للدالل

تشنيع ة كُب ذلك زيادكاألك  ال يكوف إال ُب البطوف  كيطالعنا ثالثان التقييد بقولو )ُب بطونو(

 .لصورتو عليهم كتقبيح

ى كىم اآلف يأكلوف أمواؿ اليتام، (يأكلوف ُب بطوهنم ناران )عنا رابعان اجملازاؼبرس  ُب قولو: كيطال 

 نارجهنم عرب عنو بذلك باعتبار ما سيكوف. هبم إٔبل كاف ىذا األك  سيؤدلكن ؼبا  ظلمان 
 :ا٠٢خ اٌغبثؼخ

ٍي ى كىاٍلًميزىافى  "كىالى تػىٍقرىبيوا مىاؿى اٍليىًتيًم ًإالَّ بًالَّ ًي ًىيى أىٍحسىني حىىتَّ  :تعأبولو ق  ليغى أىشيدَّهي كىأىٍكأيوا اٍلكى يػىبػٍ

كىبًعىٍهًد اللًَّو أىٍكأيوا ذىًلكيٍم كىصَّاكيٍم ًبًو  ٍلتيٍم أىاٍعًدليوا كىلىٍو كىافى ذىا قػيٍرىبى بًاٍلًقٍسًط الى نيكىلِّفي نػىٍفسنا ًإالَّ كيٍسعىهىا كىًإذىا قػي 

ًبيًلًو ذىًلكيٍم  -لىعىلَّكيٍم تىذىكَّريكفى  ا أىاتًَّبعيوهي كىالى تػىتًَّبعيوا الس بي ى أػىتػىفىرَّؽى ًبكيٍم عىٍن سى ا ًصرىاًطي ميٍستىًقيمن كىأىفَّ ىىذى

ًبًو لىعىلَّكيٍم تػىتػَّقيوفى"كىصَّاكيٍم 
(2) 

كىالى تىٍأكيليوا ) -لنساء اة ُب سور  -أكالن قاؿ  الذكر اغبكيم أف اهلل سبحانو كتعأبة من ببلغ

ًبينا أىٍموىاؽبىيٍم ًإٔبى  اء أمواؿ األكصي إٔبة موممضى عن أك  أمواؿ اليتامى هن (3)(أىٍموىاًلكيٍم ًإنَّوي كىافى حيوبنا كى

ارنا أىٍف يىٍكبػىريكا كىمىٍن  ٍب قاؿ: )، حيوبه كبي )ذنب عظيم(أنو ى نبَّو علك ، هباة كـبلوط ا ًإٍسرىاأنا كىًبدى كىالى تىٍأكيليوىى

كىافى غىًنياا أػىٍليىٍستػىٍعًفٍف...
)األك  إسراأان كبداران أف يكربكا( ى ألك  أمواؿ اليتامة بىًشعى ة عن صور ى هن (4)

باهلل ى ك)ككف :ةمن ىذا التعريض: ُب آخر اآليكهتديدان ؽبم ضى تامكقاؿ تعريضان باػبائنني ُب أمواؿ الي
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الًَّذينى يىٍأكيليوفى أىٍموىاؿى ظيلمان أقاؿ: "ً)إف ى ي أمواؿ اليتامى ٍب تىدىرَّجى كصىرَّحى بالوعيد الشديد آلًكلً  حسيبا(

ا ًإمبَّىا يىٍأكيليوفى ُب بيطيوهًنًمٍ ى اٍليىتىامى  فى سىًعينا(نىارنا كىسىيىٍصلىوٍ  ظيٍلمن
(1) 

ٍبي تىدىرَّج النظم اغبكيم ، كالوعيد عليوى عن أك  أمواؿ اليتامى أفي ىذه اآليات كيًلهىا كاف النه

 : –ة لًلذَّريع سىداا–أقاؿ ، ىُب أمواؿ التامة ناػبياالتحذير من ُب 
 :ا٠٢خ اٌضبِٕخ

هي  ني حىىتَّ كىالى تػىٍقرىبيوا مىاؿى اٍليىًتيًم ًإالَّ بًالَّ ًي ًىيى أىٍحسى )  ليغى أىشيدَّ  (2)(يػىبػٍ

 السياؽ:ة ميبىًينان ببلغ اهلل عليوة قاؿ البقاعي  رضب

عىن قيرًبو أىضبلن ى ابتدأ بو أنه -ناًصره ة لضيعًفو كًقلَّ -ماؿي اليتيم ة كلىمَّا كاف أعظمىها خطران كحيرمى 

 (3)عن أًكلو أك شيربًو.

 :ةكقاؿ ابن عطيَّ 

كىو ، ما وبسين ٍب استثن، ةكأيو سىدي الذريع، عيم  كجوهى التصر ؼىذا هنيه عن القيرب الذم يػى 

ائو لناظرين لىو ماؿه يىعيشي أيو فبن كاف ًمن اة قاؿ ؾباىد: )بال ي ىي أحسن(: التجار ، التثمي كالسعيي ُب مبي

 الناظرين ال ماؿ يىا كمن كاف منكال غ، ةكال أجرى ة ماؿى يتيمو أف ال يأخذى ًمنو نفق أاألحسن إذا شبَّر، بو

ترؾ ماؿ اليتيم ديكفى  إٔبة كإالَّ دىعىتوي الضركر ، نفسو ًمن ربح نظرًهى لو كال يػىتًَّفق لو نظره إال بأف يينفقى عل

 (4)قالو ابن زيد.، نظر أاألحسن أف ينظرى كيأك  باؼبعركؼ
 اٌغ١بق:خ ثالغِٓ ٜ أخشخ ٔىز

ب من ماؿ اليتيم إال بال ي ىي أحسن قد كىرىدى كربرٙب القير ى أف النهأيضا السياؽ ىنا ة كمن ببلغ

ُب ضمن أكرًب احملرَّمات ال ي ًمن بينها اإلشراؾ باهلل كعيقوؽ الوالدين كقت  األكالًد كصبيع الفواحش كقت  

كبعضها ُب ىذه ة ال ي قىب ى ىذه اآلية ال ي ذيكرت بعضها ُب اآلي -النفس ال ي حىرَّـى اهلل بدكف حىقو كغيىا 

  .-ة اآلي
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عن ابن عباس ، ال زبتلف بإختبلؼ األمم كاألعصارة كقاؿ أبو السعود: كىذه أحكاـ عشر 

بين آدـ  ى كىينَّ ؿبرَّمات عل، رضي اهلل عنهما: ىذه آياته ؿبكماته ٓب ينسخهنَّ شيء من صبيع الكتب

ـ  الكتاب من كعن كعب األحبار: كالذم  ،كمن تركهينَّ دىخى ى النار، ةهبنَّ دىخى ى اعبنَّ  عم  كيلِّهم كىنَّ أ

 (1)اآليات. –بسم اهلل الرضبن الرحيم ق  تعالو ة كؿ شيءو ُب التوراكعب بيده إف ىذه اآليات ألى   سنف

ال ي ة أك الصفة مكانو أم إال بالطريقة الصفة حذؼ اؼبوصوؼ كإقامة النظم ُب اآلية كمن ببلغ

من اغبديث كتأم  ة قصوداؼبى هأنبيتها أك ة ىذه الصفة مكان إٔبة ـو كلئلشار عمالة ىي أحسن إلأاد

كال يفهم من ىذا ، لوماى اغبفاظ على عفو كعدـ قدرتو علض إٔبة يبلغ أشده لئلشار  قولو حىتالتقييد ب

 الرشد هبوز للوٕب أف يقربو بغي ال ي ىي أحسن. القيد أنو بعد بلوغو سنَّ 

 :ا٠٢خاٌزبعؼخ

 (2)(بىٍ  الى تيٍكرًميوفى اٍليىًتيمى  كىبلَّ ) :قولو تعأبى محقوؽ اليتاة ُب أنبي 

ـى اهلل لعبده  -أ خط -ل اإلنساف أنو ير ل السياؽ ىنا أنو عزَّ اظبو ذكر شكو ة ًمن يبلغ أفَّ إكرا

ة كرىدَّ عليو بكلم للعبد من ربِّو سبحانو كتعأبة ُب توسيع الرزؽ لو كأفَّ قدر الرزؽ عليو كتضييقو لو إىان

" كزجره بأفَّ ال رأس ى كعل، واهلل عليكم رزقى  ال تضييقي ، كم كإىانتكم ىي أعمالكملِّ سببى ذي  ردع "كىبلَّ

 ىي السبب اغبقيقي للذ ؿِّ كاؽبواف عدـ إكرامهم اليتيم.ال ي ة تلك األعماؿ السيئ

 قاؿ أبو حفص الدمشقي النعما٘ب:

ة يكرمهم بكثر  هلل تعأباكىو أفَّ ، ىذا القوؿ أىشىر  ًمن  ه أكأنو قاؿ: ؽبىم ًأع، قوؽبمى لىمَّا حىكى 

هم. كترؾي إكراـ اليتيم بدأعو عن حىًقو، ؤد كف ما يلزمهم ًمن إكراـ اليتيم أقىرىعىهم بذلكأبل يي ، اؼباؿ ، ككىخبَّ

 (3)كأكً  ماًلو.

 :ا٠٢خ اٌؼبششح

ث َخ اٌمشآْ اٌذى١ُ أثٍغ ٚأَشذ  رٛث١خ اٌز٠ٓ ٠ّٕؼْٛ لذ ، أداء دمٛق ا١ٌز١ُٝ فٟ اٌذش  ػٍ َٚ

 دمٛق
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 قاؿ:، اؼباعوفة كيظلموهنم كيغتصبوف حقوقهم ُب سور ى اليتام

يًن أىرىأىٍيتى الًَّذم ييكىذِّبي بً ) لً  *الدِّ  * طىعىاـً اٍلًمٍسًكنيً ى ض  عىلى كىالى وبىي  *كى الًَّذم يىديع  اٍليىًتيمى أىذى

هًتًٍم سىاىيوفى الًَّذينى  * أػىوىٍي ه لًٍلميصىلِّنيى  ٍنػىعيوفى اٍلمىاعيوفى  * ينى ىيٍم يػيرىاءيكفى الَّذً  * ىيٍم عىٍن صىبلى  (1)(* كىيبى

عم  مىن ة شاعبى لحيث أنو ج  كعبل شأنو طرح سؤاالن إظهاران ة الببلغة ىذا أسلوب ُب غاي

كما قاؿ الفخر ،  كتعجيبان للمخاطب منو، و كيقهرهىاك يىديعٌ كغي ة تصب حقوقو اؼبالييظلم اليتيم كيغ

 اهلل عليو: ة الرازم رضب

(قول أإف ٓب تعرأو أهو الذم يىديع   ؟معناه ى  عرأتى الذم ييكىذِّبي باعبزاء من ىو و: )أرى أىٍيتى

ُب التعجب كقولك: ة لكن الغرض دبثلو اؼببالغ، االستفهاـة كاعلم أفَّ ىذا اللفظ كإف كاف ُب صور ، اليتيم

 (2)أبلنان ماذا ارتكبى كؼباذا عرَّض نفسو: أرىأيتى 

 (3)(الذين يديع  اليتيم أذلك) :كقولو تعأب

أحدنبا: من ، كصفني الدينبذكرى ُب تعريف من ييكىذِّبي  كاعلم أنو تعأب : قاؿ الفخر الرازم

 (4)، )أذلك الذم يديع  اليتيم(كىو قولو: ، باب األأعاؿ

كؾ كىو قولو: )كالث  (5)(طعاـ اؼبسكنيى كال وبىيض  عىلا٘ب: ًمن باب الرتي

 : عليو قائبلاهلل ة كزاد الفخررضب

بان كاف كفره سببان ًلدىعِّ اليتيم.أم لىمَّا كاف كاأران مي ة لسببيَّ كالفاء ُب قولو: )أذلك(ل كإمبَّا اقتصر  كىذِّ

ألنَّا نعلم أفَّ اؼبكذِّب بالدين ال ، أفَّ الصاًدرى عىمَّن ييكٌذبي بالدين ليس إال ذلك معنى عل (6)عليهما

 ذىكىرى ُب كي ِّ كاحدو من القسمني مثاالن كاحدان تنبيهان  كأنو تعأب،  مثي سبي  التى ىذين ب  على يقتصر عل

 أك ألج  أفَّ ىاتنًي اػبصلتني كما أهنما قبيحاف مينكىراًف حبسب الشرع أهما، سائر القبائحى بذكره عل
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 (1).ةكاإلنسانية أيضان مستنكراًف حبسب اؼبركء

 أمر اليتيم.االىتماـ بة لزياد –اـ اؼبسكني طعى الذم ال وبض على كقدـ الذم يدع اليتيم عل
 (٠َُذعُّ ا١ٌز١ُ)ٝ ِؼٕ

ناًر  يـو ييدىع وفى إٔب: )تعأب كقولوة  أنو يدأعو بعينفو كجفو  )يىديع  اليتيم( أاؼبعن : قاؿ الرازم

: أحديىا: (2)(جهنَّمى دىعَّا كالثا٘ب: ترؾ ، و بالظلمدأعيو عن حٌقو كما لً  كحاص ي األمر ُب دىعِّ اليتيم أموره

أم ، ة" أم يرتيكو كال يدعوه بدعو  يىدىعي  كقيرًئى: "، ضرًبيو كيستىًخف  بوكالثالث: يزجره كي,  معوة اؼبواسا

عليها ة أعظم من مائدة ما ًمن مائد كالسبلـ قاؿ: ة يدعو صبيع األجانب كيرتؾ اليتيم مع أنو عليو الصلو 

 (3).يتيم

 

ذكر على خطورة أمر حقوؽ اليتيم أفَّ التقصي ُب حقِّو كالظلم أبهذااألسلوب البليغ قد نبَّهناال

إال لدين ,ييعرىؼ هبا ك ابب للمكذ عبلمةن  قرآف اغبكيم ال وعليو من أكرب اعبرائم كأبشعها , لذلك جعل

التكذيب أصبل يكوف ُب القلب أكيف تعرؼ أفَّ أبلنان ُب قلبو التصديق بالدين أك ك أإف التصديق 

نعرؼ اؼبكذب -اليتيم كاالمتناع من اغبضِّ على طعاـ اؼبسكني  دعٌ  -اػبصلتني  التكذيب أبهاتني

, كىذا كفاه ذماا كتقبيحانللمقصِّر ُب أداء حقوؽ يتامى كاؼبساكني .بالدين
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ٓ ثالغ: اٌّجذش اٌضبٌش  خاٌمشآْ اٌذى١ُ فٟ ث١بْ دمٛق إٌغبء اٌّب١ٌخ ِِ

ة ُب صبيع حقوقها كال سيما اغبقوؽ اؼبالي ةكمغبونة ال ي كانت مظلومة كمن الطبقات البشري

ُب بياف حقوقهن. أهذا اؼببحث ُب البحث عن ة النساء ألذلك كردت ُب الذكر اغبكيم آيات كثي ة طبق

 .كمن حقوقهن حق  اؼبهًر ، ُب بياف القرآف اغبكيم. حقوؽ النساءة األسرار الببلغي
 :ِٓ ا٠٢بد اٌٛاسدح فٟ دك اٌّٙشا٠٢خ األٌٚٝ 

ًنيئنا ة كىآتيوا النِّسىاءى صىديقىاهًتًنَّ كًبٍلى ) :و تعأبولق  أىًإٍف ًطٍَبى لىكيٍم عىٍن شىٍيءو ًمٍنوي نػىٍفسنا أىكيليوهي ىى

 (1)(مىرًيئنا

كحقَّاف مغبوفه ، ةاليتيم كاؼبرأ :ةضعىفاف ُب اعباىليجانباف مست :رضبو اهلل تعأب  قاؿ ابن عاشور

حًبىقِّ ة أابتدأى بالوصاي، ةماؿي النساء ألذلك حىرىسهما القرآف أشدَّ اغًبراسك ، أيهما أصحاهبما: ماؿي األيتاـ

ر  إليها ال ؿبالة حبقِّ اؼبرأة بالوصاي كثػىنى ، ماؿ اليتيم ككاف توىس ط حكًم النكاح بني ، ةُب ماؿ ينجى

يٌٍئ بعطف ىذا الكبلـ. أقولو:تػي ة تنًي أحسنى ميناسىبى الوصاي كآتوا ) قولو:ى عل )كآتوا النساء( عيًطفى هى

النساء ى كجوب القسط ُب يتامى علل كزادىه اتصاالن بالكبلـ السابق أفَّ ما قبلو جر  (2)(أمواؽبمى اليتام

 (3)االنتقاؿ.ة أكاف ذلك مناسىبى 
 :"خ َصُذلَ  "اٌّٙشخ اٌمشآْ اٌذى١ُ فٟ رغ١ّخ ثالغ

 قاؿ ابن عاشور:

" صبع "صىديقى   من "الصدؽ" ة مشتق، ة" مهر اؼبرأة لصَّديقك"ا –بضم الداؿ  –" ة ك"الصىديقاتي

 (4).ىيسبقها الوعد هبا أيصدقوي اؼبعطة ألهٌنا عطيَّ 
 :(خٌٕغبء صذلبرٙٓ ِٔذٍٚآرٛا ا):فٟ لٌٛٗاٌذى١ُ إٌظُ خ ثالغ

 ؟ "خ "ٔذٍٝ ِب ِؼٕ

 :رضبو اهلل تعأب  قاؿ الراغب األصفها٘ب
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و ": أعطيتي  كبىىٍلتيوي  " أكأفَّ ، من النَّح كأصلو عندم ، ال ي ال ييطلىب هبا عوىضة العطي :ةأالنحل

ككأنو ، عكينفعي أعظمى نف، أنو ال يضر بشيءكذلك ما قىصىدى اغبكماء ًمن كصف النح  ُب ، النَّح ة عطي

، ةىبة إذ ك   كبل، ةأىخىص  من اؽبًبة كالنحل، ةاآلي (1)(النٍَّح ً  رىب كى إٔبى كأكحأشار بقولو: ) ذلك إٔب

.، ةلكًب ة كليس ك  ىب كظبيِّيى الصداؽ هبا من حيث ال هبب ُب مقابلتو أكثر من سبت عو دكف ًعوضو مإبو
(2) 

 :رضبو اهلل تعأب  زـبشرمكقاؿ ال

أكأنو قي : كاكبلوا النساء ، اإلعطاء كاإليتاء دبعنة ألفَّ النحل، اؼبصدرى عل (3)كانتصاهبا

أم آتوىنَّ ، اغباؿ من اؼبخاطبنيى أك عل، فسكمأنة أم أعطوىينَّ مهورىىينَّ عن طيب، ةصدقاهتن كًبل

ة عن طيبة معطاة أم: منحول، أك حاؿه من الصدقات، صدقاهتن ناحلني طيِّيب النفوس باإلعطاء

 (4)األنفس.

 :رضبة اهلل تعأب عليو  كقاؿ الرازم

كإمبا ، ةكابن جريح كابن زيدو: أريضة : قاؿ ابن عباس كقتاد األكؿ : كيجوهه ة ُب تفسي النحل 

ييقاؿ: "أبلفه ينتح   ، كاؼبذىبي ة كالًشرعة كاؼبًلَّ ة معناىا الديانة ُب اللغة ألفَّ النحل، ةبالفريضة أسركا النحل

يَّن بًوً  أم آتوىن ، (ةآتوا النساء صديقاهتن كًبل)أقولو: ، ككًبلتيو كذا أم دينيو كمذىبو، كذا إذا كاف يتدى

 (5).ةكمذىبه كما ىو ًدينه كمذىبه أهو أريض كًدينه ة أم: شريعة مهورىينَّ أإهنا كًبل

 قاؿ:  : كمنهال ٍب ذكر الرازم أقواالن أخر 

  :ةكالقوؿ الثالث ُب تفسي النحل

ًمن ة العطيَّ ة ُب اللغة كذلك ألفَّ النحل، " أم عن ًطيب نفسو ة قولو "كًبل معن :ةقاؿ أبو عبيد

 غي طلب ًعوض ال يكوف إال كما أيٍعًطيى من ، مالًو كما ينح  الرج  لوىلىًده شيئان ًمن،  غي أخًذ ًعوىضو 
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ألفَّ ما ، ةـباصىمى منهنَّ كالة أأمر اهلل بإعطاء ميهوًر النساء من غي مطالب، عن ًطيب النفس

 (1)".ة ال يقاؿ لو "كبلة ييؤخىذ باؼبخاصم

نً ) :لو تعأبكقو   (2)(يئنا مىرًيئناأىًإٍف ًطٍَبى لىكيٍم عىٍن شىٍيءو ًمٍنوي نػىٍفسنا أىكيليوهي ىى

 قاؿ البيضاكم:

ؽ عن اأإف كىَب لكم شيئان من الصد كاؼبعن، سبييز لبياف اعبنس كًلذلك كيحِّدى  سان(فٍ .. ك)نػى .

اه بػ"عن" لتضمنة طيب النفس للمبالغة لكن جع  العمد، ًطيب نفسو  كالتجاكز.  التجاَب معن كعدَّ

 (3).ةعئان أخذكه كأنفقوه حبلالن ببل تىبب أكلوه ىنيئان مريتقليً  اؼبوىو ى بىعثان ؽبينَّ عل (وي نٍ كقاؿ: )مً 

ُب طيب نفوس النساء ة كقد حقق التمييز احملوَّؿ عن الفاع  مبالغ :ؿاقيي ف أيضا أيبكن  ك

 بالتنازؿ عن شيء من اؼبهر كاألص  أإف طابت نفوسهن لكم عن شيء منو. أجيع  الفاع  "نفسا"

 شام  عبميع جوارحهن.، ن منهنأف الطيب متمكى علة سبييزاللدال ل

ة أقواؿ اؼبفسرين ُب تفسي أسلوب ىذه اآلية إليو بعد دراس الباحث م كص أالسر الببلغي الذ

اغبيبِّ كالوداد بني أأراد اجملتمع كذلك ى ىو أف ىدؼ القرآف اغبكيم إنشاء ؾبتمعو إنسا٘بٍّ قائمو علة الكريب

إذا  مان ستحكارابيطان كانفسهم كيزداد اجملتمع اإلنسا٘ب تيب أبعضو عن طً  إال بأداء بعضهم حقوؽى  يبكنال 

هم تواديدان حقوقً  من بعضً تنازيًؿ بعضهم عن شيء  ؽ بعض إٔباء بعضهم حقو ذباكزكا من مطلق أد

ابيبان أيما بينهم كإفَّ ىذه اآلي بأكجًز كأبلغ أسلوب. ة شاملة كاملة  إأاد قد أأادت ىذا اؼبعنة الكريبة كربن

 أعلم. حانو كتعأبكاهلل سب
 :ا٠٢خ اٌضب١ٔخ فٟ ث١بْ دمٛق إٌغبء

 :أسلوب آخر أيضان ُب قولو تعأباعبامع ب ككردى ىذا اؼبعن 

ًلكيٍم أىٍف )كىاٍلميٍحصىنىاتي ًمنى النِّسىاًء ًإالَّ مىا مىلىكىٍت أىيٍبىانيكيٍم ًكتىابى اللًَّو عىلىٍيكيٍم كىأيًح َّ لىكيٍم مىا كىرىاءى ذى 

ا اٍستىٍمتػىٍعتيٍم بًًو ًمنػٍهينَّ أىآتيوىينَّ أيجيورىىينَّ أىرًيضى  واتػىٍبتػىغي   كىالى جينىاحى عىلىٍيكيمٍ ة بًأىٍموىاًلكيٍم ؿبيًٍصًننيى غىيػٍرى ميسىاًأًحنيى أىمى
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ا"ة ًأيمىا تػىرىاضىٍيتيٍم بًًو ًمٍن بػىٍعًد اٍلفىرًيضى  ًإفَّ اللَّوى كىافى عىًليمنا حىًكيمن
(1) 

ٍف تػىٍبتػىغيوا كىأيًح َّ لىكيٍم مىا كىرىاءى ذىًلكيٍم أى )ٍب قي : ، من النساء احملرمات أهنا أكالن ذيكرتً 

 ة اآلي(...بًأىٍموىاًلكيمٍ 

 : عليو اهلل تعأبة رضبزـبشرم قاؿ ال

كم بأموالكم ال ي أف يكوف ابتغاؤ ة إراد، ا وبـر لكم ما وب   فبَّ بنيَّ  :)أف تبتغوا( مفعوؿ لو دبعن

أنفسكم أيما كا قيامان ُب حاًؿ كونكم ؿبصنني غي مساأحني لئبل تيضيعوا أموالكم كتفقر جع  اهلل لكم 

ة كاإلحصاف: الًعفَّ ، أعظم فبا هبمع بني اػبسراننية كال مفسد، ال وب   لكم أتخسركا دنياكم كدينكم

 (2)كما ىبرج ُب اؼبناكح.، كاألمواؿ: اؼبهور، كربصني النفس من الوقوع ُب اغبراـ

 يَّد القرآف اغبكيم النكاح باألمواؿ أم: بأداء حقِّ اؼبهر.أقد ق

 :زـبشرمقاؿ ال

أك عقدو ة صحيحة )أما استمتعتم بو منهن(: أما استمتعتم بو من اؼبنكوحات ًمن صباعو أك خلو 

من  حاؿ (ةن ضى يٍ رً البضع. )أى ى ألف اؼبهر ثوابه عل، عليهنَّ أآتوىنَّ أجورىنَّ عليو... كأجوريىنَّ: مهوريىنَّ 

أم: أيًرضى ، مؤكِّد مصدرأك ، ألف اإليتاء مفركض، أك كيًضعىت موضع "إيتاء"، ةن مفركض :األجور دبعن

 (3).ةذلك أريض

 (ةقولو: )أريض )بأموالكم( ٍب توكيد ىذا اغبق دبا بعده إٔب:تعأب أالًسر  الببلغي ىنا ُب قولو

 حن إال باؼبهر. كأف يكوف اؼبهر ماالن.كأف ال يينكى نساء حقِّ اؼبهر للة أنبيى علة الدالل كالغرض الببلغي  

 : رضبة اهلل عليو  قاؿ البيضاكم

أفَّ اؼبهر ال بيدَّ كأف يكوف ماالن.ى علة كاحتجَّ بو اغبنفي
(4) 

ا تػىرىاضىٍيتيٍم بًًو ًمٍن بػىٍعًد اٍلفىرًيضى ) :ٍب قاؿ تعأب  (5)(ةكىالى جينىاحى عىلىٍيكيٍم ًأيمى
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الرجاؿ ى هنَّ ؿبفوظان كمضمونان علاء حقَّ ضى اؼبهر كأكَّده كجع  للنسأكَّالن أػىرى شانو  أإنو ج َّ كعبل

-، ةكاؼبهاداة ما ىو أساس اغببِّ كالوداد بني الرجاؿ كأزكاجهم كىي احملابا ٍب أتح للرجاؿ كالنساء باب

ما ٓب  ـكال يتقد تمعو كال يستقيم نظاـ أمِّ ؾب (1)اهلل عليو كسلم: "هتادكا رباب وا"ى كما قاؿ رسوؿ اهلل صل

ة إذا كانت خالية منكدر ، ةصمنغَّ ة األسرًيَّ ة ككذلك ال تزاؿ اغبيا، حيبِّ ككدادو بني أأرادهى يكن قائمان عل

ما ٓب يكن ة  صور أًبِّ ى د ال يتولَّدي بني األكالد علكإفَّ اغبٌب كالودا، ةمن اغبب كالوداد بني أركاف األسر 

ـ أإفَّ نظاة كاؼبوىدَّ ة من اغبيبِّ كالصداقة بني الزكجني خالية ذا كانت العبلقكإ، منذ أكًؿ يـو بني الزكجني

ة اغبياة صور ى ال تزاؿ عل -ت لديها من نعيم الدنيا كثركهتا هما توأػَّرى م -ة تلك األسر ة ذلك البيت كحيا

تػىرىاضىٍيتيٍم بًًو ًمٍن بػىٍعًد  كىالى جينىاحى عىلىٍيكيٍم ًأيمىا) :ةُب ىذه اآلي لو سبحانو كتعأبألذلك قو ، يمُب اعبح

ا اٍستىٍمتػىٍعتيٍم ًبًو ًمنػٍهينَّ أىآتيوىينَّ أيجيورىىينَّ أىرًيضى ) :بعد قولو تعأب (2)(ةاٍلفىرًيضى   :ككذلك قولو تعأب (3)(ةأىمى

ًنيئنا مىرًيئنا) كىآتيوا النِّسىاءى صىديقىاهًتًنَّ ) :بعد قولو تعأب (4)(أىًإٍف ًطٍَبى لىكيٍم عىٍن شىٍيءو ًمٍنوي نػىٍفسنا أىكيليوهي ىى

 اؼبقاـ.ى كأكقع حسب مقتضى ة لببلغاة ُب غاي (5)(ةكًبٍلى 

 : قولو تعأبالوص  بالواك ُبة كًمن ىنا اتَّضحت ببلغ 

، ةاآلي(...دبا بعده من قولو: )كال جناح عليكم (ةعتم بو منهن أآتوىن أجورىن أريضأما استمت)

ألفَّ اغببَّ كالوداد ال  تيار باب التفاع  ُب قولو: )أيما تراضيتم(كاخ، حالتعبي بنفي اعبنا ة ككذلك ببلغ

كإذا كاف من جانبو كاحدو دكف اآلخر أإنو ال يكوف حيبان حقيقيان ، يكوف إال إذا كاف من الطرأني كليهما

قييًد تة ككذلك ببلغ، االضطرارك كاعبرب كاإلكراه ة فاسديان من شوائب الفساد كاألغراض الخالصان كخال

 .(إف اهلل كاف عليمان حكيمان بعد ذلك ) كلذلك قاؿ تعأب، ةفريضبكونو من بعد الى ذلك الرتاض

 : رضبو اهلل تعأب  قاؿ أبو السعود

                                                 

انظر  –ركاه اإلماـ البخارم ُب األدب اؼبفرد ُب باب قبوؿ اؽبدية عن أيب ىريرة رضي اهلل تعأب عنو عن النيب صلى اهلل عليو كسلم  - 1
 بيكت. –ـ، الناشر: دار البشائر اإلسبلمية 1989، بتحقيق ؿبمد أؤاد عبدالباقي، الطبعة الثالثة، 208ص 1فرد، جاألدب اؼب

 24 -النساء  - 2
 اآلية نفسها - 3
 4 -النسا  - 4
 اآلية نفسها - 5
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ة )إف اهلل كاف عليما( ُب مصاّب العباد )حكيمان( أيما شرع لكم ىذه األحكاـ البلئق

 (1)حبالكم.

 :ضبو اهلل تعأب كقاؿ جبلؿ الدين السيوطي 

 (2)عليها.ة أك زياد، من حطها أك بعضها (ة)من بعد الفريض 

)كال جناح عليكم أيما تراضيتم بو  :ةالكريبة من اآلية ُب ىذه اعبمل ظ أفبلحى يي  أفيبكن كفبا  

أإهنا ,فو كاحدقد أأادت معنيني ُب آة الواحدة ملأإف ىذه اعب، ةالببلغة إهبازان ُب غاي (ةمن بعد الفريض

ة حتميَّ ى دىلَّت عل (ةبعد الفريضمن ) كلكنَّ تقييدىا بقولو:، الزكجافعليو ى ما تراضة احبإقت لبياف سي

ة أك الزياد ة من قب  اؼبرأ  حطِّ بعًض اؼبهًر أك كيلِّوة ال ي سيقت لبياف إباحة أقد ضيمِّنًت اعبمل، حقِّ اؼبهر

 ،"إدماجان" أك "تدميجان" ُب علم البديعى سمكىذا ما ي، الثا٘بى  ًمن قب  الرج   كضيمِّنًت اؼبعناؼبقرَّر ى عل

 :رضبو اهلل تعأب  كما قاؿ القزكيين

أهو أعم من ، آخر معن نيضمِّنى كبلمان سيق ؼبع كىو أف، ن البديع( اإلدماجكمنو )أم م

 كمثالو قولو أيب الطيب:، باعاالستت

 (3)  الدىر الذينوبان ى أىعيد  هبا عل  أيقػىلِّبي أيو أجفا٘ب كأ٘بِّ 

 (4)ًمن الدىر.ة الًشكاي، أإنَّو ضىمَّنى كىصفى الليً  بالطوؿ

اهلل عليو ة القزكيين رضبة أإفَّ العبلم، ةالببلغة إهبازان ُب غاية الكريبة ُب ىذه اآليف بأ: ككما قي 

ما ذكر مثاالن آخر لئلدماج من كبلـ ابن اؼبعتز قولو ُب عندأيضان عىدَّ اإلدماج من اإلهباز حيث إنو 

 ػبيم:ا

 كرقو.ى بألواهنم عل نع اؽبجرقد نفض العاشقوف ما ص

 : رضبة اهلل عليو قاؿ القزكيين

 سن كىوكأيو كىجوه آخري منى اغبي ، أأدمىجى الغزؿى ُب الوصفة أإف الغرض كصف اػبيم بالصفر 

                                                 

 165ص 2تفسي أيب السعود، ج - 1
 104تفسي اعببللني، ص - 2
 )اؼبطبوع ُب اؼبكتبة الرضبانية ,الىور( تاريخ الطبع ليس مكتوبا عليو. 55ينظر ديواف أيب الطيب اؼبتنيب ص- 3
 349-348اإليضاح ُب علـو الببلغة، ص - 4
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ما اإلطناب أؤلفَّ اإلدماج كأة ن جهأمَّا اإلهباز أمً ، أًعين اإلهبازى كاإلطناب، هاـ اعبمع بني مناًأيىنيً إي

 (1).ةأاللفظ زائد عليو لفائد، أنَّو أصفىر أص  اؼبعن

ة أيضان: أم باجتماع اإلطناب كاإلهباز ُب آية الكريبة ؿ بنفس الوجو ُب اآلياقيي أف يبكن  ك

 ىذا مرَّتني: قب ة كر اؼبهر ُب نفس اآليحيث قد ذي ة كاحد

ا اٍستىٍمتػىٍعتيٍم بًًو ًمنػٍهينَّ أىآتيوىينَّ أيجيورىىينَّ أىرًيضى  ٍب قاؿ: ,)أف تبتغوا بأموالكم( :أكالن قاؿ تعأب  ة()أىمى

ة إدماجان كًضمن حيكمو آخر ميتعىلِّقو باؼبهر. كأما حتمي -بأسلوبو آخر  -ة الفريض تكر ٍب ذي 

نىا مىا أػىرىٍضنىا قىٍد عىًلمٍ ).. .:ًضمنان قد صيرِّحى هبا ُب قولو تعأبة الكريبة اؼبهر ال ي ديؿَّ عليها ُب ىذه اآلي

ٌب ) :بعد قولو تعأب (2)(عىلىٍيًهٍم ُب أىٍزكىاًجًهٍم كىمىا مىلىكىٍت أىيٍبىانػيهيمٍ  يىا أىيػ هىا النَّيب  ًإنَّا أىٍحلىٍلنىا لىكى أىٍزكىاجىكى البلَّ

ًينيكى فبَّا أىأىاءى اللَّوي عىلىٍيكى كىبػىنىاًت  عىمِّكى كىبػىنىاًت عىمَّاًتكى كىبػىنىاًت خىاًلكى كىبػىنىاًت آتػىٍيتى أىجيورىىينَّ كىمىا مىلىكىٍت يبى

ٍرفى مىعىكى كىاٍمرىأى  ٌب ىىاجى ًتكى البلَّ اًإٍف ة ميٍؤًمنى ة خىاالى بىٍت نػىٍفسىهى اًلصى لًلنَّيبِّ ًإٍف أىرىادى النَّيب   كىىى ة أىٍف يىٍستػىٍنًكحىهىا خى

 (3)(لىكى ًمٍن ديكًف اٍلميٍؤًمًننيى 

 :ةقاؿ ابن عجيب

أك أرضان. كأيو إيذافه ة تسمي، ب  هبب عليهم اؼبهر، لك من دكف اؼبؤمننية جعلنا ذلك خالص

قاؿ ابن جزم: كانظر   .ةكتقريران الستحقاقو الكرام، شرىؼ نبوتوكالسبلـ لة خيصَّ بو عليو الصبل بأنَّو فبَّا

ه. إٔبة كيف رجع من الغيب  (4)اػبطاب ليخيصَّ اؼبخاطب كحىدى

 

ليغ ُب غاية الببلغة كيبكن أف يقاؿ إنو إدماج صبي  حيث أدمج التذكي بفرضية حق اؼبهر أهذا إهباز ب

 لغي النيب صلى اهلل تعأب عليو كسلم ُب بياف إباحة النكاح بدكف مهر للنيب صلى اهلل تعأب عليو كسلم 

 إف كىبت امرأة للنيب صلى اهلل تعأب عليو كسلم .

                                                 

 349اؼبرجع نفسو، ص - 1
 50 -األحزاب  - 2
 اآلية نفسها - 3
 .448ص 4البحر اؼبديد البن عجيبة، ج - 4
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ُب بياف الًسٌر الببلغي رضبو اهلل تعأب زـبشرم قاؿ ال(1) ٔبرضبو اهلل تعا لكدبث  قوؿ اعبز 

اًإٍف ة ميٍؤًمنى ة كىاٍمرىأى  ):طاب ُب قولو تعأباػب إٔبة لبللتفات من الغيب بىٍت نػىٍفسىهى أىٍف لًلنَّيبِّ ًإٍف أىرىادى النَّيب   كىىى

                                                                                                                                                .(2)(لىكى ًمٍن ديكًف اٍلميٍؤًمًننيى ة يىٍستػىٍنًكحىهىا خىاًلصى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

أىضٍبىر بن جزٌم ًبكىٍسر اعٍبًيم كىالزَّام أىبيو جزٌم الٌسدكسي لىوي صيٍحبىة ركل  (:اٍبن جزمٌ ) (من ىوابن جزم ؟ قاؿ الصفدم رضبو اهلل تعأب - 1
اؼبؤلف: صبلح الدين خلي  بن أيبك بن  , الواُب بالوأيات(201/ 8الواُب بالوأيات ): عىنوي اغٍبسن اٍلبىٍصرًٌم ٓب يرك عىنوي غىيه. ينظر

أضبر بن  :كقاؿ ابن األثي ـ2000 -ىػ1420عاـ النشر:. بيكت –حياء الرتاث الناشر: دار إ ىػ(764عبد اهلل الصفدم )اؼبتوَب: 
)ب د ع( أضبر، آخره راء، ىو ابن جزٌل شهاب ٍبن جزء ٍبن ثعلبة ٍبن زيد بن مالك ابن سناف الربعي السدكسي، قالو ابن منده  جزل

كقاؿ الدار قطن:  ة ٍبن سليماف، مؤب اغبارث السدكسي، قاؿ:كقاؿ ابن عبد الرب: أضبر ٍبن جزء ٍبن معاكي كىأىبيو نعيم عىًن البخارم.
اؼبؤلف: أبو اغبسن علي بن أيب الكـر ؿبمد بن ؿبمد بن عبد  أسد الغابة (66/ 1جزم بكسر اعبيم كالزام. )أسد الغابة ط الفكر )

 -ىػ 1409عاـ النشر:  بيكت –دار الفكر  الناشر: ىػ(630الكرٙب بن عبد الواحد الشيبا٘ب اعبزرم، عز الدين ابن األثي )اؼبتوَب: 
 ـ1989

 س 550ص  3ينظر الكشاؼ للزـبشرم ج .50األحزاب - 2
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ٓ ثالغ   إٌغبء اٌّب١ٌخ أصٕبء اٌؼذح : دمٛقاٌمشآْ اٌذى١ُ فٟ ث١بْ خ ِِ

و ًعندى النكاح أبػىنيَّ القرآف اغبكيم ؽبا حقَّ اؼبهر ج أك أىلً   الزك بى تيظلىم من قً قد ة كما أف اؼبرأ

ًمن زكجها ة م اؼبرأكذلك قد تيظلى  -ة ُب الصفحات السابق تسرً دي قد  ال ي -ة اؼبتعددة بأساليبو البليغ

ثىًت اؼبفارقلى  ى ل ي ييبحىث عن األسرار الببلغية ُب اآليات ابينهما بالطبلؽ أك ًمن أىًلو بعد كأاتو ألة وحىدى بنيَّ

 .  ىاتني اغبالتني  ُبأيها , كغيىا ة حقوقهن اؼباليالقرآف اغبكيم 
 :فٟ ث١بْ دمٛلٙٓ أصٕبء اٌؼذحا٠٢خ األٌٚٝ 

 :قولو تعأب

ؽي مىرَّتىاًف أىًإٍمسىاؾه دبىٍعريكؼو أىٍك تىٍسرًيحه بًًإٍحسىافو كىالى وبًى   لىكيٍم أىٍف تىٍأخيذيكا فبَّا آتػىٍيتيمي ) ٍيئنا الطَّبلى وىينَّ شى

ا اأٍػتىدىٍت ًبًو تًٍلكى ًإالَّ أىٍف ىبىىاأىا أىالَّ ييًقيمىا حيديكدى اللًَّو أىًإٍف ًخٍفتيٍم أىالَّ ييًقيمىا حيديكدى اللًَّو أىبلى جينىاحى عىلىٍيًهمى  ا ًأيمى

ا كىمىٍن يػىتػىعىدَّ حيديكدى اللًَّو أىأيكلىًئكى ىيمي   (1)(الظَّاًلميوفى حيديكدي اللًَّو أىبلى تػىٍعتىديكىى
 األعٍٛة:ٚاٌغ١بق  خثالغ

حيثما كاف موقع إنشاء عقد الزكاج جاء تعبي النظم اغبكيم عن اؼبهر ة ُب اآليات السابق

ى بني الزكجني علة كعندما ًبَّ العقد كأقيمت اؼبعاشر  .ة" كأيًمر بإيتائو كًبلة بػ"األمواؿ" ك"األجور" ك"الفريض

 : قاؿ ج َّ كعبل شأنوة كاؼبهادا بً عم ي التعاطي بينهما كالتحابي  أكبدة كاؼبودَّ ة أساس احملب

ًنيئنا مىرًيئنا)  .(2)(أىًإٍف ًطٍَبى لىكيٍم عىٍن شىٍيءو ًمٍنوي نػىٍفسنا أىكيليوهي ىى

الطبلؽ كالفراؽ ة تنازيعو كتشاجر بينهما كجاءت نىوبة بينهما نتيجة الزكجية كإف اختلَّت العبلق 

ًدَّ الرج  من اؼبرأبينهما ككاف من اؼبخشً  كر شيئان فبا آتاىا من اؼبهر كغيه أجاء تعبي الذ ة ٌي أف يىسرتى

ٍيئنا( كىالى وبًى   لىكيٍم أىٍف تىٍأخيذيكابقولو: ) -نها كدأاعان عة قوؽ اؼبرأعلى فاظان ح -اغبكيم   فبَّا آتػىٍيتيميوىينَّ شى

 ىو ظاىر من كما -كلكن  هنَّ ما آتيتموىن(يقاؿ: )كال تأخذكا منأإنو كاف من اؼبمكن أف  (3)ة اآلي

 ُبى (ٍب ريكعً     وبىً )الى :قولو سبحانو كتعأبة ُب قو ل أخر ة ما كانت عبار  -الفرؽ بني العبارتني 

ـ  حيث قي : العموـي  ا(كٍ ذي خي أٍ تى  فٍ مفعوؿ أع  األخذ )أى   كالشموؿ التا
                                                 

 229 -البقرة  - 1
 4 -النساء  - 2
 229 -البقرة  - 3
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 ،كالشموؿ العمـوى نيكِّرى "شيئان" لًيىديؿَّ علٍب ة، استخًدمت "ًمن" التبعيضيَّ ()....فبا آتيتموىن شيئان 

أم: فبا أعطيتموىينَّ ًمن مىهرو كغيه.، اهلل عليوة كما قاؿ الزجاج رضب
(1) 

 اهلل عليو:ة كقاؿ ابن عاشور رضب

كًضدِّه قدٙبه ُب  ُب ىذا اؼبعنة كاستعماؿ اغًب ِّ كاغبيرم، ال هبوز كال ييسمح بو )ال وبًى  ( :كمعن

 :ةقاؿ عنرت  ،ةالعربي

ريـً   ما قػىنىصه ًلمىن حلَّت لوة يا شا  حىريمىت عىلىيَّ كلىيتها ٓب ربى

 كقاؿ كعب:

 ، أف ييرتؾ الًقرىف كىو ؾبدكؿ  إذا ييساكري ًقرنان ال وبًى   لو

ربذيران ًمن أخًذ قلي  خببلؼ ما لو ، ُب اإلهباـة كجيء بقولو: "شيئان" أًلىنَّو ًمن النكرات اؼبتوىغِّل

ر إليها الشيخ ُب "دالئ  "شيء" ال ي أشاة كىذا اؼبوقع ًمن ؿباسن مواًقًع كلم، " أك كبوه "ماالن  قاؿ:

 (2).اإلعجاز
                                                 

ىػ. الناشر: عآب 211)اؼبؤلف: إبراىيم بن السرم بن سه  أبو إسحاؽ الزجاج، اؼبتوُب  307ص 1معا٘ب القرآف كإعرابو، ج - 1
 ـ.1988الطبعة األكٔب  –كتب، بيكت ال

 .  402ص 2التحرير كالتنوير، ج - 2

كبلـ الشيخ عبدالقاىر اعبرجا٘ب رضبو اهلل تعأب الذم أشار إليو ابن عاشور رضبو اهلل تعأب ليس عن كلمة "شيء" بعينها، ب   ك

مثبلن  بى ر: حبسب سياقها الذم تستعم  أيو كضرى الكلمة ُب موضع آخ قد ربسن ُب موضع كتقبيح نفسي  كاف كبلـ الشيخ ُب أف كلمةن 

 كبلمو ما يأٌب:  لذلك بكلمتني "األخدع"ُب أبيات ك"شيء" ُب أبيات أخرل. كنص  

قاؿ: أقد اتضح إذف اتضاحان ال يدع للشك ؾباالن، أف األلفاظ ال تتفاض  من حيث ىي ألفاظ ؾبرَّدة، كال من حيث ىي كلمة 

 (2) مبلئمة معن اللفظة ؼبعن ال ي تليها، كما أشبو ذلك فبا ال تعلق لو بصريح اللفظ.منفردة كأف الفضيلة كخبلأها ُب

 كزاد اإلماـ اعبرجا٘ب قائبلن:

كفبا يشهد لذلك أنك ترل الكلمة تركقك كتونسك ُب موضع، ٍب تراىا بعينها تثق  عليك كتوحشك ُب موضع آخر.... كمن 

حسنة ُب موضع، كضعيفة مستكرىىة ُب موضع، كإف أردت أف تعرؼ ذلك أانظر إٔب قوؿ  أعجب ذلك لفظة "الشيء" أإنك تراىا مقبولة

 :2عمر بن أيب ربيعة اؼبخزكمي

 )من الطوي ( 

الد مىى  –شيء غيه  نيوكمن ماًلئو عي  إذا راح كبو اعبمرة البيض كى

 )من الطوي ( كقوؿ أيب أيحيَّة.
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قد يكوف ًمن ًقب  الرج   -ب للطبلؽ اؼبسبِّ  - التعدِّمى كاقتضاءه ك  كإف ابتغاء الفراؽ كالطبلؽ

  ليهما أاستثنفاظان حبقوؽ الفريقني كالقرآف اغبكيم اعبانبني كليهما احتى أراعى ة كقد يكوف من قب  اؼبرأ

 بقولو: كر ذي فبا 

ا)ًإالَّ أىٍف ىبىىاأىا أىالَّ ييًقيمىا حيديكدى اللًَّو أىًإٍف ًخٍفتيٍم أىالَّ ييًقيمىا حيديكدى اللًَّو أىبلى جينىاحى عىلى   ٍيًهمى

ٍت بًًو.  ًأيمىا اأٍػتىدى
 (1) 

 اأىا أىالَّ ييًقيمىا حيديكدى اللًَّو()ًإالَّ أىٍف ىبىى  :رضبو اهلل تعأب  زـبشرمقاؿ ال

دث ًمن ؼبا وب، ةدكد اهلل أيما يلزمهما ًمن مىواجب الزكجيحة إال أف ىباؼ الزكجاف ترؾ إقام

الرج  أيما أخىذى كال عليها أيما أعطىت ى كسيوًء خيليقها )أبل جناح عليهما(: أبل جناح علة نيشوًز اؼبرأ

ى علة كاػبلع بالزياد، كاختلىعىت بو ًمن بىذؿ ما أكتًيىت من اؼبهر، سها)أيما اأتدت بو(: أيماأىدت بو نف

 (2)اؼبهر مكركه.

مامان حبقوؽ اىت -بعد بياف حقوؽ الفريقني  النظم اغبكيم أنو سبحانو كتعأبة كمن ببلغ

ا كىمىٍن يػىتػىعىدَّ حيديكدى اللًَّو تًٍلكى حيديكدي اللًَّو أىبلى تػىٍعتىدي بَّو عبادىه كىىدَّدىىم بقولو: )نػى  -الزكجني أيما بينهما كىى

 (3)(أىأيكلىًئكى ىيمي الظَّاًلميوفى 

 قاؿ أبو السعود:

 كالرأض ة )حدكد اهلل أبل تعتدكىا( باؼبخالفة )تلك( أم األحكاـ اؼبذكور  

                                                                                                                                            

   يبى   التقاضيان تقاضاىا شيء ال  إذا ما تقاضى اؼبرء يوـه كليلة 

 )من الطوي ( أإنك تعرؼ حسنها كمكاهنا من القبوؿ، ٍب انظر إٔب بيت اؼبتنب.

  لعىوَّقو شيء عن الدكراف  لو الفلك الدَّكَّار أبغضت سعيو 

ميد اؽبنداكم, بتحقيق د عبداغب –(  41)دالئ  اإلعجاز صتراىا تىًق   كتضؤؿ، حبسب نبلها كحسنها أيما تقدـ كىذا باب كاسع. كأإن
 . -الناشر :دار الكتب العلمية بيكت 

 229 -البقرة  - 1
 275-274ص 1الكشاؼ، ج - 2
 229 -البقرة  - 3



 انًبحج انثانج –انفصم األول –انباب انثاًَ 

221 

لظاؼبوف( أم: ا)ىم  اؼبوصوؿ كاعبمع باعتبار معن( كىمىٍن يػىتػىعىدَّ حيديكدى اللًَّو أىأيكلىًئكى ىيمي الظَّاًلميوفى )

موقع الضمي ة األخي ة ككضعي االسم اعبلي  ُب اؼبواقع الثبلث، كعقابو سخط اهلل تعأبألنفسهم بتعريضها 

 (1)ُب التهديد.ة بالوعيد للمبالغى كتعقيب النه، ةكإدخاؿ الركعة اؼبهابى ة لرتبي
 :اٌغؼٛد أثٟاٌّشاد ِٓ لٛي 

 :ُب قولو تعأبة الكريبة ُب اآلي، "موقع الضمية خي األة االسم اعبلي  ُب اؼبواقع الثبلث ككضع" 

ٍت بًًو تًٍلكى حيديكدي اللًَّو أىبلى تػى )أى  ا ًأيمىا اأٍػتىدى ا ًإٍف ًخٍفتيٍم أىالَّ ييًقيمىا حيديكدى اللًَّو أىبلى جينىاحى عىلىٍيًهمى ٍعتىديكىى

 (2)(كىمىٍن يػىتػىعىدَّ حيديكدى اللًَّو أىأيكلىًئكى ىيمي الظَّاًلميوفى 

أف ىباأا أف ال يقيما حدكد  ...إال) :قولو تعأب ة الكريبة فس اآليعليو ُب نالبحث أقد سبق 

أك "أال يقيما حدكده" ككذلك بدؿ قولو " ا أإف خفتم أال يقيماى :"أكاف من اؼبمكن أف يقاؿ بعدهاهلل(

كذلك بدؿ قولو ك ، " تلك حدكده"مكن أف يقاؿ: كاف من اؼب  )تلك حدكد اهلل أبل تعتدكىا( :تعأب

كلكن  ،"كمن يتعد حدكده"أك: ، "كمن يتعدَّىا"كاف من اؼبمكن أف يقاؿ:   حدكد اهلل( )كمن يتعدَّ  :تعأب

كإدخاؿ الركع ة كيرِّرى االسم اعبلي  مكاف ضميه لرتبيتو اؼبهابة  اؼبذكور ة النظم اغبكيم ُب اؼبواقع الثبلثُب 

 ُب قلوب السامعني.

 ـ أسلوب القصر بتعريف طرَبخدً ستي ُب إدخاؿ الركع ُب قلوهبم اي  ةن كمبالغة ُب تلك اؼبهاب ةن كزياد

 و تعأبُب قول –حدكد اهلل ل ُب بياف الوعيد ؼبن يتعد –ضمي الفص  بني اؼببتدأ كاػبرب كإدخاؿ ة اعبمل

ن كم". أكاف من اؼبمكن أف يقاؿ: (أأكلئك ىم الظاؼبوفكمن يتعد حدكد اهلل ):ةالكريبة ُب آخر اآلي –

بتعريف الطرأني ُب قولو  أسلوب القصر . كلكن عيًدؿ عن ىذا األسلوب إٔب"يتعد حدكده أهم ظاؼبوف

باؼببتدأ ُب  كأوؽ ذلك جىي، ب  كزيد ضمي الفص  أيضان ، ليس ىذا أقط )أأكلئك ىم الظاؼبوف( :تعأب

ا أبلغ أسلوب النظم أم، لتعدمُب الظلم كا بعد مكاهنم إٔبة للبعيد )أكلئك( إشار ة اسم اإلشار ة صور 

 !ةُب حقوؽ النساء اؼبالي َبالغى ن يتعدم حدكد اهلل بً تبكيت مى يم ُب توبيخ ك اغبك
 :اٌؼذح أصٕبءفٟ ث١بْ دمٛلٙٓ  ٚاٌضبٌضخاٌضب١ٔخ ا٠٢زبْ
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أإف ة قد يكوف من ًقبىً  الرج  كقد يكوف مًن قًب  اؼبرأ ظلم كالتعدِّمى ككما ذيكرى من قب  أفَّ ال

 :ُب ذلك أيضان قولو تعأبة كي َّ جانبو حقَّو حقَّ اإليفاء أمن اآليات الوارد  أكَبى الذكر اغبكيم قد 

بيوا بًبػىٍعضً ) ا كىالى تػىٍعضيليوىينَّ لًتىٍذىى ا الًَّذينى آمىنيوا الى وبًى   لىكيٍم أىٍف تىرًثيوا النِّسىاءى كىٍرىن مىا آتػىٍيتيميوىينَّ  يىا أىيػ هى

رًٍىتيميوىينَّ أػىعىسى ة ميبػىيػِّنى ة شى ًإالَّ أىٍف يىٍأًتنيى ًبفىاحً  ٍعريكًؼ أىًإٍف كى ٍيئنا كىهبىٍعى ى اللَّوي ًأيًو ى كىعىاًشريكىينَّ بًاٍلمى أىٍف تىٍكرىىيوا شى

ًثينا  يػٍرنا كى اىينَّ ًقٍنطىارنا أىبلى تىٍأخيذيكا ًمنٍ  -خى اؿى زىٍكجو مىكىافى زىٍكجو كىآتػىٍيتيٍم ًإٍحدى ٍيئنا أىتىٍأخيذيكنىوي كىًإٍف أىرىٍدًبيي اٍسًتٍبدى وي شى

 (1)(بػىٍعضو كىأىخىٍذفى ًمٍنكيٍم ًميثىاقنا غىًليظنا بػىٍعضيكيٍم ًإٔبى ى كىكىٍيفى تىٍأخيذيكنىوي كىقىٍد أىٍأضى  -بػيٍهتىاننا كىًإشٍبنا ميًبيننا 

 اهلل عليو: ة قاؿ ابن عاشور رضب

ا الًَّذينى آمىنيوا الى وبًى   لىكيٍم أىٍف تىرً ) ايىا أىيػ هى تشريعو ُب أحكاـ النساء ال ي   ( استئناؼي ثيوا النِّسىاءى كىٍرىن

كىذا ، كبىدءنا كعىودنا، ها تأسيسان كاسًتطرادان ألحكامً ة كىي ال ي ٓب تىزؿ آييها مبػىيِّن، لبياهناة كاف ًسياؽي السور 

 (2)عنو.ة ًمن جع  زىكًج اؼبيِّت مىوريكثة حيكمه تابع إلبطاؿ ما كاف عليو أى ي اعباىلي

 األعٍٛة:خ ثالغ

ا الًَّذينى آمىنيوا: اأتيتحى بقولو: )رضبو اهلل تعأب  قاؿ ابن عاشور للتنويو دبىا خيوًطبيوا بو.  (يىا أىيػ هى

ة "ال وب " صيغة ظِّو منو.... كصيغأيأخيذى كي   منهم حًبى ، ةكخيوًطبى الذين آمنوا لًيػىعيمَّ اػبطابي صبيع األم

أنفييو ييرادؼ التحرٙب.، ةكلساًف الشريع، ُب لساًف العربة ىو اإلباحصريحو ألفَّ اغًب َّ ى هنى 
(3) 

 :رضبو اهلل تعأب  زـبشرمكقاؿ ال

بلوف النساء بضيركبو ًمن الببليا كيظلموهننَّ بأنواعو من الظلم أزيًجركا عن ذلك: كاف كانوا يى 

عليها كقاؿ: أنا أحىق  هًبا من كي ِّ ، بوثو ى ألقى ، ةمرأالرج  إذا مات لو قريبه ًمن أبو أك أخو أك ضبيمو عن ا

ازي اؼبواريث ى أم: أف تأخذكىنَّ عل (الى وبًى   لىكيٍم أىٍف تىرًثيوا النِّسىاءى كىٍرىناأىحىدو. أًقي ى: ) سبي  اإلرث كما ربي

 حىت نَّ أقي : ال وًب   ٓب أف سبيسكوىي ، سبوت كقي : كاف يبيسكها حىت، أك ميكرىىىاته ، كىينَّ كارىاته لذلك

كٓب تكن ًمن حاجًتو حبىسىها مع سيوء ة امرأ بإمساككم. ككاف الرج  إذا تزكج راضياتو تىرًثيوا منهينَّ كىين غي 
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لتفتىًدمى ًمنو دباؽًبا كزبتىًلع أقي : كال تعضلوىن لتذىبوا ببعض ما آتيتموىينَّ. كالعض ي: ، كالقهرة الًعشر 

 (1)اغببسي كالتضييق.

 :أقاؿ تعأب، ةالنشوز من اؼبرأ ا كافمنو ما إذ ثًن كاستي 

 .(ةمبيػِّنى ة )إال أف يأتني بفاحش

 : رضبو اهلل تعأب  قاؿ أبو السعود 

ى" دبعنة صيغى عل ى" كقيرًئى عل :الفاع  ًمن "بػىنيَّ الفاع  من ة صيغى اؼبفعوًؿ كعلة صيغى "تػىبػىنيَّ

ى" أم بػىيِّن "أىبافى" دبعن ة ء كالسبلطاػبيلق كإيذاء الزكج كأىلو بالبذاة اسالقيبح من النشوز كشكة "تػىبػىنيَّ

 : أييبىٍّ ة كيعضيده قراء

ًتًهنَّ كأنتم معذكركف ُب طلب (ةميبػىيػِّنى ة ًإالَّ أىٍف يىٍأًتنيى ًبفىاًحشى ) ... أإفَّ السببى حينًئذو يكوف ًمن ًجهى

 (2)اػبيلع.
 ؟"خِج١ٕخ فبدشاٌّشادة"ِب

بيوا  )يىا أىيػ هىا الًَّذينى :قولو تعأب ُب  ٍرىنا كىالى تػىٍعضيليوىينَّ لًتىٍذىى آمىنيوا الى وبًى   لىكيٍم أىٍف تىرًثيوا النِّسىاءى كى

 ؟ 3 ...(.ةميبػىيػِّنى ة بًبػىٍعًض مىا آتػىٍيتيميوىينَّ ًإالَّ أىٍف يىٍأًتنيى بًفىاًحشى 

ة دمقيِّ ة أف الصف -ة اؼبشهور ة كما ىي القاعد  -؟ةكى  ىذا الوصف قيد للحكم ُب ىذه اآلي 

أإذا ة يكوف مشركطا بتحقق مضموف الصف أاغبكم اػباص باؼبوصوؼ، للموصوؼ ُب اغبكم اػباص بو

 4.ُب اؼبوصوؼ الينطبق عليو اغبكمة ٓب يتحقق مضموف الصف

 مطلقان ل كُب أخر  موصوأان  كرد ُب القرآف اغبكيم ُب مواضعى ة كأيضا قد لوحظ أف لفظ الفاحش

 ؟كعدـ تقييدىاة ىذا االختبلؼ بني مواضع التقييد بالصفأما ىو السرالببلغي ُب ة عن الصف

  الكريبة , ةُب ىذه اآلي األكٔب  :ُب ثبلث مواضعة نبكوهنا مبيِّ ة موصوأة كردت الفاحش

 :ُب قولو تعأبة كالثاني
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اللًَّو ى فىنٍيً كىكىافى ذىًلكى عىلى ييضىاعىٍف ؽبىىا اٍلعىذىابي ًضعٍ ة ميبػىيػِّنى ة يىا ًنسىاءى النَّيبِّ مىٍن يىٍأًت ًمٍنكينَّ بًفىاًحشى )

 1(يىًسينا

 :ُب قولو تعأبة كالثالث

ا النَّيب  ًإذىا طىلٍَّقتيمي النِّسىاءى أىطىلِّقيوىينَّ ًلًعدَّهًتًنَّ كىأىٍحصيوا اٍلًعدَّ ) كىاتػَّقيوا اللَّوى رىبَّكيٍم الى زبيٍرًجيوىينَّ ة يىا أىيػ هى

كىتًٍلكى حيديكدي اللًَّو كىمىٍن يػىتػىعىدَّ حيديكدى اللًَّو أػىقىٍد ظىلىمى نػىٍفسىوي ة ميبػىيػِّنى  ةو نى ًإال أىٍف يىٍأًتنيى بًفىاًحشى ًمٍن بػيييوهًتًنَّ كىال ىبىٍريجٍ 

 2(الى تىٍدرًم لىعى َّ اللَّوى وبيًٍدثي بػىٍعدى ذىًلكى أىٍمرنا.

ة ُب اآليات السابقة شاألكرت بالقوؿ بأف اؼبراد بالفاحؿبمد األستاذ الدكتورعادؿ ة أضيلقاؿ 

ىذا ظاىر من ، الزناة كليس اؼبراد هبا كبي ، اللساف كإيذاء الزكج كأىلوة من سوء اػبلق كبذاءة اؼبعصي

 3سياؽ اآليات 

 : بقولو -ُب ىذه اآليات الثبلث -ة كوف اؼبراد من الفاحشى   علالا الدكتور مستدً  قاؿك 

كأف ىذا الهبوز إال إذا ، برد ما أخذتو للرج اػبلع ى علة النساء تتحدث عن إكراه اؼبرأة أآي

ألف زكجات ، أيهاالزناة األحزاب يستحي  أف يكوف اؼبرادبالفاحشة كآي، وها للزكج كأىلً ساءت معاملتي 

كإف كاف ذلك ُب حق ة أاؼبراد هبا العصياف كسوء العشر  .األنبياءة بعصمة األنبياء معصومات من الكبي 

ُب بيت ى هنا تبقإك ة الطبلؽ تتحدث عن طبلؽ اؼبرأة كآي، فرض كالتقديرسبي  الى أمهات اؼبؤمنني عل

 4.انقضاء عدهتا كالزبرج من البيت إال إذا ساء خلقها مع الزكج كأىلو مطلقها حىت

 :ةمواضع ُب اآليات التالية ُب تسع ةن نبكوهنا مبيِّ ة غي موصوأ، ةمطلقة كجاءت الفاحش

 :ُب قولو تعأباألكٔب  

 ري الذ نيوبى ًإالَّ اللَّوي أىٍك ظىلىميوا أىنٍػفيسىهيٍم ذىكىريكا اللَّوى أىاٍستػىٍغفىريكا ًلذينيوهًبًٍم كىمىٍن يػىٍغفً  ةن ًإذىا أػىعىليوا أىاًحشى  كىالًَّذينى )

  5.( مىا أػىعىليوا كىىيٍم يػىٍعلىميوفى ى كىٓبىٍ ييًصر كا عىلى 
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 :قولو تعأبكالثانية ُب 

. ةن آبىاؤيكيٍم ًمنى النِّسىاًء ًإالَّ مىا قىٍد سىلىفى ًإنَّوي كىافى أىاًحشى  كىالى تػىٍنًكحيوا مىا نىكىحى )  1(كىمىٍقتنا كىسىاءى سىًبيبلن

 :قولو تعأبكالثالثة ُب 

ا آبىاءىنىا كىاللَّوي أىمىرىنىا هًبىا قيٍ  ًإفَّ اللَّوى الى يىٍأميري بًالٍ ة كىًإذىا أػىعىليوا أىاًحشى ) ٍدنىا عىلىيػٍهى فىٍحشىاًء أىتػىقيوليوفى قىاليوا كىجى

اللًَّو مىا الى تػىٍعلىميوفى. ى عىلى 
2 

 :قولو تعأبالرابعة ُب كى 

. ةن كىالى تػىٍقرىبيوا الزِّنىا ًإنَّوي كىافى أىاًحشى )  3(كىسىاءى سىًبيبلن

 :قولو تعأباػبامسة ُب ك 

ٌب يىٍأًتنيى اٍلفىاًحشى ) ًمٍنكيٍم أىًإٍف شىًهديكا أىأىٍمًسكيوىينَّ ُب ة نَّ أىٍربػىعى ًمٍن ًنسىاًئكيٍم أىاٍستىٍشًهديكا عىلىٍيهً ة كىالبلَّ

. اٍلبػيييوًت حىىتَّ   4(يػىتػىوىأَّاىينَّ اٍلمىٍوتي أىٍك هبىٍعى ى اللَّوي ؽبىينَّ سىًبيبلن

 :قولو تعأبالسادسة ُب ك 

بػىقىكيٍم هًبىا ًمٍن أىحى ة كىليوطنا ًإٍذ قىاؿى ًلقىٍوًمًو أىتىٍأتيوفى اٍلفىاًحشى )  5(دو ًمنى اٍلعىالىًمنيى.مىا سى

 :قولو تعأبثامنة ُب الك 

ب وفى أىٍف تىًشيعى اٍلفىاًحشى ) نٍػيىا كىاآٍلًخرى  ةي ًإفَّ الًَّذينى وبًي كىاللَّوي يػىٍعلىمي ة ُب الًَّذينى آمىنيوا ؽبىيٍم عىذىابه أىلًيمه ُب الد 

 6(.كىأىنٍػتيٍم الى تػىٍعلىميوفى 

 :قولو تعأبالتاسعة ُب ك 

 7(.كىأىنٍػتيٍم تػيٍبًصريكفى ة ا ًإٍذ قىاؿى ًلقىٍوًمًو أىتىٍأتيوفى اٍلفىاًحشى كىليوطن )

 :كقولو تعأب

                                                 

 (22النساء: ) - 1
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بػىقىكيٍم هًبىا ًمٍن أىحىدو ًمنى اٍلعىالىًمنيى.ة كىليوطنا ًإٍذ قىاؿى ًلقىٍوًمًو ًإنَّكيٍم لىتىٍأتيوفى اٍلفىاًحشى )  1(مىا سى

 :ةأمثلة األستاذ الدكتور عادؿ أخذ منها ثبلثة حضر 

ة من سور  80–رقم ة كاآلي، ةمن نفس السور 25-رقم ة كاآلي، النساءة من سور  15-رقم ة اآلي

 .األعراؼ

الزنا كما ُب حكمها من اللواط كقد جاءت ة كبي ة  ُب اآليات السابقة كاؼبراد بالفاحش: كقاؿ

 ". ةو نيِّ بػى " مي ة بصفة غي موصوأة مطلق

من سوء ة إذا كاف اؼبراد هبا اؼبعصية ل ي تأتيها اؼبرأاة الدكتور فبا سبق أف الفاحشة كاستنتج حضر 

أكظهورىا ، ةكضوحها كظهورىا ُب كوهنا أاحش "دبعنة بقولو "مبينة جاءت موصوأة اػبلق كأساد العشر 

ق إال إذا كاف ما أعلو النساء أبل تطبَّ ة دت األ حكاـ السابققيَّ  ةي أالصف، األمورة ككضوحهابثبوهتا عند كال

"كىذا ة ب"مبينة الزنا جاءت غيموصوأة كبي ة  كإذا كاف اؼبراد بالفاحش، كليس دبجرد االدعاءظاىرا بينا 

عن طريق الشهود ة كلذلك ٓب تثبت مر ، كال يطلع عليها أحد إال نادرا، الزناة كبي ة  ما يتفق مع خصوصي

 2ككاف ثبوهتاعن طريق االعرتاؼ.

 : اؿق، الدكتور من ذلك نكتتني ببلغيتنية كاستنبط حضر 

ال ي يراد هبا الزنا بالظهوركالوضوح تصويرا دقيقا ة أجاء التعبي القرآ٘ب بدكف كصف الفاحش

سرتا ة ثبوتو أربعى كلذلك جع  سبحانو الشهودعل؛ أهو من اعبرائم ال ي يتسرتهبا، ال ي أيوة للخصوصي

الزناىي ة أف كبي  إٔبة شار إ دهبا الزنا كعدـ تقييدىا بوصفو ااؼبر ة كما أف ُب إطبلؽ الفاحش،  العبادى عل

 3كصف. إٔبة ينصرؼ إليهاالشتهارىا ُب الفحش من غي حاجة الفاحشكأف ؾبرد ذكر ، الفحش الكام 
ضوء ى كاستنباطو النكتتني الببلغيتني استنباط دقيق عل، الدكتور استنتاج بارعه ة أاستنتاج حضر 

أكرمو اهلل  -الدكتوراؼبكـر ة بو حضر ل ارتأكالذم يبي  إليو رأم الباحث أيضا ىوالذم ، ةاآليات اؼبذكور 

أيهاُب  القرآف اغبكيمة اؼببحوث عن ببلغة كلكن عندما راجع الباحث كتب التفاسي ُب تفسر اآلي، -
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ٍرىنا كىالى يىا أىيػ هىا الًَّذينى آمىنيوا الى وبًى   لىكيٍم أىٍف تىرًثيوا النِّسىاءى كى :قولو تعأب)النساء ة ُب سور ة حقوؽ النساء اؼبالي

بيوا بًبػىٍعًض مىا آتػىٍيتيميوىينَّ ًإالَّ أىٍف يىٍأًتنيى ًبفىاًحشى  ليعرؼ آراء اؼبفسرين ُب اؼبراد ، 1...(.ةميبػىيػِّنى ة تػىٍعضيليوىينَّ لًتىٍذىى

 :عليهم أصبعني أريقني كالتابعني رضواف اهلل تعأبة كجدىم منذعهد الصحابة ُب ىذه اآلية عن الفاحش

أنو عاـ ل أف اؼبراد منها سوء اػبلق كمنهم من ير ل ير  الزنا كأريق آخرة اؼبراد من الفاحشأف ل ير  أريقه 

 سواء كاف الزنا أك سوء اػبلق.

منهم الصحابياف اعبليبلف ابن  - اعشرمفسر ة يذكر أظباء سبع رضبو اهلل تعأب ابن كثي أهذا

ة أف اؼبراد من الفاحشل من ير  -التابعنية لَّ من أجً  كبيه عدد ه ك عنهما  مسعود كابن عباس رضي اهلل تعأب

 : يقوؿ، الزناة ىذه اآلي ُب

يسىيٌ كىسىًعيدي ٍبني ، كىاٍبني عىبَّاسو ، قىاؿى اٍبني مىٍسعيودو  (ةميبػىيػِّنى ة ًإال أىٍف يىٍأًتنيى بًفىاًحشى )كىقػىٍوليوي: 
، باؼب

، كعىطاء اػٍبيرىاسىا٘ب  ، ةكًعٍكرىمى ، كىؾبيىاًىده ، كىسىًعيدي ٍبني جيبػىٍيو ، كىؿبيىمَّدي ٍبني ًسيًينى ، كىاغبٍىسىني اٍلبىٍصرًم  ، كالشٍَّعيب  

ًلكى الزِّنىا، كىزىٍيدي ٍبني أىٍسلىمى ، كالس دِّم، كىأىبيو صىاًلحو ، ةكىأىبيو ًقبلب، كالضَّحَّاؾ : يػىٍعيًن ًبذى ؿو ، كىسىًعيدي ٍبني أىيب ًىبلى

ا كتيضىاجرىىا حىىتَّ يػىٍعيًن: ًإذىا زىنىٍت أػىلىكى أىٍف تىٍستػى  اؽى الًَّذم أىٍعطىٍيتػىهى ريكىوي لىكى كىزبيىالًعىهىا. ٍرًجعى ًمنػٍهىا الصَّدى تػىتػٍ
2 

القائ  بأنو يعم  –كيرجح الرأم الثالث ،  اآلخرين أيضانيكيذكر لناابن كثيكذلك أظباءالفريق

 :ذلك كلو يقوؿ

: الٍ ، ةكىًعٍكرًمى ، كىقىاؿى اٍبني عىبَّاسو  كىاٍختىارى اٍبني جىرًيرو ,  الن شوز كالًعٍصياف :ةاٍلميبػىيػِّنى ة فىاًحشى كىالضَّحَّاؾي

.، كبىذاء اللِّسىافً ، كىالن شيوزى ، كىاٍلًعٍصيىافى ، أنَّو يػىعيم ذىًلكى كلَّو: الزِّنىا  كىغىيػٍرى ذىًلكى

رىتػىهىا حىىتَّ  ا كيلَّوي ييبيح ميضىاجى ا أىكٍ  يػىٍعيًن: أىفَّ ىىذى يِّده ، بػىٍعًضًو كىيػيفىارًقػىهىا تػيرٍبئو ًمٍن حىقِّهى ا جى كىاللَّوي أىٍعلىمي.، كىىىذى
3 

 

 1قاؿ غيه من اؼبفسرين. كبنحوما قاؿ ابن كثي
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ة ُب ىذه اآلية عنو تعضد الرأم القائ  بكوف اؼبرادبالفاحش رضي اهلل تعأب يبٍّ أي ة كلكن قراء

 :أبكما قاؿ أبوالسعود رضبو اهلل تع،  ""النشوز كسوء اػبلقة الكريب

اؼبفعوًؿ ة صيغى  كقرئ علتبنيَّ  الفاعً  من بنيَّ دبعنة صيغى عل (ةم بػىيٌػنى ة ًإالَّ أىف يىٍأًتنيى ًبفىاًحشى )

اػبليًق كإيذاًء الزكًج كأىًلو ة القيبًح من النشوز كشكاسة تبني أم بيِّن الفاع  من أباف دبعنة صيغى كعل

 2الزنا.ة  أٍف يػيٍفًحٍشن عليكيم كقي  الفاحشإال أييبٍّ ة كيعضيده قراءة بالبىذاء كالسَّبلط

 :(22, 20، 19ُب ىذه اآليات الثبلث )ة كثي ة  ببلغيل كىنا نكات أخر 

ا الًَّذينى آمىنيوا الى وبًى   لىكيٍم أىٍف تىرًثيوا النِّسىاءى  ) :ُب قولو تعأب -ا "ىن ءٍ ر "كى  أفَّ : منها األكٔب يىا أىيػ هى

كىٍرىنا( مصدر كقع حاال. 
3 

 :اؿ البقاعي رضبو اهلل تعأبق

نكاحهن ى ال حام  لكم عل، أم كارىني ؽبن (ىان رٍ كى )أم ماؽبن  (ال وب  لكم أف ترثوا النساء)

إال تربص اؼبوت ألخذ ة كليس ؽبم أيهن رغب، ؼباؽبنى كذلك أهنم كانوا ينكحوف اليتام، إال رجاء اإلرث

أم  ، ةىذا حاالن مؤكدى كيكوف )كرىان( عل، اءنفس النسى أك يكوف الفع  كاقعان عل، ماؽبن مياثان 

 4أك ذكات كره. ، كارىات

جاء ابنو من غيىا أك قريبو من ة كذلك ألف الرج  كاف إذا مات كلو امرأ:  كقاؿ البقاعي موضحا ذلك

أإف شاء تزكجها بغي صداؽ إال ، هبا من نفسها كمن غيىا قَّ حى أيصي أى ، عصبتو أيلقي ثوبو عليها

 كإف شاء عضلها كمنعها من ، ه كأخذ صداقهاجها غيى كإف شاء زكَّ ، ألكؿ الذم أصدقها اؼبيتالصداؽ ا

 5أك سبوت ىي أيثها.، رثت من اؼبيتىا لتفتدم منو دبا ك ضار  يي ، األزكاج

 : أكالن ، أإنو، ببلغيؿ بأف ُب كقوع اؼبصدرحاالىنا سر  اقيبكن أف يأهنا 

                                                                                                                                            

(، 1/356(، كلباب التأكي  للخازف ُب معا٘ب التنزي )10/12(، كالتفسي الكبي للفخرالرازم )2/28ينظر احملررالوجيز البن عطية ) - 1
 (158/ 2كتفسي أيب السعود )

 (158/ 2ي أيب السعود = إرشاد العق  السليم إٔب مزايا الكتاب الكرٙب )تفس - 2
 (469/ 4ينظر اعبدكؿ ُب إعراب القرآف كصرأو ) - 3
 (223/ 5نظم الدرر ُب تناسب اآليات كالسور ) - 4
 اؼبرجع نفسو. - 5
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ؼبا أأاد النظم  -كما ىو األص  ُب ؾبيئ اغباؿ   -ق حاال لو جاء النظم القرآ٘ب باالسم اؼبشت 

اإلهباز ُب ة أهو إذا من ببلغ، ةأم أف يكوف حاال من الرج  أك من اؼبرأ، ما أأاد اآلف من احتمالني معا

  .القرآف اغبكيم

ٓب تورثهم إياىن جربا ما ة ُب إظهار شناعة من اؼببالغ حاالن ,ا( ىن رٍ إف ُب كقوع اؼبصدر)كى : كثانيا

أفيو ، " اىن رٍ كى " كراىتهن لتورثهم إياىن أصبحن ة  يكن فبكنا ُب الوصف )كارىات( كأهنن من أج  شد

 .تشنيع شديدلفعلهم ذلك

 قاؿ:، "كالتعضلوىن "أشار إليها ؿبيي الدين الدركيش:أخرم ُب قولو تعأبة ببلغية كنكت

كحاؿ بينو كبني ما يريد. كالعض   ق عليو أمرهأم ضيَّ  "أبلفى عل  ى ضى عى ")تػىٍعضيليوىينَّ( مضارع 

أيكوف استعماؿ ، بولدىا إذا اختنقت رضبها بو أخرج بعضو كبقي بعضوة كعٌضلت اؼبرأ، اغببس كالتضييق

 ذلك ؾبازا. كمن رائع الشعر قوؿ أكس:

.ة .. معٌضل.ةاألرض منا بالفضاء مريضل تر   منا جبمع عرمـر

 ا:جيشن  في صً يى ، أقاؿ ىذا اؼبعنة د النابغكردَّ 

 1.. يدع اإلكاـ كأهنن صحارم..عبب يظٌ  بو الفضاء معٌضبل

 : كزاد الدركيش قائبل

ترثوا منهن كىٌن غي  ال سبنعوا أزكاجكم عن نكاح غيكم بإمساكهٌن حىت :ةكاؼبراد بو ىنا ُب اآلي

منو  لتفتدم، كالقهرة حبسها مع سوء العشر ، كٓب تكن من حاجتو، ةراضيات. ككاف الرج  إذا تزكج امرأ

 2.(عضلوىن لتذىبوا ببعض ما آتيتموىنكال ت) :أقاؿ تعأب، دباؽبا كزبتلع

بي  ) بنكتتني ببلغيتني ُب قولو تعأب كأأادنا اإلماـ أبوالسعود  ،(وا بًبػىٍعًض مىا آتػىٍيتيميوىينَّ لًتىٍذىى

بيواٍ ببعض ما آتيتموىن: )قاؿ   ان أتأخيذكهأم من الصَّداؽ بأف يدأعن إليكم بعضىو اضطرار  (لًتىٍذىى

                                                 

ىػ(، الناشر: دار اإلرشاد 1403)اؼبتوَب: (، اؼبؤلف: ؿبيي الدين بن أضبد مصطفى دركيش 186، 185/ 2إعراب القرآف كبيانو ) - 1
 بيكت(، )دار ابن -دمشق  -سورية، )دار اليمامة  -ضبص  -للشئوف اعبامعية 
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كإمبا عيرٌب عن ذلك ، العدـً لصدكره عنهن اضطراران ة كإمبا ٓب ييتعرٍَّض لفعلهن إيذانان بكونو دبنزل، منهن

ُب تقبيحو ببياف تضم ًنو ألمرين ك   منهما ؿبظوره شنيعي ة بالذىاب بو ال باألخذ كال باإلذىاب للمبالغ

 1مستصحبان بو.عن الذىاب ة األخًذ كاإلذىاًب منهن ألنو عبار 

رًٍىتيميوىينَّ() :ُب قولو تعأبة " الشرطي ُب استخداـ " إفٍ ل أخر ة كنكت  أىًإٍف كى

 ةً ر " تستعم  حيث يكوف كقوع الشرط من األمور نادالشرط "إفٍ ة أدا: أقد قاؿ الببلغيوف

أنو  ٔبإة لطيفة إشار  ُب الشرط أشار إٔب -باستخداـ ىذا األسلوب  -اغبكيمأكأف النظم ، 2الوقوع 

 :ككذلك ُب قولو تعأب، التكرىوىن ينبغي أف

ٍيئنا أىتى  اىينَّ ًقٍنطىارنا أىبلى تىٍأخيذيكا ًمٍنوي شى افى زىٍكجو كىآتػىٍيتيٍم ًإٍحدى اؿى زىٍكجو مىكى ٍأخيذيكنىوي )كىًإٍف أىرىٍدًبيي اٍسًتٍبدى

 : كالسبلـة مدلوؿ قولو عليو الصلو  إٔبة لطيفة " إشار ُب أسلوب الشرط ب"إفٍ  3(ابػيٍهتىاننا كىًإشٍبنا ميًبينن 

ًؿ ًإٔبى  ؽي  اللًَّو تػىعىأبى  أىبٍػغىضي اغبٍىبلى  .ب عنداهلل سبحانو كتعأبكوف ىذااالستبداؿ غيؿببَّ   كإٔب( 4)الطَّبلى

 أعلمسبحانو كتعأب كاهلل 

كما قاؿ ،  ؽبذااألخذ )أىتىٍأخيذيكنىوي بػيٍهتىاننا كىًإشٍبنا ميًبنين( أيو تشنيع بليغ:كاالستفهاـ ُب قولو تعأب

 :أبوالسعود رضبو اهلل تعأب

ـي  ,استئناؼه مىسوؽه لتقرير النٍهي كالتنفًي عن اؼبنهيِّ عنو (أىتىٍأخيذيكنىوي هبتانا كىًإشٍبان م ًبينان ) كاالستفها

هىت ال ي بػى ة أحدىىم كاف إذا تزكج امرأ لئلنكار كالتوبيًخ أم أتأخذكنو باىتني كآشبني أك للبهتاف كاإلٍب أإفَّ 

أنيهوا عن ذلك كالبهتافي ة تزكج اعبديد االأتداء منو دبا أعطاىا ليصرًأو إٔب ييلًجئىها إٔب حىتة ربتو بفاحش

  5ر ىهنا بالظلم.سِّ الكذبي الذم يبهىتي اؼبكذكبى عليو كييدًىشو كقد يستعم  ُب الفع  الباطً  كلذلك أي 

 كما أسرىا أبوالسعود رضبو اهلل،  ف من الفاع  ُب" تأخذكف ")هبتانا كىًإشٍبان م ًبينان( حاال:كقولو تعأب
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 :ككما قاؿ األلوسي رضبو اهلل تعأب   

 1بتأكي  الوصف أم أتأخذكنو باىتني كآشبني.ة اغباليى كاؼبصدراف منصوباف عل

ُب تقبيح األخذ منهن شيئا  كتغليظه  ُب كقوع اؼبصدرين حالني أيضا تشديده كيبكن أف يقاؿ : 

كٓب يكتف ج  ، " هبتانا كإشبا مبينا" منهن شيئا بالبهتاف جعلهم أنفسم  الرجاؿأخذ ض أكأفَّ ؽبذاالغر 

 : ن قائ مً  ـزَّ ب  كقاؿ عى ، ىذا القدر من التقبيح كالتشنيع لفعلهم ىذاى كعبل شأنو عل

 2اقنا غىًليظنا.(بػىٍعضو كىأىخىٍذفى ًمٍنكيٍم ًميثى  بػىٍعضيكيٍم ًإٔبى ى كىكىٍيفى تىٍأخيذيكنىوي كىقىٍد أىٍأضى )

 :قاؿ أبوالسعود رضبو اهلل تعأب

إنكاره ألخذه إثرى إنكارو كتنفيه عنو غب تنفيو كقد بولغ أيو حيث كيٌجو  (كىكىٍيفى تىٍأخيذيكنىوي )

التحقق كالوقوًع أصبلن ألف ما يدخي  ربت الوجود  األخًذ إيذانان بأنو فبا ال سبي  لو إٔبة كيفي  اإلنكاري إٔب

حاؿ من األحواؿ أإذا ٓب يكن لشيء حاؿه أصبلن ٓب يكن لو حظ  من الوجود ى كوف علالبد أف ي

 3قطعان.

 : كزاد أبوالسعود قائبل

لتأكيد النكًي ة حاؿه من أاع  تأخيذكنو مفيد (بػىٍعضو  بػىٍعضيكيٍم إٔبى كىقىٍد أأض)كقولو عز كج : 

بينكم كبينهن أحواؿه ل و كاغباؿي أنو قد جر أٌم حاؿو أك ُب أم حاؿو تأخيذكنى كتقريًر االستبعاًد أم عل

ىهًر كثبوًت حقِّ ًخٍدمًتهن لكم كغي ذلك. ة لو من اػبىٍلو ة مناأي
 4كتقر ًر اؼب

 ثؼذ اٌطالق: ا٠٢خ اٌضبٌضخ فٟ ث١بْ دمٛلٙٓ

كىمىتػِّعيوىينَّ ة ضيوا ؽبىينَّ أىرًيضى الى جينىاحى عىلىٍيكيٍم ًإٍف طىلٍَّقتيمي النِّسىاءى مىا ٓبٍى سبىىس وىينَّ أىٍك تػىٍفرً ) :قاؿ تعأب 

ريهي كىعىلى ى عىلى  ريهي مىتىاعنا بًاٍلمىٍعريك ى اٍلميوًسًع قىدى كىًإٍف طىلٍَّقتيميوىينَّ ًمٍن قػىٍبً  أىٍف  اٍلميٍحًسًننيى ى ًؼ حىقاا عىلى اٍلميٍقرتً قىدى
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النِّكىاًح كىأىٍف ة تيٍم ًإالَّ أىٍف يػىٍعفيوفى أىٍك يػىٍعفيوى الًَّذم بًيىًدًه عيٍقدى أىًنٍصفي مىا أػىرىضٍ ة سبىىس وىينَّ كىقىٍد أػىرىٍضتيٍم ؽبىينَّ أىرًيضى 

ليوفى بىًصيه ل تػىٍعفيوا أىقٍػرىبي لًلتػٍَّقوى  نىكيٍم ًإفَّ اللَّوى دبىا تػىٍعمى  (1)(كىالى تػىٍنسىويا اٍلفىٍض ى بػىيػٍ

قِّ اؼبهر للنساء كالبٌلٌب ظبيِّيىت النظم القرآ٘بِّ اغبكيم ُب حى ة أيما سبق ًمن اآليات ديرًست ببلغ

ًت صٍب تػىنػىغَّ ، مع أزكاجًهنَّ  –الزماف  ما شاء اهلل ًمن –مهورىينَّ كًبَّ زًأاأػيهينَّ كأعًطيىت ميهوريىنَّ كًعٍشنى 

 اجهنَّ الطبلؽ كالفراؽ بينهن كبني أزك  إٔبة كىصىلًت النوب الًنقاش بىينهينَّ كبني أزكاًجهن حىىتَّ  كحىدىثة العبلق

عن  ث إف شاء اهلل تعأببحى يي أما ُب ىاتني اآليتني أس -صيان طويبلن أك ق -الذين ًعشنى معهم زمانان 

 ظبيِّيى ؽبينَّ مىهره أك ٓب ييسىمَّ.، للنساء البلٌب ييطلَّقن قب  اؼبسيسة الذكر اغبكيم ُب اغبقوؽ اؼبالية ببلغ

ة كُب اآلي، هاٍب بنيَّ حقٌ ، طبلؽ قب  اؼبسيسالحكم  (األكٔبة أأكالن بنيَّ القرآف اغبكيم )ُب اآلي

.ة بنيَّ ما تستحق و اؼبطلَّقة الثاني  قب  اؼبسيس كقد عينيِّ ؽبا مهره
 األعٍٛة:خ ثالغ

ة اف من اؼبمكن أف يػيبػىنيَّ حىق  اؼبتعكك - )ال جناح عليكم( :ُب قولو تعأبة الببلغية اغبكمما 

 ؟-كحىق  نصف اؼبهر لل ي طيلِّقت قب  اؼبسيس كقد ظبيِّيى ؽبا مهر  ،قب  اؼبسيس كٓب يىسمَّ ؽبا مهرة للمطلق

ألنو ال ، ًمن مىهر. كقي  من ًكزرو ة : )ال جناح عليكم( ال تبعرضبو اهلل تعأب  قاؿ البيضاكم

عن الطبلؽ أظينَّ أفَّ ى اهلل عليو كسلم ييكثر النهى ُب الطبلؽ قب  اؼبسيس. كقي : كاف النيب صلة بدع

.أيو حرى  جان أنيًفيى
(2) 

أػىرىضى مهران أك ٓب ، رأع اعبناح عن اؼبطلِّق قب  البناء كاعبماعىذا ابتداء إخبار ب :ةقاؿ ابن عطيك 

كأمرى بالتزكج ة الذكؽ كقضاء الشهو  اهلل عليو كسلم عن التزكج ؼبعنى رسوؿ اهلل صلى كلىمَّا هن، يىفًرض

 ن طلَّقى قب  البناء قد كقعى ُب نفوس اؼبؤمنني أفَّ مى ة بد دكاـ الصحكالتماس ثواب اهلل كقىصة طلبان للًعصم

 اؼبقصدى للجناح ُب ذلك إذا كاف أص ي النكاح علة راأعة أنزلت اآلي، كاقىعى جزءان من ىذا اؼبكركه

 3اغبسن. 
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 : ئبلقاة كزاد ابن عطي

ن أرىضى ب  عليكم نصف اؼبفركض ؼب، كقاؿ قوـه: )ال جناح عليكم( معناه ال طىلبى جبميع اؼبهر

كقاؿ قوـه: )ال جناح عليكم( معناه ُب أف تيرسلوا الطبلؽ ُب كقت حيضو ، ؼبن ٓب يفرض ؽباة ؽبا كاؼبتع

 خببلؼ اؼبدخوؿ هبا. كقاؿ مكي: 

اؼبًطٌلق بعد أف كاف قاصدان ى ال جناح عليكم ُب الطبلؽ قب  البناء ألنو قد يقع اعبناح عل اؼبعن

 (1)للذكؽ. كذلك مأموفه قب  اؼبسيس.

 :زـبشرمكقاؿ ال

 قولو:  اؼبهر قولو: )كإف طلقتموىن( إٔبة أف اعبناح تبعى علكالدلي  

 (2).ةشبىَّ ى إثبات للجناح اؼبنف )أنصف ما أرضتم(

 )كمتعوىن( :كقولو تعأب

 قاؿ أبو السعود:  

جىربي ة تعُب إهباب اؼبة كاغبكم، أم أطلِّقوىينَّ كىمىتِّعوىنَّ ، مقٌدرو ينسحب عليو الكبلـى عطف عل

 (3)إوباًش الطبلؽ.

كي َّ ًذم حقو حىق و ى  كي َّ جانب كأعطى  القرآف اغبكيم كببلغتو أنو كيف راعى ة حكم نظركا إٔبا

:  األمر الصريحة بصيغ اؿ تعأبغبًىقًِّهن قة أرعاي، صبيع اؼبواقع كاعبوانبة مع حفظ اؼبراتب كرًعاي

اعبانب اآلخر كيبل يصيب الرج  أيضان ضىيمه كال حرىجه  نظران إٔبٍب ، اؼبتعة  أقد أكجب ؽبن )كمىتػِّعيوىينَّ(

 .اؼبقرت قدره(ى اؼبوًسع قدره كعلى عليهم أقاؿ سبحانو كتقدَّسى شأنو: )كىسَّعى األمر عل

ال ؿب  ة مستأنػىفى ة كقيرًئى بسكوف الداؿ كىي صبل، أم ما يلي حباؿ كي ٍّ منهما : قاؿ أبو السعود

  ٓب يكن مهر مثلها حاؿ اؼبطلِّق إيساران كإقتاران... كىذا إذا بالنظر إٔبة ؼبقدار اؼبتعة نى ميبػىيػِّ  ؽبا من اإلعراب

  ةص عن طبسة، كال يينقأإف كاف أق َّ ألها األق   ًمن نصف مهًر اؼبث  كمن اؼبتع، أقى َّ ًمن ذلك
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 (1)دراىم.
شُّ فٟ لٌٛٗ:  :)ِزبػبً ثبٌّؼشٚف(اٌغ 

 .احملسنني(ى كؼ حقان علاعان باؼبعر مت) :تعأب اؿكق

قولو: )حقان  كما معن، -لف كالبلـكقد عيرِّؼى "اؼبعركؼ" باأل السِّر  ُب قولو: )متاعان باؼبعركؼ( 

 ؟احملسنني(ى عل

 قاؿ أبو السعود:

 (2).ةكاؼبركءة )متاعان( أم سبتيعان )باؼبعركؼ( أم بالوىجًو الذم تستحسنو الشريع 

 "اؼبعركؼ" ىذا معن بياف معناهلل عليو ُب ة ر أيب السعود رضبقوؿ اؼبفسكمن اؼببلحظ ىنا أف 

 جامع.

 )حقان( :كقولو تعأب

 قاؿ أبو السعود:  

 أك مصدر مؤكِّد أم حقَّ ذلك حقان.، لًػ)متاعان(ة ًصف

سنوف إٔبى )عل اؼبطلقات بالتمتيع  االمتثاؿ أك إٔب إٔبة أنفسهم باؼبسارع احملسنني( أم الذين وبي

سنني" اعتباران للمشارك، باؼبعركؼ  (3)كترغيبان كربريضان.ة كإمبا ظبي وا "ؿبي

 قب  اؼبسيس ال ي ظبيِّيى ؽبا مهره أقاؿ:ة ٍب إنو ج َّ كعبل شأنو بػىنيَّ حىقَّ اؼبطلق

 (4)(تيمٍ أىًنٍصفي مىا أػىرىضٍ ة كىًإٍف طىلٍَّقتيميوىينَّ ًمٍن قػىٍبً  أىٍف سبىىس وىينَّ كىقىٍد أػىرىٍضتيٍم ؽبىينَّ أىرًيضى )

ى بني أأراده. كعلة حيسن اؼبعاشر ى ككما قي  من قب  أف القرآف اغبكيم ييريد أف يقـو اجملتمع عل

 كال  استحكامو إال ، العدؿى بقاؤه طويبلن إال إذا قاـ عل يبكنالعفو كاإلحساف أإف اجملتمع البشرم ال 

ى القرآف اغبكيم ُب ىذه اآلي، بإحساف  ٍب أتبعو ، العدؿى ما ىو مقتضة ريبالكة ألذلك أكَّالن بنيَّ
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 (1).النكاح(ة أك يعفيوى الذم بيده عقدف إالَّ أف يعفو أقاؿ: )، العفو كاإلحسافى ىو مقتضما 

ىنا أم: أف ترتؾ النساء ة اؼبستخدمة معناه كاضح من الصيغ )إال أف يعفوف( :قولو تعأب

 اؼبطلقات النصف الذم ىو حق هنَّ.

 النكاح(.ة يعفيوى الذم بيده عقد )أك :كأما قولو تعأب
 :إٌىبح(ح ة)اٌزٞ ث١ذٖ ػمذاٌّشاد  ِٓ 

 ؟ةق أك كىٕب  اؼبرأالزكج اؼبطلِّ  

 اهلل عليو:ة قاؿ اػبازف رضب

نصيبها من ة إال أف ترتؾ اؼبرأ :قات كاؼبعنيعين النساء اؼبطلَّ  )إال أف يعفوف( :كقولو تعأب 

 أيو قوالف:  النكاح(ة )أك يعفو الذم بيده عقد، الزكج ؽ إٔبأيعود صبيع الصداالصداؽ أتهبو للزكج 

كطاؤس كالشعيب ة عنو كاغبسًن كعلقمة كىو قوؿ ابن عباس رضي اهلل عنهما ُب ركاي، أحدنبا أنو الوىٕب  

 .-رضي اهلل عنهم  -القدٙب كمالك كالنخعي كالزىرًمِّ كالس ًدم كبو قاؿ الشاأعي ُب 

كجبي بن ل األخر ة ج كىو قوؿ علي كـر اهلل كجهو الكرٙب كابن عباس ُب الركايكالقوؿ الثا٘ب: أنو الزك 

كمقات  كالضحاؾ كؿبمد بن كعب القيرىًظيِّ ة ميطًعم كسعيد بن اؼبسيب كابن جبي كؾباىد كالربيع كقتاد

 (2)كالشاأعي ُب اعبديد كأضبد كصبهور الفقهاء رضي اهلل عنهم أصبعني.ة كىو قوؿ أيب حنيف

 : -ن الرج  أك كىلًيِّها أك مً ة ًمن اؼبرأ -"العفو"  اهلل عليو مىوىضِّحان معنة اؼبفسر رضب ٍب قاؿ

ًمن أى  العفو عن ة إذا كانت ثػىيِّبان بالًغة إال أف تعفوى اؼبرأ :ةاآلي القوؿ األكَّؿ يكوف معنى أعلى 

كليِّها أيرتؾ  عفوي  التصرؼ أيجوزي ة  جائز بكران صغيان أك غيى ة أك يىعفيوى كلي ها إذا كانت اؼبرأ، نصيبها للزكج

 3.الزكج ىو النكاحة القوؿ الثا٘ب أف الذم بيده عقدى نصيبها للزكج... كعل

 

                                                 

الباحث: أحيانان يبدكا أف الباحث يعتمد على مرجعو كاحد أك اثنني أك ثبلثة كثيان، أاغبقيقة أف الباحث اآلية نفسها. )اعتذاره من  - 1
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 :االدزّب١ٌٓ اٌّزوٛس٠ٓ ٝػٍاعزٕجبط أثٟ اٌغؼٛد

الصداؽ  ة أيعطي اؼبرأ، يعين الزكج، النكاحة دأك يعفوالذم بيده عق:ةاآلي ...أيكوف معن: قاؿ

ذكر عفوالزكج عن النصف الساقط عنو ، عن النصف الواجب ؽباة ؼبا ذكرعفواؼبرأ  تعأبكامبل ألف اهلل

ة أيعطي اؼبرأكالتطالب بشيءمن الصداؽ كللرج  أف يعفو أييوُبِّ ؽبااؼبهر كامبل أف تعفو ة أيحسن للمرأ

عفوى الزكج عن النصف  ذكرى ، عن النصف الواجب ؽباة لىمَّا ذىكرى عفوى اؼبرأ الصداؽى كامبلن ألفَّ اهلل تعأب

بشيءو من الصداؽ كللرج  أف يعفيوى أيػيوىُبى ؽبا اؼبهر   أف تعفوى كال تيطالبى ة ن للمرأالساقًط عنو أيحسي 

 (1)كامبلن.

ى لنا الًسر  الببلغي للنظم الكرٙب أنو سبحانو كتقدَّس قد استخدـ ىذا التعبي ك  ًمن ىذا قد تبنيَّ

إالَّ أف يعفوى ):اؼبمكن أف يقوؿ سبحانو كتعأب كإالَّ لكاف منة بالًغى ة اعبامع عبميع ىذه اؼبعا٘ب غبكم

البليغ ترغييبان النظم اغبكيم أنو اختار ىذا التعبي اعبامع ة ًمن ببلغ كلكن، أك كبو ذلك(الرجاؿ أك األزكاج

عليو  ما عيًطفى  عليو يىديؿ  لعلو الذم ك ، ؿ ليكوف ىو الذم يعفو لآلخرلنيى أف وباكً احملتمى  ًلكي ِّ كاحد ًمن

نىكيمٍ ل كىأىٍف تػىٍعفيوا أىقٍػرىبي لًلتػٍَّقوى ) :ًمن قولو سبحانو كتعأب  (2)(كىالى تػىٍنسىويا اٍلفىٍض ى بػىيػٍ

أف الطبلؽ كالكره  إٔبة لئلشار ة " ُب اآليات السابقىنا أف التعبي ب"إفٍ  ظبلحى يأف  يبكنكفبا 

 كاالستبداؿ ينبغي أف يكوف نادرا قلي  اغبدكث.

: كاف ، اغبق "عفوان" أيها نظرى علة ادالزية كتسمي :رضبو اهلل تعأبزـبشرم كقاؿ ال إالَّ أف ييقاؿى

، أإذا طلَّقىها استحقَّ أف ييطالبها بنصف ما ساؽ إليها، الغالبي عندىم أف يسوؽ إليها اؼبهر عند التزكج

 (3).ةاؼبشاكل طريقً ى عفوان" عل"أك ظبىَّاهي ، أقد عفا عنهاة أإذا ترؾى اؼبطالىب

 قاؿ:، آنفا ىنا ركايتني تؤيِّداًف ما قاؿ الباحثزـبشرم كذكر ال

كطلَّقها قب  أف يدخ  هبا أأكم ى ؽبا الصداؽ كقاؿ: أنا ة كعن جبي بن ميطًعم أنو تزكَّجى امرا 

نتاى لو سعد بن أيب كقاصو رضي اهلل عنهما أعرض عليو بى كعنو رضي اهلل عنو أنو دخ ى عل، أحق  بالعفوً 

قاؿ: عرضها عليَّ  ؟أقي  لو: ًٓبى تزكَّجتىها، ألما خرج طلَّقها كبعث إليها بالصداؽ كامبلن ، أتزكَّجها
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كالفض ي: التفىض  . أم كال تنسىوا أف  ؟قاؿ: أأينى الفض  ؟قي : ألم بعثت بالصداؽ، أكرًىتي ردَّه

 (1)بعضو كتتمىرَّءكا كال تستقصوا.ى يتفض  بعضكم عل

لتفض  كاإلحساف أيما بينهم قاؿ: )إفَّ اهلل دبا صبيع اؼبؤمنني باالقرآف اغبكيم بى رىغَّ  قدك  

 تعملوف بصي(. 

 :ةقاؿ ابن عطي

خربه ُب ًضمنو الوعد للمحسن كاغًبرماف لغًي احملسن. كقولو: )إنو دبا تعملوف بصي(
(2) 

 دمٛق اٌّؼزذح اٌذبًِ ٚاٌّشضؼخ :

أإفَّ القرآف اغبكيم ُب نظمو البليغ اؼبعجز قد بػىنيَّ ؽبينَّ ، ةأك مرًضعة قد تكوف حاملة اؼبطلَّقة كاؼبرأ

 الطبلؽ: ة لغى بيافو أقاؿ ُب سور أيضان حقوقهن ُب حال يى اغبم  كالرضاع أب

ٍنتيٍم ًمٍن كيٍجدًكيٍم كىالى تيضىار كىينَّ لًتيضىيػِّقيوا عىلىٍيًهنَّ كىًإٍف كينَّ ) ًت ضبىٍ و أىٍسًكنيوىينَّ ًمٍن حىٍيثي سىكى أيكالى

نىكيٍم دبىٍعريكؼو كىًإٍف تػىعىاسىٍرًبيٍ  أىأىٍنًفقيوا عىلىٍيًهنَّ حىىتَّ  ريكا بػىيػٍ  يىضىٍعنى ضبىٍلىهينَّ أىًإٍف أىٍرضىٍعنى لىكيٍم أىآتيوىينَّ أيجيورىىينَّ كىٍأسبًى

تػيٍرًضعي لىوي أيٍخرى  ٍيًو رًٍزقيوي أػىٍليػيٍنًفٍق فبَّا آتىاهي اللَّوي الى ييكىلِّفي اللَّوي ًمٍن سىعىًتًو كىمىٍن قيًدرى عىلى ة لًيػيٍنًفٍق ذيك سىعى  -ل أىسى

 (3)(نػىٍفسنا ًإالَّ مىا آتىاىىا سىيىٍجعى ي اللَّوي بػىٍعدى عيٍسرو ييٍسرنا

أثناء ة كالنفق أيهما حقوؽ اؼبطلَّقات من السكن ىاتاف اآليتاف الكريبتاف بػىنيَّ سبحانو كتعأب

بإسكاهننَّ  -اؼبأمور بو  كجوبى أمران صروبان يقتض - بيافو أأكَّالن أمىرى سبحانو كتعأب ًعدِّهًتن أبلغ كأصبعى 

ة ٍب ؼبا كاف من عاد، ةالعدؿ بني اؼبطلِّق كاؼبطلَّقة أتقييد أمر اإلسكاف هبذا القيد غاي كقاؿ: )من كيجدًكم(

ٍب ,عن ذلك  سبحانو كتعأباهللى أنهة ؽ عديدبطر ة الًعدة كالتضييق عليهن حال ىنإضرار ة أى  اعباىلي

ًت ضبىٍ و أىأىٍنًفقيوا ) :كضعها أقاؿ تعأبة بوىلىًد ميطىٌلًقها كقد تطوؿ ميدَّ ة املحة قد تكوف اؼبطلق  كىًإٍف كينَّ أيكالى

نىكي  عىلىٍيًهنَّ حىىتَّ  ريكا بػىيػٍ  ٍم دبىٍعريكؼو كىًإٍف تػىعىاسىٍرًبيٍ يىضىٍعنى ضبىٍلىهينَّ أىًإٍف أىٍرضىٍعنى لىكيٍم أىآتيوىينَّ أيجيورىىينَّ كىٍأسبًى
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تػيٍرًضعي لىوي أيٍخرى   (1).ل(أىسى

ى الشرط ُب كلتيهما "إف" كعطفت علة ا صبلتاف شرطيتاف كأداهتها كثالثىأكل، ىذه ثبلث صبي و 

كأسبركا بينكم ):قولو تعأباألمر ة صبل، )أإف أرضعنى لكم أآتوىينَّ أيجورىىنَّ(:األكٔبة الشرطية اعبمل

( كُب اعبملدبعر  ور إليهنَّ ُب قػييِّد أع ي الشرًط )أرضىعنى( بػً"لىكم" كأضيفت األج األكٔبة الشرطية كؼو

كٓب يق : "باؼبعركؼ" أفي كي ِّ ما ذيًكرى أسراره ()أيجورىىينَّ( كنيكِّر "معركؼ" ُب قولو: )كأسبركا بينكم دبعركؼ

أف إرضاعها لولىًد ميطىلِّقها ى أدىؿَّ ذلك عل، ان شرطو ال يكوف كقوع مدخوؽبا متيػىقَّن حرؼي  "إف"ك .ةببلغي

أإف أرضعىت أإهنا تستحق ، ال تيرًضع كأأف تيرضع  ؽبااختيار ليس كاجبان عليها شاءت أك ٓب تشأ ب 

يعين إف الولد لكم )أيها الرجاؿ( أإرضاعيها لكم  )لكم( :كلذلك قاؿ تعأب، كالًد الصيبٌ األجر ًمن 

 وىضان عن اإلرضاع لكم.  ي ىي حق هينَّ عليكم عىنَّ الأآتوىينَّ أيجيورى 

 ؟ رًىنَّ و كما ىو ًمقدار أج

ا عاماا ة كُب كي ِّ األحواؿ أمن ببلغة بيئكي ِّ كُب كي ِّ زمافو ك ة لك  امرأ ؼبا كاف ربديده ربديدن

" -.(كأسبركا بينكم دبعركؼ) : قاؿ الذكر اغبكيم أنو سبحانو كتعأب ضيو ما يقت :أم بتنكي "معركؼو

أسكنوىن من حيث سكنتم كما قاؿ ًمن قب :)  ,ة رج  كاؼبرأكأحواؿ الة الزماف كالبيئة العدؿ حسب رعاي

 رى الفريقني ُب ذلك باالئتمار أم اؼبشاكره أماكأمى  -ة معرأى  -لذلك ٓب يق : "باؼبعركؼ"  (2)(ًمن كيجدًكيم

كؼبا كاف من اؼبمكن أف ال يتفق  .ةر اؼبطهَّ ة اتفق عليو الفريقاف أهو معركؼ يعين مطابق غبكم الشريع

 (3).(ل)كإف تعاسرًب أسرتضع لو أخر  ب  تعاسىرىا أقاؿ ج  كعبل شأنو:شيءو دبعركؼو ى الفريقاف عل

 اهلل عليو:ة رضبزـبشرم قاؿ ال

كأنو قي : كيف ،  ُب قولو: )كىمىن يتًَّق اهلل(ل ًلما شيًرطى من التقو  كما بعده بيافه  )أسكنوىينَّ(

 ؟أإف قلت: "ًمن" ُب )من حيث سكنتم( ما ىي .أقي : )أسكنوىينَّ( ؟عتدَّاتُب شأف اؼبل تقو نعم  بال
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: ىي "مً  معناه: أسكنوىينَّ مكانان من حيث سكنتم. أم ، ها ؿبذكؼضي بعى مة ن" التبعيضيقلتي

من حيث ): قلت: ىو عطف بياف لقولو ؟)من كجدكم(اًف سيكناكم... أإف قلت أقولو: بعضى مك

، ةك"الوجد": الويسعي كالطاق .كأنو قي : أسكنوىن مكانان من مىسًكنكم فبا تطيقونو،  تفسي لوك  (سكنتم

 1كقيرًئ باغبركات الثبلث.

ة أما أائدة لنفقعندكم ذبب ؽبا اة أيضان: أإف قلت: أإذا كانت كي   مطلَّقزـبشرم كقاؿ ال

: أائدتو أفَّ مد (2)؟نَّ أكالًت ضب و أأنفقوا عليهنَّ(كإف كي الشرط ُب قولو: ) اغبم  ردبا طالت أظنَّ ة قلتي

 (4)ذلك الوىم.ى أنػىفى  (3)اغبائ ة مقداري ًعدَّ ى تسقط إذا مضة ظاف  أفَّ النفق

ككاف ، سبحانو كجوب اإلنفاؽ بالوىضع ككانت تريد إرضاع كلدىا كقاؿ البقاعي : كلىمَّا غىىيَّ 

اإلخواف ة مكاأاى عل اجىربىىا بأف قاؿى حاثا ، كيكسرىاا اشتغاؽبا بإرضاعو يػيفىوِّت عليها كثيان من مقاصدى

كبػىنيَّ أفَّ النسب  أنو ال هبب عليها اإلرضاع: )أإف أرضعن( إٔب (5)الشكة اإلحساف ميشيان بأداى عل

 (6)ذلك اإلرضاع.ى النكاح: )أآتوىينَّ أجورىينَّ( علة لقبعد انقطاع عي ة أم بأيجر  و: )لكم(للرجاؿ بقول

 :ُب قولو تعأبة ألسرار الببلغيعي مبينان اكقاؿ البقا

ال سيما أمر ة : كؼبَّا كاف ما يتعلق بالنساء من مث  ذلك موضع اؼبشاجر )كأسبركا بينكم دبعركؼ(

بأنو وبرؾ ًلكيٌ  متشاًححىنًي من يأمرنبا ة ككاف اهلل قد رىًحمى ىذه األم، ككاف اػبطر ُب أمره شديدان ، الرضاع

أم ليأمر بعضكم بعضان ُب اإلرضاع  ذلك: )كأسبركا( لو قاؿ مشيان إٔب ةن د رضبالولخبي ال سيما ُب أمر 

 أم إف ىذا اػبي  ُب ذلك بقولو: )بينكم(ة ض. كزادىم رىغببع كم أمرى كاألجر أيو كغي ذلك كليقب  بعضي 

 ،باؼبستطاعى ضى بًالرً ة األمى كنىكَّرىه سبحانو ربقيقان عل، كأىكَّدى ذلك بقولو: )دبعركؼ(، ال يعدككم
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كىو يكوف مىعى اػبىلق باإلنصاؼ كمع النفس باػًببلؼ كمع اغبق باالعرتاؼ.
(1) 

 .(ل)كإف تعاسرًب أسرتضع لو أخر  :كقولو تعأب

 اهلل عليو: ة قاؿ ابن عاشور رضب

ؿي أبل تسأ، الواجتيًلبت للطف  ظئره مة زِّؿى كي   منهما نفسو منزللؤلًب كاألـ بأف يػينػى ة ظتابه كموععً 

كال يسقط حق  األـً إذىا كىجىدى ، كال يىًشح  األب عما يبلغ أجرى أمثاًؿ أيِـّ الطف ، ًمن أجر أمثاؽبا أكثرى  األـ  

كإمبا يقاؿ: "أرضعىٍت لو"إذا استيوًجرىت ، (لسرتضع لو أخر أقاؿ: ) ؾبىَّانان ألف اهلل تعأب األبي من يرضع لو

رى من يرضع لو كلىده.إذا آجى ، سرتضىع أيضان لذلك كما يقاؿ: ا
(2) 

ًضع لو أخر  :بن عاشور أيضان: كسني االستقباؿ ُب قولو تعأبكقاؿ ا  عنمستعمى ه ُب م (ل)أسرتي

االستقباؿ  ة ناًشيءه عن جىعً  عبلم كىذا اؼبعن (3)(سوؼ أستغفرلكم ريبقاؿ: ) :كقولو تعأب،  التأكيد

مستعم ه   (لكىذا اػبرب )أسرتضع لو أخر ، لتحصيلو قنااؼبستقب  ربقية الفع  ُب أزمنعن ذبد د ذلك ة كناي

ضع(ة للطف  بقرينأيضان عن أمر األب باستحضار ظئرو ة كنايى  . أاجتمع أيو ثبلث  تعليًق "لو" بقولو:)أسرتي

 (4)عن أمر األب باالسرتضاع ًلولده.ة ككناي، األـة عن موعظة ككناي، األبة عن موعظة كنايات: كناي

ًمٍن سىعىًتًو كىمىٍن قيًدرى عىلىٍيًو رًٍزقيوي أػىٍليػيٍنًفٍق فبَّا آتىاهي اللَّوي الى ييكىلِّفي اللَّوي ة ٍنًفٍق ذيك سىعى لًيػي ) :كقولو تعأب

 (5)(نػىٍفسنا ًإالَّ مىا آتىاىىا سىيىٍجعى ي اللَّوي بػىٍعدى عيٍسرو ييٍسرنا

 قاؿ البقاعي:

رؾي السماح ًمن خوؼ اإلعداـ نػىبَّو ككاف ت، ُب الغالب ُب ترؾ السماحة كؼبا كانت اؼبعاسىر 

كألفَّ األليق باؼبوسىع عليو أف ، موسىعو عليو كغيه أف ذلك ليس بعيذرو بتقسيم الناس إٔبى سبحانو عل

اؼ أف ىبلف كأف اؼبقرت ، و كقد جىرَّبى رأدىهء الظنَّ بربِّ ييػيوىسِّعى كال ييس عليو ال ينبغي أف يفع  ًأع ى مىن ىبى

 أم ماؿو كاسع كٓب ييكٌلفو سبحانو صبيع كسعو ب  قاؿ:  (ة)ليينفق ذك سع :ةللمياسىر  أقاؿ شارحان ، كعده
                                                 

 161ص 2نظم الدرر ُب تناسب اآليات كالسور، ج - 1
 329ص 28التحرير كالتنوير، ج - 2
 98 -يوسف  - 3
 230ص 28التحرير كالتنوير، ج - 4
 7 -الطبلؽ  - 5



 انًبحج انثانج –انفصم األول –انباب انثاًَ 

241 

عن ة كاف التقدير ًكناي،  ة)من سعتو( ال ي أكسعها اهلل عليو. كؼبا كاف اإلعطاء من غي تقديرو ملزكمان للسع

 (1)و( أم ضيق كسكنت عليو حركتو كرقدت عنو معيشتو.الضيق أقاؿ: )كمىن قيًدرعلي

 :تعأب )ال يكٌلف اهلل نفسان إال ما آتاىا( تعلي ه لقولوة كصبل :رضبو اهلل تعأب اؿ ابن عاشور كق

سلمني من قب ي ُب قولو تقرَّر بني اؼب قدة )كمن قيًدرى عليو رزقو ألينفق فبا آتاه اهلل( ألف مضموفى ىذه اعبمل

 الطبلؽ كاؼبقصود منو إقناعة ي قب  سور كى,ة البقر ة ال ييكلِّف اهلل نفسان إال كيسعها( ُب سور ) :تعأب

 (2)اؼبنفىق عليو بأف ال يطلب من اؼبنًفق أكثر من مقدرتو.

 .)سيجع  اهلل بعد عسرو ييسران(:كالسر الببلغي ُب قولو تعأب

 اهلل عليو:ة قاؿ ابن عاشور رضب

فسان إال ما أإفَّ قولو: )ال يكلف اهلل ن، للتذيي ة )سيجع  اهلل بعد عسر يسران( تكًملة كصبل

: ناسب مضموفى يسعتو( كقولو: )سيجع  اهلل( اْب  ًمنة )لينفق ذك سع : ةآتاىا( يناسب مضموف صبل

" نكرتني غي معىرَّأىنًي بالبلـ لئبل القرآف اإلتياف بػ"عسرو" ك"ييسرناة كمن ببلغ,  )كمن قدر عليو رزقو( اْب

 (3)االستغراؽ. يتوىَّمى من التعريف معن

بعضها مع بعض ة سوىرًًه كآياتو مرتابطصبيع , ةكاحدة قرآف اغبكيم أنو كلو ككلمالة كمن ببلغ

 (4)كيفسر بعضو بعضو.

أإف أرضعن لكم أآتوىن  ....الطبلؽ: )ة نو كتقدَّس قاؿ ُب سور أإف كاف اهلل سبحا

 سبحانو كبنيَّ ، أمر الرجاؿ اؼبطلِّقني بإعطاء أجور مطلَّقاهتم إف أرضعن ؽبم أكالدىم (اْبأجورىينَّ...

إرضاعًهنَّ أكالدىىينَّ مع بياف ة قد بػىنيَّ ميدَّ  أإنو سبحانو كتعأب، مقدار أجورًًىنَّ أبلغ بيافة ؽبم مسأل كتعأب

بإرضاعهن ة الوارث كصبيع التفاصي  اؼبتعلقى اؼبولود لو كعلى علة من حقوًقًهنَّ الواجبل تفاصي ى أخر 
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ٍولىنٍيً  ) :أقاؿ تعأب، ةالبقر ة سور  هم ُبحقوقهن كحقوقة كاسرتضاًعهم كرًعاي دىىينَّ حى كىاٍلوىاًلدىاتي يػيٍرًضٍعنى أىٍكالى

ٍوليوًد لىوي رًٍزقػيهينَّ كىًكٍسوىتػيهينَّ بًاٍلمىٍعريكًؼ الى تيكىلَّفي نػىٍفسه ًإالَّ ى كىعىلى ة كىاًملىنٍيً ًلمىٍن أىرىادى أىٍف ييًتمَّ الرَّضىاعى  اٍلمى

ا كىالى مىٍوليوده لىوي ًبوىلىًدًه كىعىلى ة دى كيٍسعىهىا الى تيضىارَّ كىالً  اٍلوىاًرًث ًمٍث ي ذىًلكى أىًإٍف أىرىادىا ًأصىاالن عىٍن تػىرىاضو ى ًبوىلىًدىى

دىكيٍم أىبلى جينىاحى عىلىٍيكيٍم  ٍمتيٍم مىا آتػىٍيتيٍم ًإذىا سىلَّ ًمنػٍهيمىا كىتىشىاكيرو أىبلى جينىاحى عىلىٍيًهمىا كىًإٍف أىرىٍدًبيٍ أىٍف تىٍستػىٍرًضعيوا أىٍكالى

ليوفى بىًصيه   (1)(بًاٍلمىٍعريكًؼ كىاتػَّقيوا اللَّوى كىاٍعلىميوا أىفَّ اللَّوى دبىا تػىٍعمى

كما سننظر إف ,و عليها اؼبفسركف ُب تفاسيىم قد نبَّ  ةكثي ة  أيها أسرار ببلغية الكريبة ىذه اآلي

 . شاء اهلل تعأب

أسلوهبا خرًبم  ة اؼبباركة أهذه اعبمل )كالوالدات ييرًضٍعنى( :ُب قولو تعأب األكٔبة الببلغية النكتأ

ىنَّ( شركع ُب بياف عليو: )كالوالدات ييرًضعنى أكالدى اهلل ة السعود رضبكما قاؿ أبو ،  كمدلوؽبا إنشائي  

رىجى اػبرب مبالىغى ، بأكالدًىنَّ خصوصان كاشرتاكان ة األحكاـ اؼبتعلق ربقيًق ى علُب اغبم  ة كىو أمره أيخرًجى ـبي

ـ قبوًؿ الصيٌب ثىدة كمعناهي النيدب أًك الوجوب إف خيصَّ دباد، مضمونًو ك أيقداًف الًظئر أك عجًز الغي أل عىدى

زِّ عىٍطًفًهنَّ ؽبى  (2))الوالدات ديكفى النساء أك اؼبطلقات(ر كالتعبي عنهنَّ بالعنواف اؼبذكو ، عن االستئجار الوالد

ـه للمطلقات كغيًًىنَّ كقي  خاص  إذ الكبلـي أيهنَّ.كاغبيكم ع، كبوى أكالًدًىنَّ  ا
(3) 

 )حولني كاملني( :ُب قولو تعأبة الثانية كالنكت

 قاؿ أبو الليث السمرقندم:

  :قولو تعأب

 (ة)ؼبن أراد أف ييًتمَّ الرضاع، ني كاملني( يعين سنتني كاملتنيكالوالدات يرضعن أكالدىن حول)

 ، للتأكيداىذ :لو قي  ؟"الكاملني" إٔبة أما اغباج، ف قي : لىمَّا ذىكىرى اغبولنيأإ .ةيعين أف ييكًم  الرضاع
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كإمبا  (1)، )اغبج أشهره معلومات( :لأخر ة "حولني" كما قاؿ ُب آيى ألفَّ بعض اغبولني ييسىمَّ 

 (2)نقصاف.عيًلمى أنو أراد اغبولني بغي ، أيَّاـ. أها ىنا ؼبا ذكر اغبولىنًي الكاملىنيً ة ىي شهراف كعشر 

)كالوالدات يرضعن أكالدىن( للتأكيد  :ُب قولو تعأبى اػبرب الفعلى سند إليو علكأيضان تقدٙب اؼب

 سناد.اإلة كتقوي

 .ؼ(اؼبولود لو رزقهن ككسوهتن باؼبعرك ى كعل) :ُب قولو تعأبة الثالثة كالنكت

 اهلل عليو: ة رضبزـبشرم قاؿ ال

كبو ، ةالفاًعليَّ ى  ِّ الرأع علُب ؿب لو كىو الوالد. ك)لىو(الذم ييولىد ى اؼبولود لو( كعلى ى )كعل

لييعلىمى أفَّ الوالداًت : قلتي  ؟أإف قلت: ًٓبى قي : )اؼبولود لو( دكف الوالد، )عليهم( ُب )اؼبغضوب عليهم(

 لرشيد:مَّهات. كأنًشدى للمأموف ااأل ال إٔب، كلذلك يينسبوف إليهم، ألفَّ األكالد لآلباء، ا كىلىدفى ؽبمإمب

 اته كلآلباء أبناءي.... ميستىودىع.ةمهات الناس أكًعيى أإمبا أ 

.. )باؼبعركؼ( تفسيه ما يعقيبو.كىو ..ار.كاآلظ،  وىينَّ إذا أرضعنى كىلىدىمأكاف عليهم أف يرزقوىينَّ كيكس

. أف ال ييكلَّف كاحد منهما ما ليس ُب كيسعو كال يىتضارَّ
(3) 

ألف الولد ة اإلرضاع كالكسو ة دأع نفقى والد عللل أيو حث  ، د لو(أالتعبيي باسم اؼبفعوؿ )اؼبولو 

 لو كإليو يينسب. دى لً كي 

 :ُب قولو تعأبة الرابعة كالنكت

 (4).الوارث مث  ذلك(ى ود لو بولده كعلبولدىا كال مولة ال تيضارَّ كالد) 

 قاؿ أبو إسحاؽ الثعليب :

فىها غيىا بعد أف رضيت بإرضاعو كأىلً  ع الولد منها إٔببوىلًدىا أيينزى ة ال تيضارَّ كالد :ةاآلي كمعن

أبيو بعد ما عرأػىهىا تيضار ه بذلك. كقي : معناه ال تيضارَّ  لو بوىلىًده: كال تيلًقٍيًو ىيى إٔب كال مولوده ، الصيب  
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كال ، عليها ككىرًىىت ًىيى إرضاعىو ألٌف ذلك ليس بواجبو ، إذا قىًب ى ًمن غيىاة الرضاعى أييكرًىها علة كالد

، أكثر فبا هبب ؽبا عليو -ٓب يػىٍرضىًع الولدي إالَّ منها  إذا- أف ييعًطيى األَـّ ى مولوده لو بوىلىًده: أييٍحمى ى عل

 (1)مذىب الفع  اجملهوؿ.ى أهذاف القوالف عل

 احتماالف: ()ال تضارَّ  كُب قولو تعأب

 .-حسب ما مرَّ تفسيه -ة إنشائية فع  أع  النهي كاعبملكىذا الة أحدنبا: أفَّ "ال" ناىي

 .ةخربية كىذا الفع  مضارع منفي كاعبمل، ةكالثا٘ب: أفَّ "ال" ناأي

 أقاؿ الراغب األصفها٘ب:

) اهلل  ما بػىنى ى اػبرب أهو تنبيو على أأمَّا إذا ضبًي ى عل (2)، األمرى عل اػبربضبًي ى  كقولو: )ال تيضارَّ

 عما بىن أب تعأنفسهما... أأخربى كإيثارنبا لو علللولد كميلهما إليو األبوين ة عليو الغرائز ُب ؿبب تعأب

ُب كلده إذ قد يبلغ من شغف كي ٍّ منهما أف ال  لك  كاحدو من األبوين أاليػىتَّهم اآلخرى  الطباع عليو تنبيهنا

يأمنى اآلخرى عليو.
(3) 

إف أرضعىت كىلىدى ميطىًلًقها أعليو ة طلَّقاؼبة بنيَّ القرآف اغبكيم أف اؼبرأة الكريبة أيما مرَّ من ىذه اآلي

 ؟ميرًضعًتوة مىن يكوف نفقى السؤاؿ أٍف لو مات أبو الرضيع أعىلى كلكن بق، رزقها ككسوهتا

ى أقاؿ: )كعلأيضان كأجاب عن ىذا السؤاؿ ة الذكر اغبكيم أنو ح َّ ىذه اؼبشكلة أمن ببلغ

 .الوارث مث ي ذلك(

 :زـبشرمقاؿ ال

اؼبولود لو رزقهن ككسوهتن( كما بينهما تفسي ى قولو: )كعلى طف علالوارث( عى )كعل 

كاًرث اؼبولود لو مث ي ما كجب عليو ى كعل :أكاف اؼبعن، للمعركؼ معرتىًض بني اؼبعطوؼ كاؼبعطوؼ عليو
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ة طأم إف مات اؼبولود لو لىًزـى من يرثو أف يقـو مقامىو ُب أف يرزقها كيىكسيوىىا بالشري، ةمن الرزؽ كالكسو 

ن ب الضرار. كقي : ىو كارثي الصيب الذم لو مات الصيب كىرًثىو. ال ي ذيًكرىت من اؼبعركؼ كذبى
(1) 

أٌم ٓب يرتؾ ُب  أفَّ اهلل سبحانو كتعأبة الكريبة ىذه اآلية كجامعيَّ  النظم القرآ٘بِّ ة كمن ببلغ

ى اآلخر كال على أحدنبا عل كٓب يرتؾ ألحد ًمن األبوين سبيبلن عًبفاءة ىذه اؼبسأل جانبو ًخفاءن من

د أحدنبا الفصاؿ قب  سباـ حولني إرضاًعها ابنها قد ييريداًف كبلنبا أك يريى أإهنما بعد ما اتفقا عل، اؼبولود

أه  عليهما  -( كالوالدات ييرضعن أكالدىٌن حولني كاملني)ة الكريبة ىذه اآلية ُب بداي أبكقد قاؿ تع -

 ؟نبا اختيار ذلكجناح ُب ذلك أـ ى  ؽبما أك ألحد

 (2).منهما كتىشاكيرو أبل جناح عليهما(أإف أرادا أصاالن عىن تراضو ) :أقاؿ تعأب

ل ال ًبرأ، بينهما ؽبما ُب ذلك كلكن بشرط تراضيهما معان كتشاكرو  أقد أىًذفى سبحانو كتعأب

دت إرادهتما كقػييَّ  ُب قولو: )أإف أرادا أصاال(ة التثنية تيخًدمت صيغسأحدنبا دكف اآلخر لذلك ا

 ًبرتاضيهما كتشاكيرنبا.

 اهلل عليو:ة قاؿ ابن كثي رضب

ُب  اكتشاكىر ، لوة كرىأىيا ُب ذلك مصلح، أطامو قب  اغبولنيى أم: أإف اتَّفقى كاًلدا الطف  عل 

، ىذلك كأصبعا عليو أبل جناح عليهما ُب ذلك أيؤخىذ منو أىفَّ ًإنفرادى أحدنبا بذلك دكف اآلخر ال يكف

كىذا أيو احتياط ، قالو الثورم كغيه، اآلخرة هبوز ًلوىاحدو منهما أف يستًبدَّ بذلك من غي مشاكىر كال 

ـه للنظر ُب أمرًه كىو ًمن رضب  (3)اهلل بعباده.ة لًلطف  كإلزا

 :ةالكريبة ُب ىذا اعبزء من اآلية نكاتو ببلًغيَّ  اهلل عليو إٔبة كأشار أبو السعود رضب

 االن" قاؿ:ُب تنكي "أص :األكٔب

 كالتنكي لئليذاف بأنو أصاؿه غي معتادو.، )أصاالن(أم: ًأطامان عن الرضاع قب  سباـ اغبولني
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ى فح صو عن أحوالًو كإصباعو منهما علُب تنكي )تىشاكيرو(قاؿ: )كتىشاكيرو( ُب شأف الولد كت :ةالثاني

" ك"تشاكر"(  (2)لتفخيم.ل (1)استحقاقو للفطاـ... كتنكينبا )أم تنكي "تراضو

دىكيٍم أىبلى جينىاحى عىلىٍيكيٍم ًإذىا سىلٍَّمتيٍم مىا آتػىٍيتيٍم بًاٍلمىٍعريكًؼ ) :كقولو تعأب كىًإٍف أىرىٍدًبيٍ أىٍف تىٍستػىٍرًضعيوا أىٍكالى

 .ةضان نكات ببلغيأية الكريبة ُب ىذا اعبزء من اآلي (3)(كىاتػَّقيوا اللَّوى كىاٍعلىميوا أىفَّ اللَّوى دبىا تػىٍعمىليوفى بىًصيه 

دىكيٍم أىبلى  :اػبطاب ُب قولو تعأب إٔبة غيبُب االلتفات من ال :األكٔب )كىًإٍف أىرىٍدًبيٍ أىٍف تىٍستػىٍرًضعيوا أىٍكالى

 ....اآليةجينىاحى عىلىٍيكيمٍ 

 قاؿ أبو السعود: 

المتثاؿ دبا أيًمركا ا خطاب اآلباء ؽًبىزًِّىم إٔب كااللتفات إٔب، الفطاـً ى بياف غبيكم عدـ اتفاقهما عل

)ما اؼبراًضع  )إذا سىلٍَّمتيم( أم: إٔب......،بو. )أف تسرتضعوا أكالدكم( حبذؼ اؼبفعوؿ األكَّؿ استغناءن عنو

)كاتقوا  لوجو اؼبتعارىؼ اؼبستحسىًن شىرعناأم با إيتاءه... )باؼبعركؼ( متعلِّق بػ)سلَّمتم(تيتم( أم: ما أردًب آ

كإظهار االسم ، )كاعلموا أفَّ اهلل دبا تعلموف بصي(أييجازًيكم بذلك.ةاـ اؼبذكور األحكة اهلل( ُب شأف مراعا

 (4).ىكأيو من الوعيد كالتهديد ما ال ىبفة اؼبهابة ُب موضع اإلضمار ًلرتبي

ل من الباب الثاني ويليه الفصل الثاني منه إن شاء هللا تعالى  .()قد تمَّ بفضل هللا وتوفيقه الفصل األوَّ
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 خأدىبَ اٌّؼبِالد اٌّب١ٌث١بْ اٌمشآْ اٌذى١ُ فٟ خ ِٓ ثالغ: اٌضبٟٔاٌفصً 

 

 :على ثالثة مباحث يشتملو 

 من بالغة القرآن الحكيم في بيان أحكام البيع والشراء. :المبحث األوَّل

 من بالغة القرآن الحكيم في بيان أحكام الدين والنهي عن الربا.:المبحث الثاني

 رآن الحكيم في بيان أحكام الدين في أطول آية منو.من بالغة الق:المبحث الثالث
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 اٌمشآْ اٌذى١ُ فٟ ث١بْ أدىبَ اٌج١غ ٚاٌششاءخ اٌّجذش األٚي: ِٓ ثالغ

ثكما  عن األسرار الببلغية للنظم اغبكيم ُب بياف ُب الفص  األكؿ من ىذا الباب  ديًرسى ك حبًي

 القرآف اغبكيم ُب اآليات ال ي بنيَّ ة عن ببلغأب إف شاءاهلل تعث بحى يي س ك درى يي كذلك اآلف سة  اغبقوؽ اؼبالي

 :ةباؼبعامبلت اؼبالية كاـ اؼبتعلقأيها األحالقرآف اغبكيم 

  ا٠٢خ األٌٚٝ فٟ ث١بْ أدىبَ اٌّؼبِالد :

نىكيٍم بًاٍلبىاًطً  كىتيٍدليوا هًبىا ًإٔبى قاؿ اهلل ج  شأنو: ) ٍأكيليوا أىرًيقنا ًمٍن اغبٍيكَّاـً لًتى  كىالى تىٍأكيليوا أىٍموىالىكيٍم بػىيػٍ

ٍبًٍ كىأىنٍػتيٍم تػىٍعلىميوفى   (1)(أىٍموىاًؿ النَّاًس بًاإٍلً

 :ةاهلل عليو ُب تفسي ىذه اآلية قاؿ ابن عاشوررضب

ضربه من األك   حكم الصياـ باإلأطار غًي اؼبأذكف أيو كىوة ـبالفى علة ربذيره من اعبرأ

عداد ة كىذا من صبل .ةقو ة اؼبناسب زادتة كاؼبشاكل، ؿ بالباط ك  اؼباآخري ؿبرَّـه كىو أ أعيًطفى عليو أك ه 

كىو مع ذلك ، نظائرهى كلذلك عيًطفى عل، ةإلصبلح ما اختى َّ ًمن أحواؽبم ُب اعباىلية األحكاـ اؼبشركع

 (2)أص  تشريع عظيم لؤلمواؿ ُب اإلسبلـ.

 :(أِٛاٌىُ ث١ٕىُ ثبٌجبطً)ٚال رأوٍٛااالعزؼبسح فٟ لٌٛٗ رؼبٌٝ: 

لؤلخذ ة من الفم كىو ىنا استعار ة اؼبعد إدخاؿ الطعاـ إٔبة كاألك  حقيقابن عاشور:  قاؿ 

ة ألف ذلك األخذ ييشبو األك ى ًمن صبيع جهاتو... كليس األك  ىنا استعار ، بقصد االنتفاع دكف إرجاع

 (3)ى.ال ىبف اآلًكً  كماة آًخًذ ماؿ غيه لنفسو بقصد عدـ إرجاعو كىيئة بني ىيئة إذ ال مناسبة سبثيلي

 اغبكاـ( )كتدلوا هبا إٔب :كقولو تعأب

 :قاؿ البغوم رضبو اهلل تعأب 

نىكيٍم كىبػىنٍيى  ، أىٍم: تػيٍلقيوا أيميورى تًٍلكى اأٍلىٍموىاًؿ بػىيػٍ ٍلًو، أىٍربىاهًبىا ًإٔبى اغبٍيكَّاـً ًء ًإٍرسىاؿي الدَّ ٍدالى  كىأىٍص ي اإٍلً
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: أى  ا ُب كىإًٍلقىاؤيهي ُب اٍلًبٍئًر، يػيقىاؿي : ىىذى هي يىٍدليوهي ًإذىا أىٍخرىجىوي، قىاؿى اٍبني عىبَّاسو ٍدٔبى دىٍلوىهي ًإذىا أىٍرسىلىوي، كىدىالى

، كىىبيىاًصمي ًأيًو ًإٔبى الرَّجيً  يىكيوفي عىلىٍيًو مىاؿه كىلىٍيسى عىلىٍيًو بػىيػِّنىةه أػىيىٍجحى  اغبٍىاًكًم كىىيوى يػىٍعًرؼي أىفَّ اغبٍىقَّ  دي اٍلمىاؿى

ًذًه اآٍليىًة: الى زبيىاًصٍم كىأىٍنتى ظىآًبه، قىاؿى اٍلكىٍليب : ىي عىلى  وى أىٍف ييًقيمى شىهىادىةى ٍيًو، كىًإنَّوي أىًٍبى دبىٍنًعًو قىاؿى ؾبيىاًىده ُب ىى

 1.الز كرً 

 اٌّخبطج١ٓ:ض١ّشٝ ٛاي إٌاألِخ إضبففٟ  شُّ اٌغ  

 :ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباط (ك : )قولو تعأب 

 :ةقاؿ ابن عطي

أأضيفت ، ال يأك  بعضكم ماؿ بعضو  :كاؼبعن، اهلل عليو كسلمى ؿبمد صلة اػبطاب ألم 

 ؼبا كاف كي   كاحدو منهيان عنو. ضمي اؼبنًهيٌ  األمواؿ إٔب

كاػبداع كالغصوب  القمارة كيدخ  ُب ىذه اآلي (2)(....تقتلوف أنفسكم...) :ككما قاؿ تعأب

 (3)اغبقائق كغي ذلك. كجحد

 (4)"...كأنتم تعلموف" :كقولو تعأب

 (5).ةكاعبرأة ُب اؼبعصية كىذه مبالغ، )كأنتم تعلموف( أم: أنكم مبطلوف آشبوف :ةقاؿ ابن عطي

عن أك  أمواؿ الناس بالطيرؽ  هنيا صروباى نػىهى  يم أنو سبحانو كتعأبالذكر اغبكة أهذا من ببلغ

خذ أمواؿ الناس ال ي يكوف القصد منها أة ضايا الباطلاغبكاـ بالق كخصَّ منها التحاكم إٔبة الباطل

أك أقط باطنان ، اغبكاـ لطلب القضاء غي اغبق ءكباطنان بإرشاأسواء كاف باطبلن ظاىران  بالقضاء بالباط 

 .الزكرى الزكر أك اغبلف علة شهادة بإقام
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نيًعو ُب تشة باإلٍب( كزيادوا أريقان من أمواؿ الناس ..لتأكل.):كتعأب ونسبحا لشناعتو قاؿكإظهاران 

 خان ؼبرتكبيو كتبكيتان ؽبم قاؿ: )كأنتم تعلموف(كتقبيحو كتوبي

 اهلل عليو:ة رضبزـبشرم كما قاؿ ال  

 (1)مع العلم بقبحها أقبح كصاحبها أحق  بالتوبيخ.ة كارتكاب اؼبعصي 
 ا٠٢خ اٌضب١ٔخ فٟ ث١بْ أدىبَ اٌّؼبِالد : 

ة اؼبشركعة مواؿ بغي حق كميبػىيِّنان للطريقاألكأخذ ة اؼباؿ الباطل ةناىيان عن طرؽ مبادل كقاؿ تعأب

 : اؼباؿة ؼببادل

نىكيٍم بًاٍلبىاًطً  ًإالَّ أىٍف تىكيوفى ذًبىارى ) عىٍن تػىرىاضو ة يىا أىيػ هىا الًَّذينى آمىنيوا الى تىٍأكيليوا أىٍموىالىكيٍم بػىيػٍ

 (2)(ًمٍنكيٍم....

 اهلل عليو:ة رضبزـبشرم قاؿ ال

كالغصب كالقمار كعقوًد الربا )إال أف ة كاػبيانة من كبو السرقة بالباط ( دبا ٓب تيًبحو الشريع) 

عن تراض منكم... ة ..)عن تراضو منكم( معناه: كلكن اقصدكا كوف ذبار .ةإال أف تقع ذبار  (ةتكوف ذبار 

تبايعىنًي دبا تعاقدا عليو ُب ألف أسباب الرزؽ أكثرىا متعلق هبا. كالرتاضي ًرضا اؼب، بالذكرة كخىصَّ التجار 

 اهلل تعأبة كعند الشاأعي رضب، اهلل تعأبة رضبة حاؿ البيع كقت اإلهباب كالقبوؿ كىو مذىب أيب حنيف

 (3)تفر قهما عن ؾبلس العقد مرتاضيىني.

 :اٌغشُّ فٟ اعزخذاَ " إال  " ِىبْ "ٌىٓ "  

ُب  " مكاف "لكن"االستثناء "إالَّ ة خداـ أداىنا سرٌان ببلغيان الست كذكر البقاعي رضبو اهلل تعأب

 (4) (عن تراضو منكمة )إال أف تكوف ذبار  :قولو تعأب

أفَّ تصر أاًت  إٔبة لئلشار  –اؼبنقطع ى عل كاؼبعن –االستثناء اؼبتص  ة قاؿ: كلع  اإلتياف بأدا

 عناتزىيداأيها كصدا ، هباا كلو ٓب يكن إال معنيا بأف هبرم عليها اسم "الباط " ة الدنيا كيلَّها جدير 
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مىن تأمَّلو حقَّ ، كىكذا ك  استثناءو منقطع ُب القرآف، دـك نفعو ببقائوكترغيبان أيما ي، االستكثار منها

كاهلل  –ة بالغة االستثناء حكمة ور ص إٔب –كىو "لكن"  –ؼ اؼبوضوع لو التأم   كىجدى للعدكؿ عن اغبر 

 (1)اؼبوأِّق.

 :تعأبكقاؿ البيضاكم رضبو اهلل 

، اؼبركءاتل ألهنا أغلب كأرأق ًلذك ، من الوجوه ال ي هبا وبًى   تناكؿ ماؿ الغية كزبصيص التجار  

 (2)كهبوز أف يراد هبا االنتقاؿ مطلقان.

..كتصدير اػبطاب .قاؿ:، بالنداءة ًسرٍّ ببلغيٍّ لتصدير اآلي إٔب اهلل تعأبة كأشار أبو السعود رضب

كاؼبراد بالباط  ما ىبالف الشرع... أم ال يأك  بعضكم ، دبضمونوة كماًؿ العناي  بالنداء كالتنبيو إلظهارً 

.  (3)أمواؿ بعض بغي طريق شرًعيٍّ

الذكر اغبكيم ُب ىذه ة أوائد كنكاتو من ببلغ اؼبراغي رضبو اهلل تعأبى كذكر أضبد بن مصطف

يػىوىد  ، من التفاسية ُب كتب كثي  رغم البحث –ٓب يعثر عليها الباحث ُب أم تفسيو آخر ة اؼبباركة اآلي

 .القارئ هباة الباحث إأاد

 قاؿ اؼبراغي: 

كُب الشرع أخذ اؼباؿ بدكًف عوض حقيقيٍّ ، الباط  من البط  كالبطبلف كىو الضياع كاػبسار 

 أك إنفاقو ُب غي كىجوو حقيقيٍّ ناأعو أيدخ  ُب ذلك الغصب كالغش، كال رًضان فبن يؤخذ منو، ييعتىد  بو

 (4)بو العقبلء.ى كاإلسراؼ ًبوىضىع اؼباؿ أيما ال يرضة كاػًبداع كالربا كالغَب كإنفاؽ اؼباؿ ُب الوجوه احملرَّم

ُب قولو: ضمي اؼبخاطبني:  األمواؿ إٔبة ككذلك ًسرِّ إضاأ )بينكم( و تعأبكقاؿ ُب بياف ًسرِّ قول

 )بينكم(:

 كي   ،  ازع ُب التعام  بني اآلك  كاؼبأكوًؿ ًمنوموضع التنة أفَّ اؼباؿ احملـر يكوف عاد رمزه إٔب

                                                 

 259ص 5نظم الدرر، ج - 1
 70ص 2تفسي البيضاكم، ج - 2
 170ص 2تفسي أيب السعود، ج - 3
 16ص 5تفسي اؼبراغي، ج - 4



 انًبحج انثاًَ –انفصم انثاًَ  –انباب انثاًَ 

252 

 

 اعبميع كٓب يق :  اؼ األمواؿ إٔبا يريد جذبو إليو... كأضممنه

كأفَّ ماؿ كي ِّ كاحدو ،  ُب اغبقوؽ كاؼبصاّبة تكاأ  األم تنبيهان إٔب، )ال يأك  بعضكم ماؿ بعض(

أفَّ صاحب  كإرشاده إٔب، قصاصة ياأاغب، أإذا استباح أحدىم أف يأك  مالو، صبيعهاة منها ماؿي األم

 (1)إذ ىو كأمبا أعطاه شيئان من مالو.، اؼباؿ هبب عليو بذؿ شيء منو للمحتاج كعدـ البخ  عليو بو
 :ػٓ اٌجٕب٠خ ػ١ٍّٙب  فٟ إٌٟٙاٌجّغ ث١ٓ األِٛاي ٚاألٔفظ ثالغخ 

عن أك  ى ُب النهاعبمع بني األمواؿ كاألنفس ة الكريبة ُب ىذه اآلي الذكر اغبكيمة كمن ببلغ 

 :أكما قاؿ سبحانو كتعأب األمواؿ بالباط  كقت  األنفس بنفس األسلوب.

ة اآلية أاصلكجاءت   تأكلواأموالكم بينكم بالباط ( عطف عليو قولو: )كال تقتلوا أنفسكم(ال)

 ال ية كىذه الفاصل، أأسلوب الوص  بني النهيني، قولو ج  كعبل شأنو: )إف اهلل كاف بكم رحيمان(

ىا ًلما قبلها ُب مث  ىذه اؼبوضع ُب القرآف اغبكيم. ىذا ى صيدرت بػ"إفَّ" ال ي تدؿ عل تعلي  ما بعدى

 ، باؼباؿ من اغبقوؽ كاؼبعامبلتة األمور اؼبتعلقة أنبيى األسلوب كلو يدؿ عل

عن ى كؼبا كاف اؼباؿ عدي  الركح كهن ىذا الوص :ة ُب بياف ببلغ :رضبو اهلل تعأب قاؿ البقاعي

بسببها  فلنهب األمواؿ كما كا لكوف أكثر إتبلأهم ؽبا بالغارات، عن إتبلؼ النفسى هن، إتبلأو بالباط 

أكاف ، الفت ال ي ردبا كاف آخرىا القت  ذلك إٔبل أأدَّ  ماليو ثارت نفسيو أف من أيك ى كتسبيبها عل

  :أقاؿ تعأب.من التعاطف كالتواصي ً ة عن ذلك أنسب شيءو ؼبا بيًنيىت عليو السور ى النه

بعضكم  أك ؾبازان بأف يقت ، بأف يباشر اإلنساف قت  نفسوة أم: حقيق )كال تقتلوا أنفسكم(

 .. أأبلىغى سبحانو .ةرحيمان( أم بليغ الرضب كاف بكم  أقاؿ: )إفَّ اهلل .الناسى ييًلني أقسى  ابعضان... ٍب عىلَّلىو دب

 (2)، الرتغيب ُب االمتثاؿ

 كقاؿ اؼبراغي: 

كاف ،  كعن قتلكم أنفسكم،  كاف بكم رحيما( أم إنو بنهيكم عن أك  األمواؿ بالباط )إف اهلل

كعىلَّمىكم أف ، إذ حفظى دماءكم كما حًفظى أموالكم ال ي عليها ًقواـ اؼبصاّب كاستمرار اؼبناأع، رحيمان بكم
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نفسو إذا جدَّ اعبد  كدىعًت  مالًو كيداأع عنى ترتاضبوا كتتواد كا كيكوف كي   منكم عىونان لآلخر وباًأظ عل

 (1)الدأاع عنو. إٔبة اغباج
 ا٠٢خ اٌضبٌضخ فٟ ث١بْ أدىبَ اٌّؼبِالد :

القرآف اغبكيم أنو تبياف لك  شيء كيتعلق بو أوز اإلنساف كأبلحو ُب الدارين أتتعانق ة من ببلغ

ال ي ة اؼبؤمنني ُب اآليى هن أبأقد رأينا أفَّ اهلل سبحانو كتع، آياتو كتتكام  موضوعاتو كييفسر بعضيو بعضو

عن ة ( عن أك  أمواؿ الناس بالباط  كأحى َّ ؽبم التجار ءالنساة من سور  29رقم ة مىرَّ البحث عليها )آي

ال ي ة التجار ة حبيبِّ اؼباؿ يأكلوف أمواؿ الناس ُب صور ى كلكن ؼبا كاف ذكيك القلوب اؼبرضى ، تراض منهم

أمرىم بالوزف أ، البخس بعدـ إيفاء الكي  كالوزفعاقدين بالنقص ك اؼبتى عن تراض -ُب الظاىر  -تكوف 

الناس ُب ى بالقسطاس اؼبستقيم كهناىم عن خبًسهم الناس أشياءىم كبنيَّ ؽبم أنَّو كىضىع اؼبيزاف لئبلَّ يىطغ

 ، اؼبيزاف

 :ـاألنعاة ُب سور  تعأب أقاؿ

ٍي ى كىاٍلًميزىافى بًاٍلًقٍسطً  أىٍحسىني حىىتَّ  )كىالى تػىٍقرىبيوا مىاؿى اٍليىًتيًم ًإالَّ بًالَّ ًي ًىيى  ليغى أىشيدَّهي كىأىٍكأيوا اٍلكى  ،يػىبػٍ

كىبًعىٍهًد اللًَّو أىٍكأيوا ذىًلكيٍم كىصَّاكيٍم بًًو لىعىلَّكيٍم  الى نيكىلِّفي نػىٍفسنا ًإالَّ كيٍسعىهىا كىًإذىا قػيٍلتيٍم أىاٍعًدليوا كىلىٍو كىافى ذىا قػيٍرىبى 

 (2)(تىذىكَّريكفى 
 :ثالغخ اٌغ١بق

قد جاء ُب  -ة الكريبة ُب ىذه اآلي -مر بإيفاء الكي  كالوزف بالقسط السياؽ أف األة أمن ببلغ

 اسياًؽ األك 
ي
بدأ بإعبلفو كتنبيوو شديدو حيث قاؿ لنبٌيو  حيث إنو عزَّ كجى َّ ، ةاألنبية غاية همًمًر كالنواىي اؼب

رَّـى رىب كيٍم عىلىٍيكيمٍ سليم: )صلوات كأكـر التحيات كالتالكرٙب عليو أأض  ال  (3)(قيٍ  تػىعىالىٍوا أىٍت ي مىا حى

ما اشتملت عليو ىذه اآلياتي من األكامر ة اهلل عليو ُب بياف أنبية قاؿ أبو زيد الثعاليب رضب

 كالنواىي:
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ـ بشرع ما حرٌ ة ظباع تبلك  ىذا أمره من اهلل عزكج  لنبيو عليو السبلـ أف يدعيوى صبيع اػبلق إٔب

 (1)األسود كاالضبر. إلسبلـ اؼببعوث إٔبا

 قاؿ: ، األحبار كابن عباس رضي اهلل عنهمكذكر ركايتني عن الصحابيني اعبليلني كعب 

ق   -بسم اهلل الرضبن الرحيم  :ةلتوراىي ميفتىتىح اة كقاؿ كعب األحبار رضي اهلل عنو: ىذه اآلي

كقاؿ ابن عباس رضي اهلل عنهما: ىذه اآليات ىي  ،آخًر اآليات إٔب -كيم أت ي ما حىرَّـى رىب   واتعال

كقد قي : إهنا ، ةُب ًملَّ  قط  كٓب تينسخ ، اجتمعت عليها شرائع اػبلق، ُب آؿ عمرافة احملكمات اؼبذكور 

 (2)عليو السبلـ.ى موسى علة العشر الكلمات اؼبنزل

 كقاؿ الطربم:

ليغى أىشيدَّهي(  ًي ًىيى أىٍحسىني حىىتَّ )كىالى تػىٍقرىبيوا مىاؿى اٍليىًتيًم ًإالَّ بًالَّ  :قولو   يػىبػٍ

ليغى  قاؿ أبو جعفر: يعين ج  ثناؤه بقولو: )كىالى تػىٍقرىبيوا مىاؿى اٍليىًتيًم ًإالَّ بًالَّ ًي ًىيى أىٍحسىني حىىتَّ  يػىبػٍ

 أىشيدَّهي(

ثنا اغب كما قاؿ حدَّثين اؼبثن،  كال تقربوا مالو إال دبا أيو صبلحيو كتثميه ما٘ب قاؿ حدثنا قاؿ: حدَّ

 (3).ةشريك عن ليث عن ؾباىد: )كال تقربوا ماؿ اليتم إال بال ي ىي أحسن( قاؿ: التجار 

ة اؼبوصوؼ كإقامحبذؼ  ا)إال بال ي ىي أحسن( إهباز  ُب قولو تعأب أف يبلحظ ىنا أفَّ  يبكنكفبا 

 إٔبة كأيو إشار ، ذكؼال ي ىي أحسن. كُب اغبذؼ تعميم عن طريق تقديراحملة أم بالطريق، مقاموة الصف

 ُب معناىا.ة كمكانتها كبلوغها الغاية الصفة أنبي

 )ال نيكىلِّفي نفسان إال كيسعها( :قولو تعأبة كمطابقة ُب بياف مناسبرضبو اهلل تعأب  زـبشرملكقاؿ ا

 ه الببلغي:ًسرِّ  اؼبقاـ كإظاىرً ى ؼبقتض

 اغبىدِّ منة ألفَّ مراعا، ء الكي  كاؼبيزاف ذلك..إال ما يسعها كال تعًجز عنو. كإمبا أتبع األمر بإيفا.
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أأمىرى ببلوًغ الويًسع كأفَّ ما كراءىهي ، أيو كال نقصاف فبا هبرم أيو اغبرجة القسط الذم ال زياد

.  (1)معفيو 

 .(4)كالبيضاكم (3)ة كابن عطي (2)كهبذا القوؿ قاؿ النسفي

)بالقسط(  :كىو السِّر  ُب قولو تعأبل ر أخة ببلغية أائد كزادنا أخرالدين الرازم رضبو اهلل تعأب 

 قاؿ:، )كأكأوا الكي  كاؼبيزاف( :بعد قولو تعأب

ـى الكماًؿ أقد كىَبى  " ,  كًبىَّ  ًإعلم أفَّ كي َّ شيءو بػىلىغى سبا " ك"كىي ه كاؼو  ييقاؿ: "ًدرىمه كاؼو

زافى أم الوزف كٓب ينقص ًمنو شيئان. كقولو: كاؼبي الكي " إذا أىسبىَّو أكَب"ك، ك"أٍكأيتيو حىقَّو ككىأٌيتيو" إذا أسبمتىو

سى كال نيقصاف. أإف قي : إيفاءي الكي  كاؼبيزاف ىو عىنٍيي  كقولو: )بالقسط(، باؼبيزاف أم: بالعدؿ ال خبى

كأمرى ، قيلنا: أمرى اهلل اؼبعًطيى بإيفاء ًذم اغبىقِّ حقَّو ًمن غي نقصافو  ؟ُب ىذا التكريرة القسط أما الفائد

 (5).ةحبى اغبىقِّ بأخذ حىقِّو من غي طلًب الزيادصا

 قائبلن:الرازم كزاد الفخر 

التحقيق كذلك صعب شديد ُب العدؿ ى كاعلم أنو ؼبَّا كاف هبوز أف يىتوىىَّمى اإلنساف أنو هبب عل

 (6).ها)ال نيكلفي نفسان إال كسعدبا ييزي  ىذا التشديد. أقاؿ: ) أتبعوي اهلل تعأب

اىري تعقيًب ظ )ال نكلف نفسان إال كيسعها( :عن قولو تعأب رضبو اهلل تعأبر كقاؿ ابن عاشو 

تها أتكوف احرتاسان... يى بال ي كلً ة أهنا متعلق )ال نكلف نفسان إال كيسعها(ة جبمل )كأكأوا الكي ....(ة صبل

 ذلك إٔبى ضً أييفة الغلط أك الغفلة يكاؼبقصودمن ىذا االحرتاس أف ال يرتؾ الناس التعام  بينهم خش

 (7).ةتعطي  مناأع صبىَّ 

 .لأخر ة ببلغية نكت كزادنا كزكَّدىنا ابن عاشور رضبو اهلل تعأب

                                                 

 79ص 2الكشاؼ، ج - 1
 548ص 1تفسي النسفي، ج - 2
 363ص 2تفسي ابن عطية، ج - 3
 189ص 2البيضاكم، جتفسي  - 4
 180ص 13مفاتيح الغيب، ج - 5
 اؼبرجع نفسو - 6
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ما عليو اؼبقوؿ ابتداءان ُب قولو: ) الذم بييًنى ة ؿى ُب ىذا االحرتاس عن طريق الغيبدً قاؿ: كقد عي 

خطاب الناس أيو بطريق التكلم  اهلل أتوىٔبَّ ، ًلما ُب ىذا االحرتاس من االمتناف (1)(حرَـّ ربكم عليكم

 (2)غ.كتصديقان للمبلِّ ، ةُب اؼبًنَّ ة زيادة مباشر 
)ال نكلف  :ةفسرين قاؿ: كهبوز أف تكوف صبلكذكرى احتماالن آخرى ردبا ٓب يلتفت إليو غيه من اؼب

ُب طاقتهم تسجيبلن عليهم بأفَّ صبيعى ما ديعيوا إليو ىو ، تذييبلن للجيم  ال ي قبلها نفسان إال كيسعها(

كميكًنتهم.
(3) 

 ِٓ عٛسح األٔؼبَ (.(151, 151, 151:)سلُ : اَي انثالثبالغت فىاصم 

 

ث )ذلك الثبل مالسياؽ كالسباؽ الذم كرد أيو األمر بإيفاء الكي  كالوزف أواص  ىذه اآلة كمن ببلغ

 .علكم تتقوف(كصَّاكم بو لعلكم تعقلوف( ك)ذلك كصَّاكم بو لعلكم تذكركف( ك)ذلكم كصَّاكمي بو ل

 اؼبباركات: ىذه اآليات االختبلؼ ُب أواص ة قاؿ الفخر الرازم ُب بياف حكم

السبب ُب )ذلكم كصاكم بو لعلكم تذكركف(. أإف قي : أما: ىذه األقساـ قاؿ كؼبا ذكر تعأب

 (1)؟بقولو: )لعلكم تذكركف(ة ىذه اآلية كخاسب (4)(لعلكم تعقلوفبقولو: ) األكٔبة ع  خاسبأف جي 

                                                 

 151 -األنعاـ  - 1
 166اؼبرجع نفسو، ص - 2
بعيدو "االحرتاس": ىو أف يكوف الكبلـ ؿبتىًمبلن لشيءو  قاؿ الزركشي رضبو اهلل تعأب: كالفرؽ بني التذيي  كاالحرتاس: .اؼبرجع نفسو - 3

أاحرتس سبحانو  (32-أيؤتىى دبا يىدأع ذلك االحتماؿ، كقولو تعأب: )اسليك يىدىؾى ُب جيبك زبرج بيضاء من غي سوءو( )القصص
-ةبقولو: )من غي سوءو( عن إمكاف أف يدخي ى ُب ذلك البهق كالربص، كقولو تعأب: )إًذلَّة على اؼبؤمنني أًعزَّة على الكاأرين( )اؼبائد

ا منهم  ( أإنو54 لة كىو السهولة لتػيويىِّمى أف ذلك لضعفهم، ألما قي : )أعزة على الكاأرين( عيًلمى أهنَّ لو اقتصر على كصفهم بالذِّ
أبوعبداهلل :اؼبؤلف (64-63ص 3)الربىاف ُب علـو القرآف للزركشي ج تواضعه، كؽبذا عيدِّمى الذ ؿ  بعلى لتضمن و معن العطف.

الناشر:  ـ,1957ق 1376أبوالفض  إبراىيم , الطبعة األكٔب  :ق. احملقق794 بن هبادر الزركشي ,اؼبتوَب بدرالدين ؿبمد بن عبداهلل
كالتذيي ، قاؿ الزركشي رضبو اهلل  .ٍب صوَّرتو داراؼبعرأة بيكت لبناف دار إحياء الكتب العربية عيسى البايب اغبليب كشركاؤه,

جع ي الشيء ذيبلن لآلخر. كاصطبلحان أف ييؤتىى بعد سباـ الكبلـ بكبلـو ميستىًق ٍّ ُب معن األكؿ تعأب:"التذيي " مصدري "ذيَّ ى" كىي ليغة 
: )ذلك ربقيقان لداللة منطوًؽ األكًَّؿ أك مفهومو ليكوف معو كالدلي  ليظهر اؼبعن عندى مىن ال يفهم، كيكمي ى عند من أىًهمىو، كقولو تعأب

ازم إال الكفور(,  (17 –جزيناىم دبا كفركا( )سبأ  ازم ذلك اعبزاءى الذم  اآلية نفسها()ٍب قاؿ عىزَّمن قائ : )كى  قبي أم ى  قبي
، أإف جعلنا اعبزاء عامان كاف الثا٘ب مفيدان أائدة زائدة.  .(69- 68ص  3)الربىاف ُب علـو القرآف ج  يستحقو الكفوري إال الكفورى

 151 -األنعاـ  - 4
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ًليَّ ة ُب األكؿ أموره ظاىر ة اؼبذكور ة لنا: ألفَّ التكاليف اػبمسق كأما ، أوىجىبى تعق ليها كتػىفىه ميهاة جى

ًفيَّ ة ُب ىذه اآلية اؼبذكور ة التكاليف األربع يقف  ال بيدَّ أيها من االجتهاد كالفكر حىتة غاًمضة أأموره خى

 (2)(ركفلعلَّكيم تذكًضًع االعتداؿ ألهذا السبب قاؿ: )مو ى عل

ة كاألسرار الببلغي كاألمر بإيفاء الكي  كالوزفة آليُب سياؽ ىذه اة الببلغي ارككي   ما مىرَّ ًمن األسر 

ف ىذا األمر عند ربنا الرضبن الذم يريد من عباده أة أنبيى يدؿ علتفاد منها صبيعان ساؼب، ُب أسلوهبا

أنو ىو الغرض كاؽبدؼ األكرب الذم  كتعأبكما أخربنا سبحانو ،  اهتميقوموا بالقسط ُب صبيع شؤكف حي

 :كما قاؿ تعأب،  نزؿ كتبو عليهممن أجلو أرس  ريسلو كأ

ٍلنىا ريسيلىنىا بًاٍلبػىيػِّنىاًت كىأىنٍػزىٍلنىا مىعىهيمي اٍلًكتىابى كىاٍلًميزىافى لًيػىقيوـى النَّاسي بًاٍلًقٍسطً )  (3).(لىقىٍد أىٍرسى

كما قاؿ ،  ةأكثر ًمن مرَّ القرآف اغبكيم فاء الكي  كالوزف ُب بإي رى األمري رِّ قد كي كلذلك قبد أنو 

 اإلسراء: ة ُب سور  تعأب

يػٍره كىأىٍحسىني تىٍأًكيبلن ) ٍي ى ًإذىا ًكٍلتيٍم كىزًنيوا بًاٍلًقٍسطىاًس اٍلميٍستىًقيًم ذىًلكى خى  (4).(كىأىٍكأيوا اٍلكى

 أنو قد كرد زف بالقسطاس اؼبستقيمكرد أيو األمر ىنا بإيفاء الكي  كالو  السياؽ الذمة أمن ببلغ

تعبدكا إاٌلإيٌاه(ى )كقض:ُب سياؽ األكامر كالنواىي ال ي ابتدأت بقولو تعأب كانتهت  5ربك أالَّ

 األكامر كالنواىي شأنو قب  ىذه كعبل ككماأنو ج 6(ةإليك ربك من اغبكمى ذلك فباأكح) بقولو تعأب

(قاؿ:)الذبع  مع اهلل إؽبا آخر أتقعد مذمومناـب ى )كالذبع  مع اهلل إؽبا آخرأتلق: قاؿ ُب هنايتها، 7ذكالن

 الصدر ".ى كلع  ىذافبا يسميو الببلغيوف " التصدير " أك "ردالعجزعل .8(ُب جهنم ملوما مدحورا
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ة اعببللة ُب غاي -بالقسطاس اؼبستقيم ردأيو األمربإيفاء الكي  كالوزف ك  -الذم  أهذاالسياؽ

 .ةكالببلغ

 :قولو تعأبك  :ةقاؿ ابن عطي

ًر كالكي  كالوزًف أف ييعطوا اغبق ة ُب ىذه اآلي أمرى اهلل تعأب، ة)كأكأوا الكي ....( اآلي  أى  التجى

 ُب كيلهم ككىزهنم. كريًكمى عن ابن عباس رضي اهلل عنهما أنو كاف يقف ُب السوؽ كيقوؿ:

 1كىذااؼبيزاف. ىذااؼبكياؿ، هبما ىلكى الناس قبلكم، أمرىينً إنَّكم كيلٍِّيتم  يا معشىرى اؼبوأب

كقي : ، كيقاؿ: القرسطوف، كىوالقلسطوف، كييقاؿ:القفاف، افبَّ ك"القسطاس":قاؿ اغبسن: ىوالقي 

 "القسطاس": اؼبيزاف صغيان كاف أك كبيان.

أكأف الناس قي  ؽبم: زًنوا ، ةركًميَّ ة ككاف يقوؿ: ًىي ليغ، العدؿ :كقاؿ ؾباىد: "القسطاس"

ل  (2)م".ُب كزنكة دبىعدى

قاؿ: قاؿ القاضي أبو ، عن القاضي أيب ؿبمد، "رأم ؾباىد رضبو اهلل تعأبة كذكر ابن عطي

 (3)كك  ذلك أهنا استعارات للعدؿ.ة ؿبمد: ككاف مذىب ؾباىد ُب ىذا كُب ميزاف القيام

 ، )إذا ًكلتم( : ُب قولو تعأبة ببلغية بنكت كأأادنا أبو حياف األندلسي رضبو اهلل تعأب

كأف ال يتأخَّر اإليفاء بأف ، سبي  التأكيدى كالتقييد بقولو: )إذا ًكلتم( أم كقت كيًلكم عل : قاؿ

يكي  بو بنقصافو مَّا ٍبيَّ يػيوىأػِّيىو بعدي أبل يتأخَّري اإليفاء عن كقًت الكي .
(4) 

                      (5))ذلك خيه كأحسن تأكيبلن( :كقولو تعأب

( أم: )اإليفاء كالوزفي( ألفَّ أيو تطييب النفوس باالتِّساـ بالعدؿ قاؿ أبو حياف: )ذلك خيه 

 ال ُب الدنيا كال ُبة، كالوازف تىًبع اؼبوَبِّ ى على إذ ال يبقى ة، كأحسن تأكيبلن أم عاقب، كاإليصاؿ للحقِّ 

                                                 

 )ُب باب ماجاء ُب اؼبكياؿ كاؼبيزاف. 512ص 2أخرج ىذه الركاية اإلماـ الرتمذم رضبو اهلل تعأب ُب سننو ج- 1
 (455ص 3كتاب العزيز، جتفسي ابن عطية )احملرر الوجيز ُب تفسي ال - 2
 اؼبرجع نفسو. - 3
 47ص 7البحر احمليط، ج - 4
 34 -اإلسراء  - 5
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 (1)كىو من اؼبآًؿ كىو اؼبرجع., ةاآلخر 

 :صف اٌمغطبط ثـ)اٌّغزم١ُ( َٚ ِعشُّ 

 :هلل تعأبقاؿ البقاعي رضبو ا

 2.دكف شيء من اغبيف (اؼبستقيم) :أقاؿ تعأب، كزاد ُب تاكيد معناه

 كلكن قاؿ أبو السعود: 

كلع َّ االكتفاء باستقامتو عن األمر بإيفاء الوزف ًلما أفَّ عند استقامتو ال ييتصىوَّر اعبوري غالبان 

كًتفاء بإيفاء الكي  عًن األمر اال  كما أفَّ ة  اآللة يف مع استقامخببلؼ الكي  أإنو كثيان ما يقع التطف

كأكأوا الكي  ):بتعديلو ًلما أفَّ إيفاءىه ال ييتصوَّر بدكف تعدي  اؼبكياؿ كقد أيًمر بتقويبو أيضان ُب قولو تعأب

 (3)(كاؼبيزاف بالقسط

ُب آياتو ة كمضامينو الوارد، الذكر اغبكيم أفَّ بعضو ييفسر بعضوة من ببلغ -كما مرَّ -كىذا 

 أعلم. يتكام  بعضها مع بعض. كاهلل سبحانو كتعأبة كُب مواضع ـبتلفة عديد

 :ةالشرطية بػ"إذا" الظرأي )كأكأوا الكي ( :ُب تقييد قولو تعأبل أخر ة غيببلة أائد

 : ىذاالقيد بقولوة أائد إٔب كما تقدـ ما أشارأبوحياف رضبو اهلل تعأب

ٍيًلكيٍم عىلى  (إذا ًكٍلتيمٍ ) ًبيً  التٍَّأًكيدً  ىأىٍم: كىٍقتى كى يفىاءي بًأىٍف يىًكي ى ًبًو بًنػيٍقصىافو ، سى كىأىٍف الى يػىتىأىخَّرى اإٍلً

ٍيً . يفىاءي عىٍن كىٍقًت اٍلكى مىا ٍبيَّ يػيوىأِّيًو بػىٍعدي أىبلى يػىتىأىخَّري اإٍلً
4 

 قاؿ: ، ؽبذا التقييدل أخر ة ببلغية نكت قد أشار إٔب كلكن ابن عاشور رضبو اهلل تعأب

ًلما ُب "إذا" ًمن  (5)األنعاـ.ة كف ذكر نظيه ُب آيد ذا كلتم(إكىو )ة الظرؼ ُب ىذه اآلية دكزيا

ة الشرطية حيصوًؿ مضموف شرط "إذا" الظرأية ذبىد دى ما تضىمَّنو األمر ُب صبيع أزمنى أتقتضة الشرطي معن

                                                 

( اؼبؤلف: أبو حياف ؿبمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيَّاف أمي الدين األندلسي 47ص 7اؼبرجع نفسو )البحر احمليط، ج - 1
 ىػ1420الطبعة  –كت بي  –ىػ، احملقق: صدقي ؿبمد صبي ، الناشر: دار الفكر 745اؼبتوُب 

  412ص 11نظم الدرر ج - 2
 171ص 5، إرشاد العق  السليم إٔب مزايا الكتاب الكرٙب، ج152 –األنعاـ  - 3
 (47/ 7البحر احمليط ُب التفسي ) - 4
 (152 –كٓب يق  ىناؾ: )إذا كلتم"()األنعاـ  –أإف ُب آية األنعاـ قاؿ تعأب: )كأكأوا الكي  كاؼبيزاف بالقسط( - 5
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لك أفَّ ىذا خطابه للمسلمني ذ، لوة عدـ التساميح ُب شيء ًمن نقص الكي  عند كي ِّ مباشر ى للتنبيو عل

ُب ة األنعاـ أإفَّ مضموهنا تعريض باؼبشركني ُب سيوًء شرائعهم ككانت ىينا أجدرى باؼببالغة خببلؼ آي

 (1)التشريع.

 : قالوا كبوه معظم اؼبفسرين ب ، كقاؿ ابن عاشور

 ي  كخىلىفه كالكسائة كقرأه بالكسر حفصه كضبز ، اعبمهورة ُب قراء ًبضىمِّ القاؼ :ك"القيسطاس"

قي : ، كاسمه للعدؿ، الوزفة اًف أيو كىو اسمه للميزاف أم آلكنبا ليغت، ةكاسعة أصبعني رضب رضبهم اهلل تعأب

كُب "صحيح ، اؼبيزافة ك"طاس" كىو كفَّ ، ميرىكَّبه من كلمتني: "قسط": أم عدؿة ىو ميعىرَّبه من الركمي

"قسط" اختصار لػ"قسطاس" ألفَّ ة كلع َّ كلم .ةًميَّ كقاؿ ؾباىده: "القسطاس": العدؿي بالرك : البخارم"

 (2)حبرؼ السني.ى تنتهة غالبى الكلمات الركمي

س األِش ثئ٠فبء اٌى١ً ٚاٌٛصْ  فٟ اٌمشآْ اٌذى١ُ:  اٌذىّخ ٚاٌجالغخ فٟ رىشُّ

كإف ، من القرآف اغبكيم ُب مواضع شىت عن البخس قد كرداألمر بإيفاء الكي  كالوزف كالنهيي 

التكرار ُب القرآف اغبكيم ُب  ة كقد كتب العلماء كثيا عن حكم، ةبالغة ر الىبلو من حكمىذاالتكرا

اهلل عليو ُب كتابو "الفوز الكبي ُب ة اإلماـ كٕب اهلل الدىلوم رضبأأادنا بو منها ما ، كتب علـو القرآف

 : أصوؿ التفسي"

 : لتإبطرح السؤاؿ ا -ة اىتمامناهبذه اؼبسأل - أإنو رضبو اهلل تعأب

ف ببياهنا ُب كتى كٓب يي ، كمباحثيها ُب القرآف العظيمة لو سيًئلنا: ًلماذا تكرَّرت مطالب العلـو اػبمس

 ؟موًضع كاحدو 

 : قاؿ، ٍب أجاب عنو جوابنامفصَّبلن 

 قسمني: إٔبة الساًمع كنيفًهمىو ينقسم عادى قلنا: إفَّ ما نيريد أف نىعرًضىو عل

                                                 

 98ص 15التحرير كالتنوير، ج - 1
 ىػ ُب دار طوؽ النجاة(1422، اؼبطبوع 28ص 19اؼبرجع نفسو )كانظر: صحيح البخارم، ج - 2
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 –نو إال تعليم ما ٓب يىعلىم الساًمع كتلقينو أيكوف اؼبخاطب األكؿ: ىو ما ال يكوف القصد م

أيصبح اجملهوؿ ، أأنت تفيده ذلك اغبكم، ال يدرم حيكمان من األحكاـ كٓب ييدرًكو عقلو كأكره –مثبلن 

 عنده باستماع كبلمك معلومان كيىعًرؼ ما تيريد.

، ةموأورى ة هبد ؽبا لىذَّ  حىتة كالعلم ُب قوَّتو اؼبدًر ة الثا٘ب: أف يكوف الغرض ىو استحضار صور 

ر بيتان كما نيكىرِّ ،  ةلعمليكاة كتىنصىًبغى بو صبيع قيواه الفكري، ُب ذلك اؼبعلـوة العقليك ة صبيع قيواه القلبي كتىفنى 

تىواه سلىفناًمن ال د كي َّ مىرَّ  شعر علمنا معناه كؿبي ب  ككبيً ة جديدة ُب إنشاده لىذَّ ة كلكننا رغمى ذلك نكرِّر كقبًى

 (1).ةالذكقية تًردادىه كتكراره ألج  ىذه اللَّذَّ 

ألذلك تكرَّر األمر بإيفاء الكي  كالوزف بالقسطاس اؼبستقيم ُب القرآف اغبكيم كلكن ُب 

. كمرَّ -اإلسراءة ُب سور ة كالثاني، األنعاـة ُب سور  األكٔب-اف كما مرَّت منها آيتة  سياقات كأساليب ـبتلف

لساف نيٌب اهلل سيدنا شعيبو عليو ى عل :كمنها قولو تعأب، فرؽ بني سياقاهتماالبحث عليهما كبياف ال

 :ةـ ُب خطابو لقومو أصحاًب األيكالسبل

ٍي ى كىالى تىكيونيوا ًمنى اٍلميٍخًسرًينى ) كىالى تػىٍبخىسيوا النَّاسى  *كىزًنيوا بًاٍلًقٍسطىاًس اٍلميٍستىًقيمً  *أىٍكأيوا اٍلكى

 (2).( كىاتػَّقيوا الًَّذم خىلىقىكيٍم كىاعٍبًًبلَّةى اأٍلىكًَّلنيى  *ٍعثػىٍوا ُب اأٍلىٍرًض ميٍفًسًدينى أىٍشيىاءىىيٍم كىالى تػى 

الذين  –من قصص األنبياء السابقني عليهم السبلـ ة قصة نا كرد ىذا اؼبضموف ُب صور اىأه

كما قاؿ -ة كربيٌ صاحبها آالؼ ألًف سبلـو ى علة احملمدية لؤلمة بنيَّ القرآف اغبكيم قصصهم ًعرب 

ٍيًو لىقىٍد كىافى ُب قىصىًصًهٍم ًعبػٍرىةه أًليكٕب اأٍلىٍلبىاًب مىا كىافى حىًديثنا يػيٍفتػىرىل كىلىًكٍن تىٍصًديقى الًَّذم بػىنٍيى يىدى  ):تعأب

              (3).(كىتػىٍفًصي ى كي ِّ شىٍيءو كىىيدنل كىرىضٍبىةن لًقىٍوـو يػيٍؤًمنيوفى 

 األنعاـة سور ة بإيفاء الكي  كاؼبيزاف ُب آية كيم قد أمرى اؼبؤمنني من ىذه األمأإف كاف القرآف اغب

                                                 

 الفوز الكبي ُب أصوؿ التفسي )الفص  الثالث ُب ظاىرة التكرار ُب القرآف الكرٙب، اؼبؤلف: اإلماـ أضبد بن عبدالرحيم اؼبعركؼ بػ"كٕب - 1
القاىرة، الطبعة الثانية  –، عىرَّبو من الفارسية: سلماف اغبسيين الندكم، الناشر: دار الصحوة 159ىػ، ص1176اؼبتوُب  اهلل الدىلوم"

 ـ.1986 -ىػ 1407 –
 184-181 –الشعراء  - 2
 111 -يوسف  - 3
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أفَّ نبيَّهم عليو السبلـ ة األمم اؼباضيل إلحدة ًقصَّ ة ر أهنا ذكرى ؽبم ىذا األمر ُب صو ، ةمباشر 

كوا أإيَّاكم كأف كالتسليم أعصوا نبيهم أهلة أيضان أمرىىم كهناىم دبا أمركم كهناكم نبي كم الكرٙب عليو الصبل

 اهلل عليو كسلم أتكوف عاقبتكم كعاقبتهم.ى تعصوا نبيكم صل

 :ةالكريبة األسلوب ُب ىذه اآلية كأما ببلغ

ٍب عطف عليو األمر بالوزف ، من اإلخسارى كأكَّدى ذلك بالنه، أإنو أكَّالن أمرىىم بإيفاء الكي 

 ٍب أكَّد اؼبضموف السابق كلو بقولو:، بالقسطاس اؼبستقيم

ُب النهيني كليهما بعد  ، التعميم بعد التخصيصة طريقى عل -( كىالى تػىٍبخىسيوا النَّاسى أىٍشيىاءىىيمٍ )

هناىم عن  -كىذا أمره خاصه ىبتص بالكي   -إنو عندما أمرىىم بإيفاء الكي   حيث، -كبل األمرين 

هناىم  -حبذؼ مفعوٕب اإلخسار  -سافو كاف ا إنا شيء كأليبِّ كُب أيبِّ ة ا طريقا شك  كأيبِّ اإلخسار بأيبِّ 

كال تكونوا من اؼبخسرين( كبعد أمره إياىم بالوزف : )مطلقان عن اإلخسار بأبلغ كأصبع كأمش  أسلوب بقولو

 قاؿ: ، هناىم هنيان عاٌمان جامعان شامبلن ل أخر ة أيضان مرَّ ، بالقسطاس اؼبستقيم

 اء كاف.من البخس سو ة )كال تبخسوا الناس أشياءىم( أم بأيبا طريق

ا طريق، بعدـً إيفاء الكي  أك الوزف باؼبيزاف غي اؼبستقيم ٍب ، من الغش كالبخسل أخر ة أك بأيبِّ

 عطف عليو قولو:

م دبخالفتهم ؽبذه األكامر كالنواىي مفسدكفى  )كال تعثوا ُب األرض مفسدين( تعريضان هبم بأهنَّ

ـى اجملتمع كلو ٍب أمرىم دببلؾ ، وكلَّ   هم كاجملتمعى ارىم أنفسى به ؽببلكهم كدمد ُب األرض سىبكاإلأسا، نظا

خلقهم الذم أنو احملًسن الديَّاف ، لبلمتثاؿ بأكامر اهلل كاالنتهاء من نواىيوى و كما ىو اؼبقتضً األمر كلٌ 

 (1).األكلني(ة لذم خلقكم كاعببلكاتقوا اأقاؿ: )، ليهم أف يتقوه كال يعصوهكآباءىم األكَّلني أع

كما شيرًحىت -ة جامع بني اإلهباز كاإلطناب معان ُب نفس العبار ة الببلغ ةأهذا أسلوبه ُب غاي

 كاهلل أعلم. -ة الكريبة مواًضع اإلهباز كاإلطناب ُب ربلي  اآلي
 :خاٌىش٠ّخ شٌٟء ِٓ اٌزذ١ًٍ اٌٍغٛٞ فٟ ا٠٢

                                                 

 اآلية نفسها - 1
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 (1)(كال تبخسوا الناس أشياءىم) :قولو تعأب

 :قاؿ اػبلي  بن أضبد الفراىيدم رضبو اهلل تعأب

ؿ مكيالو أينقيصو. كقولو تػىٍبخىسي أخاؾ حقَّو أتنقصو كما ينقص الكيَّا، ك"البخس": الظيلم

(خبىٍ  نو مى ثى عزكج : )بً  . كقولو عزَّ كجى َّ: )كال تبخسوا الناس أشياءىم 2سو  (3)أم ال تنقصوا.(أم ناقصو

 :كقاؿ اػبطايب رضبو اهلل تعأب

""كشىرىك  :أص  البخس النقصاف قاؿ اهلل تعأب كإمبا أريد بو اؼبكسي كما يأخذه  (4)ه بثمن خبسو

 كالصدقات كىو مىكسه كظلم.ة الزكا باسم العيشر كيتأكلوف أيو معنة الويال

 (5)صاحب مىكسو ة ال يدخ  اعبن: اهلل عليو كسلمى صلَّ  كقد قاؿ

 قاؿ الشاعر:

 (6)كُب ك  ماباعى امرؤه خبسي ًدرًىم  ة كُب ك ِّ أسواؽ العراؽ إتاك 

 ييقاؿ:، "مىكسي ًدرىم" كأص ي اؼبكس النقصافي  :لك كيير 

شيئان من ل كىو أف يستىوًضعىو اؼبشرت ، اؼبًكاس ُب البيع كمنو أيخذ، حقي كخبىسىيًن  نسى مكى 

 (7)الثمن.

ا جامع -كإدراؾ ببلغتها ة الكريبة أقد أأادنا اػبطايب رضبو اهلل ُب أهم اآلي، إذان  ة من حيث كوهني

كأطلعنا بعيبو آخر من العيوب ال ي كانت ُب قـو شعيب  -تتعلق بأحكاـ البيع  كأغراض شىتَّ ة ؼبعافو صب
                                                 

 181 -الشعراء  - 1
 20يوسف  - 2
 203ص 4كتاب العني، ج  - 3
 20 -يوسف  - 4
 132ص 3كسنن أيب داؤد ج 526ص 28رجو أبو داؤد كأضبد كغينبا.بركاية عقبة بن عامر رضي اهلل تعأب عنو.)مسند أضبد جأخ - 5
كىو جابر بن حين بن حارثة بن عمرك بن بكر  (168ص 14)ينظر لساف العرب البن منظور ج.الشاعر ىو جابر بن حيينىِّ التغليب   - 6

من قصيدتو  17بن كائ . شاعر جاىلي قدٙب، كاف صديقا المرئ القيس،كىذاالبيت بيت رقم بن حبيب بن عمرك بن غم بن تغلب 
 :ال ي تبدأ بقولو

ػػػػًديػػػػدً  لىػػػػقىػػػػٍوًمػػػػػي يىػػػػػػػػػػػػػا أالى  ػػػػػصىػػػػػرًَّمى لًػػػٍلػػػجى ػػػػمً  ػػػػػػًة،الػػػػػػػزَّلَّػػ بػػػػػػػعػػػػػػػدى  كلًػػػلػػػًحػػػػٍلػػػػًم، الػػػػمي ػػػػتىػػػػوىىَّ  الػػػمي
، )اؼبؤلف: أبو سليماف ضبد بن ؿبمد ًبن إبراىيم بن اػبطاب البيسىت اؼبعركؼ باػبطايب اؼبتوُب 219ص 1غريب اغبديث للخطايب، ج - 7

 –ق 1402، الطبعة: ىػ احملقق: عبدالكرٙب إبراىيم الغرباكل، كخرج أحاديثو عبدالقيـو عبد رب النيب، الناشر: دار الفكر388
 (.3ـ عدد األجزاء )1982
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كإذا كالوىم أك كىزنوىم ، الناس يستوأوفى عليو السبلـ. كيكوف ُب اؼبطففني الذين إذا اكتالوا عل

ـي إيفائ، البائع الضعيف بنقصو ُب شبًن ما يشرتيو منوى القًوٌم علل كىو ظلم اؼبشرت  ،ىبسركف  و شبنى كعد

كما أمرىم ُب   كببلغتها أنو سبحانو كتعأبة الكريبة ىذه اآلية ن جامعيأمً ، اؼببيع الذم يستًحق و بالعدؿ

س إذا كذلك أمرىم أيضان بإيفاء الثمن للنا،  الناسى بإيفاء الكي  كالوزف إذا باعوا شيئان علة ىذه اآلي

قها أم ال تنقصوا من أشباهنا ال ي يستح (1)(كال تبخسوا الناس أشياءىمأقاؿ: )، اشرتكا منهم شيئان 

حدِّ يصيب بو  شبًن اؼببيع إٔبمن ل أإفَّ حىطَّ اؼبشرت ، ُب السوؽ -بالعدؿ -أشياؤىم حسب الًسعر الرائج 

 ره أيضان ظلمه كما أف نقص الكي  كالوزف من البائع ظلم.البائعى ضىر 

 (2)(كال تعثوا ُب األرض مفسدين) :كقولو تعأب

كُب ، يػىعيثو، كقالوا: عثا، إذا أأسد، ىمث  شقيى يشقى ى يعثى ى يعيث كعىثً ، ريد: عاثى قاؿ ابن دي 

 (3).(كال تعثوا ُب األرض مفسدين)التنزي : 

، عيثيوان ، ىتىعثى ، )كال تعثوا ُب األرض مفسدين( يقاؿ: عىًثيتى  :معمر بن اؼبثنة كقاؿ أبو عبيد

 (4)كىي أشد  الفساد كاػبراب.
( ثؼذ لٌٛٗ:)بْ ثبٌذبيفٟ اإلر١ اٌغشُّ  َٓ ْفِغِذ٠ْ ُِ  (:ضِ سْ اأْلَ  ْٟ ا فِ ْٛ ضَ ؼْ  رَ اَل َٚ  )

رغم أف  ؟)كال تعثوا ُب األرض( :غباؿ )مفسدين( بعد قولو تعأبف باإذان أما ىو السر  ُب اإلتيا

 ؟الفساد موجود ُب العثػيوِّ  معنى 

 :ىقاؿ جبلؿ الدين احملل

                (5)عاملها. ؼبعنة حاؿ مؤكِّدى  )مفسدين( 

 من القرآف اغبكيم:ة شعيب عليو السبلـ ُب مواضع عديدة كقد كردت قص

                                                 

 18 -الشعراء  - 1
 نفس اآلية  - 2
ىػ، احملقق: رمزل مني 321، اؼبؤلف: أبو بكر ؿبمد بن اغبسن بن دريد األزدم اؼبتوُب 1255ص،  3، صبهرة اللغة، ج18-الشعراء - 3

 أجزاء( 3)ُب ـ، 1987بعلبكي، الناشر: دار العلم للمبليني، بيكت، الطبعة األكٔب 
ىػ، احملقق: أواد سزكني، الناشر: مكتبة 209)اؼبؤلف: أبو عبيدة معمر بن اؼبثن التميمي البصرم اؼبتوُب  90ص 3ؾباز القرآف، ج - 4

 ىػ.1381الطبعة  –القاىرة  –اػباقبي 
 491تفسي اعببللني ص  - 5
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ة كُب ثبلث (4)العنكبوتة كُب سور  (3)الشعراءة كُب سور  (2)ىودة كُب سور  (1)األعراؼة ُب سور 

، ادو إيَّاىم عن البخس كالفسمواضع منها قد كيرِّرى أمره عليو السبلـ لقومو بإيفاء الكي  كالوزف كهنيي 

ل لدة ىذه اؼبسألة أنبية غايى يدؿ عل كىذا ُب ذلكعليو السبلـ سبب عصياهنم النيب كىبلؾ قومو ب

أهذا  :التكرار ُب القرآف قوؿ اإلماـ كٕب اهلل الدىلوم رضبو اهلل تعأبة كما مرَّ ًمن ببلغ  ,القرآف اغبكيم 

ى ُب اجملتمع البشرم كالقضاء عل الذكر اغبكيم ُب االىتماـ بإصبلح نظاـ البيع كالشراءة ًمن ببلغ

الفسادالناشئ ُب اجملتمعات بسبب الظلم كالفساد ُب نظاـ البيع كالشراء. كمن أج  ذلك ٓب يكتف 

اهلل عليو ى سيدنا ؿبمد صلة شعيب عليو السبلـ ليعترب هبا أمة ُب قصة القرآف اغبكيم بذكر ىذه اؼبسأل

ذلك ُب آيات ى كما مىرَّ البحث عل-عيب عليو السبلـ دبا أمر قـو ش أيضان ة ب  أمر ىذه األم، كسلم

، عبادهى عل ال ي كيل ها ُب بياف آالء اهلل تعأب، الرضبنة ُب سور  ككما قاؿ تعأب، - األنعاـ كاإلسراء سورٌبى 

 :عباده قولو تعأبى أمن تلك اآلالء ال ي امتَّ اهلل عزكج  هبا عل

كىأىًقيميوا اٍلوىٍزفى بًاٍلًقٍسًط كىالى زبيًٍسريكا  *الَّ تىٍطغىٍوا ُب اٍلًميزىاًف أى  *يزىافى رىأػىعىهىا كىكىضىعى اٍلمً كىالسَّمىاءى )

 (5)(*اٍلًميزىافى 

 :رضبو اهلل تعأبزـبشرم قاؿ ال

كمصدرى قضاياه كميتػىنػىزَّؿى ، حيث جعلها منشأ أحكامو، ةمسموكة رأوع)كالسماء رأعها( خلقها م

 -عليهم الصلوات كالتسليمات  -أنبيائو ى بلئكتو الذين يهبطوف بالوحي علكمسكن م، أكاًمرًه كنواًىيو

 6، (افى زى ًميػٍ فىضى الٍ خى عبداهلل: )كى ة كُب قراء)ككضىعى اؼبيزاف( ، كربياء شأنو كميلًكو كسيلطانوى  كنبَّو بذلك عل

 : مبينااؼبراد من "اؼبيزاف" رضبو اهلل تعأب زـبشرمكقاؿ ال

 أم، بو األشياء كتيعرىؼ مقاديريىا ًمن ميزاف كقرسطوف كمكياؿ كمقياس كأراد بو كيٌ  ما توزىف
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األرض: حيث علَّقى بو أحكاـ عباًده كقضاياىم كتعبدىم بو من ى خلقو موضوعان ـبفوضان عل

كقرأ عبداهلل: )ال  .ة"أف" اؼبًفسِّر أك ىي ، كالتعدي  ُب أخذىم كإعطائهم. )أال تطغوا(: لئبل تطغواة التسوي

سركا اؼبيزاف( ، بالقسط( كقػىوِّموا كزنىكم بالعدؿ)كأقيموا الوزف ، القوؿة إرادى بغي "أف" عل ( تطغوا )كال زبي

كعن اػبسراف الذم ىو تطفيف ة زيادعن الطغياف الذم ىو اعتداء ك ى كهنة أمرى بالتسوي .كال تنقصوه

 (1)كنقصاف.

ُب تكرار لفظ ة ببلغية نكت إٔبزـبشرم كبعد ىذا الشرح كالتفسي لآليات الثبلث أشار ال 

 قاؿ:، "اؼبيزاف" ُب اآليات الثبلث

 (2)عليو. لؤلمًر باستعمالو كاغبثِّ  ةن كتقًويى ، ةككرَّرى لفظ "اؼبيزاف" تشديدان للتوصي

اؼبيزاف ُب ىذه اآليات ة ُب تكرار كلمزـبشرم ال ي أشار إليها الة الببلغية كمن ىذه النكت

من السر الببلغي ُب تكرار األمر بإيفاء الكي  كالوزف   ي قب،  إليوأشيات الثبلث  استنباط ما اؼببارك

 كالتشديدي  أم التأكيدي ، ةكأساليب عديد عن البخس كاإلخسار ُب القرآف اغبكيم ُب مواًضع شىتَّ ى كالنه

 أعلم. ُب ىذا األمر. كاهلل سبحانو كتعأب

 (3).قاؿ النسفي كالبيضاكم كاػبازف كغيىمزـبشرم كبنحو قوؿ ال

 اعتذاره من الباحث:
هبلس  –ة ُب ىذه الرسالة من اآليات اؼببحوث أيها اؼبدركس -ة إفَّ الباحث عند ك ِّ آي

ُب ك  ما يتيسَّر لديو من كتب التفسي أيأخذ ة ساعاتو كساعاتو يفحص كيبحث عن األسرار الببلغي

ة كف ُب ما يذكركف من األسرار الببلغيكعمومان هبد معظم اؼبفسرين يىطَّرًدة الببلغ ما هبد أيها من آلٔب

صاحب  بن عمر البقاعي رضبو اهلل تعأب يًن العظيمني: إبراىيمإالَّ اؼبفسِّرى ، لاألخر ة كاؼبعا٘ب التفسييَّ 

صاحب "التحرير كالتنوير"  "نظم الدرر ُب تناسب اآليات كالسور" كابن عاشور التونسي رضبو اهلل تعأب

ٍب إفَّ لك  منهما ، لنظم الذكر اغبكيمة كأسلوبان بارًعان ُب إظهار األسرار الببلغي، أإفَّ ؽبما شأنان خاصان 
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لكن ة يذكر األسرار الببلغي أالبقاعي رضبو اهلل تعأب، أسلوبان فبتازان كمنفردان عن اآلخر كعن سائر اؼبفسرين

ٙب حبيث ييدرؾ داًرس ب  بعنواف التناسب بني أجزاء النظم الكر ، ةال بعناكين كمصطلحات علـو الببلغ

أإنو يغوص ُب أعماًؽ  -هلًل دىر ه  - كأما اإلماـ ابن عاشور رضبو اهلل تعأب، منهاة األسرار الببلغية الببلغ

دبصطلحات ة كيضعها أماـ دارس الببلغة دبقادير غزير ،ببلغيةة النظم اغبكيم كيستخرج منو آلٕبى أريد

االستغناء كصرؼى  -مهما حاكىؿى  -كهبع  الباحث ال يستطيع , سركران حبيث يهز ه ة صروبة كاضحة ببلغي

إال شيئان  -زـبشرم الكشاؼ لل كحىت -ل كال يكاد الباحث أف هبد منها ُب تفاسي أخر ، النظر عنها

 إٔب -لتفسي طواأو جبميع ما تيسَّر لو من كتب ابعد تً  -ذلك أإف الباحث هبد نفسو مضطران ل، يسيان 

كما سيبلحظ ،  ةالقرآنية اب ىذا اعبواد الكرٙب ليناؿ منو حظان كاأران من أرائد الببلغبى أف ييعرِّج عل

ال ي أأادنا هبا اإلماـ ابن عاشور رضبو اهلل ة من األسرار الببلغية القارئ احملرـت ُب تفسي ىذه اآليات اؼببارك

اـً الكل خي ما جزى  كجزاه اهلل تعأبة كاسعة رضب تعأب اغبكيم يكشف أسراره  تابخادمان من خيدَّ

يبدكا أكثرى ببلغيان من  أإف ابن عاشور رضبو اهلل تعأبة ًد الباحث كٓب يػيتػَّهىم باؼببالغئن ٓب يػيفىنَّ كل، ةالببلغي

ـى من خدمى اهلل خيان علل فسرين جز اؼب من بلا ككي   رضبو اهلل تعأبزـبشرم ال لكتاب اهلل ة جليلة ما قدَّ

 العظيم.

 : ُب تفسي ىذه اآليات الثبلث رضبو اهلل تعأب  أقاؿ ابن عاشور

بني ما ييشًبو ة أسلوب اؼبقابلة : اطَّردى ُب ىذه اآلي(1)كال زبسركا اؼبيزاف( .. إٔب.)كالسماء رأعها

أجيء بذكًر خلق السماء كخىلًق األرض.، ذكر الشمس بذكر النجم كالشجرة الًضدَّين بعدى مقابل
(2) 

تعاديًؿ األشياء كضبط  كالوزف تقديري ، الوزفة : كاؼبيزاف أصلو اسم آل كقاؿ ُب تفسي "اؼبيزاف"

ى لفظ اؼبيزاف للعدؿ علة العدؿ باستعار ى فعاؿ من الوزف... كشاع إطبلؽ اؼبيزاف علكىو مً ، مقادير ثقلها

 هم الكتاب كأنزلنا مع) :العدؿ مث  الذم ُب قولو تعأب راد بواؼبكجو تشبيو اؼبعقوؿ باحملسوس. كاؼبيزاف ىنا 
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ع  أهو  أالوضع ىنا مستعاره للج، نظاـً اػبلقة أم عىيػَّنىو إلقام، ألنو الذم كىضىعو اهلل (1)كاؼبيزاف

 ..2)كأنزلنا معهم الكتاب كاؼبيزاف( :كاإلنزاؿ ُب قولو تعأب

ُب ؾبيء كضع اؼبيزاف بعد ذكر رأع ة ببلغية "اؼبيزاف" أأادنا ابن عاشور بنكت كبعد بياف معن

 : قاؿ، سماءال

يَّ ة بعد ذكر رىأًع السماء مشاكلة أإطبلؽ الوضع ُب اآلي  :كإهباـ طباؽ مع قولو تعأبة ًضدِّ

سِّناًف بديعيَّاف. كقرىفى ذلك مع رىأًع السماء تنويهان بشأف العدؿ بأف نيًسبى إٔب )رأعها( العآب  أفيو ؿبي

رسولو  اهلل بو إٔبى العدؿ من أىمِّ ما أىكحى ة قامكإذ قد كاف األمر بإ، العلوٌم كىو عآبى اغبقِّ كالفضائ 

 (3).)كىكيًضعى أيها اؼبيزاف( اهلل عليو كسلم قيرًفى ذًكري جىعلو بذكر خلق السماء. أكأنو قي :ى صل

رًجا أسراراكقاؿ ابن عاشور أيضن   ُب النظم اغبكيم:ل أخر ة ببلغي ا ـبي

كُب لفظ "اؼبيزاف" ، استعماؿ اؼبشرتؾ ُب معنػىيػىٍيوً ة طريقى  علنيً اؼبعنىية "اؼبيزاف" يىسمح بإراد كلفظي  

" من "أالَّ تطغوا" ك"أقيموا" كحرؼي الباًء ُب قولو: "بالقسط" كحرؼي "ُبٍ  ىٍ كما قارىنىو ًمن أع  "كىضىعى" كًأعلى 

كىذا من إعجاز  ىذه اؼبعا٘بة إأادى كي   ىذه تظاىرت عل"ُب اؼبيزاف" كلفظ "بالقسط"   :قولو تعأب

 (4).آف اغبكيمالقر 

 قائبلن:ة ميزيدة كأأادى ابن عاشور بأسرارو ببلغي

االسًتخفاؼي  : الطيغياف ُب العدؿ"" أمعن ،ا ألصحابوا كاحتقارن عمدن  اغبقِّ  كالطيغياف: دىحضي 

ُب ك"ُب" من قولو: )، رات" تطفيفيو"الطغياف ُب كزف اؼبقدَّ  كمعن، بإضاعتو كضعف الوازع عن الظلم

 (5)اؼبيزاف.ى عن أقى ِّ طيغيافو على تيفيد النهة ؾبازًيَّ ة يَّ ظرأً  (اؼبيزافً 

ال ي قد غاص اؼبفسر العظيم ؿبمد الطاىر بن عاشور ُب حبر ة الفريدة الببلغي أهذا بعض الآلٔب

كٓب يىطًِّلع أك ٓب  .ةال ي ال حدَّ ؽبا كال هناية النظم الكرٙب أاستخرج لنا شيئان من جواىرىا اللطيفة ببلغ
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شيء قلي و منها. أما ابن عاشور أقد كانت ُب تفسيه بعض نكات ى عنا غيه من اؼبفسرين إال علييطلً 

كترؾ بعضها ، اؼبذكور منهاى الباحث على أيضان كلكن خوأان من التطوي  قد اكتفل أخر ة ببلغي

 لبلختصار.
 :ٌّطفف١ٓ د ِٓ عٛسحابِعذُّ آ٠

مر أنو ٓب يكتًف باألمر بإيفاء الكي  كالوزف اىتمامو هبذا األة الذكر اغبكيم كغاية كمن ببلغ

 ، عن البخس كإخسار الكي  كالوزفى كالنه
ي
أعلهم ى هم علمَّ خًسرينى اؼبطففنيى أشدَّ كعيدو كذب  أىكعدى اؼب

مَّ   بدكف أمِّ  - بعنواف "اؼبطففني" كبدأىاة سور ى أأنزؿ اهلل سبحانو كتعل، كألذىعهاة الشنيع ىذا أبلغى مىذى

 أقاؿ:، الوعيد الشديد ؽبم كتصوير أعلهم الشنيع ىذا أبلغ تصويرو  هم كبيافً ذمِّ ب -سبهيدو آخر

أىالى يىظين   أىٍك كىزىنيوىيٍم ىبيًٍسريكفى  وىًإذىا كىاليوىيمٍ النَّاًس يىٍستػىٍوأيونػى ى ا عىلى الًَّذينى ًإذىا اٍكتىاليو  )كىٍي ه لًٍلميطىفًِّفنيى 

 (1)(يػىٍوـى يػىقيوـي النَّاسي ًلرىبِّ اٍلعىالىًمنيى ـو عىًظيمو كلىًئكى أىنػَّهيٍم مىبػٍعيوثيوفى لًيػىوٍ أي 

 :رضبة اهلل عليهم أصبعني  كغيه من اؼبفسرينزـبشرم قاؿ ال

عنهما قاؿ: ؼبَّا  النسائي عن ابن عباس رضي اهلل تعأبل : رىكى - كقاؿ القرطيب -....اْب .ريًكمى 

ـى النيب صل  )كي ه للمطففني( :أأنزؿ اهلل تعأب، الناس كيبلن أخبًث كانو من ة  اهلل عليو كسلم اؼبدينى قىًد

 (2)يومهم ىذا. الناس كيبلن إٔب ذلك. قاؿ الفرَّاء: أهيم ًمن أىكَب دأأحسنوا الكي  بع

قاؿ القاضي أبو ؿبمد: كأمري الكي  كالوزف كىكيده ًجدان كتصر أو ُب اؼبدف ضركرمه  :ةكقاؿ ابن عطي

كال ىبلص إال رد  ، ةحقٍّ كالفساد أيو كبي ال تنفع أيما كىقىعى عنو التوب ُب األمواؿ ال ي ىي حراـ بغي

اره ٕب أجع  يقوؿ: جىبىبلًف من احتيًضرى ج :لك بن دينارو رضبو اهلل تعأبصاحبها. كقاؿ ما إٔبة اؼبظلم

: ما ىذا  (3).بالناقصى كأيعط ًَب آخذي بالوى ، كاف ٕب ًمكيىاالفً ،  أقاؿ ٕب: يا أخي ؟نارو. أقلتي

 : ِغبئً اٌفخشاٌشاصٞ فٟ عٛسح اٌّطفف١ٓ 

ٚ٘ٛ اٌجخظ فٟ ، : )٠ًٚ ٌٍّطفف١ٓ( ٚاٌّشاد اٌضجش ػٓ اٌزطف١ف لبي اٌفخش اٌشاصٞ

 اٌّى١بي
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 : ... كىا ىنا مسائ .ةسبي  اػبيفيى كاؼبيزاف بالشيء القلي  عل
 :ٝاألٌٚخ ّغأٌاٌ

"ة "الوي ي" كلم   ك"كي ه عليك". تيذكر عند كقوع الببلء ييقاؿ: "كي ه لىكى
 :خاٌضب١ٔخ اٌّغأٌ

طىفَّ "يقاؿ: ، ىو جانبو كحرأيو"طىفَّ الشيًء" أفَّ  ف قوالًف: األكَّؿ:ُب انشقاؽ لفظ اؼبطفٌ  

كيقاؿ: ىذا طىف  كطىفاأو كطىفىفيو. ، ليء أهو ًطفاأيوغى الشيء الذم أيو حرأو كٓب يبتإذا بػىلى : الوادم كاإلناء"

"  ميطىفِّفه  ء الكي  كال يػيوىأػٍِّيو "كؽبذا قي : الذم ييسي، ٓب يبتلئ ؤله لكنو بعدي اؼبكياؿ كطفاأو: إذا قارىبى م

كالثا٘ب ىو قوؿي الزجاج: أنو إمبا قي  للذم ينقص اؼبكياؿ كاؼبيزاف "ميطىفِّف" ، يعين أنو إمبا يبلغ الطفاؼى 

 (1)ألنو يكوف الذم ال يسرًؽ ُب اؼبكياؿ كاؼبيزاًف إال الشيء اليسي الطفيف.

 :ةُب تنكي "كي " رغم كونو عند اؼبفسرين مبتدأ كما قاؿ ابن عطية ببلغية كىنا نكت

 عن ابن مسود رضي اهلل عنو كغيه أفَّ ل كقد ريك ، "كي ه" معناه: الثبور كاغبزف كالشقاء األدـك

 (2)اإلبتداء.ى عل"" كي   "كيبلن" كريًأعى ى كاديان ُب جهنم ييسمَّ 

 (3)ه."للمطففني" خربي كباالبتداءكقاؿ النحاس: ريأعت "كي " 

 ما قاؿ البقاعي رضبو اهلل تعأب ىذا، " كيؤيدعظيمه  كأنو قي : "كي ه ،  أتنكيه للتهوي  كالتعظيم

 كاهلل أعلم (4).ة"كي " أم ىبلؾ ثابت عظيم ُب ك  حاؿو من أحواؿ الدنيا كاآلخر 

عيوثيونى أىالى يىظين  أي ) :كقولو تعأب  (5)(يػىٍوـى يػىقيوـي النَّاسي ًلرىبِّ اٍلعىالىًمنيى ًليػىٍوـو عىًظيمو كلىًئكى أىنػَّهيٍم مىبػٍ

  :رضبو اهلل تعأبزـبشرم قاؿ ال

 بباؽًبم ، كأهنم ال ىبطرالتطفيفى )أال يظن( إنكار كتعجيب عظيم من حاؽبم ُب االجرتاء عل
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ر اكىذا اإلن .. كُب.ةكاػبردلة لذرَّ مقدار اى بوف علكال ىبمنوف زبمينان أهنم مبعوثوف كؿباسى 

العاؼبني"  و بػ"ربِّ و ذاتى ككصفً ، الناس أيو هلل خاضعني اليـو بالعظيم كقياـً  الظنِّ ككصفً ة جيب ككلمعكالت

كتفاقيًم اإلٍب ُب التطفيف كأيما كاف ُب مث  حالو من اغبيف كترؾ القياـ  بياف بليغ لعظم الذنب

 (1)ب  ُب ك  قوؿ كعم .كالعدؿ ُب ك  أخذو كإعطاء ة السويى كالعم  عل ،بالقسط

 :كقاؿ البقاعي رضبو اهلل تعأب

 اإلنفطار: ة ور ُب س : ؼبَّا قاؿ سبحانو كتعأب2قاؿ اإلماـ أبو جعفر بن الزبي

 (3)(كىًإفَّ عىلىٍيكيٍم غبىىاًأًظنيى ًكرىامنا كىاتًًبنيى )

  :قاؿ تعأب اؿ كأنو ال يفوت كماجزئيات األعمى ذلك اإلشعار بوقوع اعبزاء على ككاف مقتضى 

بَّ ) نىا هًبىا كىكىفى ة كىًإٍف كىافى ًمثٍػقىاؿى حى  (4)(بًنىا حىاًسًبنيى ى ًمٍن خىٍردىؿو أىتػىيػٍ

كذلك التطفيفي ، جبزاء عم و يػيتىوىم أيو قربي اؼبرتكب كىو من أكرب اعبرائمة اؼبتقدِّمة أتبعى اآلي

 )كي  للمطففني( :أبالقسط ُب ذلك أقاؿ تعة ُب اؼبكياؿ كاؼبيزاف كاالكبراؼ عن إقام

 (5)(لًيػىٍوـو عىًظيمو  -أىالى يىظين  أيكلىًئكى أىنػَّهيٍم مىبػٍعيوثيوفى هتديدىىم كتشديدى كعيًدىم أقاؿ: )ٍبيَّ أردؼ 

كال ي ة ىذه السور ة السياؽ بني بداية عند البقاعي كاف من ببلغة ما مرَّ ًمن بياف الربط كاؼبناسبأ

ى لنا ببلغ نو رضبو اهلل تعأبإٍب ، قبلها ة من سور  النظم القرآ٘ب أيما بعد ىذه اآليات اػبمًس األكٔبة بنيَّ

 أقاؿ: –األسلوب معان ة السياؽ كببلغة ميوىضِّحان ببلغ –ة آخرىا بأبلغ عبار  اؼبطففني إٔب

أهنم  كؼبا ذكر سبحانو كتعأب، ختامها إٔبة ًلما اأتتحت بو السور ة مناسبل ٍبَّ التحمًت اآل

ككاف ذلك ال يكوف ، صارت ؽبم خيليقان مرنوا عليو كأًنسوا بو كتسكنوا إليو ىذه الرذائ  حىتى أدمنوا عل

أبلغ الوجوه إلأهامو أفَّ حاؽبم أى ه ى عليهم عل أنتىج ذلك اإلنكارى ، إال فبَّن أىًمنى العقاب كأنكر اغبساب
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كأمَّا اليقني أبل ييتخيَّ  أيهم ، م الظنم عن حصولو عندىكأفَّ اؼبستفهى ، عنو، كييستفهىمى ، ألف يػيتػىعىجَّب منو

 1عنو ة أهامهم اعبامدكأة لبيعد أحواؽًبم اعباأي

 : قائبل كزادالبقاعي رضبو اهلل تعأب

كعرب باسم  ... )أهنم(األرذاؿي  ساألرجا اءأم األخسَّاءي البعد  يظن أكلئك(أال) :أقاؿ تعأب

ة ًف كجوو بالبعث الذم قد ألًفوا مثلو من القهر باليقظأىوى ى القهر عل إٔبة اؼبفعوؿ أقاؿ: )مبعوثوف( إشار 
( أم ألجلو كأيو (2) ما يكوف أيو من ة كزاد التهوي ى بقولو: )عظيم( أم لعظم، بعد القهر بالنـو )ليوـو

 (3).حقيقتو إال ىو سبحانو كتعأبى اعبمع كاغبساب الذم يكوف عنو الثواب كالعقاب فبَّا ال يعلمو عل

طبسني آية كردت ُب بياف أحكاـ اؼبعامبلت اؼبالية قد بني القرآف اغبكيم أيها  أهذه أكثر من

أحكاـ اؼبعامبلت اؼبالية بأبلغ األساليب كمعظم ىذه اآليات قد كردت ُب األمر بإيفاء الكي  كالوزف 

  .كاهلل سبحانو كتعأب أعلم .كالنهي عن خبس الناس 

َِ اٌذَ  اٌمشآْ اٌذى١ُ فٟخ ِٓ ثالغ: اٌّجذش اٌضبٟٔ ِٓ ٝ ٠ٓ ٚإٌٙث١بْ أدىب ػ

 اٌشثب

 الكي  كالوزف كخبس كالنقص ُب، اغبكاـ ؼبا كاف عيبَّاد اؼباؿ يأكلوف أمواؿ الناس بإدالئها إٔب

عن  هناىم اهلل سبحانو كتعأب -كىكذا كانوا يفسدكف نظاـ اجملتمع البشرمَّ كييدىمِّركنو  -الناًس أشياءىم 

بأبلًغ أسلوب كىدَّدىم أشدَّ هتديد كأنذرىم بالوعيد الشديد كمن  اؼباؿ لكسبة ؽ الباطلصبيع تلك الطري 

 "االرب"ب  أخبىث الطرؽ كيلِّها لكسب اؼباؿ اغبراـ كاإلضرار بالناس كأخذ أمواؽبم بالباط  ة الطرؽ اػببيث

ث عن بحى يي ك ع ُب ىذا اؼببحث طالى يي أ كأساليب شىتة عديد ف اغبكيم من أخًذ الربوا ُب آياتو أنهاىم القرآ

كبياف أحكاـ الدين كبعًض أحكاـً البيع ال ي ٓب ييبحث عنها ُب  اعن الربى الذكر اغبكيم ُب النهة ببلغ

 اؼببحث األكؿ.
َ  آوٍٟ اٌشثبء األ١ٌُٚبْ ا٠٢زبْ  : فٟ َر
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بَّ ) :قاؿ تعأب ا يػىقيوـي الًَّذم يػىتىخى طيوي الشٍَّيطىافي ًمنى اٍلمىسِّ الًَّذينى يىٍأكيليوفى الرِّبىا الى يػىقيوميوفى ًإالَّ كىمى

اءىهي مى  أػىلىوي مىا ى ًمٍن رىبًِّو أىانٍػتػىهى ة ٍوًعظى ذىًلكى بًأىنػَّهيٍم قىاليوا ًإمبَّىا اٍلبػىٍيعي ًمٍث ي الرِّبىا كىأىحى َّ اللَّوي اٍلبػىٍيعى كىحىرَّـى الرِّبىا أىمىٍن جى

قىاًت  *لنَّاًر ىيٍم ًأيهىا خىاًلديكفى أىٍصحىابي ا اللًَّو كىمىٍن عىادى أىأيكلىًئكى  سىلىفى كىأىٍمريهي ًإٔبى  يبىٍحىقي اللَّوي الرِّبىا كىيػيٍريب الصَّدى

ب  كي َّ كىفَّارو أىثًيمو   (1)(كىاللَّوي الى وبًي
 :ثالغخ اٌغ١بق

 ماهقبلة متوالية آية فَّ أربع عشر أإ، ىاتاف اآليتاف الكريبتاف ُب سياؽ اإلنفاؽ ُب سبي  اهللكردت 

ٍب جات ىاتاف اآليتاف ُب  -كُب بياف أحكامو كأضائلو ، ُب األمر بو -اهلل ُب اإلنفاؽ ُب سبي   كانت

ِـّ آًكلً  كالوعيد الشديد ؽبم بعذابو ميًهني مع بياف نظريتهم كأكرهتم ة الربا كبياف عاقبتهم الوخيم يذ

عقيدهتم كُب رىدِّ ، النار اػبلود ُبيستحقوف أساًسها يأكلوف الرباء كال ي بسببها ى ال ي علة الفاسد

سبي  ى عل ُب اؼباؿ الذم يػيتىصىدَّؽ منوة كأعيدت البشرم بالرب ل أخر ة ٍب مىرَّ .ةكأكرهتم الباطلة الفاسد

ِـّ الرباة الببلغة أهذا سياؽ ُب غاي، بالرباة دبحق األمواؿ اؼبكتسبة اؼبقابل كما قاؿ البقاعي رضبو اهلل ،  ُب ذى

 :تعأب

ىينا ُب  إٔبة فبَّا أاض عليهم من الرزؽ من أكؿ السور ة قد ذكىرى النفق عأبكؼبا كاف سبحانو كت

، ككاف الرزؽ يىشتم  اغببلؿ كاغبراـ، كرغَّبى أيها بأنواعو من الرتغيب ُب أنوفو من األساليب، ةغي آي

نقصه ة اغبقيقكُب ة زيادة كىو ُب الصور  -ؾبىَّانان  كىو أخذه  - ككاف فبا يسرتزقوف بو قب  اإلسبلـ الربا

ـى اغبث  عليو من اإلعطاء ؾبَّانان  هناىم ، كخية كىو ُب الظاىر نقصه كُب الباطن زياد، كعيبه ًضدَّ ما تقدَّ

كجع  ذلك ُب أسلوب ، ةكبنيَّ ؽبم حيٍكمىو كأنَّو خبيث ال يصلحي أًلك و كال صدق، عن تعاطيو كنفَّرىم منو

 (2):.....أأجاب بقولو ؟احملثوث عليها من ك ِّ ماؿو ة احملبوبة اعبواب ؼبن قاؿ: ى  يكوف النفق

  :ىكاآلت  كعند اغبرأب، السياؽ عند البقاعية ىذه ببلغ

 كجو اهلل سبحانو كتعأبى ال سيما اؼببتغً ، كؼبا كاف حاؿ اؼبػينًفقً  :قاؿ البقاعي: كقاؿ اغبرأب
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   بًو إٔبكىو الذم يتوس، اؿاألحو  نيًظمى بو أدٗبى ، كىو اغباؿ الذم ديعيوا إليو، أأض  األحواؿ

أنيًظمى بو خطاب الربا أقاؿ: )الذين...اْب(، يب ناس اؼبنفقي كشىر  الناس اؼبػير ال أأأض ، األمواؿ بالربا
(1) 

 األعٍٛة:خثالغ

 (2)..(الذين يأكلوف الربا...) :ُب قولو تعأبة أكالن: تعريف اؼبسند إليو باؼبوصولي

آكلوا الربا..." كلكن النظم اغبكيم جاء باالسم اؼبوصوؿ أإنو كاف من اؼبمكن أف ييقاؿ: "

ة اعلم أفَّ لك ُب "الذم" ًعلمان كثيان كأسراران صبىَّ  :كقاؿ اإلماـ عبدالقاىر اعبرجا٘ب رضبو اهلل تعأب، )الذين(

ليو ًمن بو إى أوائد تيوًنس النفسى كتيثًلج الصدر دبا ييفضى كخفايا إذا حبثت عنها كتصوَّرهتا اطَّلعتى عل

 (3)اليقنًي كيؤدِّيو إليك من حيسن التبيني.

 :-ميوىضِّحان قولو السابق  -ٍب زاد اإلماـ اعبرجا٘ب قائبلن 

كأشياء كصفوه هبا  ؟جتيًلبى غرضو ا كألمِّ ، كالوجوي ُب ذلك أف تتأمَّ ى عباراتو ؽبم أيو ًٓبى كيًضعى  

كما ،  كىصًف اؼبعارًؼ باعبيم  إٔبة صلى ليكوفى ك  ن ذلك قوؽبم: إفَّ "الذم" اجتيًلبأمً  (4))أم بػ"الذم"(

"مرىرتي بزيدو الذم أبوهي : يعنيوف بذلك أنَّكى تقوؿ، الوصف بأظباء األجناس اجتيًلبى "ذيك" لييتوصَّ  بو إٔب

أف أبىنتى زيدان ًمن غيه  أتىجديؾى قد توىصَّلتى بػ"الذم" إٔب "بالرجيً  الذم كاف عندنا أمس" مينطىًلقه" ك

 (5)ذلك... كلو ال "الذم" ٓب تىًص  إٔب، ال ي ىي قولك: "أبوهي مينطىًلقه"ة ملباعب

ة لزياد..كإمَّا .:ةتعريف اؼبسند إليو باؼبوصولية ُب بياف ببلغ كقاؿ اػبطيب القزكيين رضبو اهلل تعأب

  ف عليو السبلـزيو يوسأإنو مسوؽه لتن ,(6)(كراكدتو ال ي ىو ُب بيتها عن نفسو) :التقرير كبو قولو تعأب

 أغشيهم ) :ه. كإمَّا للتفخيًم كقولو تعأبالعزيز" كغيً ة عن الفحشاء كاؼبذكور أدىؿ  عليو من "امرأ 
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 (1)(من اليىمِّ ما غشيهم

"الذين يأكلوف  :إذان أما ىو السر الببلغي ُب استخداـ اسم اؼبوصوؿ "الذين" ُب قولو تعأب

 (2)الربا..."

 : ؿاقيي أف  يبكن

فخيمها(  أرادهتما تقرير كالتفخيم )تقرير جريبتهم كتالة كال سيما زياد، اض ال ي ذيكرت آنفان األغر 

 .معان 

ة لوف الربا( إذ من شأف الصليأك)ة ؼبوصوؿ: التسجي  عليهم دبا ُب حيِّز الصلاسم اة كأيضان دالل

 .للمتكلم كاؼبخاطبة لومأف تكوف مع

الفعً  اؼبضارع أقد أأادنا البقاعي ة بصيغ ف الربا()يأكلو  :اؼبوصوؿ قولو تعأبة د جاءت صلكق

 جدان ُب ىذا اؼبقاـ قائبلن:ة مهمَّ ة بفائد رضبو اهلل تعأب

عربَّ  -قب  ربريبو - ن أكى ى الرباعليهم أصبعني مى  رضواف اهلل تعأبة كؼبػَّا كاف من الصحاب 

 (3)(يأكلوف الربا) :تعأبأقاؿ ، ىبيص  اؼبػيًصرَّ أفَّ ىذا اعبزاءى  إٔبة باؼبضارع إشار 

 نفسها: ة ُب اآلي و تعأبقولي  رضبو اهلل تعأب اعيٌ البق لى كيؤيِّد رأ

اءىهي مىٍوًعظى ) اللًَّو كىمىٍن عىادى أىأيكلىًئكى أىٍصحىابي  أػىلىوي مىا سىلىفى كىأىٍمريهي ًإٔبى ى ًمٍن رىبًِّو أىانٍػتػىهى ة أىمىٍن جى

 (4)(النَّارً 

اهلل ى عنهم قد أك  الربا قب  ربريبو قوؿ رسوؿ اهلل صلى ي اهلل تعلرضة كدلي  أف بعض الصحاب

أفَّ أكَّؿ ربان ى كإفَّ اهلل قض ,موضوعه ة كإفَّ كي َّ ربان كاف ُب اعباىلي"الوداع: ة حجَّ ة عليو كسلم ُب خطب

 (1)لكم رؤكس أموالكم ال تظلموف كال تيظلموف" ,ييوضىعي ربا العباس بن عبداؼبطلب

                                                 

(، اؼبؤلف: ؿبمد بن عبد الرضبن بن عمر، أبو اؼبعإب، جبلؿ الدين القزكيين 9ص 2)اإليضاح ُب علـو الببلغة ج 78 –طو  - 1
بيكت، الطبعة: الثالثة،  –ىػ(، احملقق: ؿبمد عبد اؼبنعم خفاجي، الناشر: دار اعبي  739شاأعي، اؼبعركؼ خبطيب دمشق )اؼبتوَب: ال

 3عدد األجزاء:
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)الذين  :قاؿ اإلماـ أبو السعود رضبو اهلل تعأب، "األك "ُب التعبي عن أخذىم بة الثالثة كالنكت

كالتعبي عنو باألك  ؼبا أنَّو ميعظىم ما قيًصدى بو كلشيوعو ُب اؼبطعومات مع ما ، يأكلوف الربا( أم يأخذكف

 (2)كتب الفقو.  ُب اؼبقدار أك األج  حسبما أيصِّ ى ُبة كىو الزياد، تشنيعو ؽبمة أيو من زياد

ما يقع  اـ يأكلوف ك َّ تقبيح صنيعهم أهم كاألنعة ي باألك  دكف األخذ لزيادكأيضان: أأاد التعب

 .كحراـو  بني حبلؿو ة أما مهم دكف تفرق

") :قولو تعأب كما معن ا يػىقيوـي الًَّذم يػىتىخىبَّطيوي الشٍَّيطىافي ًمنى اٍلمىسِّ  (3)؟الى يػىقيوميوفى ًإالَّ كىمى

 :رضبو اهلل تعأب  زـبشرمال قاؿ

يزعموف أف الشيطاف ىببط اإلنساف أييصرىع. كاػببط ، كزببط الشيطاف ًمن زعمات العرب
: اعبنوفى أوىرىدى عل، غي استواءو كخبط العشواءى الضرب عل ، سوسه كرج ه فب، ما كانوا يعتقدكف. كاؼبػىس 

 .تو اعًبن  ككذلك: "جينَّ الرج ": معناه: ضربى ، لط عقليويبس و أيخت كأفَّ اعًبينِّى ، كىذا أيضان ًمن زعماهتم
 (4)كرأيتيهم ؽبىم ُب اعًبنِّ ًقصصه كأخبار كعجائب كإنكار ذلك كإنكار اؼبشاىىدىات.

، ُب الواقعلو ألنو ال كجود ، تشبيهان كنبيان ة الكريبة يكوف التشبيو ُب اآليزـبشرم الل رأى كعل
 كإمبا ىو موجود ُب الوىم.

رضبهما اهلل كإيَّاىم -يَّ قاؿ البيضاكم كأبو السعود إال أفَّ اآللوًسيَّ كالبقاعً زـبشرم قوؿ ال كبنحو
ال ينبغي  ةن لو حقيق أفَّ ة لميعً ة و كأثبتى اآللوسي بدالئ  ًطبػِّيَّ رأيى زـبشرم الى عل اقد ردَّ  - صبيعا

 (5)إنكارىا.
 بيح حاؽبم.ُب ذىمِّهم كتقة الببلغة ا أسلوب ُب غايىذ، ك  حاؿى  عل
( :كقولو تعأب  ىسِّ

 .)ًمنى اؼب

                                                                                                                                            

و عبداهلل اإلماـ أضبد بن ؿبمد بن حنب  بن ىبلؿ بن أسد ، اؼبؤلف: أب300ص 24مسند اإلماـ أضبد بن حنب  رضبو اهلل تعأب، ج - 1
الناشر: مؤسسة  –عادؿ مرشد كآخركف، إشراؼ: د. عبداهلل احملسن الرتكي  –ىػ، احملقق: شعيب األرنؤكط 241الشيبا٘ب، اؼبتوُب 

 ـ2001 -ىػ 1431الرسالة، الطبعة األكٔب 
 266ص 1إرشاد العق  السليم إٔب مزايا الكتاب الكرٙب، ج - 2
 275 -البقرة  - 3
 320ص 1الكشاؼ، ج - 4
-47ص 2كركح اؼبعا٘ب ج 111ص 4كنظم الدرر ج 266ص 1.كتفسي أيب السعود ج162ص 1كانظر: تفسي البيضاكم، ج- 5
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( :زـبشرمقاؿ ال : مًب يتعلَّق قولو: )ًمن اؼبسِّ أم: ال يقوموف  )ال يقوموف( قلت: بػ ؟أإف قلتى

 نو.ـ( أم: كما يقـو اؼبصركع ًمن جنو و يقـ اؼبصركع. كهبوز أف يتعلَّقى بػ)الذم هبم إال كما يقو  من اؼبػىسِّ 
م يقوموف ي كاؼبعن تلك سيماىم ييعرىأوف هبا عند أى  اؼبوقف. ، ـببلني كاؼبصركًعنيى ة ـو القيامأهنَّ

ألهنم ، الربا أإهنم ينهضوف كيسقطوف كاؼبصركعنية إالَّ أكىلى ، كقي : الذين ىبرجوف من األجداث يوأضوف
 (1)اإليفاض.ى أثقلىهم أبل يىقًدركف عل أكلوا الربا أأرباه اهلل ُب بطوهنم حىت

ا يػىقيوـي الًَّذم يػىتىخىبَّطيوي الشٍَّيطىافي ًمنى اٍلمىسِّ الى ) :قاؿ تعأب  (2)( يػىقيوميوفى ًإالَّ كىمى
أنػىقى ى البقاعي ىنا عن اغبرإب، كٓب ييذكر ُب النظم اغبكيم كقتي قيامهم كال مكانيو

رضبهما اهلل  3
 قاؿ: ، ةببلغية نكت

أفي إعبلمو إيذافه بأفَّ آًكلىو ، ةخ كاآلخر حباؽبم ُب الدنيا كالربز  كقاؿ اغبرإب: ُب إطبلًقو إشعاره 

 (4)ر ُب ؿب ِّ اإلقباؿ.قًب  ُب ؿبىى ِّ اإلدبار كييدبً يي ، ال بعىق و ، ييسلىب عقليو كيكوف بقاؤه ُب الدنيا خًبىرؽو 

         (5)(حىرَّـى الرِّبىاذىًلكى بًأىنػَّهيٍم قىاليوا ًإمبَّىا اٍلبػىٍيعي ًمٍث ي الرِّبىا كىأىحى َّ اللَّوي اٍلبػىٍيعى كى ) :قاؿ تعأب

 ى كونو مث  الربا. كجاء القصرُب أسلوب القصر بػ"إمبا" حيث قصركا البيع علة ببلغية ىنا نكت

                                                 

 320ص  1الكشاؼ ج - 1
 275 -البقرة  - 2
يتػىفىنِّن، أىبيو  سىًن عىًلي  بني أىضٍبىدى بًن حىسىنو الت ًجٍييب  *اغبىرىإبِّ  أىبيو اغبى  :اغبرإب: قاؿ مشس الدين الذىيب رضبو اهلل تعأب - 3

: العىبلَّمىةي اؼب ىيوى
. ليًسي  ، كىأىخىذى النٍَّحوى عىًن  كىحرىالَّة: قػىٍريىةه ًمٍن عىم  ميٍرًسيةى. اغبىسىًن عىًلي  بني أىضٍبىدى بًن حىسىنو الت ًجٍييب ، األىٍندى ، كىلًقي كيًلدى دبىرَّاكيشى اٍبًن خركؼو

طىابي العريبٌ أىٍصبلن، اػباحتمىاالىتو الى وبىٍتىًملو العيلىمىاءى، كىجىاؿى ُب الًببلىًد، كىؽبجى بًالعىٍقًليَّاًت، كىسىكىنى ضبىىاةى، كىعىًم ى )تػىٍفًسٍيان( عىًجٍيبان مؤلىه ب
اًد، كىزىعىمى أىنَّوي ا اةى، كىأىقٍػبػىليوا كىتىكلَّمى ُب علًم اغبيريٍكًؼ كىاألىعدى اًؿ كىكقتى طيليوًٍع الشٍَّمًس ًمٍن مىٍغرهًًبىا، كىكعظى حبىمى ٍستىٍخرىجى ًمٍنوي كىقتى خيريٍكًج الدَّجَّ

ٍيًن التػ ٍونيًسي  يػىتػىغى  ، كىكىافى شىٍيخينىا ؾبىٍدي الدِّ ىٍنًطق، كىُب شرًح األىظٍبىاًء اغبيٍسنى
ط وفى  ،ٍعًظٍيًم )تػىٍفًسٍيًه(أبى ُب تػى عىلىٍيًو، كىصىنَّفى ُب اؼب كىرىأىٍيتي عيلىمىاءى وبى

ىثى ي. -كىاهللي أىٍعلىمي ًبًسرًِّه  -عىلىٍيًو 
 تػيويُب سىنىةى سىٍبعو كىثىبلىًثنٍيى كىًستِّ مائىةو. كىكىافى ييٍضرىبي حًبًلًمًو اؼب

 .47ص 23ينظر سي أعبلـ النببلء للذىيب ج)
 "سي أعبلـ النببلء"

 ىػ(748 :لدين أبو عبد اهلل ؿبمد بن أضبد بن عثماف بن قىايٍباز الذىيب )اؼبتوَبمشس ا :اؼبؤلف
 ؾبموعة من احملققني بإشراؼ الشيخ شعيب األرناؤكط :احملقق
 مؤسسة الرسالة :الناشر
 ـ 1985ىػ /  1405 ،الثالثة :الطبعة

 كؾبلداف أهارس( 23) 25 :عدد األجزاء
 110ص 4نظم الدرر، ج - 4
 275 -البقرة  - 5
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ى اعتقادىم الباط  ُب أف كوف البيع مث  الربا أمر كاضح معلـو ال ىبفى علة مبا" للداللإب"

تنزي  ى كذلك عل، ال ي ال ينكرىا اؼبخاطبة األص  ُب استعماؿ "إمبا" ُب اؼبعا٘ب اؼبعلومى عل، أحدى عل

 .اؼبعلـو اؼبعنة اؼبنكىر منزل ىذا اؼبعن

 : قاؿ اإلماـ عبدالقاىر اعبرجا٘ب اكم

هليوي اؼبخاطىبي كال يىدأعي ًصحَّتىوى ًإٍعلم أفَّ موضوعى "إمبا" عل  1، أف ذبيءى ػبىربو ال هبى

 ، اؼبقلوبسبي  التشبيو ى عل -عندىم  -كتشبيو البيع بالربا 

 أإف قلتى ىبلَّ قي : :زـبشرمقاؿ ال

: إهنم شىبَّهوا الربا بالبيع  ال، ألفَّ الكبلـ ُب الربا ؟با مث  البيع(إمبا الر ) ُب البيع. أوجبى أف ييقاؿى

ني جازل الرجي  ما ال ييسىاكً ل ككانت شبهتيهم أهنم قالوا: لو اشرت ، أاستحىل وا أكذلك إذا ، ًدرنبان بدرنبى

 ؟نبان بدرنبىنيً باع در 

: جيئ بو عل م جعلوه أصبلن ، ةطريق اؼببالغى قلتي كىو أنَّو قد بػىلىغى من اعتقادىم ُب ًح ِّ الربا أهنَّ

، إنكاره لتسويتهم بينهما (2)" كأح َّ اهلل البيع كحـر الربا":شبَّهوا بو البيعى. كقولو تعأب كقانونان ُب اغًب ِّ حىتَّ 

 (3)بطبلًف قياسهم إحبلؿى اهلل كربريبو.ى ألنو جع ى الدلي  عل، ًدموي النص  أفَّ القياس يىهى علة كدالل

كالذم يتخبطو الشيطاف ىو اجملنوف الذم أصابو الصرع  :كقاؿ ابن عاشور رضبو اهلل تعأب

جيئ ُب لفًظ ة باؽبيأة ألما شيبػِّهىت اؽبيأ، اـاألرض إذا أراد القيى تو كيسقط علأيضطرب بو اضطرابا

كقد عيًرؼى ، اؼبشبَّوي هباة عليها ُب كبلًمهم كإال لىما أيًهمت اؽبيأة للدَّاللة ؼبشبَّو هبا باأللفاظ اؼبوضوعاة اؽبيأ

 السي بعد أف سارىت ليبلن كامبلن: ة يىصف ناقتو بالنشاط كسيرعى قاؿ األعشى ، ذلك عندىم

 أكلق أٓبىَّ هبا ًمن طائف اعبنٌ ---ا ككأهنَّ ل السيرى  صبح عن ًغبٌ كتي 

مىس  األرنب" س  و اللمسي باليد كقوؽًبا: "اؼبكاؼبس  ُب األص  ى 
(4) 

                                                 

 (330/ 1دالئ  اإلعجاز ت شاكر ) - 1
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 مىسِّ اعبن أيقولوف: ى بدكف عهد مىسٍّ معركؼو دؿَّ عندىم عل أاكىو إذا أطًلقى معرَّ 

 (1)أم ؾبنوفه.، سوس""رىجي ه فب
ُّٟ  اٌغشُّ  ِِ فٟ لٌٛٗ رؼبٌٝ: اٌجالغ  :( ظ  َّ اٌْ  َٓ )

ٌس( بعد قولو تعأب :تعأب قولوة ُب زياد يما ىو السِّر الببلغ
ى
 ؟)يتخبطو الشيطاف(:)ًمن اؼب

 :ةقاؿ ابن عاشور ميبيِّنان السرَّ الببلغي ؽبذه الزياد 

ليظهر اؼبراد من زببط الشيطاف أبل يظن أنو زببط ؾبازم   قولو: )من اؼبس(ة دزيا كإمبا احًتيجى إٔب

 (2).ة ؿبالال(يتخبطبػ)ة متعلقة ك"ًمن" ابتدائي، ةسوسالو  دبعن

 (3)(ذىًلكى بًأىنػَّهيٍم قىاليوا ًإمبَّىا اٍلبػىٍيعي ًمٍث ي الرِّبىا) :كُب أسلوب القصر ُب قولو تعأب

 أقاؿ ابن عاشور:  ،رضبهمااهلل تعأبزـبشرم ال لً عن رأ ابن عاشور ـبتلفه  لي رأ

لربا كأًح َّ ا أحيرِّـى اممن زعم زباليف حكمهى قصره إضاُبه للردِّ عل كقوؽبم: )إمبا البيع مث  الربا(

، "الربا مث ي البيع"ح أيو بلفظ "مث " ساغ أف ييقاؿ: البيعي مث ي الربا. كما يسوغ أف يقاؿ: كؼبػَّا صرٌ ، البيع

كما ُب سؤاؿ  ،أف يقولوا: "إمبا الربا مث ي البيع" ألنو ىو الذم قيًصدى إغباقيو بًوكال يقاؿ: إفَّ الظاىر 

 (4)ة الكبلـ من قبي  اؼببالغ جع ى  عليو كبىن، الكشاؼ

 رأيو قائبل:ى كاستدؿ ابن عاشورعل

ًد إغباؽ الفركع باألصوؿ عل  ب  ىم كانوا يتعاطوف  ,القياسة طريقى ألنا نقوؿ: ليسوا ىم بصىدى

ة اإلباحى غيى أهنم ؼبا ظًبعوا بتحرٙب الربا كبقاء البيع عل، الربا كالبيع أهيما ُب اػبطور ُب أذىاهنم سواءه 

م جعلوا البيع ىو األص  تعريضان ، الرباة توا بو إباحثبً أذىاهنم أأحضركه ليي  قى البيع حينئذو إٔبسبى  أك أهنَّ

ألفَّ قياس العكس إمبا ييلتىجىأ ، ُب األصوؿ بقياًس العكسة اؼبػيسىمَّاة الطريقى باإلسبلـ ُب ربريبو الربا عل

 (5)نفسو.ة ُب خاص ال ُب كقت استنباط اجملتهد، ةإليو عند كفاح اؼبناظر 
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 (1)(اللَّوً  أػىلىوي مىا سىلىفى كىأىٍمريهي ًإٔبى ى ًمٍن رىبًِّو أىانٍػتػىهى ة أىمىٍن جىاءىهي مىٍوًعظى ) :كقولو تعأب

 :ؿبمود اآللوسي رضبو اهلل تعأبقاؿ 

حبللو... )من ربِّو( متعلِّقه بػ)جاءه( أك عن الربا كاستى أم أمن بػىلىغىو كعظه كزجره كالنه

ة كُب ذًكر الربِّ تأنيس لقبوؿ اؼبوعظ، التقديرىين أيو تعظيمه لشأهًناى " كعلة لػً"موعظة صف كقع دبحذكؼو 

إذ أيو إشعاره بإصبلح عبده.
(2) 

اًلديكفى ) :كقولو تعأب  (3)(كىمىٍن عىادى أىأيكلىًئكى أىٍصحىابي النَّاًر ىيٍم ًأيهىا خى

 :قاؿ أبو السعود رضبو اهلل تعأب

كما أفَّ اإلأرادى   ار اؼبعنكاعبمع باعتب )من عادى( إٔبة ربلي  الربا )أأكلئك( إشار  )كمىن عاد( إٔب
البيعد لئلشعاًر ببيعًد منزلتهم ُب الشرِّ كالفساد )أصحاب النار(  كما أيو ًمن معن، باعتبار اللفظ ُب )عادى(

 (4)ا قبلها.ؼبة ميقرِّرى ة كاعبمل، أم ميبلزًميوه. )ىم أيها خالدكف( ماكثوف أيها أبدان 
ب  كي َّ كىفَّارو أىثًيمو ) :كقولو تعأب قىاًت كىاللَّوي الى وبًي  (5)(يبىٍحىقي اللَّوي الرِّبىا كىيػيٍريب الصَّدى

 السياؽ كاألسلوب:ة شيء مزيد من ببلغ
ة ُب اآلخر ة الربا الوخيم يآكلة عاقبة السابقة بني ُب اآليالقرآف اغبكيم   السياؽ أإفة أما ببلغ

لت قد جيبً ة كلكن الطبائع العامَّ ، أكلو اؼبػيًحلِّني لوى لقياـ كاؼبتخبطني كاػبلود ُب النار للميًصرِّين علمن ا
هبعلو ة خر الذم قد هبع  اإلنساف رغم إيبانو باآل -حيبِّ اؼباؿ كطلب االزدياد من اؼباؿ ُب الدنيا ى عل

أبنيَّ ج َّ  -كعقاهبا كعذاهباة من ثواب اآلخر  بوُب الدنيا غاأبلن كذاىبلن عما يؤمن  حيب  التكاثر العاج 
من اؼباؿ بسبب الربا كبأسلوب رشيق ة الربكُب الدنيا من احملق كذىاب ة الربا العاجلة كعبل شأنو عاقب

           (6).)يبحق اهلل الربا كييريب الصدقات( :أقاؿ تعأب، ةبني الربا كالصدقة طريق اؼبقابلى عل

 يقاؿ: ؿبىقىو، تفاصيلوى حبيث زبفى ، احملق نقصاف الشيء حاالن أحاالن  ا٘ب:قاؿ الراغب األصفه
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الصدقاًت ُب الدنيا أف ييثمر ماؿي صاحبها... ة كتربي، كًمنو قي : "احملاؽ" آًلخر الشهر، أاحملق
ى يب صلعىًن النل ىذا ما ريكً ى كعل، ببل حساب كما كيًعدى ة ٍب قد يزيد زيادة، كييدَّخر لو بواحدو سىبعي مائ

كقاؿ أبو حياف ربِّ زد أم ي" قاؿ: أأنزؿ اهلل: )إمبا يػيوىَبَّ الصابركف أجرىم بغي حساب( اهلل عليو كسلم: 
 :األندلسي رضبو اهلل تعأب

أم يذىب بربكتو كيذىب اؼباؿ الذم يدخي  أيو. ركاه أبو صاّبو عن ابن  (1)(يبحق اهلل الربا)
ثػيرى أعاقبتيو إٔب، بىيكبو قاؿ ابن جي ، عباس رضي اهلل عنهما  كعن ابن مسعود رضي اهلل عنو أف الربا كإف كى

ة دقعن ابن عباس رضي اهلل عنو أف ؿباقو إبطاؿي ما يكوف منو ًمن ص الضحاؾ رضبو اهلل تعأبل كرك ، ًق ٍّ 
 قي : ,  (2)(الصدقات كيرىبرحم كجهاد ككبو ذلك. )ة كًصل

األرباح ُب اؼباًؿ الذم خرجت منو ة ككثر ، ةها ُب الدنيا بالربككىو أنو يىزيديىا كيػينىمِّي.ةاإلرباء حقيق

كما جاء ُب كثي من ة  بالصدقة كىي تضاعيف اغبسنات كاألجور اغباصل، ةمعنوية كقي : الزياد.  ةالصدق

 (3)اآليات كاألحاديث.

 أقاؿ:، ةالكريبة ُب اآلية النكات الببلغي ٍب بنيَّ أبو حياف رضبو اهلل تعأب

ب  ), بديع التجنيس اؼبغاير ا كييرىبكُب ذًكًر الرب، احملق كالرباء بديعي الطباؽ كُب ذًكر كاهلل ال وبًي

ة بصيغى كأت، ال ًمن ًأعً  أى  اإلسبلـ، أيو تغليظ أمًر الربا كإيذافه أنَّو ًمن ًأعً  الكيفَّار (4)(ك َّ كفارو أثيم

اهلل كقوؽبم: ة مًر الربا كـبالفظىم أعً ى ر تنبيهان علال وبب الكاأ كإف كاف تعأب، ُب الكاأر كاآلٍبة اؼببالغ

غه ُب أكً  الربا إال مبالً ى بني البيع كالربا ليستدؿ علل كأنو ال يقوؿ ذلك كييسىوِّ  )إمبا البيع مث  الربا(

 (5)كالتوكيد من حيث اختلف اللفظات.ة سبي  اؼببالغى م عليثكذكىرى األ,  ُب اإلٍب غه مبالً ، الكفر

لفظ ى أيو النفي عل ـى ىذا األسلوب تقدَّ  )كاهلل ال وبب ك  كفار أثيم( :قولو تعأبى تعليق عل

 أم ، العمـو العمـو سلبى ى النفي علتقدٙب االماـ عبدالقاىر رضبو اهلل  " كأأاد كما ذىب إليوالعمـو "ك ٌ 
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ال يستقيم  كلكن ماذىب إليو اإلماـ اعبرجا٘ب رضبو اهلل تعأب.البعض اآلخر البعض كإثباتى ى نف

 وبب بعض كفارأثيم. أنو سبحانو كتعأبة اآلي أف يكوف معن يبكنألنو ال,ة الكريبة ه اآليمع ىذ

 : ُب كتابو دالئ  اإلعجاز قاؿ اعبرجا٘ب رضبو اهلل تعأب

حيثي ال يىٍصليحي أف يكوفى إالَّ ، " كالفع ي منفي   كذلك أنَّا ًإذا تأمٍلنا كجىٍدنا ًإعماؿى الًفعً  ُب "ك ٌ 

" : "ٓب ألق ك  القـو أنك  أيكوفي اؼبعن، ك "ٓب آخٍذ ك َّ الدراىم"، ييراد بعضان كاف كبعضان ٓب يكن. تقوؿي

كأخٍذتى بعضىان من الدراىًم كترٍكتى الباقي كال يكوفي أىٍف تريدى أنك ، لًقيتى بعضان من القوـً كٓب تػىٍلقى اعبميعى 

 1ا من الدارىم.كٓب تأخذ شيئن ، ٓب تػىٍلقى كاحدان من القـو

 ا قولو ىذا:حن موضِّ و اهلل تعأب اعبرجا٘ب رضب ٍب قاؿ اإلما

ٍبيَّ كاف ُب ، كبلـو ى  كىو أىنَّو ًمن حيٍكم النفي ًإذا دىخ  عل، أههنا أٍص ه ، كًإذ قد عرأت ذلك

 كأف يقعى لو خصوصان.، ذلكى التقييدي  أف يتوجَّو ًإٔب، كجهو من الوجوهً ى ذلكى الكبلـ تقييد عل

: "أتا٘ب القوـي ؾبتًمعنيى"تف كافى ،  أقاؿى قائ ه: "ٓب يٍأتًك القوـي ؾبتمعني"، سيي ذلك: أنَّك ًإذا قلتى

إنَّو إٍف أرادى أٍف ينفيى  حىت، االجتماًع الذم ىو تقييده ُب اإًلتياف دكفى اإًلتياف نٍفًسو نػىٍفييو ذلك متوجِّهان ًإٔب

م ٓب يٍأتوؾى أٍصبلن كاف ًمٍن سىبيلو أف ،  اإًلتيافى ًمٍن أصلوً  : "إهنَّ : ؾبتمعني". ىذا فبا ال  أما مىٍعن، يقوؿى قوًلكى

يىشيك  أيو عاق ه.
2 

 : قائبلاعبرجا٘ب كزاد اإلماـ 

 أإفَّ التأكيدى ضربه منى التقييًد. أىمىت، كبلـو أيو تقييده ى  كًإذا كافى ىذا حٍكمي النفي ًإذا دىخى ى عل

: "ٓب أرى القوـى   نػىٍفيكى ذلكى يتوجَّو إٔب أإفَّ ، نػىفىٍيتى كبلمان أيًو تأكيده  التأكيًد خصوصان كيػىقىعي لو. أًإذا قلتى

" " أك "ٓبٍى أىرى ك َّ القوـً  كنتى عمٍدتى بنػىٍفًيكى ًإٔب،  كلَّهم" أٍك "ٓبٍى يأًتين القوـي كل هم" أٍك "ٓب يأًتين ك   القوـً

: "ٓب يأًتين القوـي ؾبتمعني" كًإذا كاف النفيي  ككافى حٍكميو حيٍكمى "ؾبتمعني" ُب، ة" خاص" ك ٌ  معن  قوًلكى

"، يػىقىعي "لك ِّ" خصوصان  : "ٓب يأتين القوـي كل هم" أٍك "ٓب يأًتين ك   القوـً  يقع  أىفٍ ، أواجبه ًإذا قلتى
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: "ٓب ، "لك ِّ" خصوصان  "يأواجبه ًإذا قلتى  أىٍف يكوفى ، أتين القوـي كل هم" أٍك "ٓب يأًتين ك   القوـً

 1.قد أتاؾى بعضيهم

ىنا ؿ أف نأكِّ من  ىنا أبلبد لنا وتطبيقيبكن ال اعبرجا٘ب رضبو اهلل تعأب ما قاؿ اإلماـ كلكن 

  كاهلل ال وبب ك َّ ) :كالذم ىبطربباؿ الباحث ىوأف كبم  قولو تعأب، ةالكريبة ا ؼبفهـو اآليمناسبن تأكيبل 

 كاهلل أعلمأم  إشكاؿ ى كاليبق أيستقيم اؼبعنأثيم"." كاهلل يبغض ك َّ كفَّارو :معنى أثيم( عل كفارو 

بقيدوأسيأٌب ة داؼبقيَّ ة اعبملى كقوع النفي علة من قاعد ذكراإلماـ اعبرجا٘ب رضبو اهلل تعأبماأما

 نفي والنهي"في اسلوب الة الصفبعنواف " 335م رقة البحث عليو بالتفصي  ُب صفح

 ىذا الطباؽ كاعبناس قائبلن: و اهلل تعأباغبليب رضب كقد شرح لنا أبو العباس السمني

 نوعني من البديع:ى علة "كقد اشتملت ىذه اآلي

 (2)(ىأإهنما ضداف كبو: )أضحك كأبك ()يبىحق كييرىب تعأبأحدنبا: الطباؽ ُب قولو 

أحدنبا اسمه كاآلخر ًأع ه. إذ (كالثا٘ب: ذبنيس التغاير ُب قولو )الربا كييرىب
(3) 

قنا ُب النظر أإف ىذا كلعلنا لو أمعنا قليبلن كدقَّ ، ع  ىذا األسلوب من الطباؽحقه ما قالوا من ج

 :" كما قاؿ القزكيين رضبو اهلل تعأب ة اؼبقابل " غيوف بػاألسلوب فبا ظباه الببل

دبا ى دبعنني متواأقىنًي أك أكثر ٍب يؤتى كىي أف يؤتى ، "ة كمن الطباؽ نوع ىبص باسم "اؼبقابل

رضي اهلل ة اثنني باثنني كقولو عليو السبلـ ألـ اؼبؤمنني عائشة أمقابل, سبي  الرتتيبى ييقاب  ذلك عل

ة كقوؿ النابغ 4و"إنو ما كاف ُب شيء إال زانو كال نزع من شيء إال شانأة عليك بالرأق يا عائش" عنها:

 اعبعدم:
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 (1)عاديا.أف أيو ما يسوء األى عل ---صديقو ر  أيو ما يسي  ًبَّ  أىت

ؽبىيٍم أىٍجريىيٍم ًعٍندى ة كىآتػىويا الزَّكىاة ًإفَّ الًَّذينى آمىنيوا كىعىًمليوا الصَّاغبًىاًت كىأىقىاميوا الصَّبلى ) :عأبٍب قاؿ ت

ٍم كىالى خىٍوؼه عىلىٍيًهٍم كىالى ىيٍم وبىٍزىنيوفى   (2)(رىهبًِّ

ككما ، سيىاكتفة كاف السياؽ كالسباؽ ُب موضوع الربا كما مىرَّ تفاصيلو ُب اآليات السابق

أما ىو السر  الببلغي للنظم الكرٙب ُب  - إف شاء اهلل تعأب -ة سيأٌب تفاصيلو كذلك ُب اآليات التالي

كما ، الرباى عن الربا كبياف الوعيد آلكلً ى موضوع النهضمن ىذا اؼبوضوع اؼبستمر ة الكريبة إيراد ىذه اآلي

 :قاؿ أبو حفصو الدمشقي رضبو اهلل تعأب ؟دبا قبلها كدبا بعدىاة الكريبة ىذه اآلية مناسب

 ألمَّا بلىغى ، ذكر بعده كعدان ، ُب القرآف الكرٙب مهما ذىكىرى كىعيدان  اعلم أفَّ ًمن عادتو تعأب

 (3)أتبعو هبذا الوعد.، ىا ىنا ُب كعيد اؼبراىب

ربط ك ِّ جزءو من تفسيان تبنيَّ بو ة الكريبة ىذه اآليرضبو اهلل تعأب كأسَّر ؿبمد بن جرير الطربم 

 كيضوح. قاؿ:ة مقامها غايى أجزائها دبا قبلها ككىضيحت بو مناسبتها كمطابقتها دبقتض

كبرسولو كدبا جاء بو من يعين الذين صدَّقوا باهلل  ,عزكج  بأف الذين آمنواكىذا خرب من اهلل  

م من ربرٙب الربا  هبا اغبات( ال ي أمرىم اهلل عزكج  )كعًملوا الص، كأكًلو كغي ذلك من شرائع دينوعنًد رىهبِّ

م إليها عليهم ُب ة اؼبفركض (ة)كآتوا الزكا، كأدَّكىا بسيننها، حبدكدىاة اؼبفركض (ةكأقامواالصبل)، كال ي ندىهبى

مة اؼبوعظ بعدى الذم سىلىفى منهم ًمن أكً  الرباء قب ى ؾبيء، أمواؽبم يعين  )ؽبم أجرىم(، أيو ًمن عنًد رىهبِّ

قًتهم ثواب ذلك ًمن م( يـو حاجتهم إليو ُب معاًدىم، أعماؽًبم كإيباهنم كصىدى )كال خوؼ ، )عند رهبِّ

 من رهبم منة ما كاف سلف منهم ُب جاىليتهم ككفرًىم قب  ؾبيئهم موعظى يومئذو من عقابو عل عليهم(

ة موعظيئهم اهلل عزكج  من ذلك عند ؾب كتوبتهم إٔب، ك  ما كانوا أكلوا من الرباء دبا كاف ًمن إنابتهمأ
                                                                                                                                            

, كاإلماـ البغوم  16ص 2, كالقضاعي ُب مسند الشهاب ج 2004ص  4,كاإلماـ مسلم ُب صحيحو ج 10ص 11اإليباف ج
,كقاؿ ىذا حديث غريب النعرأو إال من حديث  349ص 4 سننو ج, كاإلماـ الرتمذم ُب 75ص 13ُب كتابو "شرح السنة ج

 _رضبة اهلل تعأب عليهم أصبعني_..3ص 3عبدالرزاؽ, كاإلماـ أبوداؤد السجستا٘ب ُب سننو ج
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تركهم ما كانوا تركوا ُب الدنيا من أك  الربا ى عل )كال ىم وبزنوف(، كتصديقهم بوعًده ككىًعيًده، ممن رهب

 1.كالعم  بو إذا عاينوا جزي ى ثواب اهلل تبارؾ كتعأب

أىًإٍف ٓبٍى  *ا ًإٍف كيٍنتيٍم ميٍؤًمًننيى بى يىا أىيػ هىا الًَّذينى آمىنيوا اتػَّقيوا اللَّوى كىذىريكا مىا بىًقيى ًمنى الرِّ ) :تعأبكقاؿ 

كىًإٍف كىافى  *تىٍظًلميوفى كىالى تيٍظلىميوفى  تػىٍفعىليوا أىٍأذىنيوا حًبىٍربو ًمنى اللًَّو كىرىسيولًًو كىًإٍف تػيٍبتيٍم أػىلىكيٍم ريءيكسي أىٍموىاًلكيٍم الى 

يػٍ ة مىٍيسىرى  ًإٔبى ة أػىنىًظرى ة ذيك عيٍسرى   (2)(* ره لىكيٍم ًإٍف كيٍنتيٍم تػىٍعلىميوفى كىأىٍف تىصىدَّقيوا خى

 :السياؽ ما قاؿ الفخر الرازم رضبو اهلل تعأبة ًمن ببلغ

أقد كاف هبوز أف ، عن الربا ألو ما سلفى أفَّ من انتهة اؼبتقدمة ؼبػَّا بنيَّ ُب اآلي إعلم أنو تعأب

كىذىريكا مىا بىًقيى ) :ةُب ىذه اآلي أقاؿ تعأب,  القوـً ة يظن أنَّو ال أرؽى بني اؼبقبوض منو كبني الباقي ُب ًذمَّ 

أىًإٍف ٓبٍى تػىٍفعىليوا أىٍأذىنيوا حًبىٍربو ًمنى اللًَّو كىرىسيولًًو كىًإٍف تػيٍبتيٍم أػىلىكيٍم ريءيكسي  -ًمنى الرِّبىا ًإٍف كيٍنتيٍم ميٍؤًمًننيى 

 (3)(أىٍموىاًلكيمٍ 
 األعٍٛة:خثالغ

 :ةالكريبة األسلوب ُب ىذه اآلية نان ببلغمبيِّ  كقاؿ الرازم رضبو اهلل تعأب

ٍب حضرى الوقتي كظنَّ ، ُب حلوؿ األج ة طويلة ألفَّ مىن انتظرى ميدَّ ، ُب ذلك كإمبا شىدَّد تعأب

أقاؿ: )اتقوا اهلل( ، تشديدو عظيم نعو عنو إٔبأيحتاج ُب م، قد حصلت لوة أفَّ تلك الزيادى نفسو عل

أك ، كإف ٓب تقبضوه، يعين إف كنتم قبضتم شيئان أيعفو عنو بىًقيى من الربا()كذركا ما ، عنوى كاتقاؤه ما هن

أك بعضان أإنَّو ؿبرَّـه قبضيو.،  كافبلا أذلك الذم ٓب تقبضوه كي ، ٓب تقًبضوا بعضىو
(4) 

ا الًَّذينى آمىنيوا اتػَّقيوا اللَّوى كىذىريكا مىا بىًقيى ًمنى الرِّبىا ًإٍف كينٍ قاؿ تعأب  تيٍم ميٍؤًمًننيى()يىا أىيػ هى
(5) 

ْْ خ ثالغ  :(َٓ ١ْ ِٕ ِِ ؤْ ُِ  ُْ زُ ْٕ وُ  ْْ )إِ  :ٝفٟ لٌٛٗ رؼبٌخ ٌششط١" ا"إ

ْ  د١ًٌ  ٝ:سدّٗ هللا رؼبٌضِخششٞ لبي اٌ )إْ وٕزُ ِؤ١ِٕٓ( إْ صخ  إ٠ّبُٔىُ ٠ؼٕٟ أ

 اإل٠ّبْخ صذ
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 (1)كثباتو امتثاؿي ما أيًمرًبي بو من ذلك.

)يأيها الذين آمنوا اتقوا اهلل( ٍب قاؿ ُب آخره: )إف  أإف قي : كيف قاؿ:  كقاؿ الفخر الرازم:

 ؟كنتم مؤمنني(

 اعبوابي ًمن كيجيوهو:

 معناه: إفَّ مىن كافى أخان أكرـى أخاهي.، األكؿ: أفَّ ىذا ًمث  ما ييقاؿ: إف كنت أخان أأكرًمن

 كالثا٘ب: قي : معناه: إف كنتم مؤمنني قبلو.

 كم لكم باإليباف.اغبة مى الثالث: إف كنتم تريدكف اسًتدا

 (2)من الربا إف كنتم مؤمنني بقلوبكم.ى م ذركا ما بقهنالرابع: يأيها الذين آمنوا بلسا

أىًإٍف ٓبٍى تػىٍفعىليوا أىٍأذىنيوا حًبىٍربو ًمنى اللًَّو كىرىسيولًًو كىًإٍف تػيٍبتيٍم أػىلىكيٍم ريءيكسي أىٍموىاًلكيٍم الى ) :تعأباؿ كق

 (3)(وفى تىٍظًلميوفى كىالى تيٍظلىمي 

ُب ىذه اآليات اؼبباركات عن الربا ى قد نػىهى  تعأبك السياؽ كاألسلوب أنو سبحانو ة من ببلغ

بيوه أيو تن الن خطابيو لعباده اؼبؤمنني بػ)يأيها الذين آمنوا(أكَّ ة السابقة أفي اآلي، ًمراران كتكراران بأساليب شىتَّ 

ىم تنبيهان بأمره يا بيينَّ ال تؤًذ٘ب" ٍب زادلوالدي البنو: "ف أيهم كأف يقوؿ ااإليباة بتذكيىم صف كتقريع ؽبم 

ما بقي من الربا إف   كذركازَّىم ىزٌان شديدان إذ قاؿ ؽبم: )ىل أخر ة ٍب مرَّ ، بقولو: )اتقوا اهلل(ل إياىم بالتقو 

االمتثاؿ هبذا ك ، لبلنتهاء من أخذ الربال أخر ة مرَّ  -الذم ىم يىدَّعونو  -رىم اإليباف إذ ذىكَّ  كنتم مؤمنني(

 .األمر

 :رضبو اهلل تعأبزـبشرم قاؿ ال كما

اإليباف كثباتو امتثاؿي ما أيًمٍرًب بو من ة إف صحَّ إيبانكم يعين أفَّ دلي  صح )إف كنتم مؤمنني(

 (4)ذلك.
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اؼبؤكَّد ى للذين ال يبتنعوف ًمن أخذ الربا بعد النه قاؿ ٍب بلغ هتديده كزبويفيو هنايتىو حىتَّ 

 لوا أأذنوا حبربو من اهلل كرسولو(.أإف ٓب تفع) :ة ي قد مرَّت ُب اآليات السابقت الكالتنبيها

 قراءتني كما قاؿ الفخر الرازم:  )أأذنو( :كذكر اؼبفسركف ُب قولو تعأب

مثاًؿ )أآمنوا( كالباقوف ى ؿ علالذاة مكسور ة األًلف فبدكدة مفتوح )أآًذنوا(ة قرأ عاصم كضبز 

       (1).ةالذاؿ مقصور ة مفتوحة اؽبمز بسكوًف  ا(وٍ نػي ذى أٍ )أى 

قاؿ: كريًكمى  -الباحث ُب غيه من كتب التفسي  ٓب هبدىا -ة ببلغية ٍب ذكر الرازم ىنا نكت

 أمة، عنو أهنما قرءا كذلك )أآًذنوا( فبدكدى  اهلل عليو كسلم كعن عليٍّ رضي اهلل تعأبى عن النيب صل

 (2)(سواءو ى لأقي  آذنتكم ع) :أعًلموا ًمن قولو تعأب

كالتقدير: أأعًلموا مىن ٓب ينتىًو عًن الربا حبربو من اهلل ، ةكمفعوؿ اإليذاف ؿبذكؼه ُب ىذه اآلي

إعبلـ ى علة لكن ليس ُب علًمًهم دالل، قد عىًلموا ذلك أيًمركا بإعبلـً غيىم أهيم أيضاكإذ ، كرسولو

 علمو ى ا علأم كونو ، من اإلذفة العامة قراء :كقاؿ أضبد بن وبىي، آكىدي ة ُب الببلغة أهذه القراء .غيًىم

 (3).ةالعامة كىو دلي ه لقراء(أأيًقنواكقرأ اغبسني: ) , كإذفو 

دبدِّ ة من كوًف القراءتعأب الببلغي الذين ذكره اإلماـ الرازم رضبو اهلل  أف يقاؿ:إف السرَّ يبكن ك 

أكأق  كأتح الذاؿ(ة قراء )بسكوف اؽبمز الة عامة كلكن قراء، الرأس كالعنيى األلف ككسر الذاؿ آكدى عل

اػبطابى  إذ كجَّوى سبحانو كتعأب، كأبلغي ُب الزجر كالتهديد )أإف ٓب تفعلوا( :كىو قولو تعأب للسياؽ 

بدكف توسيط أحدو بينو كبينهم ة مباشر أخًذ الربا ى غبرب للميصرِّين علبالوعيد كالتهديد كإعبلًف ا

 أعلم. أبلغ كآكد كاهلل سبحانو كتعأبة العامة التهديد ُب قراءلع َّ أ، بإعبلمهم كإعبلنو ؽبم باغبرب
فٟ رٕى١ش"دشٍة " فٟ لٌٛٗ  ...(  :)فأرٔٛا ثذشةٍ اٌغشُّ

" ُب تنكيً ة ببلغيَّ ة نكت رضبو اهلل تعأبزـبشرم كذكر ال ، -ة بدالن من تعريفو باإلضاأ - "حربو

 ؟أإف قلت: ىبلَّ قي : "حبرًب اهلل كرسولو" قاؿ:
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أأذنوا بنوعو ًمنى اغبرب عظيمو عند اهلل كرسولو. :ألفَّ اؼبعن، : كاف ىذا أبلغى قلتي 
(1) 

 :كقاؿ البيضاكم رضبو اهلل تعأب

" للتعظيم كذلك يقتض  أمر اهلل  ء إٔبى يف حىتة أف ييقاتى  الػميريب بعد االستتابى كتنكي "حربو

      (2)كفره.ى  كالباغي كال يقتض

تػيٍبتيٍم أػىلىكيٍم ريءيكسي أىٍموىاًلكيٍم الى تىٍظًلميوفى كىالى تيٍظلىميوفى()كىًإٍف  :تعأب اؿكق
(3) 

ْْ "فٟ لٌٛٗ رؼبٌٝ ُْ :)ثالغخ "إ ْْ رُْجزُ إِ َٚ :)... 

 ؟ىنا كما ىو السر الببلغي ُب ىذا الشرطة "إف" الشرطية ما أائد

 :قاؿ البيضاكم رضبو اهلل تعأب

 ة )ألكم رؤكس أموالكم ال تظلموف( بأخًذ الزيادو تبتم( من االرتباء كاعتقاًد ًحلِّ )كإف 

كىو سديده ، كييفهىم منو أهنم إف ٓب يتوبوا أليس ؽبم رأس ماؽًبم، )كال تيظلموف( باؼبط  كالنقصاف

 (4).يئه التحلي  ميرتىده كما ليو أى ى لػميًصر  علاإذ ، ما قلناهى عل

 :رضبو اهلل تعأبزـبشرم ككذلك قاؿ ال

 ؟أما حكمهم لو ٓب يتوبوا، إف تابوا أإف قلت ىذا حكمهم

 (5)م أيئان للمسلمني.قلت: قالوا: يكوف ما ؽبي 

الربا من أكلو ى آًكلى كرىـ الربِّ الرحيم أنو ٓب يىكتىًف بنىهة  الذكر اغبكيم كغايى ة كمن ببلغ

كالفقراء ُب رضبتو كليطفو ككرًمو بالضعفاء  ةن ب  زياد-، ىم كتوبيخهم ككعيدىم أشىدَّ كأبلغ كعيدكزجرً 

ب  ، سارىمكقت ي إٔبكإمهاؽبم نني اؼبعسرين اؼبدي رإنظاسرين باؼبو الدائنني  أمرى  -اؼبعسرين من عباده

 أقاؿ عىزَّ ًمن قائ :، ين كيلِّو أك بعًضوؽ عليهم بأص  الدى كرىغَّبهم ُب التىصىد  

ره لىكيٍم ًإٍف كيٍنتيٍم تػىٍعلىميوفى كىأىٍف تىصىدَّقيوا خى ة مىٍيسىرى  ًإٔبى ة أػىنىًظرى ة كىًإٍف كىافى ذيك عيٍسرى )  (1)(يػٍ
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 :قاؿ اإلماـ أبو السعود العمادم رضبو اهلل تعأب

كقيرئ:  -ة أفَّ "كاف" تامَّ ى لع -ة رىمائكم ذك عيسر أم إف كقع غرٙبه من غي  (ةف ذك عسر )كإف كا

كىي ة ك ألتكن نظر أ، ةأك أعليكم نظر ، ةأم أاغبكم نًظر  (ة)أنظر  -ة أهنا ناًقصى عل - (ةو رً ا عيسٍ )ذى 

، طريق النسبى نظرتو عل أك أصاًحبي ، أاؼبستحق ناظريه أم منتظره قيرئى: )أناًظره(اإلنظار كاإلمهاؿ ك 

 -يىسارو... )كأف تصدَّقوا(  أم إٔب (ةميسر  )إٔب ةأم أساؿًبو بالنظر  -ة أمران ًمن اؼبفاعىل - كقيرًئ: )أناًظٍرهي(

 الصاد أم: كقيرًئ بتشديد -التاءىين ل حبذؼ إحدى 

 (2)غرمائكم باإلبراء.ل ميعًسر ى كأف تتصدقوا عل

 : آنفا  ككما قي

كذلك قاؿ اإلماـ أبو ،  التصدؽ بأص  الدين كيًلو أك بعضوى حثَّهم عل إف اهلل سبحانو كتعأب

 :السعود رضبو اهلل تعأب

أهو ندبه ، بو كدكاًموثواة أك خيه فبا تأخذكنو ؼبضاعىفى ، ثوابان منى اإلنظار )خيه لكم( أم أكثري  

كأف تعفوا أقربي ) :كقولو تعأب،  غرمائهم اؼبعسرينى عل ا برؤكس أمواؽبم كيبٌلن أك بعضاأف يتصدقو  إٔب

 (4)و ؿبذكؼه أم إف كنتم تعلموف أنو خيه لكم عىًملتيموه.جوابي ، )إف كنتم تعلموف( (3)(لللتقو 

 ُب الرتغيب كالرتىيب: ة نو زيادٍب قاؿ ج َّ كعبل شأ

 (5)(كي   نػىٍفسو مىا كىسىبىٍت كىىيٍم الى ييٍظلىميوفى   اللًَّو ٍبيَّ تػيوىَبَّ  كىاتػَّقيوا يػىٍومنا تػيٍرجىعيوفى ًأيًو ًإٔبى )

ـى اؼبوضوع )موضع النه ى اإلحساف باإلنظار كالتصدؽ عل إٔبة عن الربا كالدعو ى ما أصب ى ًختا

ة النظم اغبكيم ُب اآلية من ببلغة أريد ود آلٔبكما أبلغو أقد استخرج لنا اإلماـ أبو السع اؼبعسرين(

 قائبلن:ة الكريب

 ُب التحذيرة كتعليق االتقاء بو للمبالغ، كتنكيه للتفخيم كالتهوي ة، )كاتَّقوا يومان( ىو يـو القيام
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البناء ى قيرًئى علك ، البناء للمفعوؿ ًمن الرجعى عوف أيو( علا أيو من الشدائد كاألىواؿ )تيرجعىمَّ 

ككذا ، كقيرًئى تػيرىد كفى ، طريق االلتفاتى كقيرئى بالياء عل، كاألكؿ أدخى ي ُب التهوي ، ع  من الرجوعللفا

( من النفوس  أعمالكم )ٍب تػيوىَبَّ ة اهلل( حملاسىب تىًصيكف )إٔب ُب هتوي  اليـو أم ة كالتعميم للمبالغ، كي   نفسو

( كي ٌ رٍّ )كىم ال ييظلىموف( حاؿه ًمن )ش كىميبلن )ما كسبت( أم جزاء ما كسبت من خي أكى  تيعط  نفسو

م ميؤىبَّدى  كصبع ، غي مظلومني ُب ذلك ًلما أنو من ًقبى  أنفسهمة تفيد أف اؼبعاقىبني كإف كانت عقوباهتي

 (1)كما أف اإلأراد أكأق حباؿ الكسب.،  الضمي ألنو أنسب حًباؿ اعبزاء

كىىدَّدى آكلو ة البقر ة ُب سور ة ُب اآليات السابق عن أك  الربا مطلقان ى هن ككما أنو سبحانو كتعأب

ا الًَّذينى آمىنيوا آؿ عمراف: )ة اؿ ج َّ شانو ُب سور قل أخر ة كذلك مرَّ ،  عدـ تركوى هتديدان شديدان عل يىا أىيػ هى

 (2)(وا النَّارى الَّ ًي أيًعدٍَّت لًٍلكىاًأرًينى كىاتػَّقي *  كىاتػَّقيوا اللَّوى لىعىلَّكيٍم تػيٍفًلحيوفى ة الى تىٍأكيليوا الرِّبىا أىٍضعىاأنا ميضىاعىفى 

 (3).نعتو (ةمضاعفك)، )أضعاأان( مصدر ُب موضع اغباؿ :ب: قاؿ النحاس رضبو اهلل تعأباإلعرا

 :زـبشرمقاؿ ال

كاف الرج  منهم إذا بلغى الدين ؿبلَّو زادى ُب ،  وبيخو دبا كانوا عليو ًمن تضعيفوعن الربا مع تى هن

 (4).ؽى بالشيء الطفيف ماؿى اؼبديوفاستغر األج  أ
 ٚاألعٍٛة: اٌغ١بق خثالغ

 ؟بسياقها الذم كردت أيوة الكريبة اآلية أكالن: ما مناسب

 :قاؿ القرطيب رضبو اهلل تعأب

 .. قاؿ ؾباىد: كانوا يبيعوف البيع إٔب.أحدة عن أك  الربا اعرتاضه بنيى أثناء قصى ىذا النه

ا الًَّذينى آمىنيوا الى تىٍأكيليوا اهلل عزَّكج : )أأنزؿ ، أف ييؤخِّركاى ُب الثمن علأإذا حى َّ األج  زادكا ، أج و  يىا أىيػ هى

: كإمبا خصَّ الربا من بىنًي سائر اؼبعاصي ألنو الذم , (ةالرِّبىا أىٍضعىاأنا ميضىاعىفى  أًذفى اهلل أيو باغبرب ُب قلتي

                                                 

 268ص 1تفسي أيب السعود، ج - 1
 131-130 –آؿ عمراف  - 2
)اؼبؤلف: أبو جعفر النحاس أضبد بن ؿبمد بن إظباعي  بن يونس اؼبرادم النحوم، اؼبتوُب  180ص 1إعراب القرآف للنحاس، ج - 3

بيكت،  –ضوف، دار الكتب العلمية ىػ، كضع حواشيو كعلَّق عليو عبداؼبنعم خلي  إبراىيم، الناشر: منشورات ؿبمد علي بي338
 ىػ1421الطبعة األكٔب 

 414ص 1الكشاؼ، ج - 4
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أكأنو يقوؿ: إف ٓب تتقوا ، ؤذف بالقت كاغبرب ي (1)(..أإف ٓب تفعلوا أأذنوا حبربو من اهلل كرسولو.قولو: )

 (2)كاهلل أعلم.، ألنو كاف معموالن بو عندىم، وأأمرىىم برتك، الربا ىيزًمتم كقيًتلتم

 :بسياقها الذم كردت أيو عند القرطيب رضبو اهلل تعأبة الكريبة اآلية ىذه ىي مناسب
 األعٍٛة:خ ثالغ

 دمقيَّ  مفعوؿو موصوؼو ى على كىقىعى أع ي النهة ا أضعاأان مضاعف)ال تأكلوا الرب :ُب قولو تعأب

عند ما ى لنهكاى كالببلغيني أفَّ النفة عند النحاة اؼبشهور ة كالقاعد (ةن فى اعى ضى اأان مي عى ضٍ أى )ة حباؿ موصوأ

نا أيضان الربا ىى أه  اؼبقصود بالنه، دديكفى اؼبقيَّ ، القيدى صىبَّاًف علدو بقيدو أإهنما ينشيءو مقيَّ ى يقعاف عل

بالربا ى غي تقييد النهة ببلغية كحكمل أخر ة داللة الكريبة ُب اآلية الواقعة أـ ؽبذه الصف، اؼبضاعف

 3 ؟اؼبضاعف
                                                 

 279 -البقرة  - 1
 202ص 4تفسي القرطيب، ج - 2

3
 أك غي ميطَّرًدىة. القاعدة اؼبذكورة ميطَّردةن  أكالن ينبغي أف نتأكَّد من كوفً  - 

 :ُب كتابو "من ببلغة الصفة ُب القرآف الكرٙب"قاؿ شيخي اؼبكىرَّـ أضيلة األستاذ الدكتور عادؿ ؿبمد األكرت 

 اٌصفخ فٟ أعٍٛة إٌفٟ ٚإٌٙٝ:

قيده للموصوؼ ُب اإلثبات أك النفي، كالذم  –كما ىو معركؼ –كثيان ما يقع اؼبوصوؼ كالصفة ُب حيِّز النفى، كالصفة 

الصفة ال نفي اؼبوصوؼ، أم نفي القيد ال اؼبقيَّد، كىذا  يتبادر إٔب الذىن عند كقوع اؼبوصوؼ كالصفة ُب حيِّز النفي أف يكوف اؼبقصود نفي

)اؼبؤلف: أضيلة الدكتور عادؿ ؿبمد ؿبمد  54من ببلغة الصفة ُب القرآف الكرٙب، ص) ما صرَّح بو اإلماـ عبدالقاىر ُب أكثر ًمن موضع.

ـ، دار 2002 -ىػ 1424كالببلغة، الطبعة األكٔب األكرت مدرس الببلغة كالنقد جبامعة األزىر كلية اللغة العربية بالقاىرة قسم النقد 

 (السعادة للطباعة، القاىرة.
 نق  ُب ذلك نصان من كتاب اإلماـ اعبرجا٘ب  –حفظو اهلل تعأب  –ٍب إف الدكتور 

 )دالئ  اإلعجاز( قولو: 

خصوصا، تفسي ذلك: أنك إذا  أههنا أص ه: كىو أنو ًمن حيكم النفي إذا دخ ى على كبلـو ٍب كاف ُب ذلك التقييد، كأف يقع لو

: "أتا٘ب القـو ؾبتمعني" أقاؿ قائ :   قيلتى

"ٓب يأتك القـو ؾبتمعني". كاف نفيو ذلك متوىجِّهنا إٔب االجتماع الذم ىو تقييد ُب اإلتياف دكف اإلتياف نفًسو، حىت إنو إف أراد 

 أف ينفى اإلتياف من أصلو كاف ًمن سبيلو أف يقوؿ: 

   "، أما معن قولك: "ؾبتمعني"؟ ىذا فبا ال يىشيك  أيو عاًق ه."إهنم ٓب يأتوؾ أصبلن 

 (279اؼبرجع نفسو كدالئ  اإلعجاز، ص) 
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 ككذلك نص  آخر لئلماـ اعبرجا٘ب رضبو اهلل تعأب، قاؿ:

كبلـ كالذم ييقصىد كصبلة األمر أنو ما ًمن كبلـو كاف أيو أمر زائد على ؾبرد إثبات اؼبعن للشيء إال كاف الغرضي اػباص  ًمن ال

: "جاء٘ب زيد راكبان"، ك"ما جاء٘ب زيد راكبان"،   إليو كييزجىى القوؿ أيو، أإذا قلتى

 كنتى كىضعتى كبلمىكى أًلف تيثًبتى ؾبيئو راكبان أك تًنفيى ذلك، ال ألف تيثبت اجملى ء كتىنًفيىو ميطلقان، 

 (.28دالئ  اإلعجاز ص) ىذا فبا ال سبي  إٔب الشك أيو.
 أضيلة الدكتور عادؿ حفظو اهلل قوؿ اإلماـ اعبرجا٘ب أقاؿ: كناقشى 

ليس ميطَّرًدان ُب كي ِّ الرتاكيب، أهناؾ كثي من  –كإف كاف ىو اؼبتباًدرى عند ظًباع اعبملة  –كما صىرَّحى بو اإلماـ عبدالقاىر 

 ( 55-54من ببلغة الصفة ُب القرآف الكرٙب، ص ) كما سنرل.الرتاكيب اؼبقصودي بالنفي أيها اؼبقيَّدي كالقيد معان، أك اؼبقيَّدي دكف القيد  

 كزاد أضيلة الدكتور قائبلن:

، أفي حديث الشيخ عن التقدٙب كالتأخي ُب  كمع عدـً ًإطراد كبلـ الشيخ قبده متناقضنا مع كبلًمًو نفًسو ُب أكثرى ًمن موضعو

ـي ركننا أساسياا ُب اعبملة أسلوب االستفهاـ كالنفي صرَّحى بأفَّ االستفهاـ كالنفي ينصىبَّ  اًف على اؼبقدَّـ دكف بًقيَّة أجزاء اعبملة، سواء كاف اؼبقدَّ

ا من قيودىا، كسواءه كاف اؼبؤخَّري ريكنان أساسيا أك قيدا من القيود. أك قيدن
  

 (127إٔب ص 111، كًمن دالئ  اإلعجاز استنبط الدكتور ىذا من كبلـ الشيخ من، ص55اؼبرجع نفسو، ص)
 ؿ أضيلة الدكتور عادؿ األكرت ميعلِّقاعلى اؼبذكور آنفا:كقا

ود كمعن ىذا أف القيود ُب اعبملة اؼبنفية إذا ٓب تػيقىدَّـ ال يتوىجَّوي إليها النفي خصوصا، كىذا ييناًقض مع قولو السابق ُب أف اؼبقص 

  بالنفي ىو القيد أينما كىقىعى.

 ( 55من ببلغة الصفة ُب القرآف الكرٙب، ص )

 اؿ الدكتورعادؿ ؿبمد األكرت:ق

ذكره، كصىرَّحى )أم اإلماـ عبدالقاىر( ُب موضعو آخر بأف النفي يتوجَّوي إٔب اؼبوصوؼ دكف الصفة، أم نفي اؼبقيَّد دكف القيد، كىذا عكس ما 
إثباتو كنفيو، كاإلثبات كالنفي كذلك ُب قولو: "أنك إذا كذَّبتى قائبلن ُب كبلـو أك صىدَّقتىو أإمبا ينصرؼ التكذيب منك كالتصديق إٔب 
د الصفة ثابتة ُب حاؿ النفي كثبوهتا ُب حاؿ اإلثبات. يتناكالًف اػبربى دكف الصفة، يىديل كى على ذلك أنك ذبًى
  

 ( 377كدالئ  اإلعجاز، ص 55اؼبرجع نفسو، ص )
 

 كقاؿ الدكتورعادؿ ؿبمد األكرت:

ا، ككذلك بتوجيو النفي إٔب القيد كحدىه ُب  اتَّضىحى فبا سىبىقى أف القوؿ بتوجيو النفي إٔب ا لقيد كىحدىه ُب كي ِّ األحواؿ ليسى سديدن

  لذم وبيىدِّدي اؼبراد بالنفي.كي ِّ األحواؿ. كالوجو أفَّ النفي يتوجَّوي تارىة إؿ القيد كحده، كيتوىجَّوي تارىة أخرل إٔب اؼبقيَّد كالقيد مىعنا، كالسياؽي ىو ا

 (56-55لقرآف الكرٙب، صمن ببلغة الصفة ُب ا )
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 (1)"ة "يىا أىيػ هىا الًَّذينى آمىنيوا الى تىٍأكيليوا الرِّبىا أىٍضعىاأنا ميضىاعىفى  :قولو تعأب إذان أما معن

 :عأبرضبو اهلل ت قاؿ أبو السعود

توبيخان ة ما كانوا عليو من العادة ب  ؼبراعاى ليس لتقييد النه (ةكقولو عزَّكج : )أضعاأان مضاعىفى 

 أج و أإذا حى َّ قاؿ للمىًدين: إٔب رىبؽبم بذلك إذ كاف الرج  يي 

كىكذا عند ؿبى ِّ كي ِّ أج و أيستغرًؽ بالشيء ، أزيدىؾ ُب األج  أيفع  ُب اؼباؿ حىت زًدٗب

 (2).ةو بالكيلِّيالى الطفيف م

ككذلك القرطيب كابن  (3)التوبيخ كما مرَّ قولو من قب .ى أيضان ىذا الوصف علزـبشرم كضبىى ى ال

 (4).ةعطي

 (5).(كاتقوا اهلل لعلكم تفلحوف):ةُب آخر اآلي كقاؿ تعأب

 :قاؿ أبو حياف األندلسي رضبو اهلل تعأب

اىم عن أمرو   ما ة ـبالفى علة اهلل إذ ىي اغباملل أمرى بتقو ، و الرباعليهم أراقيو كى صىعبه  ؼبػَّا هنى

كأمرى هبا مطلىقا ال ، ء الفبلح كىو الفوزسببه ًلرجال عنو. ٍبيَّ ذىكرى أفَّ التقو  الشرعي ى تػىعىوَّدىهي اؼبرءي فبَّا نػىهى 

ألىم يأًت: )كاتقوا ، هلل تعأباة اًعيَّ عن الربا كاف اؼبؤمنوف أسرىع شيءو ًلطىو ى ألنَّو ؼبا نػىهى ، بفع  الربا ميقيَّدا

 (6).ةالشريعة ميًنعوه من جه شيء خاصٍّ  إٔبة ال بالنسب، لبالتقو ب  أيًمركا ، اهلل ُب أكً  الربا(

وا النار ال ي أيًعدَّت كاتق)بعد ذلك:  الذكر اغبكيم ُب هتوي  أمر الربا قولو تعأبة كمن ببلغ

 (7).للكاأرين(

 يقوؿ: رضبو اهلل تعأبة حنيفو كاف أب  :رضبو اهلل تعأب  زـبشرمقاؿ ال
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للكاأرين إف ٓب يتقوه ُب اجتناب ة ُب القرآف حيث أكعىدى اهلل اؼبؤمنني بالنار اؼبػيعىدَّ ة ىي أخوىؼي آي

ى رسولو صلة طاعتو كطاعى ؿبارًمو. كقد أىمىدَّ ذلك دبا أتبعو ًمن تعليق رجاء اؼبؤمنني لرضبتو بتوأرىم عل

 (1)اهلل عليو كسلم.

كأطيعوا اهلل كالرسوؿ ):كقد أىمىدَّ ذلك...اْب ىيو قولو تعأبُب قولو: زـبشرم ذم أشار إليو الالك 

 (2).(لعلكم تيرضبوف
فٟ   : (َْ ْٛ ُّ دَ رُشْ  ُْ ىُ ٍ  ؼَ )ٌَ لٌٛٗ رؼبٌٝ:اٌغشُّ

 ولو جى َّ كعبل شانو: )لعلكم تيرضبوف(ُب قة ببلغية نكت رضبو اهلل تعأبزـبشرم الكذكر 

ى ما ال ىبف -كإف قاؿ الناس ما قالوا -اؼبواضع " ُب ىذه ى "لىع َّ" ك"عىسى  تعأبقاؿ: كُب ذكره 

 (3)رضبتو كثوابو. التوص   إٔبة كًعزَّ ، رضا اهللة إصابة كصعوب، لمسلك التقو ة العاًرؼ الفىًطن ًمن دقى عل

، الضيق شيئان من: –الباحث ًأعبلن كما شعرى   –زـبشرم كبلـ ال  لىع َّ القارئ أيضان يشعر من

قيٍ  يىا لودكد الذم ينادم عباده قائبلن: )اليأس من كـر الرحيم اة رائح –مث  الباحث  –كىيشيمَّ منو 

يعنا ًإنَّوي ىيوى اٍلغىفيوري ة أىنٍػفيًسًهٍم الى تػىٍقنىطيوا ًمٍن رىضٍبى ى ًعبىاًدمى الًَّذينى أىٍسرىأيوا عىلى   اللًَّو ًإفَّ اللَّوى يػىٍغًفري الذ نيوبى صبًى

 (4)(الرًَّحيمي 

أك أغًفر ة اءه سيئأجز ة كمىن جاء بالسيئ، ألو عشر أمثاؽبا كأزيدة مىن جاء باغبسن)كالذم يقوؿ:

 (5)..اْب.ةكمن أتا٘ب يبشي أتيتيو ىىركىلى ، باعان تقربت منو  كمىن تقرَّب مين شربا

كيم ما ذكره "لع َّ" ُب مث  ىذا اؼبوضع ُب القرآف اغبة لذلك أالسر الببلغي ُب استخداـ كلم

 الرضبن الرحيم الودكد.ة الفخر الرازم ىو الذم يبدك للباحث أقرب كأجدر كأنسب جبود ككـر كرضب

 :قاؿ الرازم رضبو اهلل تعأب
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 )كاتقوا اهلل لعلكم تفلحوف( :ٍب قاؿ تعأب

ًق زاؿ ألو أك ى كٓب يػىتَّ ، كأفَّ الفبلح يتوقَّف عليو، إعلم أفَّ اتقاء اهلل ُب ىذا النهي كاجبه 

ـى  )لعلَّكم( :من الصغائر. كتفسي قولو تعأبأف الربا من الكبائر ال ى كىذا تنصيص عل، الفبلح ُب  تقدَّ

لىقىكيٍم كىالًَّذينى ًمٍن قػىٍبًلكيٍم لىعىلَّكيٍم تػىتػَّقيوفى ) :ُب قولو تعأبة البقر ة سور   (1)(اٍعبيديكا رىبَّكيمي الًَّذم خى

 كىناؾ قاؿ الرازم:

 حبثاف: (لعلكم تتقوف):ُب قولو تعأب :ةامساػبة اؼبسأل

لعلو  :كقاؿ تعأب، كرميينتقوؿ: لع َّ زيدان يي ، كاإلشفاؽى "لع " للرتجة البحث األكؿ: أف كلم

 (3)قريب.ة لع  الساع (2)، ىيتذكر أك ىبش

أبل بد أيو من ، اهلل ؿباؿى كذلك علة كاإلشفاؽ ال وبصبلف إال عند اعبه  بالعاقبى كالرتج

 (4)أكي .الت

 قاؿ: كىو من كيجوهو:، تأكيبلتة ٍب ذكر الرازم رضبو اهلل طبس

أم  (ىأقولو: )لعلو يتذكر أك ىبش، اهلل تعأب عباد ال إٔبال "لع َّ" راجعه إٔب أحدىا: أفَّ معن

 عآب دبا يؤكؿ إليو أمره. ٍب اهلل تعأب، رجائكما كطمًعكما ُب إيبانوى اذىبا عل

إقبازىا ى اؼبلوؾ كالعظماء أف يقتصركا ُب مواعيدىم ال ي يػيوىطِّنوف أنفسهم عل ةثانيها: أفَّ من عاد

ة أك النظر ة أك االبتسام، ةأك للظفر منهم بالرمز ، ن الكلمات" ككبونبا مى أف يقولوا: "لع َّ" ك"عىسى ى عل

الطريق كردى لفظي  ىذاى شيءو من ذلك ٓب يبق للطالب شك ُب الفوز باؼبطلوب أعلى أإذا عيًثرى عل، ةاغبيلوَّ 

 5."لع َّ" ُب كبلـ اهلل تعأب

ملك اؼبلوؾ رب  كـربما مناسباف جدا كلعله فصبيبل(الثالث)ك كذلك التأكي  اآلٌب ىذاالتأكي  

 العاؼبني ج  شأنو كعمَّ نوالو. 
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 : الرازمكقاؿ 

 قاؿ صاحب الكشاؼ: ، "ى "ك كثالثها:ما قي  أفَّ "لع َّ" دبعن

ما ى كالكرٙب الرحيم إذا أطمعى أعل، "لع َّ" لئلطماعة كلكنَّ كلم، "ى "ك عنيكوف دب "كلع َّ" ال

 دبعن ألهذا السبب قي : "لع َّ" ُب كبلـ اهلل تعأب، كىعًده باحملتـول أطماعو ؾبرى  ذبرمة ييطمىع أيو ال ؿبال

 ".ى "ك

 ؼبػَّا ألنو تعأب ،قصودرجاء حصوؿ اؼبى أع ى باؼبكلَّفني ما لو أعلو غيه القتض كرابعها: أنو تعأب

أكي   مىن أع ى بغيه ، كأزاح أعذارىىمة اػبًي كالشٌر كخلق ؽبم العقوؿ اؽباديى علة أعطاىم القدر 

"لع " أع ي ما لو أعلو غيه لكاف ميوًجبان ة أاؼبراد ًمن لفظ، ذلك أإنو يرجوا منو حصوؿ اؼبقصود

 (1).ءللرجا

" مأخوذ ًمن تكرر الشيء  قاؿ: قاؿ القفاؿ: "لع َّ ، اؿكنق ى الرازم تأكيبلن خامسان عن القفَّ 

، أأص  "لع ": عى َّ ، كالبلـ أيها ىي الـي التأكيد كالبلـ ال ي تدخي  ُب "لقد"، كقوؽبم: علبلن بعدى هنى و 

م يقولوف: علَّكى أف تفع  كذا تكرير كالتأكيد كاف قوؿ القائ : أإذا كانت حقيقتيو ال، أم: لعلَّكى ، ألهنَّ

   كذا لعلَّك تظفر حباجتك. معناه:أعا

 (2)أعلو أإفَّ أعلىكى لو يؤكِّد طىلىبكى لو كيػيقىوِّيك عليو.ا

خداـ السر  الببلغي ُب استآنفا ة كتأكيبلتو اؼبذكور  ضوء تفسي الفخرالرازم رضبو اهلل تعأبى أعل

 :"لع " ُب قولو تعأبة كلم

 (4)(أطيعوا اهلل كالرسوؿ لعلكم ترضبوفك ) :كقولو تعأب(3)(كاتقوا اهلل لعلكم تفلحوف)

 كتوكيدالرجاء ؽبم ُب الفبلح كالفوز برضبتو تعأبمن اهلل الكرٙب لعباده لتعمي  أحكامو  الرتغيب

 .اهلل عليو كسلمى م الكرٙب كأطاعوه كأطاعوا الرسوؿ صلإذااتقوا رهبَّ 
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 أعلم. كاهلل سبحانو كتعأب

بوا  أكرهتم ى ردان عل يزيدكا أيو كييكًثركىا قاؿ تعأبك أمواؽبم بالربا كؼبا كاف الناس يأخذكف الربا ليي

 :ةالباطل

ا) تيرًيديكفى كىٍجوى اللًَّو ة كىمىا آتػىٍيتيٍم ًمٍن رًبنا لًيػىٍربػيوى ُب أىٍموىاًؿ النَّاًس أىبلى يػىٍربيو ًعٍندى اللًَّو كىمىا آتػىٍيتيٍم ًمٍن زىكى

 (1)(أىأيكلىًئكى ىيمي اٍلميٍضًعفيوفى 
 :غخ اٌغ١بقثال

 :ةالكريبة ىذه اآليى علة السابقة ُب اآلي قاؿ تعأب

يػٍره لًلًَّذينى ييريديكفى كىٍجوى اللًَّو كىأيكلىًئكى ىيمي  أىآًت ذىا اٍلقيٍرىبى ) حىقَّوي كىاٍلًمٍسًكنيى كىاٍبنى السًَّبيً  ذىًلكى خى

 (2)(اٍلميٍفًلحيوفى 

 السياؽ:ة ببلغ ك ني اآليتنيمبينان الربط ب قاؿ ابن عاشور رضبو اهلل تعأب

ما ُب ذلك ًمن الفبلح أعقب الرحم ك ة كًصلة اغباجل الرتغيب كاألمر ببذؿ اؼباؿ لذك ل ؼبا جر 

كصدر ة بو. ككاف الربا أاشيان ُب زمن اعباىلي اهلل تعأبى يد ُب ضربو آخرى من إعطاء اؼباؿ ال يرضبالتزى

ة ىم أتبع ذلك بتهيئهم أقراءى أغنيائً ة مواسا سلمني إٔبُب ثقيف كقريش ألما أرشد اهلل اؼبة اإلسبلـ كخاص

ألفَّ شأف اؼبقرتض ة بالربا تيناُب اؼبواساة أإف اؼبعامل، بالربا للمقرتضني منهمة نفوسهم للكف عن اؼبعامل

الضطراره أمعاملتو اؼبقرتضى منو بالربا اأرتاضه غباجتو كاستغبلؿه ة كشأفي اؼبقًرض أنَّو ذك ًجدَّ ة، خىلَّ أنَّو ذيك 

 (3) .كذلك ال يليق باؼبؤمنني

 : -ة الكريبة اآليُب سلوب األة بينان ببلغم-ابن عاشوررضبو اهلل قائبلن كزاد

كالواك  (3)اْب(..حقو. )أآت ذا القرىب :ةبعد صبلة معرتضة أاعبمل، عمـوتيفيد الة ك"ما" شرطي

 ة شرطية اء ماؿو ىو ذميمه كجيء باعبملإيتى االستدراؾ للتنبيو علة دبنزلة كمضموف ىذه اعبملة اعرتاضي
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، أاػبطاب للمسلمني الذين يريدكف كجو اهلل، الكبلـ السابقى االستدراؾ عل ألهٌنا أنسب دبعن

الذين كانوا ييقرضوف بالربا قب  ربريبو.
(1) 

د مرَّ البحث ال ي ق -كآؿ عمراف ، ة البقر نزلت قب  آيات سورٌبى ة أف ىذه اآليى كىذا يدؿ عل

 كاهلل تعأب أعلم . ككوهنا مدنيتىني.ة الرـك مكية يضان كوف سور كيدؿ عليو أ -ا عليه

 قاؿ:، أأادنا هبا ابن عاشور رضبو اهلل تعأبل أخر ة أسرار ببلغية الكريبة كُب اآلي

أم ، اؼبضعفوف ىم وهتي أم أميؤ  (ة)أأكلئك ىم اؼبضعفوف( جوابي )كما آتيتم ًمن زكا :ةكصبل

ى م اإلضعاؼ كىو إضعاؼ الثواب. كضمي الفص  لقصر ًجنًس اؼبضًعًفني علأكلئك الذين حص  ؽب

داد بإضعاؼ مىن عداىم ألفَّ إضعاؼ من عداىم إضعاؼ تعلعدـ االة للمبالغ قصره ادعائي  ىؤالء كىو 

 حرًياءأهنم أى علة تنويو هبؤالء كالدالللل ُب قولو: )أأكلئك ىم اؼبضعفوف(ة كاسم اإلشار ، وم  زائ دينيى 

 (2).ةُب مقاـ اإلضمار اقتضاهي مقاـ اجتبلًب اسم اإلشار  إظهاره ة بالفبلح. كاسم اإلشار 

 :رضبو اهلل تعأبزـبشرم كقاؿ ال

سواء بسواء ييريد: كما  (3)(الصدقات يبحق اهلل الربا كيرىب) :قولو تعأب ُب معنة ىذه اآلي

  أمواؽبم أبل يزكو عند اهلل كال ييبارىؾ أيو.كيزكيوىُب بوا ُب أمواؽبم: ليزيدى لي  الربا ًمن رًبناة أعطيتم أكىلى 

أليست تلك ، لىدى فبَّا كىىبى أك أ ب الرج  للرج  أك ييهًدمى لو ليػيعىوِّضو أكثرى يهكقي : اؼبراد أف 

 (4).ةتلك الزيادى كلكن اؼبعوِّض ال ييثاب عل، حبراـة الزياد

ػ"قي " كقولو: الذم ركاه بزـبشرم ؿ الكما مر آنفان قو ة  آخر ُب تفسي ىذه اآليل كىناؾ رأ

ى كالذم ليس حبراـ: أف يستدع، ةمنفع ر  اـ ك  قرض يؤخذ أيو أكثر منو أكهبأاغبر  :كقالوا: الربا ربواف

 (5)هببتو أكثر منها.

 قاؿ: ، الربا اؼبعركؼ عمومان ى علة اآلي  ى أكَّالن ضبى  -زـبشرم ال مث ى  -كابن عاشور أيضان 
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ُب اؼبوضوعني. ة إلهباـ "ما" الشرطية نمبيِّ ة " بيانية من ربان" كقولو: "من زكاك"ًمن" ُب قولو: "

كالنقص ، عنده اؾو ز غي ، أنو عم  ناقص عند اهلل )أبل يربو عند اهلل( كمعن, ةالبقر ة كتقدَّـ الربا ُب سور 

، ةحقيقتو اؼبشهور ى كالتحقي. كىذا التفسي ىو اؼبناسب حملًم  لفظ "الربا" علة بو عن اؼبذمَّ  ييكنى 

ذكر األضعاؼ ُب قولو ىنا: ة ناسبكؼب (1)، الصدقات( )يبحق اهلل الربا كييرىب :قولو تعأب معنة قكؼبواأ

 (2)كاغبسن.ل مركم  عن السد كىذا اؼبعن )أأكلئك ىم اؼبضعفوف(

 أقاؿ:ة الكريبة ٍب ذكر احملم  اآلخر ؽبذه اآلي

أم إعطاء اؼباؿ لذىًكم ، اؿو لغيهُب مة زيادالى طًلقى علأي ة كهبوز أف يكوف لفظ "ربان" ُب اآلي

كيكوف الغرض من ، كاؼبلقً ى للزيلفى ة الثواب كاؽببة أيشم  ىب، ُب أمواؽبم تقر بان إليهمة األمواؿ قصدى الزياد

كإمبا نفعو  شيئان  اهلل تعأبة مىرضاة عنهم ًمن ميواأق أفَّ ما كانوا يفعلوف من ذلك ال ييغًن ى التنبيو علة اآلي

ُب  لتزيدكاة كما أعطيتم ًمن زياد :جىم  غفي ًمن اؼبفسرين أيصي اؼبعن ىذا اؼبعنى هم. كدىرىجى علسألنف

 (3)(.ُب أمواؿ الناسو: )ق بو قولي توكيدان لفظيان ليعلَّ  )لرتبيوا(ة كتصي كلم، أمواؿ الناس

ِـّ الربا أنو قد ذكره ُب ة كمن ببلغ  ًعداد جرائم اليهود كخبائثهم ال ي ح َّ القرآف اغبكيم ُب ذ

ًبظيٍلمو ًمنى الًَّذينى ىىاديكا حىرٍَّمنىا عىلىٍيًهٍم طىيِّبىاتو أيًحلٍَّت ؽبىيٍم أ):ا أنواع من العذاب. قاؿ تعأبهبم من أجله

ًىمٍ  ًثينا كىًبصىدِّ ًبيً  اللًَّو كى اًأرًينى كىأىٍخًذًىمي الرِّبىا كىقىٍد نػيهيوا عىٍنوي كىأىٍكلً عىٍن سى ًهٍم أىٍموىاؿى النَّاًس بًاٍلبىاًطً  كىأىٍعتىٍدنىا لًٍلكى

ا ابنا أىلًيمن  (4)(ًمنػٍهيٍم عىذى

من حيث سياقها كمن حيث أسلوهبا أأاد هبا ة صبىَّ ة أسراران ببلغية الكريبة لقد تضمنت اآلي

 .- إف شاء اهلل تعأب -ل اؼبفسركف ك ه بقدًر ما أتح اهلل عليو كما سنر 

 :و حياف األندلسي رضبو اهلل تعأبقاؿ أب

رٍَّمنىا عىلىٍيًهٍم طىيِّبىاتو أيًحلٍَّت ؽبىيمٍ )  (5)(أىًبظيٍلمو ًمنى الًَّذينى ىىاديكا حى
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. كحذؼي الصف، أبظيلمو عظيمو  :اؼبعن  جائزه كما قاؿ:  لفهم اؼبعنة أك أبظلمو أمَّ ظيلمو

ى تنبيهان عل اؼبسبَّبى كتقدـ السببي عل بػ)حرَّمنا(كيتعلق ، "غبمو أمَّ غبمو ميتَّبىعو ى "لقد كقعتي عل

وا عنو( أيحش الظلم كتقبيحنا لو كربذيرنا تيفيد تأكيد قيبح ة حاليَّ ة كىذه اعبمل (1)منو. )كأخذىم الربا كقد هني

 (2)اهلل عنو هبب أف ييبعىد عنو. قالوا: كالربا ؿبـر ُب صبيع الشرائع.ى إذ ما هن، أعلهم كسيوًء صنيًعهم

 السياؽ:ة ببلغ حنازاد أبو حياف قائبلن: موضِّ ك 

وجًب لتحرٙب الطيبات قي : كانوا كلما أحدثوا ذنبا حيرِّـى ة كُب ىذه اآلي
ي
 أيصِّلت أنواعي الظلًم اؼب

أصَّ ى أنواع ما ة كُب اؼبائدة مبهمة ب  ذيكرت نكر ، كأينًب ى ىينا تفصي  الطيبات، عليهم بعض الطيبات

 (3).(ذلك جزيناىم ببغيهم)لسبب. أقي : حرَـّ كٓب يػيفىصِّ  ا

ة "سور  بنيى آيىتى  ٌص"التناُب علم كبو النص بػ"ى ما ييسم إٔب كهبذا أشار أبو حيَّافو رضبو اهلل تعأب
ُب علم كبو ى حدِّ تعبي شيخى عل -ا كاميً  بعضها مع بعضو كتعانيًقهم. أم تى "ة اؼبائدة "سور ك "النساء

 -ر ؿبمود عبدالسبلـ شرؼ الدين متَّعنىا اهلل كصبيع تبلميذه بطيوؿ حياتو األستاذ الدكتو ة النص أضيل
 آمني.

 : -سياؽ اآليتني الكريبتني ة مبيَّنان ببلغ - كقاؿ الفخر الرازم رضبو اهلل تعأب
تشديده ئح الكاأرين كأأعاؽبم ذكرى عقيبو ؼبػَّا شرح أضائح أعماؿ اليهود كقبا كاعلم أنو تعأب

حرَـّ عليهم طيبات كانت  أما تشديده عليهم ُب الدنيا أهو أنو تعأب، ة الدنيا كُب اآلخر عليهم ُب تعأب
ى ما ىو كالًعلَّ  ٍب إنو تعأب.......ؽبم قب  ذلك.ة ؿبلَّلى   (4)ؽبذه التشديدات.ة اؼبػيوجبة بنيَّ

 قائبلن: كزاد الفخر رضبو اهلل تعأب
لم أما ظي ، كاإلعراض عن الدين اغبق، ظلم للخلقال ُب نوعني:ة كاعلم أفَّ أنواع الذنوب ؿبصور 

، اغبرص ُب طلب اؼباؿة ٍب إهنم مع ذلك ُب غاي، (كبصدِّىم عن سبي  اهلل) بقولو: ة اػبلق أإليو اإلشار 
وا عنوة أتار  كأكًلهم أمواؿ الناس ) كىو اؼبراد بقولو: ة بطريق الرشو ة كتار ، وبيىصِّلونو بالربا مع أهنم هني
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ة ىي الذنوب اؼبوًجبى ة أهذه األربع (1)(لكذب أكَّالوف للسحتلظبَّاعوف ) :يه قولو تعأبكنظً ، (بالباط 
 (2).ةللتشديد عليهم ُب الدنيا كُب اآلخر 

 : -ة ببلغية كزادنا أائد - كقاؿ السيد اآللوسي رضبو اهلل تعأب
إيذافه بكماؿ  (3)وافالعج . كالتعبي عنهم هبذا العنة )أبظلم من الذين ىادكا( أم تابوا من عباد

أم بسبب ظلمو ، إثر بياف عظمو بالتنوين التفخيميَّ ة اؽبائلة عظم ظلمهم بتذكي كقوعو بعد تلك التوب
هم ال ن قبلى مى اه كالنظائر صادرو عنهم حرَّمنا عليهم طيبات أيًحلَّت ؽبم كلً عن حدكد األشب عظيمو خارجو 

 (4)لشيء غيه كما زعموا.
 قائبلن:   تعأبسي رضبو اهلللو اآلكزاد

الظلم. كجىعىلىو ككذا ما عيًطف عليو ُب ى كىذا معطوؼ عل(كًبصىدِّىم عن سبي  اهلل كثيان...)

ـ اؼبعموؿ اؼبتقدِّ ى لدأع ما ييقاؿ: إف العطف عل -كما قاؿ بعض احملققني   -كىو ، الكشاؼ بيانان لو

ًىم" مكمى ، ييناُب اغبصر ن ىذا كمً ، تعلِّقان دبحذكؼ أبل إشكاؿ عليون جع ى "الظلم" دبعناه كجع ى "بصىدِّ

لؤلكؿ كما إذا  حصر دبا إذا ٓب يكن الثا٘ب بيانناييعلم زبصيص ما ذكره أى  اؼبعا٘ب من أنو ميناؼو لل

: ككذا خصَّصيوا ذلك دبا إذا ٓب يكن ، بذنبو ضربتي زيدان كبسيوًء أد بو" أإف اؼبراد أيو: ال بغي ذنبو  "قلتى

 (5)غي التقدٙب. اغبصر مستفادان من

 :إعادهتا ُب قولو تعأب كعدـً  ُب )كبصىدِّىم(ة ببيالباء السة ُب إعادل أخر ة كذكر اآللوسي أائد

 قاؿ: )كأخًذىم الربا(

كًبصىدِّىم عن سبي  اهلل() ُب قولو تعأب كأعيدت الباء ىينا يعن
(6) 

وا عنو( :د ُب قولو تعأبكٓب تػيعى  ًص ى بني اؼبعطوؼ كاؼبعطوؼ عليو دبا ألنو أي  )كأخذىم الربا كقد هني

 (1)ليس معموالن للمعطوؼ عليو كحيث أيًص  دبعمولو ٓب تػيعىد.
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 : اٌمشآْ اٌذى١ُ فٟ ث١بٔٗ أدىبَ اٌذ٠ْٛخ ِٓ ثالغ

األنبياء  رىم خاًبى خآى ريسلو عليهم الصلوات كالتسليمات كعل لقد أرس  اهلل سبحانو كتعأب

آلو ى يو أأض  صلواًت اهلل كأكـر ربيَّاتًو كتسليماتو كأعظم بركاتو كعلكمصدقان ؼبا بني يديو من الرس  عل

أمواؿ الناس ًمن ى ككاف من مقتضيات القياـ بالقسط اغبفاظ الكام  عل، كأصحابو ليقـو الناس بالقسط

 ُب كتابو الكرٙب كرسولو أفَّ اهلل سبحانو كتعأبل لذلك نر ، الضياع كانت ُب أيديهم أك أيدم اؼبقرتضني

ا بأمًر الدين اىتمامان غي عاًدمٍّ حىتة اهلل عليو كسلم ُب سنتو اؼبباركى صل ى أف رسوؿ اهلل صل قد اىتمَّ

إف كاف أه  ترؾ ماالن ، كاف يسأؿ: ى  عليو دىٍينه ة  جناز ى علة للصبلى اهلل عليو كسلم عند ما كاف ييدعى 

كاف ييصلِّي عليو كإال ال. كقد كىرىدى بذلك منو دىينو أك ىناؾ مىن يضمن عن اؼبيت أداء دىينو أل يػيؤىدَّ 

عنو قاؿ: كاف رسوؿ اهلل  عن جابر رضي اهلل تعأب منها ما ركاه أبو داؤد رضبو اهلل تعأب .ةأحاديث كثي 

 –اهلل عليو كسلم ى صل –أأيٌبى دبىيِّتو أقاؿ ، رج و ماتى كعليو دينه ى اهلل عليو كسلم ال ييصىلِّي على صل

ا ة أقاؿ أبو قتاد. صاحبكمى الوا: نعم ديناراًف قاؿ: صىل وا علق؟ أعليو دينه  األنصارم رضي اهلل عنو: نبي

ى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم. ألما أتح اهلل على عليو رسوؿ اهلل صلى عليَّ يا رسوؿ اهلل. قاؿ: أصىلَّ 

لىيَّ قضاؤه كمىن ترؾ ماالن ألورثتو.بكي ِّ مؤمنو ًمن نفسو أمن ترؾى دينان أعى  اهلل عليو كسلم قاؿ: أنا أكٔبى 
(2) 

عن عبداهلل بن عمرك بن العاص رضي اهلل عنو أفَّ  منو ما ركاه اإلماـ أضبد رضبو اهلل تعأب كأشد  

اهلل عليو كسلم قاؿ: ييغفر للشهيد كي   ذنبو إال الدين.ى رسوؿ اهلل صل
(3) 

 .لكرٙب بأساليب شىتالدين ُب نظمو اة أنبيى أكذلك القرآف اغبكيم قد دؿ عل

قاؿ  .ةكاحدة كمنها ثبلث مرَّاتو ُب آي، منها تكريره ُب آيتني من آيات اؼبواريث أربع مرَّاتو 

ًر ًمٍث ي حىظِّ اأٍلينٍػثػىيػىنٍيً أىًإٍف كينَّ ًنسىاءن أػىٍوؽى اثٍػنىتػىنٍيً أػىلىهينَّ  :تعأب دًكيٍم لًلذَّكى رىؾى  ثػيليثىا مىا تػى "ييوًصيكيمي اللَّوي ُب أىٍكالى

انىٍت كىاًحدى  ا الس ديسي فبَّا تػىرىؾى ًإٍف كىافى لىوي كىلىده أىًإٍف ٓبٍى يىكيٍن ة كىًإٍف كى ا النٍِّصفي كىأًلىبػىوىٍيًو ًلكي ِّ كىاًحدو ًمنػٍهيمى لىوي أػىلىهى

ييوًصي هًبىا أىٍك دىٍينو آبىاؤيكيٍم ة ًمٍن بػىٍعًد كىًصيَّ  أىؤًليمًِّو الس ديسي ة كىلىده كىكىرًثىوي أىبػىوىاهي أىؤًليمًِّو الثػ ليثي أىًإٍف كىافى لىوي ًإٍخوى 
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ا ًمنى اللًَّو ًإفَّ اة كىأىبٍػنىاؤيكيٍم الى تىٍدريكفى أىيػ هيٍم أىقٍػرىبي لىكيٍم نػىٍفعنا أىرًيضى  كىلىكيٍم ًنٍصفي مىا  *للَّوى كىافى عىًليمنا حىًكيمن

ييوًصنيى هًبىا أىٍك ة أىًإٍف كىافى ؽبىينَّ كىلىده أػىلىكيمي الر بيعي فبَّا تػىرىٍكنى ًمٍن بػىٍعًد كىًصيَّ  تػىرىؾى أىٍزكىاجيكيٍم ًإٍف ٓبٍى يىكيٍن ؽبىينَّ كىلىده 

ة ًد كىًصيَّ ا تػىرىٍكتيٍم ًمٍن بػىعٍ دىٍينو كىؽبىينَّ الر بيعي فبَّا تػىرىٍكتيٍم ًإٍف ٓبٍى يىكيٍن لىكيٍم كىلىده أىًإٍف كىافى لىكيٍم كىلىده أػىلىهينَّ الث ميني فبَّ 

لى  ا الس ديسي أىًإٍف  ة أىًك اٍمرىأى ة تيوصيوفى هًبىا أىٍك دىٍينو كىًإٍف كىافى رىجي ه ييورىثي كىبلى هيمى كىلىوي أىخه أىٍك أيٍخته أىًلكي ِّ كىاًحدو ًمنػٍ

رى ميضىارٍّ كىًصيَّ  هًبىا أىكٍ ى ييوصى ة كىانيوا أىٍكثػىرى ًمٍن ذىًلكى أػىهيٍم شيرىكىاءي ُب الثػ ليًث ًمٍن بػىٍعًد كىًصيَّ  ًمنى اللًَّو ة دىٍينو غىيػٍ

ًليمه" كىاللَّوي عىًليمه حى
(1) 

كاألخوات كقيَّدى تلك ة كاألبوين كاإلخو ، أركض األكالد القرآف اغبكيم بنيَّ  األكٔبة أفي اآلي

ٍب يػيقىسَّم ، ةالدين كتػينػىفَّذ الوصيل أأكَّالن يػيؤىدَّ  (يوصي هبا أك دينة من بعد كصي)الفركض كلها بقولو:

 اؼبياث.

بكونو من ، هامرأتو كقػىيَّدة ما يستحقو الرج  من ترك القرآف اغبكيم بنيَّ ة الثانية ككذلك ُب اآلي

ى ، كالدينأة هبا اؼبرأ يتوصة بعد كصي زكجها كقيَّده بكونو ة من تركة ما تستحقو اؼبرأ القرآف اغبكيمٍب بنيَّ

كقيَّده أيضان بكونو من ة مياث الكبلل القرآف اغبكيمٍب بني  ،إف أكصاىاة بعد أداء الدين كتنفيذ الوصي

حيث كاف من اؼبمكن أف يذكر ُب  -ا القيد ثانيان كثالثان كرابعان ييوًصي هبا أك دينو. أتكرير ىذة بعد كصي

 ُب الذكر اغبكيم.ة الدين كالوصية أنبيى علة أيو ألبلغ دالل - ةن كاحد ةن األكؿ أك ُب اآلخر مرَّ 

: كاعلم أف اؼبفيد من التكرير يأٌب ُب الكبلـ تأكيدان كتشديدان رضبو اهلل تعأبؿ ابن األثي كما قا

ُب مدحو أك ة بالشيء الذم كرَّرت أيو كبلمك إمَّا مبالغة العنايى علة كإمبا ييفعى  ذلك للدالل، من أمره

   (2)و أك غي ذلك.مِّ ُب ذى 

 كقاؿ أبو ىبلؿ العسكرم:

ىو شوب اإلهباز كاإلطناب كالفصيح العإب دبا دكف ذلك من القصد ككبلـ الفصحاء إمبا 

 توب شيء أيزداد نشاطو كتتوأَّر رغالعإب كليخرج السامع من شيءو إٔبى اؼبتوسط لييستىدىؿَّ بالقصد عل
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استعملوا التكرار ليتوىدَّد القوؿ للسامع. أيصرأوف ُب كجوه الكبلـ إهبازه كإطنابو حىت
(1) 

كلكن الشارح األكؿ ة الوصيى ال بيدَّ أالَّ نغف  عنو أفَّ الدين كلو أيخِّر ذكره علكىناؾ شيء آخر 

ى لًلنَّاًس مىا نػيزِّؿى ، لكتاب اهلل العزيز الذم قاؿ اهلل سبحانو ـباطبان إياه: ".... كىأىنٍػزىٍلنىا إًلىٍيكى الذٍِّكرى لًتيبػىنيِّ

إًلىٍيًهٍم كىلىعىلَّهيٍم يػىتػىفىكَّريكفى"
 )ُب العم (.ة الوصيى اهلل عليو كسلم قىدَّـ الدين على لإنو ص (2)

رسوؿ اهلل ى كجهو أنو قاؿ: قض ابن ماجو ُب سننو عن سيدنا عليٍّ كرَـّ اهلل تعأبل كما رك 

ييوًصي هبا أك دين.ة كأنتم تقرؤكهنا: "من بعد كصي، ةاهلل عليو كسلم بالدين قب  الوصيى صل
(3) 

قاؿ: أخربنا سفياف عن ىشاـ بن حيجيو عن طاؤس عن   تعأباإلماـ الشاأعي رضبو اهللل كرك 

 قب  اغبج كاهلل يقوؿ:ة ابن عباس رضي اهلل عنو أنو قي  لو: كيف تأمر بالعمر 

 ؟قب  الدينة أك الوصية إفَّ الدينى قب  الوصي ؟أقاؿ: كيف تقرؤكف (4)؟"ة "كأسبوا اغبج كالعمر 

ينً  ؟تبدؤكفقاؿ: أبأيِّهما ، قب  الدينة قالوا: الوصي  (5)قاؿ: أهو ذلك.، قالوا: بالدى

اؼبقاـ ُب ى أكاف من مقتضة الوصيٌ ى كىو أنو إف كاف أمر الدين مقدَّمان عل، كىنا ينشأ سؤاؿ

 ؟الظاىر ىذاى أؤلمِّ ًسرٍّ ببلًغيو خيولف مقتض، ُب النظم اغبكيمة الوصيى الظاىر أف ييقدَّـ الدين عل

 ؿ:قا، عن ىذا السؤاؿزـبشرم أجاب ال

: ًٓبى قيدِّمًت الوصي ـه عليها ُب الشريعى علة أإف قيلتى : ؼبػَّا كأنًت  ؟ةالدين كالدين ميقىدَّ قلتي

كيتعاظمهم ة الورثى كاف إخراجها فبا يىشيق  عل،  من غًي ًعوىضو ة للمياث ُب كوهنا مأخوذة مشبَّهة الوصي

 ألذلك ، أدائو إٔبة أإفَّ نفوسهم مطمئنخببلؼ الدين ، للتفريطة أكاف أداؤىا مظنَّ ، كال تطيب أنفسهم

 ة ءى بكلميكلذلك ج، إخراجها مع الدين إٔبة كجوهبا كاؼبسارعى الدين بعثان على قيدِّمت عل
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 . (1)، بينهما ُب الوجوبة "أك" للتسوي

 قاؿ (2)(آباؤكم كأبناؤكم ال تدركف أيهم أقرب لكم نفعان ) :ٍب زادنا النظم اغبكيم ُب قولو تعأب

 شرم رضبو اهلل تعأب :الزـب

أم ال تدركف  (كم ال تدركف أيهم أقرب لكم نفعان آباؤكم كأبناؤ )أكَّدى ذلك كرغَّب أيو بقولو:  ٍبيَّ 

 ؟منهم أمَّن ٓب ييوصً ى أىمىن أكصى ، من أنفع لكم من آبائكم كأبنائكم الذين يبوتوف

هلل كاف عليمان دبصاّب خلقو أم أرض ذلك أرضان إفَّ ا، نيًصبت نىصبى اؼبصدر اؼبؤكِّد (ة)أريض

 (3)حكيمان ُب ك  ما أرضى كقسَّم من اؼبواريث كغيىا.

أقط أك تقسيم اؼبياث أقط! أهذا ة توكيد ألمر الوصي (ةأريض) :لع َّ أحدان يظين  أف قولو تعأب

الف مقتض ًمن نيصيًب ة الكريبة ب  إف ىذا التوكيد يتعلق بكي ِّ ما ُب اآلي، اؼبقاـ من السياؽى الظن  ىبي

كوف الدين أنبها صبيعان ما قاؿ أبو حياف األندلسي رضبو ى  ب  إف فبا يدؿ عل,  كالدينة اؼبياث كالوصي

 :  (4).(هبا أك دينى يوصة من بعد كصي) :اهلل ُب تفسي قولو سبحانو كتعأب

أك دينو. كليس ة اؼباؿ بني ما ذيًكرى إمبا تكوف بعد خركج ما هبب إخراجيو بوىًصيَّ ة أف قسم :اؼبعن

لو ى كاؼبوصة ذىىبى من الورثة شيء قب  القسمة إذ لو ىىلىكى من الرتك، سواءن ة بالرتكة تعل ق الدين كالوصي

 (5).ةكال يسقط من الدين شيء هببلؾ شيءو من الرتك، ةالباقي بينهم بالشركى كيبق، جيمعان 

الدين ُب النظم اغبكيم: ى علة الوصيكما قاؿ أبو حياف أيضان مبينان السرَّ الببلغي ُب تقدٙب 

كإف كاف أداءي ، الدينى علة كقدَّـ الوصي، لزًمىو، (أك دينو ) :كمعن, هباى أكصى ة من بعد كصي :كاؼبعن

ـى عل  (6)إخراجها...ى بإصباعو اىتمامان هبا كبعثان علة الوصيى الدين ىو اؼبقدَّ
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 :كقاؿ ابن عاشور رضبو اهلل تعأب

كىو قيد يرجع ، أهو ظرؼه مستًقره ، اجملركر ُب موضع اغباؿ (هبا أك دينو كصى أ ةو من بعد كصيَّ )

ة كونو من بعد كصية  حسب تلك األنصباء لك و نصيبو حالى أم تقتسموف اؼباؿ عل، ةاعبم  اؼبتقدم إٔب

 (1)أك دين.

 كزاد ابن عاشور قائبلن كمبيِّنان السر الببلغي ؽبذا القيد:

 بعد ذًكر صنفني من الفرائض: (هبا أك دينى يوصة من بعد كصي)ء بقولو: ى كج

ألفَّ ىذين الصنفني كصنفو كاحد إذ كاف سببهما عمود ، أرائض األبناء كأرائض األبوين

ًمهاة الوصية أنبيى كاؼبقصد ىنا التنبيو عل, النسب اؼبباشر كإمبا ذيكر الدين بعدىىا تتميمان ؼبا يتعني ، كتقد 

سابق عن دين دائنو أموًقع  أيضان ألنَّو حقه ة الوصيى يتقدَّـ عل ولسامعني أنَّ اؼبياث مع علم اى تقديبو عل

كألج  ىذا االىتماـ كرَّرى اهلل ىذا القيد أربع مرَّاتو ُب ىذه اآليات.، موقع االحرتاس (أك دين)عطف 
(2) 

 دبا يدأع ذلكى كاالحرتاس عند الببلغيني ىو أف يكوف الكبلـ ؿبتًمبلن لشيءو بعيد أيؤتى 

ٍيًبكى زبىٍريٍج بػىٍيضىاءى ًمٍن غىٍيً سيوءو ) :االحتماؿ كقولو تعأب  أاحرتس سبحانو كتعأب (3)(اٍسليٍك يىدىؾى ُب جى

 (4)عن إمكاف أف يدخ  ُب ذلك البهق كالربص. (من غي سوء)بقولو: 
 ُّٟ اٌجالغ ٚ  فٟ خزُ ٘زااٌّضّْٛ ثمٌٛٗ ) اٌغشُّ َضبسٍّ  ُِ ِ ِ   ِص١ خً َغ١َْش  ٌُ  َٓ هللا  ٌُ َد١ٍِ ُ َػ١ٍِ هللا  َٚ   ) 

ًمنى اللًَّو كىاللَّوي عىًليمه ة غىيػٍرى ميضىارٍّ كىًصيَّ ): -بعد ذكر صبيع األنصباء  -ة ُب النهاي كقاؿ تعأب

ًليمه   (5)( حى

قاؿ البقاعي: كؼبا كاف اؼبيت قد ييضار  ؟بو ىذا اؼبضموف هلل مى تً ىذا الكبلـ الذم خي ة ما ببلغ

، لوة ال حقيق ينو دى أبو بً ، الو ألجنيبو م شيءو ىبرجو عنهم ظاىران أك باطنان كأف ييًقرَّ منأك بعضهم ب، كرثتو

ة مع ما تقدـ من اإلشار   (غي مضار)بالزجر عن ذلك بقولو: ة كاف لو بأنو استوأاه؛ ختم اآليأك بدين و 
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قولو مصدران ذلك ب ٍب أكَّدى  (1)(,أيهم أقرب لكم نفعا ال تدركف)بقولو: ة ذلك أكؿ القص إٔب

أم الذم لو األمر كل و مع تأكيده جبميع ما ُب اآليات تعظيما لؤلمر  (من اهلل ةن كصي)لػ"يوصيكم": 

 (2)بأكَّؽًبا كآخرىا.ة باكتناؼ الوصي

فبا - ما أسَّر البقاعي رضبو اهلل تعأبى عل - (من اهلل ةن مضارو كصي غيى )قولو ج َّ كعبل شانو:أ

 3.أك التسهيم" ظباه الببلغيوف "اإلرصاد

 (4)(كاهلل عليم حليم): نوبقولو ج  كعبل شأة اآلية أاصلة ببلغ

 :قاؿ البقاعي رضبو اهلل تعأب

ككاف ذلك خبلؼ مألوأهم كاف الفطاـ عن اؼبألوؼ ُب ، كؼبا بنيَّ سبحانو األصوؿ كأىصى ى النزاع

ى بقولو: "عليم" أم أبل ىبفة اغباؿ الوعظ بالرتغيب كالرتىيب أختم القصى اقتض :ةمن اؼبشقة الذرك 

أبل ييغرٌت ة "حليم" أهو من شأنو أف ال يعاج  بالعقوب، أك غيىاة عليو أمر من خالف بقوؿو أك أع و أك نيَّ 

ٓب ييًفلت أاحذركا غضب اغبليم. كُب الوصفني مع التهديد ة أإنو إذا أخذى بعد طوؿ األنا، بإمهالو

 (5).ةاستجبلبه للتوب

 .ةالكريبة آليىذا التذيي  لأما أبلغ كما أصب  
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كىفىريكا كىىىٍ  قبيىازًم ًإالَّ   كاصطبلحا أف هبع  قب  آخر الفقرة أك البيت ما يفهمهما عند معرأة الركم، كقولو تعأب: }ذىًلكى جىزىيٍػنىاىيٍم دبىا
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  :فٟ ث١بْ أدىبَ اٌذ٠ٓأطٛي آ٠خ 

 :قاؿ اهلل تبارؾ كتعأب

ٍينو ًإٔبى ) ايػىٍنتيٍم ًبدى ا الًَّذينى آمىنيوا ًإذىا تىدى نىكيٍم كىاًتبه بًاٍلعىٍدًؿ ى أىجى و ميسىما  يىا أىيػ هى أىاٍكتيبيوهي كىٍليىٍكتيٍب بػىيػٍ

ا عىلَّمىوي اللَّوي أػىٍليىٍكتيٍب كىٍلييٍمًلً  الًَّذم عىلىٍيًو اغبٍىق  كىٍليىتًَّق اللَّوى رىبَّوي كىالى يػىٍبخىٍس ًمٍنوي   كىالى يىٍأبى كىاًتبه أىٍف يىٍكتيبى   كىمى

ٍيئنا أىًإٍف كىافى الًَّذم عىلىٍيًو اغبٍىق  سىًفيهنا أىٍك ضىًعيفنا أىٍك الى يىٍستىًطيعي أىٍف يبًي َّ ىيوى أػىٍلييٍمًلٍ  كىلً  وي بًاٍلعىٍدًؿ ي  شى

اًلكيٍم أىًإٍف ٓبٍى يىكيونىا رىجيلىنٍيً أػىرىجي ه كىاٍمرىأىتىاًف فبٍَّن تػىٍرضىٍوفى ًمنى  ٍيًن ًمٍن رًجى اًء أىٍف تىًض َّ كىاٍستىٍشًهديكا شىًهيدى الش هىدى

انبيىا اأٍليٍخرى  انبيىا أػىتيذىكِّرى ًإٍحدى اءي ًإذىا مىا ديعي ل ًإٍحدى  وا كىالى تىٍسأىميوا أىٍف تىٍكتيبيوهي صىًغينا أىٍك كًبينا ًإٔبى كىالى يىٍأبى الش هىدى

ـي لًلشَّهىادى  ًلًو ذىًلكيٍم أىٍقسىطي ًعٍندى اللًَّو كىأىقٍػوى نىكيٍم  ةن حىاًضرى  ةن أىالَّ تػىٍرتىابيوا ًإالَّ أىٍف تىكيوفى ذًبىارى  كىأىٍدٗبى ة أىجى تيًديريكنػىهىا بػىيػٍ

 تىٍكتيبيوىىا كىأىٍشًهديكا ًإذىا تػىبىايػىٍعتيٍم كىالى ييضىارَّ كىاًتبه كىالى شىًهيده كىًإٍف تػىٍفعىليوا أىًإنَّوي أيسيوؽه أػىلىٍيسى عىلىٍيكيٍم جينىاحه أالَّ 

 (1)(ًبكيٍم كىاتػَّقيوا اللَّوى كىيػيعىلِّميكيمي اللَّوي كىاللَّوي ًبكي ِّ شىٍيءو عىًليمه 

ُب القرآف اغبكيم ُب ة ن الضياع نزكؿ أطوؿ آيالديوف كحفاظها مة مسألة أنبيى عل ؿ  ا يدي مَّ أمً 

 :ةصبىَّ ببلغيَّةو كأسرار نكات ى بأبلغ أسلوب قد اشتم  عل، بياف أحكامها

 .أاكتبوه(ى أج و مسم إذا تداينتم بدينو إٔبأمنها أنو ج  كعبل شأنو قاؿ: )

 نكتتني. ةُب ىذه اعبمل رضبو اهلل تعأبزـبشرم بنيَّ ال 

 .(ىأج و مسم ُب قولو: )إٔبة ين( كالثانيُب قولو: )بد :األكٔب

 :رضبو اهلل تعأب زـبشرمال قاؿ

: كما قاؿ, ذكر الدين إٔبة حاج " كأم  ى أج و مسم أإف قلت: ىبٌل قي : "إذا تداينتم إٔب

 ؟كٓب يق : "بدين"، "ل "داينتي أركى 

أف ييقاؿ: "أاكتبوا  إذ لو ٓب يذكر لوجىبى ، قلت: ذيًكرى ليجع الضمي إليو ُب قولو: )أاكتبوه(

. أإف قلت: ما أائد كألنو أبني لتنويع الدين إٔب، ألم يكن النظم بذلك اغبيسن، الدين"  ةمؤجَّ  كحاؿو
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كاألشهر ة م أف من حق األج  أف يكوف معلومان كالتوقيت بالسنعلى : ليي قلتي  ؟(ىقولو: )مسم
 (1)كاألياـ.

 :كما قاؿ ابن عاشور رضبو اهلل تعأب،  دماجأيو إ (ىأج  مسم ىذا قولو سبحانو )إٔبى إذان أعل

طلب تعيني اآلجاؿ للديوف لئبل يقعوا ُب اػبصومات كالتداعي ُب  (ىأج  مسم كقولو: )إٔب

ة النهاية من الزماف ؿبدكدة كاألج  مدَّ , (2)أأيدمج تشريع التأجي  ُب أثناء تشريع التسجي ، اؼبرادات

 أك ُب أثنائها.ة سباـ ذلك العم  عند انتهاء تلك اؼبدة لرغبة در ظرأان لعم و غي مطلوب أيو اؼبباة ؾبهول

 " قائبلن:ى"اؼبسم كزاد ابن عاشور ُب توضيح معن

أمنو أظباء األعبلـ كأظباء ، " حقيقتو: اؼبميز باسمو يبيزه عما يشاهبو ُب جنسو أك نوعوىك"اؼبسم

عند ة من األزماف اؼبعلومة قصد ربديده بنهايكإمبا يي ، ىنا مستعار للمعنيَّ احملدكد، " ىاؼبسم" ك، األجناس

أأطلق عليو ، و عن أمثالو إال بذلكليز يإذ ال  سب، أشيبِّو ذلك بالتحديد بوضع االسم جبامع التعيني، الناس

 (3).ةلفظ التسمي

 )كليكتب كاتب بينكم بالعدؿ( :كقولو تعأب

 :قاؿ البيضاكم رضبو اهلل تعأب

أمر ة ال يزيد كال ينقص كىو ُب اغبقيقة يكتب السوي كليكتب بينكم كاتب بالعدؿ من

 (4)موثوقان بو معدالن بالشرع. وء مكتوبى هب نو حىتيِّ للمتداينني باختيار كاتب أقيوو دى 

أمواؿ الناس من ى ىذا القيد ُب النظم اغبكيم االىتماـ باغبفاظ علة ُب زياد كالسر الببلغي  

 الضياع كدأع النزاع. كاهلل أعلم.

 )كال يأت كاتبه أف يكتب كما علمو اهلل أليكتب( :االىتماـ بذلك قولو تعأبة شدكمن 
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" ُب قولو تعأبة ا أائدنن بيػِّ م قاؿ اإلماـ البيضاكم رضبو اهلل تعأب )كال يأب كاتب(  :تنكي "كاتبو

 هلل( مث  ما)أف يكتب كما علمو ا قولو: )أف يكتب كما علمو اهلل(: كال يبتنع أحده من الكيتَّاب:ة كببلغ

 :كقولو تعأب،  أك ال يأب أف ينفع الناس بكتابتو كما نفعو اهلل بتعليمها، علمو اهلل من كتبو الوثائق

 (2)أمر هبا بعد النهي عن اإلباء عنها تأكيدان. (1))كأحسن كما أحسن اهلل إليك(

، فصي  دبا ال يزيد عليوأيضان بالتة الكتابة طريقالقرآف اغبكيم االىتماـ هبذا األمر بنيَّ ة كمن غاي

ُب اإلمبلء أقاؿ: )كليتق اهلل ربو ة كيبل يضر بصاحبو خبيان،  )كليمل  الذم عليو اغبق( كنبَّهو  :قاؿ تعأب

ربوبيتو ال ي مقتضاىا أف ال يعصيو كأف يتوك  عليو ة كذكره بصف، اهللل كال يبخس منو شيئان( أمره بتقو 

 عباد اهلل.ى عل كجورو  ةو كتسب خبيانكأف يسرتزقو رزقان حبلالن طيبان غي م

 :قاؿ أبو السعود رضبو اهلل تعأب

ع ما بني االسم اعبلي  كالنعت اعبمي  للمبالغ أم: كليٌتق ، ُب التحذيرة قولو: )كليتق اهلل ربو( صبًي

ييتػىوىقَّع كأما الكاتب أ، ةأإنو الذم يػيتػىوىقَّع منو خاص، الكاتب )شيئان(ى دكف الكتاب الذم يبليو على اؼبػيمل

كإمبا ، كقد أع  ذلك حيث أمر بالعدؿ، كما يتوقع منو النقص ألو أريد هنيو لنيًهيى عن كليهماة  منو الزياد

عى أيو بني األمر باالتقاء كالنهي عن البخس ؼبا أيو من الدكاعي إٔبى شدد ُب تكليف اؼبمل  حيث صبًي

 (3)عنو.ى اؼبنه

ُب توجيو األمر  األكٔب ,للنظم الكرٙبة مزيدة بأسرارو ببلغي كأأادنا ىنا ابن عاشور رضبو اهلل تعأب

 الكاتب: إٔبة بالكتاب

 ُب أمر اؼبتعاقدين باالستكتاب. كالعرب تعمد إٔبة الكاتب مبالغ قاؿ: أع  األمر بو إٔب

 كقوؽبم ُب األمر:،  ُب حصولوة مبالغة الوسيلة اؼبقصود أتنزلو منزل

بان" كُب النهي  أمتعلق أع ، ك تفع  كذا": "ال تنس ما أكصيتك" ك"ال أعرأنَّ "ليكن كلديؾ ميهىذَّ
                                                 

 77 -القصص  -1
 اؼبرجع نفسو. -2
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كأما أمر الكاتب أهو قولو: )كال يأب  ، الطلب ىو ظرؼ "بينكم" كليس ىذا أمران للكاتب

 (1)كاتب أف يكتب كما علمو اهلل أليكتب(

 ، )أليكتب( :ال ي أأادىا ابن عاشور ُب قولو تعأبة الثانية كالنكت

 قاؿ ابن عاشور:

( كىو تصريح دبقتضى لو: )أليكتب( تفريعه علكقو  النهي كتكرير لؤلمر ى قولو: )كال يأبى كاتبه

ا أيًعيدى لًيػيرىتَّبى عليو قولو: )كليمل  ، أهو يفيد تأكيد األمر كتأكيد النهي أيضان ، ُب قولو: )أاكتبوه( كإمبَّ

الذم عليو اغبق( لًبيعًد األمر دبا كليو.
(2) 

)كليتق اهلل( ك)كال ى ضميم الفاع  ُب ًأعلة ىي إعاد، فٌرد هبا ابن عاشورال ي تة الثالثة كالنكت

 قاؿ:، كجعليو إهبازان بديعان ى الكاتب دكف اؼبمل ( إٔبسيبخ

أفَّ ىذا النهي أشد تعل قان بالكاتب أإنو الذم قد ة كاتب بقرين  كوبتم  أف يعود الضمياف إٔب

أإذا ، اغبق كحقه لكبل اؼبتداينني  قولو: )منو( عائد إٔبيغف  عن بعض ما كقع إمبلؤه عليو. كالضمي ُب

 (3)كىذا إهباز بديع. .ةخبس منو شيئان أضرَّ بأحدنبا ال ؿبال

بعضهم كال سيما الديوف أمره ى حقوؽ بعض الناس على االىتماـ باغبفاظ علة كمن شد

 :للوىٌٕب بإمبلء الدين عند عجز من عليو اغبق ُب قولو تعأب سبحانو كتعأب

 ، بًاٍلعىٍدًؿ()أىًإٍف كىافى الًَّذم عىلىٍيًو اغبٍىق  سىًفيهنا أىٍك ضىًعيفنا أىٍك الى يىٍستىًطيعي أىٍف يبًي َّ ىيوى أػىٍلييٍمًلٍ  كىلًي وي 

 أحد اؼبتداينني كذلك أمر الوٕب أف يب  بالعدؿ. رر الكاتب أف يكتب بالعدؿ كال هبو ككما أم

)كاستشهدكا شهيدين من  :أقاؿ تعأب، ق أمرىم باالستشهاداغبة ُب التوثق حبفاظ ةن كزياد

اؼبؤمنني الذين قد كيجِّو إليهم اػبطاب ضمي اؼبخاطبني  الرجاؿ إٔبة ضاأُب إة ببلغية رجالكم(كىنا نكت

 :ُب قولو تعأبة الكريبة اآلية كاالستشهاد منذ بداية كاألمر بالكتاب

 .ة.( اآلي)يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدينو..

                                                 

 (3/101التحرير كالتنوير ) -1
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 (1).ةالتوثقة لزيادة الكتابعلى قاؿ ابن كثي: أمر باالستشهاد 

 :قاؿ الفخر الرازم رضبو اهلل تعأب

 .مسائ :...ة كُب اآلي

 ، ُب قولو: )من رجالكم( أيو كيجوهه ة اإلضاأ :ةالثانية اؼبسأل

 األكؿ: يعين ًمن أى  ًملَّتكم كىم اؼبسلموف.

 ار.الثا٘ب: قاؿ بعضهم: يعين األحر 

 (2).ةبسبب العدالة كالثالث: من رجالكم الذين تعتدكهنم للشهاد

 ،باستشهاد امرأتني مع رج  -عدـ توأر رجلني ة كاىتمامان بأمر االستشهاد أمرىم ُب صور 

اًء( :قاؿ تعأب   )أىًإٍف ٓبٍى يىكيونىا رىجيلىنٍيً أػىرىجي ه كىاٍمرىأىتىاًف فبٍَّن تػىٍرضىٍوفى ًمنى الش هىدى

 :بن كثي رضبو اهلل تعأبا قاؿ

 مى حكى ، كىذا مقيد، ُب الشهودة اشرتاط العدالى علة كقولو: )فبن ترضوف من الشهداء( أيو دالل

 (3)ق ُب القرآف من األمر باالشهاد من غي اشرتاط.ك  مطلى ى  عل بو الشاأعي رضبو اهلل تعأب

ز مرس  من قبي  إطبلؽ أيو ؾبا (ل)أف تض  إحدانبا أتذكر إحدانبا األخر  :كقولو تعأب

 :مبينا إعراب قولو تعأب رضبو اهلل تعأبزـبشرم كما قاؿ ال،  اؼبسببة السبب كإراد

الطريق" إذا ٓب  : "ض َّ نٍ بأف تنساىا. مً ة )أف تض  إحدانبا(: أف ال هتتدم إحدانبا للشهاد

 (4)أف تض .ة أم: إراد، أنو مفعوؿ لوى يهتد لو. كانتصابو عل

 از اؼبرس  قائبلن:ٍب شرح ىذا اجمل

 ؟أإف قلت: كيف يكوف ضبلؽبا مرادان هلل تعأب

: ؼبا كاف الضبلؿ سببان لئلذكار    كىم ينزلوف ك  كاحدو من السبب، كاإلذكار مسببان عنو، قلتي

 ةالضبلؿ اؼبسبب عنو اإلذكار إرادة كانت إراد،  اآلخر اللتباسهما كاتصاؽبماة كاؼبسبب منزل

                                                 

 (1/252ـبتصر تفسي ابن كثي ) -1
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كنظيه قوؽبم: "أعددتي , تإف ضلَّ ، لأف تيذكر إحدانبا األخر ة ادإر  أكأنو قي :، لئلذكار

 (1)."دأعوء عدكه أأي"أعددت السبلح أف هبك، "أف يبي  اغبائط أأدعموة اػبشب

مره أمران مؤكدان بأف يكتب  أك ، ةالكاتب من اإلباء عن الكتابى قد هن ككما أنو سبحانو كتعأب

)كال يأب  :أقاؿ تعأب، ةاد عن الشهادبد "من اإليشهج  ؾبده الى كذلك قد هن،  كما علمو اهلل

 .الشهداء إذا ما ديعوا(

 : زـبشرمقاؿ ال، أيضان ؾباز مرس  ُب تسميتهم "شهداء" باعتبار ما يكوفة كُب ىذه اعبمل

تنزيبلن ؼبا ، كقي  ؽبم "شهداء" قب  التحم ، كقي : ليستشهدكا، ة)إذا ما ديعوا( ليقيموا الشهاد

 (2)الكائن. ةييشارؼ منزل

ـه كل  ،  ةالكاتب عن اإلباء عن الكتابى كنه،  ةعن الشهاد ءالشهداء من اإلباى كىذا هن  و اىتما

 أمواؿ اؼبسلمني من الضياع.ى باغبفاظ علشديد 

)كال تسئموا أف تكتبوه  :قاؿ سبحانو كتعأب -ة ُب التأكيد بأمر الكتاب ةن مبالغ -ل أخر ة ٍب مر 

 .(أجلو صغيان أك كبيان إٔب

  :ُب قولو تعأبة بنكت كالبيضاكم كأبو السعود كغيىم رضبهم اهلل تعأبزـبشرم كأأادنا ىنا ال

 : وا( بدالن من "كال تكسلوا" قالوا)كال تسأم

اؼبناأق. كمنو اغبديث: "ال يقوؿ اؼبؤمن "كسلت". ة ألف الكس  صف، بالسأـ عن الكس  كن

ة يكسب لك  دينو صغيا أك كبي كتابان أردبا م َّ كثر  كهبوز أف يراد من كثرت مدايناتو أاحتاج أف

 (3)الكتب.

 رَّ كاإلشهاد مراران كتكراران بنيَّ لنا سً ة ليطف ربنا الكرٙب بعباده أنو بعد أمرىم بالكتابة كمن غاي

 قاؿ عزَّ بيرىانو كعمَّ نوالو:، ذلك كحكمتو

ـي لًلشَّهىادى   أىالَّ تػىٍرتىابيوا( كىأىٍدٗبى ة )ذىًلكيٍم أىٍقسىطي ًعٍندى اللًَّو كىأىقٍػوى

                                                 

 اؼبرجع نفسو -1
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 : بينا أسلوب القرآف اغبكيم ُب بياف األحكاـم :قاؿ اؼبراغي رضبو اهلل تعأب

ٍب ، القرآف يذكر األحكاـة كتلك سن، بعد ذكرىاة ُب األكامر كالنواىي اؼبتقدمة ٍب بني اغبكم 

 (1)يذكر أسرارىا كأوائدىا لتكوف أثبت ُب النفس كأثلج للقلب.

ل أم ذلك اغبكم أحر  :ةالكريبة من اآلية قائبلن ُب تفسي ىذه اعبمل اؼبراغي رضبو اهلل تعأب كزاد

 (2)كجهها.ى علة الشهادة إقامى كأىعوف عل، العدؿ بني اؼبتعاملنية بإقام

 :بقولو تعأب ومنالقرآف اغبكيم  ٍب استثن

نى ة حىاًضرى ة )ًإالَّ أىٍف تىكيوفى ذًبىارى    كيٍم أػىلىٍيسى عىلىٍيكيٍم جينىاحه أالَّ تىٍكتيبيوىىا(تيًديريكنػىهىا بػىيػٍ

 :قاؿ أبو السعود رضبو اهلل تعأب

ة حاضر ة أم لكن كقت كوف تداينكم أك ذبارتكم ذبار ، استثناء منقطع من األمر بالكتاب

ف ال أم أبل بأس بأ, كهناينكم بتعاطيهما يدان بيدو. )أليس عليكم جناح أال تكتبوىا(حبضور البدلني تدير 

تكتبوىا لبيعده عن التنازع كالنسياف.
(3) 

ُب الكتاب اغبكيم األمر باإلشهاد ة االىتماـ كاالحتياط ُب اؼبعامبلت اؼبالية شدى كفبا يدؿ عل

 .)كأشهدكا إذا تبايعتم( :التبايع ُب قولو تعأبى علل أخر ة مر 

اجزان أك كالئان ألنو أحوط ن، التبايع مطلقان ى أمر باإلشهاد عل :رضبو اهلل تعأبزـبشرم قاؿ ال

ة كهبوز أف يراد: كأشهدكا إذا تبايعتم ىذا التبايع يعين التجار , يقع من االختبلؼى كأبعد فبا عس

 (4).ةأف اإلشهاد كاؼو أيو دكف الكتابى عل .ةاغباضر 

 قولو ج  كعبل شأنو: وكمن أبلغ إهباز كألطف

 عىليوا أىًإنَّوي أيسيوؽه ًبكيٍم()كىالى ييضىارَّ كىاًتبه كىالى شىًهيده كىًإٍف تػىفٍ  

 :رضبو اهلل تعأبة قاؿ ابن عطي

                                                 

 (3/76تفسي اؼبراغي ) -1
 سواؼبرجع نف -2
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 )كال يضارَّ كاتب كال شهيد( :قولو تعأب كاختلف الناس ُب معن

 كطاؤس كابن زيد كغيىم:ة أقاؿ اغبسن كقتاد

 أكة الكاتب بأف يكتب ما ٓب يبي ى عليو كال ييضار الشاىد بأف يزيد ُب الشهاد كال يضارَّ  :اؼبعن

 (1)ال يضار الكاتب كالشاىد بأف يبتنعا. كقاؿ مثلو ابن عباس كؾباىد كعطاء إال أهنم قالوا:، ينقص منها

 قائبلن: رضبو اهلل تعأبة كزاد ابن عطي

" عل، كلفظ الضرر يػىعيم  ىذا كالقوؿ األكؿ (2)قاؿ القاضي أبو ؿبمد: ىذين ى كاألص  ُب "يضارَّ

كقاؿ ابن عباس أيضان ، ةحفتالة كقع اإلدغاـ كأتحت الراء ُب اعبـز ػبًًفَّ القولني "يضارًر" بكسر الراء ٍب 

كاتبه كال شهيد بأف يؤذيو طالب   كال يضارَّ  :ةاآلي كطاؤس كغيىم: معنل كؾباىد كالضحاؾ كالسد

 اكتب ٕب أك اشهد ٕب" ُب كقت عيذرو أك شغ و للكاتب كالشاىد أإذا اعتذر ا أيقوؿ: "ة أك الشهادة الكتب

إذ ىو من اثنني ة كقاؿ: "خالفتى أمر اهلل ككبو ىذا من القوؿ. كلفظ اؼبضارَّ ، رنبا حرَّجى كآذانبابعذ

 (3)ىذا اؼبعا٘ب كيل ها.ى يقتض

من النظم اغبكيم قد أأادت ُب نفس الوقت معا٘ب ة كاحدة أهذا من أصب  إهبازو كألطفو أف كلم

 ك و منها حق.ة  كإرادة كل ها مقصود  شىتَّ 

 :ابن عاشور رضبو اهلل تعأبكما قاؿ 

ٍلمىٍكتيوبي لىوي نػىٍهيه عىًن اٍلميضىارًَّة كىًىيى ربىٍتىًم ي أىٍف يىكيوفى اٍلكىاًتبي كىالشًَّهيدي مىٍصدىرنا ًلئٍلًٍضرىاًر، أىٍك أىٍف يىكيوفى ا
رنا ًلئٍلًٍضرىاًر: أًلىفَّ ييضىارَّ وبىٍتىًم ي اٍلًبنىاءى لًلٍ  ًذًه اٍلمىادًَّة ىينىا كىاٍلمىٍشهيودي لىوي مىٍصدى ٍعليوـً كىلًٍلمىٍجهيوًؿ، كىلىعى َّ اٍخًتيىارى ىى مى

ـي ميوىجَّهنا أػىييٍحمى ي عىلىى ًكبلى مىٍعنػىيػىٍيًو ًلعىدىـً تػىنىاًأيهً  ا ًمٍن مىٍقصيوده، اًلٍحًتمىاؽًبىا حيٍكمىنٍيً، لًيىكيوفى اٍلكىبلى مىا، كىىىذى
اًز. ٍعجى ٍضرىارً كىقىٍد أىخىذى  ...كىٍجًو اإٍلً ًثيىةن تػىتػىفىرَّعي عىًن اإٍلً امنا كى اتًًو اآٍليىًة أىٍحكى  (4).أػيقىهىاؤينىا ًمٍن ىى

أنو قد ىناييبلحظ فبا (كىًإٍف تػىٍفعىليوا أىًإنَّوي أيسيوؽه ًبكيمٍ ) :الكاتب كالشهيد قاؿ تعأبة كبعد النهي عن مضارَّ 
  ؟)أإنو أسوؽ بكم( :الضمي ُب قولو تعأب كما مرجع ؟ُب ذلك ، "تفعلوا" أما السرحيًذؼ مفعوؿ الفع 
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 :قاؿ البقاعي رضبو اهلل تعأب

)كإف تفعلوا( أم ما هنيتكم عنو من الضرار كغيه )أإنو أسوؽ( أم: خركج )بكم( عن الشرع 

 (1).ة"أعوؿ" تأكيد كتشديد ُب النذار ة كُب صيغ :قاؿ اغبرأب، الذم هنجو اهلل لكم

)كىاتػَّقيوا اللَّوى كىيػيعىلِّميكيمي  :ُب قولو تعأبة ثبلث مرات ُب آخر اآلية اعببلل اسمي  رى رِّ كيبلحظ أنو قد كي 

 .اللَّوي كىاللَّوي ًبكي ِّ شىٍيءو عىًليمه(

 :قاؿ بيضاكم رضبو اهلل تعأب

كعده ة كالثاني، لالتقو ى حث  عل أإف األكٔب، "اهلل" ُب اعبم  الثبلث الستقبلؽباة كرر لفظ

 (2).ةتعظيم لشأنو كألنو أدخ  ُب التعظيم من الكناي ةبإنعامو كالثالث

 :كقاؿ أبو السعود رضبو اهلل تعأب

استقبلؿ ك  منها ى كللتنبيو علة اؼبهابة كتربية ُب اعبم  الثبلث إلدخاؿ الركعة كيرِّر لفظ اعببلل

 (3)". لشأنو تعأبتعظيم "ة كعد باإلنعاـ كالثالثة كالثانيل التقو ى حث عل أإف األكٔب، حيالوى عل دبعن

 :ِغأٌخ اٌش٘ٓ 

ا ال يتوأر أسباب الكتاب ة ُب اآليليوحظ كاإلشهاد كما ة كقد أيٌكد أمر الكتاب -كاإلشهاد ة كردبَّ

 :أيضان أقاؿ تعأبة ىذه اؼبشكل أقد ح  الذكر اغبكيم -ة السابق

اتًبنا أىرًىىافه مىٍقبيو ى كىًإٍف كيٍنتيٍم عىلى ) ديكا كى أىًإٍف أىًمنى بػىٍعضيكيٍم بػىٍعضنا أػىٍليػيؤىدِّ الًَّذم ة ضى سىفىرو كىٓبٍى ذبًى

ًنى  ا أىًإنَّوي آًٍبه قػىٍلبيوي كىاللَّوي دبىا تػىٍعمىليوفى عىًليمه ة رىبَّوي كىالى تىٍكتيميوا الشَّهىادى  أىمىانػىتىوي كىٍليىتًَّق اللىوى اٍؤسبي  (4)(كىمىٍن يىٍكتيٍمهى
 : عفش(ٝ )ٚإْ وٕزُ ػٍ:ٝاٌغشض ِٓ لٌٛٗ رؼبٌ

 رضبهما اهلل تعأب ؾجواز الرىن ُب اغبضر كجوازه ُب السفر إال ؾباىد كالضحاى علة صبيع األئم

اهلل عليو ى لوا بأٌف رسوؿ اهلل صلدكلكن غينبا أقد استة بظاىر اآلي نيً لَّ أقد قٌيدا جوازه بالسفر مستدً 

 .ةاؼبنور ة ن درعو عند يهودم ُب اؼبدينرىكسلم قد 

                                                 

 (4/159نظم ) -1
 ( كأراد اؼبفسر بالكناية الضمار مكاف اإلظهار. )الباحث(1/165تفسي البيضاكم ) -2
 (1/271تفسي أيب السعود ) -3
 (284) –البقرة  -4
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 ؟ةالكريبة ىذا الشرط ُب اآلي ُبة إذان أما اغبكم

 :رضبو اهلل تعأب  زـبشرمقاؿ ال

: ٓب شيرًطى السفر ُب االرهتاف كال ىبتص   ى بو سفر دكف حضر كقد رىن رسوؿ اهلل صل أإف قلتى

 ؟اهلل عليو كسلم درعو ُب غي سفر

: ليس الغرض ذبويز االرهتاف ُب السفر خاص الكتب  إلعوازة كلكنَّ السفر ؼبا كاف مظن، ةقلتي

بأف ييقيم التوثيق باالرهتاف مقاـ ، سفرى حفظ اؼباؿ من كاف عل سبي  اإلرشاد إٔبى أيًمرى عل، كاإلشهاد

 (1)التوثق بالكتب كاإلشهاد.

 و( تى انػى مى ن أى سبيً أمن بعضكم بعضان أليؤدِّ الذم أٍ أإف ) :كقاؿ تعأب

 ِعشُّ رغ١ّخ اٌذ٠ٓ أِبٔخً:

ًيًن أمانة ما سر  تسمي   ؟ةالتكوف مضمونة كاألمان غم أنو مضموفر ة الدَّ

 :رضبو اهلل تعأبزـبشرم قاؿ ال

كأف يؤدِّم إليو اغبق الذم ، والدائن بو كأمًنو منو كائتمانو لأف يكوف عند ظٌن ى حث  اؼبديوف عل

 (2)ؾ االرهتاف منو.برت " كىو مضموف الئتمانو عليو ة ائتمنو عليو ألم يرهتن منو. كظبيِّيى الدين "أمان

أقاؿ: ، لحبفظ أمواؿ الناس أنو أمر اؼبديوف بالتقو اغبكيم الذكر ل كمن االىتماـ الشديد لد

 .)كليتق اهلل ربو(

 :قاؿ أبو السعود رضبو اهلل تعأب

من ة الربوبية كًصفى ة كُب اعبمع بني عنواف األلوىي، ةحقوؽ األمانة )كليتق اهلل ربو( ُب رعاي

 (3).ىالتأكيد كالتحذير ما ال ىبف

ى الوعيد ؼبن كتمهاة ج  ؾبده عن كتماف الشهادى ٍب هن كمن ة قاؿ: )كال تكتموا الشهاد, كبنيَّ

 .يكتبها أإنو آٍبه قلبو(

 :قاؿ البيضاكم رضبو اهلل تعأب
                                                 

 (1/328الكشاؼ ) -1
 (1/329الكشاؼ ) -2
 (1/272إرشاد العق  السليم إٔب مزايا الكتاب الكرٙب ) -3
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أنفسهم. )كمن ى شهادهتم علة كالشهاد، أيها الشهود أك اؼبدينوف (ة)كال تكتموا الشهاد

القلب ألف الكتماف  خرب "إفَّ" كإسناد اإلٍب إٔبة كاعبمل، أك قلبو يأٍب يكتمها أإنو آٍب قلبو( أم: يأٍب قلبو

ككأنو ، كأأعالو أعظم األأعاؿ، أإنو رئيس األعضاء، ةأك للمبالغ .ةكاألذف زانية كنظيه: العني زاني، مقرتأو

قي : سبكَّنى اإلٍب ُب نفسو كأخذ أشرؼ أجزائو كأاؽ سائر ذنوبو.
(1) 

 (2)برىانو: )كاهلل دبا تعملوف عليم( و عزَّ قولي ة ريبالكة اآلية كجاءت أاصل

 (3): هتديده تعأب  قاؿ البيضاكم رضبو اهلل

 :كقاؿ الثعاليب رضبو اهلل تعأب

كإف كاف لفظها يػىعيم  الوعيد كالوعد.، )كاهلل دبا تعلموف عليم( توع ده 
(4) 

 

ب الثالث إف شاءاهلل تعأب .بتوأيق اهلل سبحانو كتعأب  قد ًبَّ الباب الثا٘ب كسيليو البا

                                                 

 (1/165أنوار التنزي  كأسرار التأكي  ) -1
 283 -البقرة  -2
 اؼبرجع نفسو -3
 (1/556اعبواىر اغبساف ُب تفسي القرآ، ) -4
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 ػٓ اإلٔفبق ٗدذ٠ضاٌمشآْ اٌذى١ُ فٟ خ ِٓ ثالغاٌجبة اٌضبٌش:

 -: فصولة وفيو ثالث

 اإلنفاق واألمر بو.ة القرآن الحكيم في بيان أىمية الفصل األول: من بالغ 

 القرآن الحكيم في ذم البخل واإلمساك.ة الفصل الثاني: من بالغ 

 قرآن الحكيم في بيان أحكام اإلنفاق.الة الفصل الثالث: من بالغ 
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، ُب األمر باإلنفاؽ كبياف أنبيتو كالرتغيب أيو، من اآلياتكبي قد كرد ُب القرآف اغبكيم عدد  

 كُب بياف أحكامو.، كُب ذـ البخ  كاإلمساؾ

 اإلٔفبق ٚاألِش ثٗخ فٟ ث١بْ أ١ّ٘اٌمشآْ اٌذى١ُ خ اٌفصً األٚي: ِٓ ثالغ

من الباب األكؿ أف عددا كبيا من آيات القرآف اغبكيم قد دؿ ُب الفص  األكؿ لوحظ قد 

 ةو ا طريقبأيبِّ  -اؼباؿ ُب نظر القرآف اغبكيم أف هبمع اإلنساف ة أه  اؼبراد بأنبي، اؼباؿة أنبيى علة بليغة دالل

 ؟الناسل  كثيا كيبسكو عنده كيصبح من أثر ماالن  -

ف يكتسب ماال حبلال طيبا ليؤدم بو ما هبب ب اإلنساف ُب أب  القرآف اغبكيم إمبا رغَّ ، كبل

ى كما قاؿ رسوؿ اهلل صل،  اهلل سبحانو كتعأب ةكحقوؽ العباد كينفقو ُب سب  مرضاعليو من حقوؽ اهلل 

 عليو كسلم:  اهلل تعأب

ًتًو ُب اغبٍى ى الى حىسىدى ًإالَّ ُب اثٍػنىتػىنٍيً رىجي و آتىاهي اللَّوي مىاالن أىسىلَّطىوي عىلى  ة قِّ كىرىجي و آتىاهي اللَّوي ًحٍكمى ىىلىكى

أػىهيوى يػىٍقًضي هًبىا كىيػيعىلِّميهىا.
(1) 

 :ٝاإلٔفبق لٌٛٗ رؼبٌخ فٟ ث١بْ أ١ّ٘ح ِٓ ا٠٢بد اٌٛاسد

فبَّا كى ة ( الًَّذينى يػيٍؤًمنيوفى بًاٍلغىٍيًب كىييًقيميوفى الصَّبلى 2لًٍلميتًَّقنيى )ل ( ذىًلكى اٍلًكتىابي الى رىٍيبى ًأيًو ىيدن 1) آب

( أيكلىًئكى 4ىيٍم ييوًقنيوفى )ة ( كىالًَّذينى يػيٍؤًمنيوفى دبىا أيٍنزًؿى إًلىٍيكى كىمىا أيٍنزًؿى ًمٍن قػىٍبًلكى كىبًاآٍلًخرى 3رىزىقٍػنىاىيٍم يػيٍنًفقيوفى )

ٍم كىأيكلىًئكى ىيمي اٍلميٍفًلحيوفى)ل ىيدن ى عىلى   (2)(5ًمٍن رىهبًِّ

ؼ اإلنفاؽ حيث إنو مفتتح كتاب اهلل العزيز الذم عرَّ ة يأنبى علة أما أبلغ ىذه اآليات دالل

اؼبهتدين بالقرآف  -ؼ ج  كعبلشأنو اؼبتقني ٍب عرَّ ، للمتقنيل أيو القرآف اغبكيم بأنو ىد سبحانو كتعأب

أكأنو ج  كعبل شأ نو جع  ، كفبا رزقهم اهلل ينفقوفة بأهنم الذين يؤمنوف بالغيب كيقيموف الصبل -

الذين  ر سبحانو كتعأبالىتداء بالقرآف اغبكيم. ٍب بشَّ من شركط اسبي  اهلل شرطا  إنفاؽ اؼباؿ ُب

ٍب من ، من رهبم ككوهنم ىم اؼبفلحنيل ىدى بكوهنم عل -ال ي منها اإلنفاؽ -ينجزكف تلك الشركط 

                                                 

 (416/  3) -اإلماـ البخارم رضبو اهلل تعأب بركاية ابن مسعودرضي اهلل تعأب عنو )صحيح البخارم  أخرجو -1
 5 – 1البقرة:  -2



 انفصم األول –انباب انثانج 

321 

 

طرُب ببلغتو أيضا أنو استخدـ أسلوب القصر ُب تبشيىم بالفبلح بأف قصر الفبلح عليهم بتعريف 

ة استخدـ ؽبم اسم اإلشار  -تنويها بشأهنم  -ليس ىذا أقط ب  ك, كاستخداـ ضمي الفص ة ملاعب

كُب جع  اسم ، مكانتهم عند رهبمة علو شأهنم كرأع إٔبة للقريب إشار ة للبعيد مكاف اسم اإلشار 

كىو ، غي  أيضا سر ببل(من رهبم كأكلئك ىم اؼبفلحوفل ىدى أكلئك عل) :مسنداإليو ُب قولو تعأبة اإلشار 

 .ؼبا بعدهة قب  اسم اإلشار ة األكصاؼ اؼبذكور ة اإلشعار بعليَّ 

 :كما قاؿ القزكيين رضبو اهلل تعأب

إذاذيكرقب  اؼبسند إليو مذكور  -زه أكم  سبييز.... كإما للتنبيو أإما لتميية كإف كاف باإلشار 

 1. ج  تلك األكصاؼر باكتسابو من أجدية أف ما يرد بعد اسم اإلشار ى عل -كعيقِّب بأكصاؼ

ة أأاد اسم اإلشار (من رهبم كأكلئك ىم اؼبفلحوفل ىدى )أكلئك عل :قولو تعأبُب  لككذأ 

 من رهبم كالفبلح.ل اؼبقصود من اختصاص اؼبذكورين قبلو باستحقاؽ اؽبدى علة الداللة زياد

 :كقاؿ التفتازا٘ب رضبو اهلل تعأب

أم ، أنو جدير دبا يرد بعده من أجلهاى عل - عند تعقيب اؼبشار إليو بأكصاؼ -أك للتنبيو 

كبو: )الذين يؤمنوف بالغيب كيقيموف حقيق بذلك ألج  األكصاؼ ال ي ذكرت بعد اؼبشارإليو 

ب اؼبشار إليو كىو )الذين عقَّ , من رهبم كأكلئك ىم اؼبفلحوف(ل ىدى قولو )أكلئك عل إٔب(ةالصلو 

أف ى تنبيها علة ٍب عرَّؼ باإلشار .كغيذلكة الصبلة اممن اإليباف بالغيب كإقة بأكصاؼ متعدد (يؤمنوف

عاجبل كالفوز بالفبلح آجبل من أج  ل اؽبدى أكلئك(كىو كوهنم علاؼبشار إليهم أحقاء دبا يرد بعد )

 2.ةاتصاأهم باألكصاؼ اؼبذكور 

ُب قولو:  -إليهم ة اؼبضاأ -ربوبيتو ة ذاتو األقدس باستئثار صف أهم أيضا بنسبتهم إٔبكشرَّ 

ٍم( بدؿ أف يقوؿ: " أكلئك علل ىيدن ى )أيكلىًئكى عىلى   كما قاؿ الببلغيوف: ،  من اهلل"ل ىدى ًمٍن رىهبًِّ

                                                 

 .45-43اإليضاح ُب علـو الببلغة ص  - 1
 48ـبتصراؼبعالين لسعدالدبن التفتازا٘ب ص  - 2
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كإما ، إحضاره ُب ذىن السامع طريق أخصر منها أإما ألنو ليس للمتكلم إٔبة كإف كاف باإلضاأ

 (1)لتضمنها تعظيما لشأف اؼبضاؼ إليو.

 ؟اإلنفاؽ من ىذا األسلوب اغبكيمة يأنبى علة كأبلغ دالل أأم شيء يكوف أدؿَّ 

)كفبا رزقناىم  :ُب قولو تعأب، أيضال أخر ة ىنا نكات ببلغي رضبو اهلل تعأبزـبشرم كذكر ال

 قاؿ: ، ينفقوف(

، اهلل نفسو لئلعبلـ بأهنم ينفقوف اغببلؿ الطلق الذم يستأى  أف يضاؼ إٔب كإسناد الرزؽ إٔب

عنو. كقٌدـ مفعوؿ ى ا عن اإلسراؼ كالتبذير اؼبنهؽبم ككفا ة صيانة بعيضي"من" الت رزقان منو. كأدخ ى ى كيسمَّ 

 (2)كأنو قاؿ: كىبصوف بعض اؼباؿ اغببلؿ بالتصٌدؽ بو.،  كونو أىمى  علة الفع  دالل

 ؟ةالكريبة كاإلنفاؽ أنواع كأصناؼ أما ىو اؼبراد من اإلنفاؽ ُب ىذه اآلي

 أيضا: زـبشرم قاؿ ال

كأف تراد ىي ، ةكشقيقتها كىي الصبلة القرتانو بأخت الزكا، ةاؼبفركض ةكجائز أف يراد بو الزكا

 (3)ق.جمليئو مطلقان يصلح أف يتناكؿ ك  منفى ، كغيىا من النفقات ُب سبي  اػبي

 قاؿ: ، التفسية ألئمة أقواال ـبتلفة كذكر ابن عطي

قاؿ ابن  غي ذلك. كما ندهبم إليو منة ك)ينفقوف( معناه ىنا يؤتوف ما ألزمهم الشرع من زكا

قاؿ الضحاؾ: ىي  ُب اعبهاد.ة ُب النفقة احتسابان ؽبا. كقاؿ غيه: اآلية عباس: )ينفقوف( يؤتوف الزكا

ة قاؿ ابن مسعود كابن عباس أيضان: ىي نفق قدر ييٍسرىم.ى اهلل عز كج  عل بوف هبا إٔبكانوا يتقرَّ ة  نفق

       (4)ٌم اعبميع. كىذه األقواؿ سبثي  ال خبلؼ.تعة قاؿ القاضي أبو ؿبمد: كاآلي أىلو.ى الرج  عل

دكف ة ؼبا ٓب ىبصِّصها بنفق ألف اهلل سبحانو كتعأب، الباحث إٔب كقوؿ القاضي أيب ؿبمد أحب  

 كاهلل أعلم.كمأمور هبا ُب الشرع.ة أف لبصِّصها ببعض صورىا ككل ها نفقات مطلوب إٔبة غيىا أأم  حاج
 :ٝ أ١ّ٘خ اإلٔفبقا٠٢خ اٌشاثؼخ اٌذاٌخ ػٍ

                                                 

 (48/  1) -اإليضاح ُب علـو الببلغة  -1
 (23/  1) -الكشاؼ  -2
 رجع نفسو.اؼب -3
 (20/  1) -احملرر الوجيز  -4
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 :اإلنفاؽ قولو تعأبة أنبيى بأسلوهبا البليغ علة كمن اآليات الدال

ٍغًرًب كىلىًكنَّ اٍلربَّ مىٍن آمىنى بًاللًَّو كىاٍليػىوٍ ) ـً اآٍلًخًر لىٍيسى اٍلربَّ أىٍف تػيوىل وا كيجيوىىكيٍم ًقبى ى اٍلمىٍشرًًؽ كىاٍلمى

ًئكى  كىاٍلمىسىاًكنيى كىاٍبنى السًَّبيً  ى كىاٍليىتىامى  حيبًِّو ذىًكم اٍلقيٍرىبى ى اٍلمىاؿى عىلى ى يِّنيى كىآتى كىاٍلًكتىاًب كىالنَّبً ة كىاٍلمىبلى

ـى الصَّبلى  كىاٍلميوأيوفى بًعىٍهًدًىٍم ًإذىا عىاىىديكا كىالصَّاًبرًينى ُب اٍلبىٍأسىاًء ة الزَّكىاى كىآتى ة كىالسَّائًًلنيى كىُب الرِّقىاًب كىأىقىا

قيوا كىأيكلىًئكى ىيمي اٍلميتػَّقيوفى  رَّاًء كىًحنيى اٍلبىٍأًس كىالضَّ   (1).(أيكلىًئكى الًَّذينى صىدى

ى  رد علأإنو أكالا ، بأبلغ أسلوب من أعماؿ الربِّ ة عشر القرآف اغبكيم  بنيَّ ة اعبامعة ُب ىذه اآلي

قاؿ: )لىٍيسى ، من أسس الربة دو قب  اؼبشرؽ كاؼبغرب ُب العباأى  الكتاب ما كانوا يزعموف من كوف التوج  

زعمهم الباط : )كىلىًكنَّ اٍلربَّ مىٍن ى اٍلربَّ أىٍف تػيوىل وا كيجيوىىكيٍم ًقبى ى اٍلمىٍشرًًؽ كىاٍلمىٍغًرًب(.ٍب قاؿ استدراكا عل

ًئكى   (ةحيبًِّو.....اآليى عىلى اٍلمىاؿى ى كىاٍلًكتىاًب كىالنًَّبيِّنيى كىآتى ة آمىنى بًاللًَّو كىاٍليػىٍوـً اآٍلًخًر كىاٍلمىبلى

من ل أعماؿ أخر ة ٍب ذكر بعده شباني، حبوى بإيتاء اؼباؿ عل بدأ باإليباف كثٌن  أفي ذكر أمور الربِّ 

أيكلىًئكى الًَّذينى  :قاؿ تعأب، ىعظمل القائمني بتلك األعماؿ ببشر  ٍب بشر سبحانو كتعأب، أعماؿ الرب

قيوا كىأيكلىًئكى ىيمي اٍلميتػَّقيوفى   (2).صىدى
للبعيد كأسلوب القصر بتعريف طرُب ة ؽبم اسم اإلشار  القرآف اغبكيم استخدـل أخر ة أهنا مر 

ن ال ي م -القائمني بأمور الربى علل ـ ضمي الفص . أقصر االتصاؼ بالصدؽ كالتقو كاستخدة اعبمل

 اإلنفاؽ.ة أنبيى علة أبلغ دالل كأيو -بينها إيتاء اؼباؿ 

 اإلنفاؽ.ة أنبيى علة و أبلغ داللكلو أية  كما أف أسلوب اآلي

 :قاؿ البيضاكم رضبو اهلل تعأب

ٍغًرًب.) كاػبطاب ألى  ، " ك  أع  مرضو ( "اٍلربٌ لىٍيسى اٍلربَّ أىٍف تػيوىل وا كيجيوىىكيٍم ًقبى ى اٍلمىٍشرًًؽ كىاٍلمى

، قبلتو لتوجو إٔبأف الرب ىو اة ك  طائفى  كادع، لتحني حوِّ ة الكتاب أإهنم أكثركا اػبوض ُب أمر القبل

كلكن الرب ما بينو اهلل كاتبعو اؼبؤمنوف. كقي  ، عليهم كقاؿ ليس الرب ما أنتم عليو أإنو منسوخ أرد اهلل تعأب
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ـ   أك ليس الرب العظيم الذم وبسن أف تذىلوا  ة،أم ليس الرب مقصوران بأمر القبل، كللمسلمني ؽبم عا

  (1)بشأنو عن غيه.

آرَ :ٝرؼبٌِؼٕٝ لٌٛٗ  َٚ بَي َػٍَ اٌْ ٝ ) َّ ٝ)ِٗ  : ُدج 

 ؟ (حبوى عل) ما معن

 :قاؿ ابن عاشور رضبو اهلل تعأب

 (2)(لىيدى أيكلًئكى عىلاًؿ ًمٍث ى )ؾبىىازه ُب التَّمىك ًن ًمٍن حيبِّ اٍلمى  (حيبِّوً ى )عىل" ُب قػىٍولًًو: ى ك"عىل

ا اٍلمىقىاـً لًلتػٍَّنًبيًو عىلى  ًلمى ة اأٍلىٍحوىاًؿ ًمٍن مىًظنَّ  أىبٍػعىدً ى كىًىيى ُب ًمٍثً  ىىذى مىعى كىتىديؿ  ة اٍلوىٍصًف أىًلذىًلكى تيًفيدي ميفىادى كى

ا ًىيى ُب قػىٍولًًو تػىعىأبى  مىٍعنى ى عىلى  ـى عىل :ااًلٍحرتىاًس كىمى حيبًِّو ًمٍسًكينان(ى )كىييٍطًعميوفى الطَّعا
 كىقػىٍوًؿ زيىىٍيو:  (3)

تً ى مىٍن يػىٍلقى يػىٍومنا عىلى  خيليقىا.ل ًأيًو كىالنَّدى ة ًو ىىرًمنا... يػىٍلقى السَّمىاحى ًعبلَّ
(4) 

 كزاد ابن عاشور قائبل: 

ا مىٍعنن  ءه ؾبىىازًم  أيرًيدى بًًو ربىىق قي ثػيبيوًت مىٍدليوًؿ ى ميٍستىًقبلا ًمٍن مىعىا٘ب عىلى  كىلىٍيسى ىىذى بىٍ  ىيوى اٍسًتٍعبلى

ٍعميوًؿ ميتػىعىلًِّقهىا كىاٍلميرىادي أىنَّوي ة كىالضًَّميي لًٍلمىاًؿ الى ؿبىالى ، التٍَّحًقيقً  أًلىنَّوي لًبػيٍعًد كيقيوًعًو وبىٍتىاجي ًإٔبى ، مىٍدخيوؽًبىا ًلمى

اًؿ كىعىدىـً زىىىادىتًًو ًأيًو أػىيىديؿ  عىلى  ًلكى كىافى كى  لًلًَّو تػىعىأبى  ةن أىنَّوي ًإمبَّىا يػيٍعًطيًو مىٍرضىاى يػيٍعًطي اٍلمىاؿى مىعى حيبًِّو لًٍلمى ًلذى

ا ًبراا. ًأٍعليوي ىىذى
(5) 

سبكن حبو ى علة " للداللى ُب متعلق اغبرؼ "علة تبعية استعار (حبوى عل) ؿ:اقيأف يبكن ك 

 للماؿ.

 قاؿ:  كلكن البغوم رضبو اهلل تعأب

ًذًه اٍلًكنىايى  .حيبِّوً ى اٍلمىاؿى عىلى أم: أىٍعطى ، اٍلماؿى ى كىآتى   أىٍكثػىري أىٍىً  التػٍَّفًسًي: أػىقىاؿى ة اٍختػىلىفيوا ُب ىى

                                                 

 (121/ 1تفسي البيضاكم = أنوار التنزي  كأسرار التأكي  ) -1
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ًتًو كىؿبىىبًَّتًو اٍلمىاؿى ى اٍلمىاًؿ أىٍم: أىٍعطى  ًإٔبى ة ًإنػَّهىا رىاًجعى  قىاؿى اٍبني مىٍسعيودو: أىٍف ، اٍلمىاؿى ُب حىاًؿ ًصحَّ

. ى كىزبىٍشى  ًغنى تػيٍؤتًيىوي كىأىٍنتى صىًحيحه شىًحيحه تىٍأمي ي الٍ  ى أىٍم: عىلى ، اللًَّو عىزَّ كىجى َّ  إٔبة كىًقي ى: ىي عائداٍلفىٍقرى

 (1).حيبِّ اللًَّو تػىعىأبى 

 :ا٠٢خ اٌخبِغخ اٌذاٌخ ػٍٝ أ١ّ٘خ اإلٔفبق 

ًبيً  اللًَّو كىال تػيٍلقيوا بًأىٍيًديكيٍم ًإٔبى  :كقاؿ تعأب ب  ة التػٍَّهليكى  كىأىٍنًفقيوا ُب سى كىأىٍحًسنيوا ًإفَّ اللَّوى وبًي

اٍلميٍحًسًننيى.
(2) 

نفاؽ ُب سبيلو كعطف عليو قولو: باإل -أمرا صروبا  - أمر سبحانو كتعأبة الكريبة اآليُب ىذه 

. كقاؿ )كىأىٍحًسنيوا(قاؿ: ، ىذا النهي األمر باإلحسافى كعطف عل (ةالتػٍَّهليكى  كىال تػيٍلقيوا بًأىٍيًديكيٍم ًإٔبى )

ب  اٍلميٍحًسًننيى.: )نفاؽ بل ألمره باإلمعلِّ   (ًإفَّ اللَّوى وبًي

 :رضبو اهلل تعأبزـبشرم قاؿ ال

ل أ، أيديكمة كال تقبضوا التهلك :بيده للمنقاد. كاؼبعنى مثلها ُب أعطة الباء ُب بًأىٍيًديكيٍم مزيد

لكم. كقي  )بأيديكم( بأنفسكم: كقي  تقديره: كال تلقوا أنفسكم ة بأيديكم مالكة ال ذبعلوىا آخذ

عن ترؾ اإلنفاؽ ُب ى النه :ذا تسبب ؽببلكها. كاؼبعنإ، كما يقاؿ: أىلك أبلف نفسو بيده،  بأيديكم

 (3)سبي  اللَّو ألنو سبب اؽببلؾ.

 :ُب عطف قولو تعأبة لببلغيمبينا النكات ا كقاؿ ابن عاشور رضبو اهلل تعأب

ًبيً  اللَّوً ):قولو تعأبى عل (ةالتػٍَّهليكى  ٍيًديكيٍم ًإٔبى كىال تػيٍلقيوا بًأى )  (كىأىٍنًفقيوا ُب سى

نٍػفىاًؽ ، غىرىضو ى عىٍطفي غىرىضو عىلى (ةالتػٍَّهليكى  )كىال تػيٍلقيوا بًأىٍيًديكيٍم ًإٔبى  :ٍوليوي تػىعىأبى كىقػى  عيقِّبى اأٍلىٍمري بًاإٍلً

ًبيً  اللًَّو بًالنػٍَّهًي عىًن اأٍلىٍعمىاًؿ الَّ ًي ؽبىىا عىوىاًقبي ضىارَّ  غنا لًلنًَّصيحى ة ُب سى ٍرشىاًد لًئىبلَّ ة ًإٍببلى يىٍدأىعى هًبًٍم يىًقينػيهيٍم  كىاإٍلً

ًر ًمٍن غىلىبى  بًتىٍأيًيًد اللًَّو ًإيَّاىيٍم ًإٔبى  ٍلقىاًء بًالنػ فيوًس ًإٔبى ، اٍلعىديكِّ ة التػٍَّفرًيًط ُب كىسىاًئً  اغبٍىذى ة التػٍَّهليكى  أىالنػٍَّهيي عىًن اإٍلً
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نٍػفىاًؽ كىغىٍيًًه ًمٍن تىصىارًي هبىٍمىعي مىٍعنى  ًلكى أىاعبٍيٍملى ، ًف اغبٍىٍرًب كىًحٍفًظ النػ فيوسً اأٍلىٍمًر بًاإٍلً  ًأيهىا مىٍعنى ة كىًلذى

ٍرشىاًد. "التٍَّذيًي ً " كىًإمبَّىا عيًطفىٍت كىٓبٍى تػيٍفصىٍ  بًاٍعًتبىاًر أىنػَّهىا غىرىضه آخىري ًمٍن أىٍغرىاًض اإٍلً
(1) 

 كزاد ابن عاشور قائبل: 

ؾى أىيٍ  كىاٍلمىٍعنى  اآٍلًخًذ كىاآٍلًسًر اٍسًتعىارى ة  كىجع  التػٍَّهليكى ، ًديىكيٍم أػىيىٍأخيذىكيٍم أىخذ اؼبوثقكىالى تػيٍعطيوا اؽٍبىبلى ة كى

قى ، ياٍلميٍلقبً ة جًبىاًمًع اإٍلًحىاطى  اًت بًعىبلى ا ؾبىىازنا عىًن الذَّ أًلىفَّ اٍليىدى أىىىم  ة اٍلبػىٍعًضيَّ ة كىهبىيوزي أىٍف ذبيٍعى ى اٍليىدي مىعى ىىذى

ا اٍلمىٍعنى شىٍيءو ُب النػَّ  ا ُب اأٍلىٍمرىٍيًن كىقىٍوًؿ لىًبيىدو: ، ٍفًس ُب ىىذى  كىىىذى

اًأرو  حىىتَّ " ا ُب كى لى ة أىٍم أىٍلقىًت الشٍَّمسي نػىٍفسىهىا. كىًقي ى اٍلبىاءي سىبىًبيَّ  "ًإذىا أىٍلقىٍت يىدن ُب ة كىاأٍلىٍيًدم ميٍستػىٍعمى

اًت ًكنىايى  مىٍعنى  ٍفعيوؿي ؿبىٍذيكؼه أىٍم الى تػيٍلقيوا أىنٍػفيسىكيٍم ًإٔبى عىًن ااًلٍخًتيىاًر كى ة الذَّ بًاٍخًتيىارًكيٍم.ة التػٍَّهليكى  اٍلمى
(2) 

 ا٠٢خ اٌغبدعخ اٌذاٌ خ ػٍٝ أ١ّ٘خ اإلٔفبق :

 ترغيبا ُب اإلنفاؽ كربريضا عليو أ بلغ ترغيب كأشد ربريض:  قاؿ تعأب

ًثيى مىٍن ذىا الًَّذم يػيٍقًرضي اللَّوى قػىٍرضان حىسىنان أػى ) كىاللَّوي يػىٍقًبضي كىيػىٍبسطي كىإًلىٍيًو ة ييضاًعفىوي لىوي أىٍضعاأان كى

 (3).(تػيٍرجىعيوفى 

أف اؼبلك العزيز الذم لو ما ُب السماكات كما ُب ة الكريبة ُب ىذه اآلية أمن األسرار الببلغي

ي ذلك كيسم ؟األرض ىباطب عباده كيسأؽبم سؤاؿ ربضيض كربريض: من ذا الذم ينفق ُب سبيلو

أما أبلغ ذلك التحضيض كالتحريض ، ةىم كيبشرىم دبضاعفتو إضعاأا كثي دي عً ا" كيى ا حسنن اإلنفاؽ "قرضن 

 اإلنفاؽ.ة أنبيى علة كما أبلغ دالل

 :ةالكريبة ُب تفسي ىذه اآلي قاؿ ابن القيم رضبو اهلل تعأب

كىو أبلغ ُب ، لطلبا كىو االستفهاـ اؼبتضمن معن، بألطف أنواع اػبطابة صدر سبحانو اآلي

 (4)؟ةأيجازم عليو أضعاأا مضاعف، ى  أحد يبذؿ ىذا القرض اغبسن :األمر. كاؼبعنة الطلب من صيغ
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 قائبل:  اهلل عليوة رضب كزاد ابن القيم

علم أف  البذؿ. ألف الباذؿ مىتى ا ؽبا علكبعثن ، كظبي ذلك اإلنفاؽ قرضا حسنا حثٌا للنفوس

 ُب  أإف علم أف اؼبستقرض ملئ كى  ,  عليو إخراجوكسه، ٌوعت لو نفسوبل بد طأعني مالو يعود إليو 

يو لو نمِّ كيي ، لو دبا اقرتضوجر أإف علم أف اؼبستقرض يتَّ , نفسوة كاف أبلغ ُب طيب أعلو كظباح،  ؿبسنه 

 (1)يصي أضعاؼ ما بذلو كاف بالقرض أظبح كأظبح. كيثٌمره حىت

 .(كىيػىٍبسطي كىإًلىٍيًو تػيٍرجىعيوفللَّوي يػىٍقًبضي كىا):ةولو ج  كعبل شأنو ُب ىذه اآليكأما ق

 :قاؿ ابن عاشور رضبو اهلل تعأب

قىاًت كىيػىٍبسيطي اعبٍىزىاءى كى وٍبتىم  ي أىفَّ اٍلميرىادى كىوٍبتىم، الثػَّوىابى  ي أىفَّ اٍلميرىادى ىينىا: يػىٍقًبضي اٍلعىطىايىا كىالصَّدى

ٍيً  يػىٍقًبضي نػيفيوسنا عىًن اػبٍىٍيً كىيػىٍبسيطي  ًبيً  اللَّوً ى عىلى ة كىًأيًو تػىٍعرًيضه بًاٍلوىٍعًد بًالتػٍَّوًسعى ، نػيفيوسنا لًٍلخى ، اٍلميٍنًفًق ُب سى

 : اٍلبىًخيً . كىُب اغبٍىًديًث ى كىالتػٍَّقًتًي عىلى 

 قاؿ: -صلى اهلل عليو كسلم  -عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو أفَّ النيبَّ 

ا:  "ما ًمن يوـو ييٍصبحي الًعبادي   ـبتصر"اللَّهيمَّ أىٍعًط ميٍنًفقنا خىلىفنا أيًو إال مىلىكاًف يىنزالًف، أيقوؿي أحىدينبي

: اللهمَّ أعًط فبيًٍسكان تػىلىفان   (2)".كيقوؿي اآلخىري

 : تعأب  قاؿ ابن عاشور رضبو اهللة يبالكر ة اآلية ُب أاصلة الببلغية كلبياف النكت

بػىره ميٍستػىٍعمى ه ُب التػٍَّنًبيًو كىالتٍَّذًكًي بًأىفَّ مىا أيًعدَّ ؽبىيٍم ُب اآٍلًخرى (كىإًلىٍيًو تػيٍرجىعيوفى )كقػىٍوليوي:  ًمنى اعبٍىزىاًء ة خى

نٍػيىاى عىلى  ًبيً  اللًَّو أىٍعظىمي فبَّا كيًعديكا بًًو ًمنى اػبٍىٍيً ُب الد  نٍػفىاًؽ ُب سى  كىًأيًو تػىٍعرًيضه بًأىفَّ اٍلميٍمًسكى اٍلبىًخي ى ، اإٍلً

ًثيو. ًبيً  اللًَّو ؿبىٍريكـه ًمٍن خىٍيو كى نٍػفىاًؽ ُب سى عىًن اإٍلً
(3) 

 : فٟ ث١بْ أ١ّ٘خ اإلٔفبق ا٠٢خ اٌغبثؼخ

                                                 

يم( اؼبؤلف: ؿبمد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اعبوزية اؼبرجع نفسو.)الكتاب: تفسي القرآف الكرٙب البن الق -1
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 ىػ 1410 -بيكت الطبعة: األكٔب 
ىذااغبديث اإلماـ البخارم رضبو اهلل تعأب بركاية أيب ىريرة رضي اهلل تعأب عنو. ينظر ,أخرج  (483/ 2التحرير كالتنوير ) -2

 ( 422, 421/ 1صحيح اإلماـ البخارم )

 اؼبرجع نفسو -3
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من القرآف ة اإلنفاؽ ُب سبي  اهلل بعنواف القرض اغبسن ُب مواضع عديدى ككرد التحريض عل

 :منها قولو تعأب، -أيضا ة غي ىذه اآلي -اغبكيم 

قىٍمتيمي ذى اللَّوي ًميثىاؽى بىيًن ًإٍسرىائًي ى كىبػىعىثٍػنىا ًمنػٍهيمي اثٍػينىٍ عىشىرى نىًقيبنا كىقىاؿى اللَّوي ًإ٘بِّ مىعىكيٍم لىًئٍن أى )كىلىقىٍد أىخى 

اة الصَّبلى  يكىفِّرى ة كىآتػىٍيتيمي الزَّكى فَّ عىٍنكيٍم سىيِّئىاًتكيٍم كىآمىٍنتيٍم ًبريسيًلي كىعىزٍَّرسبييوىيٍم كىأىقٍػرىٍضتيمي اللَّوى قػىٍرضنا حىسىننا ألى

يٍدًخلىنَّكيٍم جىنَّاتو ذبىٍرًم ًمٍن ربىًٍتهىا اأٍلىنٍػهىاري أىمىٍن كىفىرى بػىٍعدى ذىًلكى ًمٍنكيٍم أػىقىٍد ضى َّ سىوىاءى ال  (1)سًَّبيً (.كىألى

من ، ةللغاية أمور مهمى أخذ ميثاؽ بين إسرائي  عل ذكر سبحانو كتعأبة الكريبة أفي ىذه اآلي

رب الذم عَّ  -اإلنفاؽ ُب سبي  اهلل ة كمن بني تلك األمور اؽبام، كاإليباف بالرس ة كإيتاء الزكاة الصبلة قامإ

 (ةدين )الـ التوكيد كنوف التوكيد الثقيلدا دبؤكِّ كعدا مؤكَّ  ككعدىم عليو -اض اهلل قرضا حسنا عنو بإقر 

 خ من كفر بعد ذلك.د ككبَّ ىدَّ ٍب ، بتكفي سيئاهتم كإدخاؽبم جنات ذبرم من ربتها األهنار

 :قاؿ القرطيب رضبو اهلل تعأب

يكى )قىاؿى  ـي  فِّرىفَّ عىٍنكيٍم سىيِّئاًتكيٍم(ألى ـي ُب "لىًئٍن" الى (. كىالبلَّ يٍدًخلىنَّكيٍم جىنَّاتو أىٍم ًإٍف أػىعىٍلتيٍم ذىًلكى )كىألى

ا ، تػىوًٍكيدو كىمىٍعنىاىىا اٍلقىسىمي  يكىفِّرىفَّ عىنٍ كىكىذى يٍدًخلىنَّكيٍم(، كيٍم()ألى  (2).)كىألى

الذم كاف من مواثيقو  -، كذلك اؼبيثاؽ الذم أخذه اهلل ج  كعبل شأنو من بين إسرائي 

ة قاؿ السيد الطنطاكم مبينا شيئا من ببلغ –اإلنفاؽ ُب سبي  اهلل بعنواف "إقراض اهلل قرضا حسنا" 

 أسلوبو: 

، لبلىتماـ بشأف ىذا اػبرب، ود بقد كبالبلـإسرائي  من عه بنى ما أخذه عل -سبحانو -كأكد

إسرائي  من عقوبات  ال يصيبهم ما أصاب بن حىت ؤمنني ُب الوأاء بعهودىم مع اهلل تعأبكلرتغيب اؼب

 -عليو السبلـ -ى ألنو ىو الذم أمر بو موس، األخذ إليو -سبحانو -بسبب نقضهم ؼبواثيقهم.كأسند

كأكثق ل يكوف أقو  عهدو  ل  كتعظيم توكيده كأ، ُب توثيقوة زياد -حانوسب -كألف ُب إسناد أخذ اؼبيثاؽ إليو

 (3) ؟ من عهد يكوف بني العبد كالرب

                                                 

 12اؼبائدة:  -1
 (113/ 6تفسي القرطيب ) -2
 (79/ 4التفسي الوسيط لطنطاكم ) -3
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 :- ض هلل سبحانو كتعأبااإلقر  مبينا معن -كزاد السيد الطنطاكم قائبل 

لئن أعلتم ذلك ، بأف أنفقتم جانبا من أموالكم ُب كجوه اػبي كالرب (كىأىقٍػرىٍضتيمي اللَّوى قػىٍرضان حىسىنان )

يكىفِّرىفَّ عى  من ربت أشجارىا ل جنات ذبر ة كألدخلنكم ُب اآلخر ، لكمٍنكيٍم سىيِّئاًتكيٍم بأف أغفرىا ألى

أدائها ى ككعدىم علة أمور ناأعة إسرائي  خبمس ف بنقد كلَّ  أف اهلل تعأبل اتينها األهنار أأنت تر كبس

 (1).ةآلخر كبإدخاؽبم جناتو ُب ا، بتكفي سيئاهتم ُب الدنيا

كمأمور ة من ىذه األمة عليها ميثاؽ بين إسرائي  كلها مطلوب كاألمور ال ي أخذ سبحانو كتعأب

 .ةكما رأينا ُب اآليات السابق،  هبا أيضا
 :ٝلٌٛٗ رؼبٌا٠٢خ اٌضبِٕخ 

)مىٍن ذىا الًَّذم يػيٍقًرضي اللَّوى قػىٍرضنا حىسىننا أػىييضىاًعفىوي لىوي كىلىوي أىٍجره كىرٙبه.
(2) 

ة ال ي مر البحث عليها إال أف أاصل -ة البقر ة سور ة أهذا ىو نفس األسلوب الذم كاف ُب آي

 . يػىٍبسطي كىإًلىٍيًو تػيٍرجىعيوفى(كىاللَّوي يػىٍقًبضي كى انت أاصلتها)أقد ك، اختلفت من أاصلتهاة الكريبة ىذه اآلي

زادت عن ة البقر ة .كآي(ٍجره كىرٙبه كىلىوي أى أهي )ة ىذه اآلية كأما أاصل، غتهاالبحث عن ببل مرَّ قدك  -

 .ةُب تأكيد اؼبضاعفة زياد (ةغبديد بالتعبي باؼبفعوؿ اؼبطلق )أضعاأا كثي اة آي

 (: ؟ىذا األسلوب )من ذا الذم يقرض اهللة مبينا ببلغ كقاؿ اؼبراغي رضبو اهلل تعأب

إذا كاف أمرا ، كذااألمر العزيز النادر أيقاؿ: من ذا الذم يفع    كىذا األسلوب يستعم  َب

هي ًإالَّ بًًإٍذنًًو(ى كعل، عظيما ىذا جاء قولو: )مىٍن ذىا الًَّذم يىٍشفىعي ًعٍندى
(3) 

 :رضبو اهلل تعأبزـبشرم كقاؿ ال

مالو ى ألنو إذا أعط، سبي  اجملازى القرض اغبسن: اإلنفاؽ ُب سبيلو. شبو ذلك بالقرض عل

 كىلىوي أىٍجره )من أضلو  إنفاقو مضاعفا )أضعاأا(ى يعطيو أجره علل ألوجهو أكأنو أقرضو إياه أػىييضاًعفىوي لىوي 

 منصوبني كذلك األجر اؼبضمـو إليو األضعاؼ كرٙب ُب نفسو. كقرئ: أيضعفو. كقرئا :كىرٙبه( يعن

                                                 

 (80/ 4التفسي الوسيط لطنطاكم ) -1
 11اغبديد:  -2
 (167/ 27تفسي اؼبراغي ),  من آية الكرسي -3
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 1."أػىييضاًعفىوي "ى أك عل، "يػيٍقًرضي "ى كالرأع عطف علجواب االستفهاـ ى عل

 .ةالتصروبية يق االستعار طر ى ربَّ عن اإلنفاؽ بالقرض علأعى 
 ا٠٢خ اٌزبعؼخ فٟ ث١بْ أ١ّ٘خ اإلٔفبق:

ل أخر ة قاؿ مر ة الكريبة بعد ست آيات من ىذه اآلي السياؽ أنو سبحانو كتعأبة كمن ببلغ

 مبشرا عباده اؼبنفقني ُب سبيلو: 

قىاًت كىأىقٍػرىضيوا اللَّوى قػىٍرضنا حىسىننا يي  ًقنيى كىاٍلميصَّدِّ     (2)ضىاعىفي ؽبىيٍم كىؽبىيٍم أىٍجره كىرٙبه()ًإفَّ اٍلميصَّدِّ

 :قاؿ الثعليب رضبو اهلل تعأب

 قاؿ اغبسن:

 االسم ألنو ُب تقدير ى ك  ما ُب القرآف من القرض اغبسن أهو التطوع كإمبا عطف بالفع  عل  

 (3).ةىو اعبنك ، (كىؽبىيٍم أىٍجره كىرٙبه )صدقوا كأقرضوا يضاعف ؽبم أمثاؽبا. تؾبازه: إف الذين ، الفع 

 ربقق اإلقراض.ى علة كالتعبي عن اإلقراض بالفع  اؼباضي أيو دالل

 :كقاؿ السمعا٘ب رضبو اهلل تعأب

قى   ذبىٍتىًمع ًأيهىا ًخصىاؿ:  قرضا حسنا حىىتَّ ة كىقىولو: )كأقرضوا اهلل قرضا حسنا( قي : الى تكوف الصَّدى

ؿأىكؽب كىأىف يتػىيىمَّم ، لكىأىف الى يتبعهىا مىنَّا كىالى أىذى ، هبىا نىفسوة كىأىف يػيٍعًطيهىا طيبى ، ا: أىف تكوف من حىبلى

من  كىأىف ىبرج األحبَّ ، لًٍلخلقً  ةن كىأىف يػيٍعًطيهىا ابًٍتغىاء كىجو اهلل الى مراءا، د من مىالو الى اػبٍىبيث كالردمءاعٍبيِّ 

كىأىف الى يستكثر مىا أعلو ب  ، اٍلفقرى ٍيش كىبشكىأىف يتىصىدَّؽ كىىيوى صىًحيح يأم  اٍلعى ، اهلل تػىعىأبى  مىالو ًإٔبى 

كىأىف يتىصىدَّؽ بالكثي.، ويستقلَّ 
(4) 

 ا٠٢خ اٌؼبششح فٟ ث١بْ أ١ّ٘خ اإلٔفبق :

 :كمن اآليات ال ي عرب أيها عن اإلنفاؽ ُب سبي  اهلل بالقرض اغبسن قولو تعأب
                                                 

 (474/ 4تفسي الزـبشرم = الكشاؼ عن حقائق غوامض التنزي  ) - 1
 18اغبديد  -2
 427)اؼبؤلف:أضبد بن ؿبمدبن إبراىيم الثعليب، أبو إسحاؽ )اؼبتوَب  243ص 9تفسي الثعليب =الكشف كالبياف عن تفسي القرآف ج -3

 –مد بن عاشور، مراجعة كتدقيق: األستاذنظي الساعدم، الناشر: دار إحياء الرتاث العريب، بيكت ق: ربقيق اإلماـ أيب ؿب
 ـ، ُب عشرة أجزاء.2002-ق  1422لبناف.)الطبعة األكٔب: 

 373ص 5تفسي السمعا٘ب ج  -4
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ًليمه. عىآًبي اٍلغىٍيًب  )ًإٍف تػيٍقرًضيوا اللَّوى قػىٍرضنا حىسىننا ييضىاًعٍفوي لىكيمٍ  كىيػىٍغًفٍر لىكيٍم كىاللَّوي شىكيوره حى

اٍلعىزًيزي اغبٍىًكيمي.ة كىالشَّهىادى 
(1) 

 عليها: ة السابقة ُب اآلي كقاؿ تعأب

يػٍرنا أًلىنٍػفيًسكيٍم كىمىٍن ييوؽى شيحَّ نػىٍفًسًو أىأيكلىًئكى ىيمي اٍلميٍفًلحيوفى. )كىأىٍنًفقيوا خى
(2) 

 :األعٍٛةٚ ثالغخ اٌغ١بق

 :قاؿ أبو حياف األندلسي رضبو اهلل تعأب

نٍػفىاؽً  هي ًبقىٍولًًو: ًإٍف تػيٍقرًضيوا اللَّوى قػىٍرضان حىسىنان ، كىلىمَّا أىمىرى بًاإٍلً كىرىتَّبى عىلىٍيًو تىٍضًعيفى اٍلقىٍرًض ، أىكَّدى

تىٍأًكيده لًٍلبىٍذًؿ ًلوىٍجًو اللًَّو ة كىُب لىٍفًظ اٍلميضىاعىفى ، ءً كىغيٍفرىافى الذ نيوًب. كىُب لىٍفًظ اٍلقىٍرًض تػىلىط فه ُب ااًلٍسًتٍدعىا

، ةميقىاًب ه لًٍلميضىاعىفى  ًإٍذ شيٍكريهي تػىعىأبى ، ةاٍلميضىاعىفى  ٍبيَّ أىتٍػبىعى جىوىايبًى الشٍَّرًط ًبوىٍصفىنٍيً: أىحىدينبيىا عىائًده ًإٔبى  .تػىعىأبى 

ا اغبٍىض  ىيوى ُب الزَّكىاكىًحٍلميوي ميقىاًب ه لًٍلغيٍفرىاًف. قً  ٍنديكًب ًإلىٍيًو.، كىًقي ى ، ةاٍلمىٍفريكضى ة ي ى: كىىىذى ىيوى ُب اٍلمى
(3) 

 :كقاؿ اآللوسي رضبو اهلل تعأب

قػىٍرضان ة سبثيلية كُب الكبلـ استعار ، اؼبصارؼ ال ي عينها عز كج  ًإٍف تػيٍقرًضيوا اللَّوى تصرأوا اؼباؿ إٔب

ة سبعمائ كطيب النفس ييضاًعٍفوي لىكيٍم هبع  لكم ج  شأنو بالواحد عشرا إٔب حىسىنان مقركنا باإلخبلص

نفاؽ ما أرط منكم من بعض الذنوب كىاللَّوي شىكيوره يعطي اإلة كىيػىٍغًفٍر لىكيٍم بربك -فوعِّ ضى يي  -كقرئ، كأكثر

ًليمه ال يعاج  بالعقوبة اعبزي  دبقابل من الرتغيب ة اآلي.... كُب .،الذنوبة مع كثر ة النزر القلي  حى

 (4)باإلنفاؽ ما أيها.

عنو:  اٍلعىزًيزي اغبٍىًكيمي.(ُب تفسي ابن عباس رضي اهلل تعأبة )عىآًبي اٍلغىٍيًب كىالشَّهىادى  :كقولو تعأب

ٌن أىك اػبشي قىاهًتًٍم )اٍلعى  عىآبه  (ة)كىالشَّهىادى ة )عىآًبي اٍلغىٍيب( مىا ُب قػيليوب اؼبتصدقني من اٍلمى  ة زًيز( بالنقمًبصىدى

قى  قىًتًو أىك الى يػيٍعطي الصَّدى  الصَّدقىات ُب قبيوؿ()اغبٍىًكيم: )اغبٍىًكيم( ُب أمره كقضائو كىيػيقىاؿة ؼبن يبىين  ًبصىدى

                                                 

  18، 17التغابن:  -1
  16التغابن:  -2
 .193ص 10البحر احمليط ُب التفسي أليب حياف األندلسي ج  -3
 323ص  14تفسي اآللوسي = ركح اؼبعا٘ب ج  -4
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 (1)كإضعاأها.

 :١ّخ اإلٔفبق٘اٌذبد٠خ ػششح فٟ ث١بْ أخ ا٠٢

 :قواه تعأبمن اآليات ال ي عرب أيها عن اإلنفاؽ ُب سبي  اهلل بالقرض ة السادسك  

ري ة ًمٍن ثػيليثىًي اللٍَّيً  كىًنٍصفىوي كىثػيليثىوي كىطىائًفى  ًإفَّ رىبَّكى يػىٍعلىمي أىنَّكى تػىقيوـي أىٍدٗبى  ًمنى الًَّذينى مىعىكى كىاللَّوي يػيقىدِّ

ى اٍلقيٍرآًف عىًلمى أىٍف سىيىكيوفي ًمٍنكيٍم مىٍرضى  اللٍَّي ى كىالنػَّهىارى عىًلمى أىٍف لىٍن ربيٍصيوهي أػىتىابى عىلىٍيكيٍم أىاقٍػرىءيكا مىا تػىيىسَّرى ًمنى 

ًبيً  اللًَّو أىاقٍػرىءيكا  مىا تػىيىسَّرى ًمٍنوي كىآخىريكفى يىٍضرًبيوفى ُب اأٍلىٍرًض يػىٍبتػىغيوفى ًمٍن أىٍضً  اللًَّو كىآخىريكفى يػيقىاتًليوفى ُب سى

اة كىأىًقيميوا الصَّبلى  ديكهي ًعٍندى اللًَّو ىيوى كىأىٍقرًضيوا اللَّ ة كىآتيوا الزَّكى ٍيو ذبًى ميوا أًلىنٍػفيًسكيٍم ًمٍن خى وى قػىٍرضنا حىسىننا كىمىا تػيقىدِّ

يػٍرنا كىأىٍعظىمى أىٍجرنا كىاٍستػىٍغًفريكا اللَّوى ًإفَّ اللَّوى غىفيوره رىًحيمه. خى
(2) 

ؤمنني ما أمركا اهلل عليو كسلم كاؼبى عن النيب صل كتعأب و خفف سبحانأكالن ة الكريبة ُب ىذه اآلي

 :اللي  أك كبوه ُب قولو تعأب  من القياـ نصفى بو أكالن 

ا اٍلميزَّمِّ ي قيًم اللٍَّي ى ًإالَّ قىًليبلن ًنٍصفىوي أىًك انٍػقيٍص ًمٍنوي قىًليبلن أىٍك زًٍد عىلىٍيًو كىرىتِّ ً   ( )يىا أىيػ هى  (3) اٍلقيٍرآفى تػىٍرتًيبلن

 كقاؿ بعد ذلك: ، ةكإيتاء الزكاة الصبلة بإقام ٍب أمرىم سبحانو كتعأب

يػٍرنا كىأى  ديكهي ًعٍندى اللًَّو ىيوى خى ٍعظىمى )كىأىٍقرًضيوا اللَّوى قػىٍرضنا حىسىننا كىمىا تػيقىدِّميوا أًلىنٍػفيًسكيٍم ًمٍن خىٍيو ذبًى

أىٍجرنا(.
4 

 :قاؿ ابن عاشور رضبو اهلل تعأب

ري اٍلوى  قىاتي غىيػٍ قى ، ةاًجبى كىًإقٍػرىاضي اللًَّو ىيوى الصَّدى  ًقًي ًبقىٍرضو يػيٍقرًضيوي اهلل أًلىفَّ اهللى لًٍلفى ة شيبِّوى ًإٍعطىاءي الصَّدى

قى ى كىعىدى عىلى  قى ة الصَّدى  ًأيًو حبىاًؿ مىٍن أىقٍػرىضى اهللً ة ميٍستىًجيبنا رىٍغبى ة بًالثػَّوىاًب اعبٍىزًيً  أىشىابىوى حىاؿى ميٍعًطي الصَّدى

كىذىًلكى ُب الثػَّوىاًب الًَّذم يػيٍعطىاهي يػىٍوـى اعبٍىزىاًء.، يقه بًأىٍف يػىٍرًجعى إًلىٍيًو مىا أىقٍػرىضىوي ميٍستػىٍقرًضنا ُب أىنَّوي حىقً 
(1) 

                                                 

 475تنوير اؼبقياس من تفسي ابن عباس ص: -1
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 كقاؿ ابن عاشور أيضا: 

ديكهي ًعٍندى اللًَّو ىيوى خىٍيان كىأىٍعظىمى أىٍجران(  .)كىما تػيقىدِّميوا أًلىنٍػفيًسكيٍم ًمٍن خىٍيو ذبًى

أىاقٍػرىؤيا مىا تػىيىسَّرى ًمٍنوي كىأىًقيميوا الصَّبلةى كىآتيوا الزَّكاةى كىأىٍقرًضيوا اللَّوى قػىٍرضان )قى ًمنى اأٍلىٍمًر ُب قػىٍولو: تىٍذيًي ه ًلمىا سىبى 
يعى ًأٍعً  اػبٍىٍيً يػى  (ًمٍن خىٍيو )، أىًإفَّ قػىٍولىوي: (حىسىنان   ,عيم  صبًى

. تػىٍقًديري اٍلمى  ـً ًإهبىازي حىٍذؼو ديكهي ًعٍندى اللًَّو، كىُب اٍلكىبلى  ٍحذيكًؼ: كىاأٍػعىليوا اػبٍىيػٍرى كىمىا تػيقىدِّميوا أًلىنٍػفيًسكيٍم ًمٍنوي ذبًى
 

 (2).أىاٍستػيٍغيًنى عىًن اٍلمىٍحذيكًؼ ًبذًٍكًر اعبٍىزىاًء عىلىى اػبٍىٍيً 
 األمر الصريح باإلنفاؽ ُب سبي  اهلل كالتحريض عليوة ككرد ُب القرآف اغبكيم ُب آيات كثي 

 :منها قولو تعأب، االمتناع منوى كأض  اإلنفاؽ ُب سبي  اهلل كالزجر كالوعيد عل

 ا٠٢خ اٌضب١ٔخ ػششح فٟ ث١بْ أ١ّ٘خ اإلٔفبق :

ا الًَّذينى آمىنيوا أىٍنًفقيوا فبَّا رىزىقٍػنىاكيٍم ًمٍن قػىٍبً  أىٍف يىٍأٌبى يػىٍوـه الى بػىٍيعه ًأيًو كىالى خيلَّ  ة اعى كىالى شىفى ة )يىا أىيػ هى

كىاٍلكىاًأريكفى ىيمي الظَّاًلميوفى(
(3) 

 كما بنيَّ ،  عباده أمرا صروبا باإلنفاؽ بأبلغ أسلوب أمر سبحانو كتعأبة الكريبة ُب ىذه اآلي

 .ةالكريبة ُب ىذه اآلية اؼبفسركف األسرار الببلغي

 مبينا السر الببلغي ُب أاصلتها:  رضبو اهلل تعأبزـبشرم قاؿ ال

كما ،  تغليظأقاؿ: )كالكاأركف( لل، ىم الظاؼبوفة كالتاركوف الزكا: الظاؼبوف( أراد )كالكاأركف ىيمي 

(اغبج:ة قاؿ ُب آخر آي )كىمىن كىفىرى
من صفات الكفار ة كألنو جع  ترؾ الزكا، مكاف: )كمن ٓب وبج( (4) 

 (5).(ةُب قولو: )كىكىٍي ه لٌٍلميٍشرًًكنيى الذين الى يػيٍؤتيوفى الزكا

عن ة الكريبة أف القرآف اغبكيم عرب ُب ىذه اآلي رضبو اهلل تعأبزـبشرم فسي المن ت ؼى رً أقد عي 

ُب التقبيح كالتشنيع من صنيعهم. كقد جاء األسلوب مؤكادا بأسلوب ة بػ"الكاأرين" زيادة تاركي الزكا
                                                                                                                                            

  287ص  29التحرير كالتنوير ج -1
  288ص  29التحرير كالتنوير ج  -2
  254البقرة:  -3
 97اغبج  -4
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، ارالكفى قصر الظلم علحيث ، كإيراد ضمي الفص  بني اؼببتدأ كاػبربة  اعبملبتعريف طرُبى ، القصر

 (1).(ةًذٍينى الى يػيٍؤتيوفى الزَّكىاكىكىٍي ه لٍِّلميٍشرًًكنٍيى المن صفات الكفار ُب قولو: )ة الزكاكألنو جع  ترؾ 

 قاؿ:، ٍنًفقيٍوا فبَّا رىزىقٍػنىاكيٍم(أى ) :ُب قولو تعأبة بفائد  تعأبكأأادنا البقاعي رضبو اهلل

 ؽبم أقاؿ: )فبا( أم الشيء الذم كرد القوؿ إٔب كؼبا أمر بذلك ىوَّنو عليهم باإلعبلـ بأنو لو ال

دبا  اؿ من أبطأ عنو أقاؿ: )رزقناكم(امتثاؿ األمر كتقبيحان حب إٔبة در اؼبباى عل حثااة مظهرالعظم

ُب ل بعد أخر ة ىنا مرَّ  إٔبة من أكؿ السور ة ب ُب النفقكجـز ىنا باألمر ألنو ؼبا رغَّ ، ةلنا من العظم

ب إليو من أمرىا كإف كاف اػبركج عما ُب ندى القبوؿ ؼبا تي ة عي العقبلء ُب درجصارت دكاة أساليب متعدد

 (2)النفس. إٔبة الكراىة اليد ُب غاي

 :ػششح فٟ ث١بْ أ١ّ٘خ اإلٔفبق  ا٠٢خ اٌضبٌش

 :قولو تعأب، أيها أمرا صروبان باإلنفاؽ ُب سبيلو كمن اآليات ال ي أمر سبحانو كتعأب

نًيى ة ينى آمىنيوا ييًقيميوا الصَّبلى قيٍ  لًًعبىاًدمى الَّذً ) ًمٍن قػىٍبً  أىٍف يىٍأٌبى يػىٍوـه الى ة كىيػيٍنًفقيوا فبَّا رىزىقٍػنىاىيٍم ًسراا كىعىبلى

ؿه   (3)(بػىٍيعه ًأيًو كىالى ًخبلى

و سبحانو اإلنفاؽ ُب سبي  اهلل أقد كجَّ ى عل ُب اغبثِّ ة كاللطاأة الببلغة أهذا أسلوب ُب غاي

أقد ،  ...(قيٍ  لًًعبىاًدمى الًَّذينى آمىنيوا)كالتسليم كقاؿ لو: ة نبيو الكرٙب عليو الصلو  إٔباب طاػب كتعأب

ٍب ذكرىم باالسم اؼبوصوؿ الذم صلتو الفع  ، (ًعبىاًدمٍ نفسو الكرٙب ُب قولو: ) أهم أكالن بإضاأتهم إٔبشرَّ 

 :كم رضبو اهلل تعأبكما قاؿ البيضا،  شأنوى كعل ؽبم منو ج َّ  "آمنوا". كىذا تشريف ثافو 

ؼبقيموف غبقوؽ أهنم اى تنويهان ؽبم كتنبيهان علة هم باإلضاأ( خصَّ قيٍ  لًًعبىاًدمى الًَّذينى آمىنيوا)

كأنفقوا. ة ق  لعبادم الذين آمنوا: أقيموا الصبل: أم، و" ؿبذكؼ يدؿ عليو جوابي  ٍ قي كمفعوؿ "، ةالعبودي

 اهلل عليو كسلم ى تهم للرسوؿ صلعى طاكى فرط مي إيذانان بأهنم لً  كينفقوا فبا رزقناىم. أيكوفة ييقيموا الصبل

 كهبوز أف يقدَّرا ببلـ األمر ليصح، كأنو كالسبب اؼبوجب لو، حبيث ال ينفك  أعليهم عن أمره

                                                 

 (1/224( اؼبرجع نفسو، )الكشاؼ، 7-6) أصلت -1
 (4/22نظم الدرر ُب تناسب اآليات كالسور ) -2
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 (1)تعلق القوؿ هبما.

 :ككما قاؿ البقاعي رضبو اهلل تعأب

 ،ه الشريف رببيبان ؽبم أيوضمي  كأضاأهم إٔب، قاؿ: )ق  لعبادم( أوصفهم بأشرؼ أكصاأهم

دكا ىذا تبع ىذا الوصف ما يناسبو من إذعاهنم لسيدىم أقاؿ: )الذين آمنوا( أم أكجى ٍب أ

 (2)الوصف.

كقاؿ:  -ة السابقة ُب اآلية بلغيبياف أائدتو الب كقد مرَّ  -، )فبا رزقناىم( :كىنا أيضان قاؿ تعأب

نيَّ  ا)ًسرا  ًمٍن قػىٍبً  أىٍف ) :فاؽ كالتحريض عليو بقولو تعأبد األمر باإلنكَّ ٍب أ، أم ُب صبيع األحواؿ (ةكعىبلى

( يىٍأٌبى يػىٍوـه  ؿه  .ال بػىٍيعه ًأٍيًو كىالى ًخبلى

 :قاؿ البيضاكم رضبو اهلل تعأب

بو نفسو. كال ل فدر ما يتدارؾ بو تقصيه أك يى ًمن قػىٍبً  أٍف يىأٌبى يىوـه ال بيعه أيو أيبتاع اؼبقصِّ 

كإمبا ينتفع أيو ة كال ـبالَّ  ةف يأٌب يـو ال انتفاع أيو دببايعأك من قب  أ، أيشفع لك خلي ة الَّ خبلؿه كال ـبي 

 (3).باإلنفاؽ لوجو اهلل تعأب

 :كسران ببلغيان ُب قولو تعأبة ىنا نكت كذكر ابن عاشور رضبو اهلل تعأب

 قاؿ:، (اْبكيينًفقيوا...ة )ييًقٍيميوا الصبل 

، من ذلكة أف اؼبراد اإلستزاد تعنيَّ  كينفقوف من قب ي  من قب ي ة يقيموف الصبل كؼبػَّا كافى اؼبؤمنوف

أهو مع ، التجددى عل أع  األمر ألف اؼبضارع داؿ  ة كلذلك اختي اؼبضارع مع تقدير الـً األمر ديكفى صيغ

د الفع  )اأع ( أإف أصلها طلب إهباة يبلقي حاؿ اؼبتلبس بالفع  الذم يؤمر بو خببلؼ صيغ األمر الـ

 (4)أحذأت الـ األمر زبفيفان.، "ليقيموا" (ةيقيموا الصبل)أأص  ، ن ٓب يكن ملتبسان بوفببو  اؼبأمورً 

 كزاد ابن عاشور قائبلن:

                                                 

 (3/199تفسي البيضاكم = أنواؿ التنزي  كأسرار التأكي  ) -1
 (10/418نظم الدرر ُب تناسب اآليات كالسور ) -2
 اؼبرجع نفسو. -3
 (13/232التحرير كالتنوير ) -4
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 :كُب قولوة كما ُب ىذه اآلي،  مث  ىذا الرتكيب ُب مواضع كركدهة كىذه ىي نكت

ى أحك،   ؽبم ليقيموا كليقولواأم ق (1)، اإلسراءة ُب سور  (ال ي ىي أحسن واكق  لعبادم يقول)

 (2).باؼبعن
  :فٟ ث١بْ أ١ّ٘خ اإلٔفبق ػششح ا٠٢خ اٌشاثغ

 :قولو تعأب

ؽبىيٍم آًمنيوا بًاللًَّو كىرىسيولًًو كىأىٍنًفقيوا فبَّا جىعىلىكيٍم ميٍستىٍخلىًفنيى ًأيًو أىالًَّذينى آمىنيوا ًمٍنكيٍم كىأىنٍػفىقيوا )

 (3).(أىٍجره كىًبيه 

 :ةأسرار ببلغية الكريبة آليُب ىذه ا

 ، األكؿ: ُب الوص  بالعطف بني األمر باإليباف كاألمر باإلنفاؽ

 ، )فبا جعلكم اهلل مستخلفني أيو( كالثا٘ب: ُب قولو تعأب

 .آمنوا منكم كأنفقوا ؽبم أجر كبي(أالذين ) :عأبكالثالث: ُب قولو ت
 اٌٛصً:خ ثالغ

اهلل عليو كسلم كعطف ى باإليباف باهلل كرسولو صل نو كتعأبأكالن أمر سبحاة الكريبة ُب ىذه اآلي

األمر باإليباف كاألمر  الوص  بني -ا ىو السر الببلغي ُب ىذا الوص  أم، عليو األمر باإلنفاؽ

 ؟-باإلنفاؽ

 :كيقوؿ اإلماـ عبدالقاىر اعبرجا٘ب رضبو اهلل تعأب

زيد قائم كعمرك "إف كنا إذا قلنا: ٍب إف الذم يوجبو النظر كالتأم  أف يقاؿ ُب ذلك: إنا ك 

أمران آخر ل أإنا نر ، ىنا حكمان نزعم أف الواك جاءت للجمع بني اعبملتني أيوىال أإنا ال نر ، "قاعد

 ن يكوف عمرك بسبب مً  حىت"زيد قائم كعمرك قاعد "كذلك أنا ال نقوؿ: ، اعبمع معنى كبص  معو عل

  ث إذا عرؼ السامع حاؿ األكؿ عناه أف يعرؼكحبي، يكونا كالنظيين كالشريكني كحىت، زيد

                                                 

 (52)اإلسراء  -1
 (13/232التحرير كالتنوير ) -2
 (7اغبديد ) -3



 انفصم األول –انباب انثانج 

337 

 

 (1)حاؿ الثا٘ب.

ة اهلل عليو كسلم كبني اإلنفاؽ عبلقى لذلك أبل بد أف يكوف بني اإليباف باهلل كرسولو صل

بني ة تلك العبلق إٔب اإلنفاؽ.ة أنبيى علة أفي ىذا الوص  أبلغ دالل، تقتضي اعبمع كالوص  بينهما

كاإلنفاؽ كجهان ظاىران ، حيث قاؿ: ؼبا كاف اإليباف أساسان ، اعي رضبو اهلل تعأباإليباف كاإلنفاؽ أشار البق

أم ُب إظهار  في كالوجو الظاىر الكام  البهي: )كأنفقوا(قاؿ جامعان بني األساس اغبام  اػب، كرأسان 

 (2)دينو.
ُّٟ فٟ لٌٛٗ رؼبٌٝ اٌجالغ ِِ اٌغشُّ ِٗ  ب جؼٍىُّ  ) َٓ ف١ِْ ْغزَْخٍَف١ِْ ُِ) : 

تسهيبلن عليهم ذلك اإلنفاؽ كتطويعان لنفوسهم كترغيبان ؽبا إليو كتزىيدان  انو كتعأبكقاؿ سبح

 م ُب اؼباؿ الذم أمرىم بإنفاقو: )فبا جعلكم مستخلفني أيو(.لنفوسه

 :رضبو اهلل تعأبزـبشرم كما قاؿ ال

كإمبا ، لقو كإنشائو ؽبا)ميٍستىٍخلىًفنٍيى ًأٍيًو( يعين أف األمواؿ ال ي ُب أيديكم إمبا ىي أمواؿ اهلل خب

أليست ىي بأموالكم ُب ، كجعلكم خلفاء ُب التصريف أيها، لكم االستمتاع هباكخوَّ ، لكم إياىاموَّ 

يػىهين عليكم اإلنفاؽ منها لٍ كى ، أأنفقوا منها ُب حقوؽ اهلل، ٌوابالوكبلء كالنػي ة كما أنتم أيها إال دبنزل .ةاغبقيق

 فبن كاف قبلكم أيما ف لو أيو. أك جعلكم مستخلفنيذً غيه إذا أى من ماؿ ة الرج  النفقى وف علكما يهي 

، من بعدكم كسينق  منكم إٔب، أاعتربكا حباؽبم حيث انتق  منهم إليكم، -بتوريثو إياكم  -ُب أيديكم 

 (3)أبل تبخلوا بو.

 :ككما قاؿ اؼبراغي رضبو اهلل تعأب

أإنو ، ةسبي  العاريى ًو( أم كأنفقوا فبا ىو معكم من اؼباؿ عل)كأنًفقيٍوا فبَّا جىعىلىكيٍم ميٍستىٍخلىًفنٍيى ًأيٍ 

ذلك حسابان ى كم علبى كاستعملوه ُب طاعتو كإال حاسى ، قبلكم ٍب صار إليكم نٍ قد كاف ُب أيدم مى 

 كهلل دٌر لبيد إذ يقوؿ:، عسيان 

                                                 

 (1/64دالئ  اإلعجاز ) -1
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 1)من الطوي ( كما اؼباؿ كاألىلوف إال كدائع...... كال بد يومان أف ترٌد الودائع

 -كانتق  إليو  -ن علم أف اؼباؿ ٓب يبق ؼبن قبلو ألف م، يٌبا ترغيب ُب اإلنفاؽ ىذا ترغيب أُبك 

 (2)كبذا يسه  عليو إنفاقو.، غيه علم أنو ال يدـك لو ب  ينتق  إٔب

أالذين بقولو: )، اإليباف كاإلنفاؽى  علذلك الرتغيب بوعد أجر كبي ٍب أكد سبحانو كتعأب

 م أجر كبي(.ؽبآمنوا منكم كأنفقوا 

 :كما قاؿ البقاعي رضبو اهلل تعأب  

ب عنو ما يرغب أيو أقاؿ مبالغان ُب تأكيد الوعد ؼبا ُب سبَّ ، لوكؼبا أمر باإلنفاؽ ككصفو دبا سهَّ 

لضمي بالوصف بالكبي كغي ذلك: اى كبناء اغبكم علة االظبية ارتكابو من العسر بالتعسي عنو باعبمل

أم من أمواؽبم ُب  )منكم كأنفقوا( هبم لضيق اغباؿ ُب زماهنم أقاؿ: أف ىذا خاص كبنيَّ  )أالذين آمنوا(

أم ال تبلغ  (ؽبم أجر كبي)باإلنفاؽ كجو اإلصبلح كما دؿ عليو التعبي ى الوجوه ال ي ندب إليها عل

 (3)كربه أاغتنموا اإلنفاؽ ُب أياـ استخبلأكم قب  عزلكم كإتبلأكم.ة  عقولكم حقيق
 ػششح فٟ ث١بْ أ١٘خ اإلٔفبق :ظ ا٠٢خ اٌخبِ

ة النظم اغبكيم ُب التأكيد ُب األمر باإلنفاؽ أنو بعد التأكيد الشديد باإليباف مرَّ ة كمن ببلغ

 أقاؿ:، د بو األمر باإليبافقد أكد األمر باإلنفاؽ بنفس األسلوب الذم أكَّ ل أخر 

ًبيً  اللًَّو كىلًلَّوً  ًميىاثي السَّمىوىاًت كىاأٍلىٍرًض.الى يىٍستىًوم ًمٍنكيٍم مىٍن أىنٍػفىقى ًمٍن  )كىمىا لىكيٍم أىالَّ تػيٍنًفقيوا ُب سى

 كىاللَّوي دبىا ًمنى الًَّذينى أىنٍػفىقيوا ًمٍن بػىٍعدي كىقىاتػىليوا كىكيبلا كىعىدى اللَّوي اغبٍيٍسنى ة قػىٍبً  اٍلفىٍتًح كىقىاتى ى أيكلىًئكى أىٍعظىمي دىرىجى 

                                                 
1
 ديواف لبيد بن ربيعة العامرمالكتاب:  . 56ص  1د٠ٛاْ ٌج١ذ ط - 

 ىػ(41يعة بن مالك، أبو عقي  العامرم الشاعر معدكد من الصحابة )اؼبتوَب: لىًبيد بن رب اؼبؤلف:
 ضبدك طٌماس اعتن بو:
 دار اؼبعرأة الناشر:
 ـ 2004 -ىػ  1425األكٔب،  الطبعة:

 1 عدد األجزاء:
 

 (27/163تفسي اؼبراغي ) -2
 (19/263نظم الدرر ُب تناسب اآليات كالسور ) -3
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ًبيه   (1)(ٍن ذىا الًَّذم يػيٍقًرضي اللَّوى قػىٍرضنا حىسىننا أػىييضىاًعفىوي لىوي كىلىوي أىٍجره كىرٙبه مى  *تػىٍعمىليوفى خى

 كما لكم أال تنفقوا ُب سبي  اهلل كهلل مياث السماكات كاألرض() :أقولو تعأب

 من اإلنفاؽ بعد أمره اؼبمتنعنيى شديد عل كتوبيخه  أيو زجره ، ةالببلغة ـ تعجيب ُب غاياستفها

 بليغ بو.ال

 :رضبو اهلل تعأبزـبشرم كما قاؿ ال  

ى شيء أيهما ال يبق كما لكم أال تنفقوا ُب أف ال تنفقوا كهلل مياث السماكات كاألرض يرث ك َّ 

يعين: كأم غرض لكم ُب ترؾ اإلنفاؽ ُب سبي  اهلل كاعبهاد مع رسولو ، منو باؽ ألحد من ماؿ كغيه

 (2)اإلنفاؽ ُب سبي  اهلل.ى ن أبلغ البعث علمً كىو ، أموالكم كاهلل مهلككم أوارثي 

 السياؽ:ة مبينان ببلغ سعود رضبو اهلل تعأبالكقاؿ أبو 

ترًؾ اإلنفاًؽ اؼبأمور بو بعدى ى توبيخه ؽبم عل كم أال تينًفقيوا ُب سبيً  اهلل(كما ل) :كقولو تعأب

 (3)ن األعذار.ترؾ اإليباف بإنكار أف يكوف ؽبم ُب ذلك أيضان عذره مى توبيخهم عل

ى حاليو أيما سبق كتعينيي كحذؼ اؼبفعوًؿ لظهور أنَّو الذ  :أمٍ ، اؼبػينفىًق أيًو لتشديد التوبيخ م بػينيِّ

كإمبا أنتم خلفاؤه ُب ة ما ىو لو ُب اغبقيق اهلل تعأب إٔبة كأم  شيءو لكم ُب أف ال تنفقوا أيما ىو قرب

 ما عيَّنوي من اؼبصارؼ. صرًأًو إٔب

 .)كهلًل مياثي السماكات كاألرض( :ُب قولو تعأبة ر الببلغيالسعود قائبلن مبينان األسراكزاد أبو 

للتوبيخ أإفَّ ترؾ اإلنفاؽ بغي سببو قبيح منكره كمع ة دحاؿه من أاع  ال تنفقيوا كمفعولًو مؤكِّ 

 ترؾ إنفاًقها ُب كما لكم ُب :ُب القبح كأدخ  ُب اإلنكار... كأنَّو قي ى  وجب اإلنفاؽ أشد  قق ما يي رب

سًم اعبلي  ُب موقع كإظهار اال، كلها هلل تعأبى  لكم منها شيءه ب  تبقى سبي  اهلل كاغباؿي أنَّو ال يبق

 (4).ةاؼبهابة التقرير كتربية اإلضمار لزياد

                                                 

 (11,  10اغبديد: ) -1
 (4/474فسي الزـبشرم = الكشاؼ عن حقائق غوامض التنزي  )ت -2
 (6/273تفسي أيب السعود ) -3
 اؼبرجع نفسو. -4
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 :السعود رضبو اهلل تعأب كقوؿ اإلماـ أبو

: )كهلًل مياثي السماكات كاألرض يعين ُب قولو تعأب ري االسم اعبلي  ُب موقع اإلضمار(كإظها) 

 أكثر: بدؿ أف يقاؿ: "كلو مياث السماكات كاألرض" كما قاؿ البقاعي بوضوحو 

 اإلنفاؽ بأبلغ بعث أقاؿ: )كهلل( تأكيدان ى باعثان علة حالية كأظهرى موضعى اإلضمار ُب صبل

ة ؼبقتضياإلرث اة ذلك باستحضار صبيع صفات الكماؿ ال سيما صف بالندب إٔبة للعظم

 (1)للزىد ُب اؼبوركث.

الى يىٍستىًوم ًمٍنكيٍم مىٍن أىنٍػفىقى ًمٍن قػىٍبً  اٍلفىٍتًح كىقىاتى ى أيكلىًئكى : )-نفسهاة ُب ىذه اآلي أبكقولو تع

ًبيه(لَّوي دبى كىال ًمنى الًَّذينى أىنٍػفىقيوا ًمٍن بػىٍعدي كىقىاتػىليوا كىكيبلا كىعىدى اللَّوي اغبٍيٍسنى ة أىٍعظىمي دىرىجى   .ا تػىٍعمىليوفى خى

 :قاؿ الفخر الرازم رضبو اهلل تعأب

ـي الفضيلة  أفَّ اؼبسابقبنيَّ ة أف اإلنفاؽ أضيل  تعأبٍب ؼبا بنيَّ  الى يىٍستىًوم )أقاؿ: ة ُب اإلنفاؽ سبا

 كأيو مسائ :.(نى أىنٍػفىقيوا ًمٍن بػىٍعدي كىقىاتػىليواًمنى الًَّذية ًمٍنكيٍم مىٍن أىنٍػفىقى ًمٍن قػىٍبً  اٍلفىٍتًح كىقىاتى ى أيكلىًئكى أىٍعظىمي دىرىجى 

كمن أنفق من بعد ، ب  الفتحال يستوم منكم من أنفق من ق":ةتقديري اآلي :األكٔبة اؼبسأل

 كما قاؿ:  الفتح"

إال أنو حيًذؼ لوضوح اغباؿ. (2)(ةال يستوم أصحاب النار كأصحاب اعبن)
(3) 

 :كقاؿ أبو البقاء العكربم رضبو اهلل تعأب

احملذكؼ قولو ى عل كدؿَّ ، تقديره: كمٍن ٍٓب يينًفق، )من أنفق( ُب الكبلـ حذؼه  :قولو تعأب

 (4).قب  الفتح( من) :تعأب

                                                 

 (19/267نظم الدرر ُب تناسب اآليات كالسور ) -1
 (20اغبشر ) -2
 (29/452تفسي الرازم = مفاتيح الغيب أك التفسي الكبي ) -3
ىػ( احملقق: علي ؿبمد 616ف: أبو البقاء عبداهلل بن اغبسني بن عبداهلل العكربم )اؼبتوُب: ( اؼبؤل2/1207التبياف ُب إعراب القرآف ) -4

 البجاكم، الناشر: عيسى البايب اغبليب كشركاه، عدد األجزاء: اثنانس )ُب ترقيم مسلس  كاحد(
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سنات حملالذم ىو من ا -ىذا اغبذؼ من االختزاؿ   تعأبكعدَّ اإلماـ السيوطي رضبو اهلل

  1.ةالبديعي

 ػششح فٟ ث١بْ أ١ّ٘خ اإلٔفبق: ا٠٢خ اٌغبدط

 :قولو تعأبة يات ال ي كرد أيها األمر باإلنفاؽ صراحكمن اآل

أىجى و قىرًيبو  كىأىٍنًفقيوا فبَّا رىزىقٍػنىاكيٍم ًمٍن قػىٍبً  أىٍف يىٍأٌبى أىحىدىكيمي اٍلمىٍوتي أػىيػىقيوؿى رىبِّ لىٍوالى أىخٍَّرتىيًن ًإٔبى )

 (2)(أىأىصَّدَّؽى كىأىكيٍن ًمنى الصَّاغبًًنيى 
 اٌغ١بق:خ ثالغ

 ال ي قبلها:ة ُب اآلي أبقاؿ تع

ديكيٍم عىٍن ًذٍكًر اهللً  يىا أىيػ هىا الًَّذينى آمىنيوا الى تػيٍلًهكيٍم أىٍموىاليكيٍم كىالى )  كىمىٍن يػىٍفعىٍ  ذىًلكى أىأيكلىًئكى ىيمي أىٍكالى

 (3)(اػبٍىاًسريكفى 

اػبسراف و اؼبلتهني بنبَّ من االلتهاء باألمواؿ كاألكالد عن ذكر اهلل ك ة اهلل اؼبؤمنني ُب ىذه اآليى هن

كإيراد ضمي الفص  بني اؼببتدا كاػبرب ة االظبية  اعبملبأسلوب القصر بتعريف طرُبى  -بأبلغ أسلوب 

باإلنفاؽ ة التالية ٍب أمر ُب اآلي، -ؼبا بعدىا ة ما قب  اإلشار ة بعلية اؼبنبئة كتعريف اؼبسند إليو باسم اإلشار 

أإف اؼباؿ ، وف بو عليناا سبن  نا يعين: إف إنفاقكم ىذا ليس منكم مى  كم(كقاؿ: )فبا رزقنا  -ران صروبان أم -

أما تنفقونو إمبا تنفقونو من رزقنا أليس لكم أف ، ب  كبن رزقناكموهة لككم حقيقالذم تنفقونو ليس دبًً 

 كهنا إلينا.د  نا عندكم تري أإنو أمانتي ، تبخلوا بو كسبتنعوا من إنفاقو

هبذا  ضرر التغاأ  كالتكاس  ُب االمتثاؿى ُب التأكيد كتنبيهان علة زياد -عزكج   -ٍب قاؿ 

  :ةاألمر كأداء ىذه األمان

 ًإٔبى أىجى و قىرًيبو  كىأىٍنًفقيوا ًمٍن مىا رىزىقٍػنىاكيٍم ًمٍن قػىٍبً  أىٍف يىٍأٌبى أىحىدىكيمي اٍلمىٍوتي أػىيػىقيوؿى رىبِّ لىٍوالى أىخٍَّرتىيًن )

                                                 

سبق كىو أقساـ ألف احملذكؼ إما كلمة: اسمه  النوع الرابع: ما يسمى باالختزاؿ ىو ما ليس كاحدان فبا قاؿ السيوطي رضبو اهلل تعأب: - 1
.... كحذؼ اؼبعطوؼ مع العاطف )ال يستوم منكم من أنفق من قب  الفتح كقات ( أم: كمن أنفق بعده.  أك أع ه أك حرؼه أك أكثري

 (208- 206ص 3اإلتقاف ُب علـو القرآف ج)س 
 (11-10اؼبناأقوف ) -2
 (9اؼبناأقوف ) -3
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  1(الصَّاغبًًنيى  ؽى كىأىكيٍن ًمنى أىأىصَّدَّ 

 :قاؿ الطربم رضبو اهلل تعأب

 ذكره: كأنفقوا أيها اؼبؤمنوف باهلل كرسولو من األمواؿ ال ي رزقناكم من قب  أف يأٌب يقوؿ تعأب

 , رتين أتيٍمه ى ٕب ُب األج  قريبأحدكم اؼبوت أيقوؿ إذا نزؿ بو اؼبوت: يا ربِّ ىبلَّ أخَّ 

 

 كأؤٌدم أرائضك.، أكن من الصاغبني( يقوؿ: كأعم  بطاعتكي ما ٕب )ك أأصٌدؽ يقوؿ: أأزكِّ 

كبنحو الذم قلنا ُب ذلك قاؿ أى  , كأحٌج بيتك اغبراـ بقولو: )كأكيٍن من الصاغبني( نى كقي : عى 

 (2)التأكي .

 كىلىٍن يػيؤىخِّرى اللَّوي نػىٍفسنا) أقاؿ:، متنعني من اإلنفاؽمُب التهديد كالتوبيخ لل د سبحانو كتعأبكشدَّ 

ًبيه دبىا تػىٍعمىليوفى  ليهىا كىاللَّوي خى  (3)(ًإذىا جىاءى أىجى

ُب آخر الكبلـ  اعرتاضه ( كىلىٍن يػيؤىخِّرى اللَّوي نػىٍفسنا ًإذىا جىاءى أىجىليهىا):قاؿ ابن عاشور رضبو اهلل تعأب

نفي  تذكيان للمؤمنني باألج  لك  ركحو عند حلوؽبا ُب جسدىا... ك"لن" لتأكيدة اعرتاضي أالواك

ىم... )كاهلل خبي دبا تعملوف( عطف اؼبؤمنني كغيً  نفوسى  م  كعيميوـي "نفسان" ُب سياؽ النفي يعي ، التأخي

ديكيمٍ )ة صبلى عل  (4).ةأك تذيي  كالواك اعرتاضي، (الى تػيٍلًهكيٍم أىٍموىاليكيٍم كىالى أىٍكالى
 ػششح فٟ أ١ّ٘خ اإلٔفبق : ا٠٢خ اٌغبثغ

يػٍرنا أًلىنٍػفيًسكيٍم كىمىٍن ييوؽى شيحَّ نػىٍفًسوً )أىاتػَّ  :كمنها قولو تعأب  قيوا اللَّوى مىا اٍستىطىٍعتيٍم كىاظٍبىعيوا كىأىًطيعيوا كىأىٍنًفقيوا خى

  أيكلىًئكى ىيمي اٍلميٍفًلحيوفى(أى 

                                                 

1
 10 - اؼبناأقوف - 

(، الكتاب: جامع البياف ُب تأكي  القرآف، اؼبؤلف: ؿبد بن جرير بن يزيد بن كثي 23/410تفسي الطربم = جامع البياف ت شاكر ) -2
ىػ 1420ىػ( احملقق: أضبد ؿبمد شاكر، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة األكٔب: 310بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطربم )اؼبتوُب: 

 24 ـ، عدد األجزاء:2000 -
 (11اؼبناأقوف ) -3
 س( 16 :)التغابن- 4 (28/255التحرير كالتنوير ) -4



 انفصم األول –انباب انثانج 

343 

 

، عليهاة بال ي قبلها أشد ارتباط كمرتتبة أهي مرتبطة بدأت بالفاء الفصيحة الكريبة ىذه اآلي

ال ي كرد أيها األمر الصريح  -ة ىذه اآلي ال ي قبلها ليسه  أهمي ة درس أكالن تلك اآلييي  لذلك أبل بد أف

رضبو اهلل لكن ٓب يتحدث عنها إال ابن عاشور ك ة صبة أسرار ببلغيى كقد اشتملت اآليتاف عل، -باإلنفاؽ 

 أالباحث مضطر ألف ينقلها صبيعان منو. تعأب

 :األكٔبة أأكالن اآلي

نى ًإمبَّى ) :قاؿ تعأب ديكيٍم ًأتػٍ هي أىٍجره عىًظيمه ة ا أىٍموىاليكيٍم كىأىٍكالى  (1)(كىاللَّوي ًعٍندى

 :-ة الكريبة السياؽ ُب ىذه اآلية مبينان أسرار ببلغ - أقاؿ اؼبفسر ابن عاشور رضبو اهلل تعأب

 (2)ببعضهم. خاص   رى حاؿه كً أيو تعميم أحواًؿ األكالد بعد أف ذي  تذيي  ألفَّ 

، ةالكريبة ـ ُب ىذه اآليبست خصوصيات لؤلسلوب اؼبستخدى  عاشور رضبو اهلل تعأب كأأادنا ابن

 أقاؿ:، ةكأسرارىا الببلغي

ـى ذًكري األمواؿ عل .ةج أيو األمواؿ ألهنا ٓب يشملها طلب اغبذر كال كصف العداك دمً كأي  ى كقيدِّ

 األكالد ألف األمواؿ ٓب يتقدـ ذكرىا خببلؼ األكالد.

ى اؿ ىنا أف اؼبسلمني كانوا قد أصيبوا ُب أمواؽبم من اؼبشركني أغلبوىم علككجو إدماج األمو 

األشياء اتصاالن هبم كىي  ن أشدِّ ألف الغرض ىو التحذير مً ة السابقة ر األمواؿ ُب اآليذكى أمواؽبم كٓب تي 

األكالد ة تنأة عن ذكر األزكاج ىنا اكتفاءن لدالل دى رِّ .. كجي ة.ىؤالء مضاعفة كألف أتن كأكالدىم أزكاجهم

 (3)اػبطاب.ل أحو ة عليهن بدالل

مكاف  (ةاإلخبار باؼبصدر )أتنة كأائد ا القصر بػ"إمبا" كمبينان أائدتوشارحن  - ابن عاشور كقاؿ

  :-حان السر الببلغي أيهماكموضِّ ، اسم الفاع 

 قصركىو  , ةأم ليست أموالكم كأكالدكم إال أتنة، صفى كالقصر اؼبستفاد من "إمبا" قصر موصوؼو عل

                                                 

 (15التغابن: ) -1
  (28/285التحرير كالتنوير ) -2
 .286ص  28التحرير كالتنوير ج  – 3
 اؼبرجع نفسو . – 4
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، للموصوؼ إذ يندر أف زبلو أأراد ىذين النوعنية ىذه الصفة مبلزمة ُب كثر ة عائي للمبالغادِّ 

كاؼبراد:  .ة" للمبالغة بػ"أتن هبما.كاإلخبار ؼبن يتلبسة كنبا أمواؿ اؼبسلمني كأكالدىم عن االتصاؼ بالفتن

 1.ةباألكالد أيو أتنة اؼباؿ كالعنايأإف الشغ  ب، سواء سعوا ُب أع  الفت أـ ٓب يسعواة أهنم سبب أتن

كأضاؼ ة ص لنا تلك اػبصائص الببلغيبنفسو ػبَّ  (ٍب إف اؼبفسر )ابن عاشور رضبو اهلل تعأب

 قائبلن:، الفص ة من ببلغل أخر ة أائد

، - ككبلنبا من اإلطناب-، اإلدماجك  التذيي من خصوصيات علم اؼبعا٘ب ة أفي ىذه اآلي

من ة أهذه أربعة كاإلخبار بو من اؼببالغ، "ة كىو "أتن باؼبصدر اإلخباري كأيها ، زكىو من اإلهبا إلكتفاءي كا

من ؿبسنات  د  عى كقد يػي ، كىو من خصوصيات الفص  -، لي ي التع كأيها، القصري كأيها ، ةاحملسنات البديعي

  ذيي التى عن ال ي قبلها ألهنا اشتملت علة لت ىذه اعبملصً أتلك ست خصوصيات. كأي  -البديع أيضان 

 (2)يات الفص .كالتعلي  ككبلنبا من مقتضً 

                                                 
1
 اٌّشجغ ٔفغٗ . - 

 المرجع نفسو.  -2
 القرآف : من كتب الببلغية كعلـو, –اؼبذكورة ُب اآلية السابقة  –ببلغية الباحث أف يقدـ غبضرة القارئ شرحان للمصطلحات ال د  وى ي

 أمن النكات الببلغية ال ي ذكرىا ابن عاشور رضبو اهلل تعأب التذيي . 

 قاؿ الزركشي رضبو اهلل تعأب:

ا أىٍف يػيٍؤتىى ،خىرً مىٍصدىري )ذىيَّ ى( لًٍلميبىالىغىة كىًىيى ليغىة جىٍع ي الشٍَّيًء ذىٍيبلن ًلآٍل " التٍَّذيًي ي " حن  كىاٍصًطبلى

لىة مىٍنطيوًؽ اأٍلىكًَّؿ أىٍك مىٍفهي  ـو ميٍستىًق ٍّ ُب مىٍعنى اأٍلىكًَّؿ ربىًٍقيقنا ًلدىالى ـً ًبكىبلى لًيً  لًيىٍظهرى اٍلمىٍعنى ًعٍندى مىٍن الى يػىٍفهىمي بػىٍعدى سبىىاـً اٍلكىبلى الدَّ وًمًو لًيىكيوفى مىعىوي كى

 (69/  68/ 3الربىاف ُب علـو القرآف )) دى مىٍن أىًهمىوي.كىيىٍكمي ى ًعنٍ 

 كمثَّ  الزركشي للتذيي  بأجزاء اآليات التالية:

: )كىىىٍ . قبي  أىٍم ىىٍ  هبيىازىل  (.17سبأ من األية رقم ) ازم إال الكفور(قػىٍولًًو تعأب: )ذلك جزيناىم دبا كفركا( ٍبيَّ قىاؿى عىزَّ ًمٍن قىاًئ و

ة. اءى الًَّذم يىٍستىًحق وي اٍلكىفيوري ًإالَّ اٍلكيفيوري ذىًلكى اعبٍىزى  ة زىائًدى ا أىاًئدى  أىًإٍف جىعىٍلنىا اعبٍىزىاءى عىاماا كىافى الثَّا٘ب ميًفيدن

اءى اغبٍىق  كىزىىىقى اٍلبىاًط ي ًإفَّ اٍلبىاًط ى كىافى زىوقا(.  (  81 –اإلسراء  )كىقػىٍولًًو: )كىقيٍ  جى

 (.34-األنبياء )  أهم اػبالدكف(. تَّ ا جىعىٍلنىا لًبىشىرو ًمٍن قػىٍبًلكى اػٍبيٍلدى أأإف مً كىقػىٍولًًو: )كىمى 

 كاإلدماج:

 قاؿ اػبطيب القزكيين رضبو اهلل تعأب:

 اإلدماج أف ييضىمَّن كبلـ سيق ؼبعن معن آخرأهو، أعم من االستتباع كمثالو قوؿ أيب الطيب 
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 هبا على الدىر الذنوبا(  أعيد   --)أقلِّب أيو أجفا٘ب كأ٘بِّ 

 ()اؼبطبوع ُب اؼبكتبة الرضبانية ,الىور( تاريخ الطبع ليس مكتوبا عليو. 55ينظر ديواف أيب الطيب اؼبتنيب ص )
  .من الدىر اللي  بالطوؿ الشكايةى  أإنو ضمَّن كصفى 

 ( 349/  348/  1) -اإليضاح ُب علـو الببلغة )
 كقاؿ القزكيين رضبو اهلل تعأب:

 دماج أعم  من االستتباع.اإل

 ألنعرؼ ما ىو االستتباع؟ لنفهم قوؿى القزكيين رضبو اهلل تعأب. 

 قاؿ السكاكي رضبو اهلل تعأب:

 آخر كقولو: ااؼبدح بشيء على كجوو يستتبع مدحن االستتباع، 

 ؽبنئت الدنيا بأنك خالد هنبتى من األعمار ما لو حويتو

و بكماؿ السخاء كجبلؿ القدر من كجو آخر كيوضِّح لك ما ذكرت إذا و استتبع مدحى أال تراه كيف مدحو بالشجاعة على كج

 ((428مفتاح العلـو )ص: ) قستو على قولك هنبت من األعمار ما لو اجتمع لك لبقيت ـبلدا.

ة بني اؼبتنيب كخصومو حبث الباحث عن ىذاالبيت ُب النسخة ال ي عنده من ديواف اؼبتنيب ألم يعثر عليو أيها كلكنو كجده ُب الوساط)
ىػ( ربقيق كشرح: 392اؼبؤلف: أبو اغبسن علي بن عبد العزير القاضي اعبرجا٘ب )اؼبتوَب:  , )الوساطة بني اؼبتنيب كخصومو( 109ص

 1كُب شرح ديواف اؼبتنيب للعكربم ج الناشر: مطبعة عيسى البايب اغبليب كشركاه ؿبمد أبو الفض  إبراىيم، علي ؿبمد البجاكم
 ىػ(616اؼبؤلف: أبو البقاء عبد اهلل بن اغبسني بن عبد اهلل العكربم البغدادم ؿبب الدين )اؼبتوَب:  )شرح ديواف اؼبتنيب( 227ص

 –كُب شرح معا٘ب شعر اؼبتنيب البن اإلأليلي  بيكت –الناشر: دار اؼبعرأة  احملقق: مصطفى السقا/إبراىيم األبيارم/عبد اغبفيظ شليب
اؼبؤلف: أبو البقاء عبد اهلل بن اغبسني بن عبد اهلل العكربم البغدادم ؿبب الدين  )شرح ديواف اؼبتنيب( 387ص 1ج –السفر األكَّؿ 

 (بيكت –الناشر: دار اؼبعرأة  احملقق: مصطفى السقا/إبراىيم األبيارم/عبد اغبفيظ شليب ىػ(616)اؼبتوَب: 
 

 ، أإنو قاؿ:-أم من اؼبدح بشيء يستتًبع مدحنا آخر -ذلك  االستتباع أعمَّ منكلكن اغبمىومَّ رضبو اهلل تعأب جع  

ٍـّ أك االستتباع: ىو استفعاؿ من تًبع الرج ى، إذا اقتفىى أثرىه. كُب االصطبلح: ىو أف يذكر الناظم أك الناثر  معن مدح أك ذ

 لطيب اؼبتنيب:، أيستتبع معن آخرمن جنسو يقتضي زيادة ُب كصف ذلك الفن، كقوؿ أيب اغرضو من أغراض الشعر

 هنبت من األعمار ما لو حويتو... ؽبنئت الدنيا بأنك خالد

خزانة األدب كغاية األرب البن  ) .أإنو مدحو بالشجاعة، على كجو استتبع مدحو بكونو سببنا إلصبلح الدنيا، حيث جعلها مهناأة خبلوده
ىػ( احملقق: 837ن علي بن عبد اهلل اغبموم األزرارم )اؼبتوَب: (، اؼبؤلف: ابن حجة اغبموم، تقي الدين أبو بكر ب394/ 2حجة اغبموم )

 (2ـ عدد األجزاء: 2004بيكت الطبعة األخية -بيكت، دار البحار-عصاـ شقيو الناشر: دار كمكتبة اؽببلؿ
 كزاداغبموم قائبل:

 كيعجبين ىنا قوؿ أيب بكر اػبوارزمي:

حي البديهة ليس يبسك لفظىو   مالوأكأمبا ألفاظو من   ظبى
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 :ةبعد ىذه اآلي كقاؿ تعأب

يػٍرنا أًلىنٍػفيًسكيٍم كىمىٍن ييوؽى شيحَّ نػىٍفًسوً  أىأيكلىًئكى ىيمي  )أىاتػَّقيوا اللَّوى مىا اٍستىطىٍعتيٍم كىاظٍبىعيوا كىأىًطيعيوا كىأىٍنًفقيوا خى

) اٍلميٍفًلحيوفى
1 

كعطف عليو األمرباإلنفاؽ ة كالسمع كالطاعل بالتقو  سبحانو كتعأبأمرى ة الكريبة أفي ىذه اآلي

يػٍرنا أًلىنٍػفيًسكيٍم...(:قاؿ تعأب، األمرالصريحة بصيغ  )كىأىٍنًفقيوا خى

 :-كمبيناإعراهبا كببلغتهاة مفسراىذه اعبمل - رضبو اهلل تعأبزـبشرم قاؿ ال

تقديره: ، ا )خىٍياألنفيًسكيٍم( نصب دبحذكؼأيهة )كىأىٍنًفقيواٍ( ُب الوجوه ال ي كجبت عليكم النفق

 كبياف ، امتثاؿ ىذه األكامرى كاأعلوا ما ىو خي ؽبا كأنفع؛ كىذا تأكيد للحث عل، "ائتوا خيان ألنفسكم"

 ألٌف ىذه األمور خي ألنفسكم من األمواؿ كاألكالد كما أنتم عاكفوف عليو من حب الشهوات 

 
                                                                                                                                            

ىػ كنشأ أػيها، كأارقها أػي حداثة سنو كضرب أػي الببلد كتنق   ٣٢٣ىو ابو بكر ؿبمد بن العباس اػبوارزمي أصلو من طربستاف، كلد أػي خوارـز سنة )
كعاد إٔب خبارل أػي أارس كالعراؽ، ككص  حلب كلقي سيف الدكلة اغبمدا٘ب كخدمو أأكرمو سيف الدكلة كأدٗب ؾبلسو كأقاـ أػي ببلطو ٍب غادره، 

 (.ىػ ٣٨٣كمنها إٔب نيسابور أاستوطنها حىت توأػي هبا سنة 
 (لقد حبث الباحث كثيا عن ديواف أيب بكر اػبوارزمي كلكن لؤلسف أنو ٓب يفز بو.

.  أإنو مدحو بذالقة اللساف على كجو استتبع الكـر

 كبيت الشيخ صفي الدين ُب بديعيتو على ىذا النوع قولو:

كالشيخ صفي الدين:ىو صفي الدين اؼبرجع نفسو. )) – .كالصائنو العرض صوف اعبار كاغبـر  بذؿ الزاد يـو قرل الباذلو النفس
بسي )من عبد العزيز بن سرايا بن علي بن أيب قاسم بن أضبد بن نصر بن عبد العزيز ابن سرايا بن باقي بن عبد اهلل بن العريض اغبلي الطائي السن

ىج كعلى أنو توُب ببغداد  677ربيع اآلخر سنة  5أطبقت اؼبعاجم على أف اؼبرتجم " الصفي " كلد ُب  دتو ككأاتو:كال بين سنبس بطن من طي(.
 (ىج أأرخها ك  أريق كتردد صبيع بينهما. 752ىج ك 750غي أف اػببلؼ ُب تاريخ كأاتو بني سنة 

 كاالكتفاء:

 قاؿ الزركشي رضبو اهلل تعأب:

ذكر شيئني بينهما تبلزيـه كارتباط أيكتفى بأحدنبا عن اآلخر كىبص باالرتباط العطفي غالباكاالرتباط  االكتفاء: أف يقتضى اؼبقاـ

..ٍب ليس اؼبراد االكتفاء بأحدنبا كيف اتفق، ب  ألف أيو نكتة تقتضى االقتصار ) طبسة أنواع كجودم كلزكمي كخربم كجوايب كعطفي..

كأكردكا عليو سؤاؿ اغبكمة  -ىكذا قدركه  -أم كالربد ( 81–النح   )ٔب )سرابي  تقيكم اغبر(عليو، كاؼبشهور ُب مثاؿ ىذا النوع قولو تعا

الربىاف ُب  ).من زبصيص اغبر بالذكر كأجابوا بأف اػبطاب للعرب كببلدىم حارة كالوقاية عندىم من اغبر أىم ألنو أشد من الربد عندىم

 (118/  3علـو القرآف )

 (16)–التغابن  - 1
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 1كزخارؼ الدنيا.

 األمرباإلنفاؽ أيها:ة ك مبيناببلغة الكريبة مفسرااآلي رضبو اهلل تعأبكقاؿ ابن عاشور 

قػٍ ة كىاأٍلىٍمري بًالسٍَّمًع أىٍمرهبتلقي الشَّرًيعى  اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى كىذىًلكى ى صىلَّ  ظبىىاًع مواعظ النيبِّ ى بىاؿ عىلى كىاإٍلً

ٍعتيٍم .. كىعيًطفى عىلىٍيًو )كىأىًطيعيوا(: أى .لالتػٍَّقوى ة كىًسيلى  . كىعىٍطفي )كىأىٍنًفقيوا(ٍم أىًطيعيوا مىا ظبًى  ًمٍن أىٍمرو كىنػىٍهيو

نٍػفىاؽى فبَّا أىمىرى اللى  زبىًٍصيصه بػىٍعدى زبىًٍصيصو أىًإفَّ  ٍأميورىاًت. كىًصيغى اإٍلً  اأٍلىٍمًر تىٍشتىًم ي كىاًجبى ة وي بًًو أػىهيوى ًمنى اٍلمى

ٍنديكبى  نٍػفىاًؽ كىاٍلمى ا ًمنى االىتماـ بالنزاىى تٍَّحرًيضي عىلى أىًفيًو ال، اإٍلً نٍػفىاًؽ دبىٍرتػىبىًتيًو كىىىذى نى ة اإٍلً ة عىن ًأتػٍ

نى  ا أىٍمواليكيٍم كىأىٍكالديكيٍم ًأتػٍ  2(.ةاٍلمىاًؿ الَّ ًي ذيًكرىٍت ُب قػىٍولو: )إمبَّ

)خيا  ببلغي ُب زبصيص اإلنفاؽ بكونو "خيا" حيث قي : بسرٍّ  كأأادنا البقاعي رضبو اهلل تعأب

 قاؿ:، بعد قولو: )كىأىٍنًفقيوا( –ألنفسكم( 

 3كؼبا كاف اإلنفاؽ شديدان أكد أمره بتخصيصو بالذكر.

ن قائ : )كىمىٍن ييوؽى شيحَّ نػىٍفًسًو أىأيكلىًئكى ىيمي اٍلميٍفًلحيوفى(مً  ليس ىذا أقط ب  كقاؿ عزَّ 
4 

 ؿ كأضاؼ الشح إٔبظ ىنا أف النظم اغبكيم استخدـ الفع  "يوؽ" مبنيا للمجهو كيبلحى 

 قاؿ:، كسرببلغي أأادنا بو أيضا البقاعي رضبو اهلل تعأبة "النفس" كأيو حكم

بناه للمفعوؿ تعظيمان ، كؼبا ذكر ما ُب اإلنفاؽ من اػبي عم ُب صبيع األكامر أقاؿ: )كمن يوؽ(

و منو الشـؤ كل  ، ما كأضاأو إٔب، كاف  أٌم كاؽو  يقيو كاؽو  :للرتغيب أيو نفسو مع قطع النظر عن الفاع  أم

 5نفسو( أقاؿ: )شحَّ 

 :ُب قولو تعأب -حِّ من الش   األبرياءي  -ر بو األسخياءي شِّ ٍب ُب ما بي 

                                                 

 (78/  7) -اؼ الكش - 1
 (288/ 28(. التحرير كالتنوير )15)التغابن:  - 2
 (48/  9) -نظم الدرر للبقاعي  - 3
 (16)–التغابن  - 4
 (48/  9) -نظم الدرر للبقاعي  - 5
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)كىمىٍن ييوؽى شيحَّ نػىٍفًسًو أىأيكلىًئكى ىيمي اٍلميٍفًلحيوفى(
بتعريف طرُب  -ـ أيها أسلوب القصرخدً استي  1

يعين: إف الفبلح مقصور عليهم اليتعداىم ، فسون شحَّ ى الذم يوقى ى الفبلح علة قصرت صف -ة اعبمل

ع  كجي ، ىذا قصر إضاُب أم ٓب يفلح من ٓب يوؽ شح نفسو. كجيء بضمي الفص لع  غيىم. ك  إٔب

 كما قاؿ الببلغيوف:،  مكاهنم شأهنم كعلوِّ ة رأع إٔبة ردبا لئلشار ، اؼببين للبعيد مسندا إليوة اسم اإًلشار 

ه أكم  سبييز.... كإما لبياف حالو ُب القرب أك البعد أك التوسط أإما لتمييز ة كإف كاف باإلشار 

بعد درجتو ككبوه )كتلك  ا إٔبذىابن  2)آب ذلك الكتاب( التعظيم كقولو تعأب إٔبة ع  البعد ذريعكردبا جي 

 ا ؼبنزلتوٓب تق : "أهذا" كىو حاضر رأعن  - 4كلذا قالت )أذلكن الذم ؼبتنين أيو( 3ال ي أكرثتموىا(ة اعبن

 5ُب اغبسن.

 اإلنفاؽ. كاهلل أعلم.ة أنبيى علة و يدؿ أبلغ داللأهذا األسلوب كل  

 :اإلنفاؽ قولو تعأبة ُب بياف أنبية كمن اآليات الوارد
 :أ١ّ٘خ اإلٔفبقفٟ  ػششح ا٠٢خ اٌضبِٓ

 :ٚرّض١ً ج١ًّ ألجشاإلٔفبق فٟ عج١ً هللا 

بً  بَّ )مىثى ي الًَّذينى يػيٍنًفقيوفى أىٍموىاؽبىيٍم ُب سى ثىً  حى بَّ ة ًمائى ة أىنٍػبىتىٍت سىٍبعى سىنىاًب ى ُب كي ِّ سيٍنبػيلى ة يً  اللًَّو كىمى ة حى

ٍن يىشىاءي كىاللَّوي كىاًسعه عىًليمه(. كىاللَّوي ييضىاًعفي ًلمى
6 

سبثيبل صبيبل لؤلجر اؼبتضاعف الذم يستحقو الذين   سبحانو كتعأببنيَّ ة الكريبة ُب ىذه اآلي

 ُب سبي  اهلل. ينفقوف أمواؽبم

  لوجو ربو الكرٙب و ابتغاءن و حاؿ من ينفق شيئا يسيا من مالو ُب سبي  اهلل بإخبلص نيتً بِّ أقدشي 

 طيِّبةو  أرضو ُب ة كاحدة و حالو حباؿ من يزرع حبشبٌ ، أجرا عظيما أيستحق بو عند اهلل سبحانو كتعأب

                                                 

 (16)–التغابن  - 1
 (2) –البقرة - 2
 (72) –(، )الزخرؼ 43) –األعراؼ  - 3
 (32) –يوسف  - 4
 (44، 43/  1) -اإليضاح ُب علـو الببلغة  -6
 (.261) -البقرة  - 6
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 .ةحبة أتنتج لو سبع مائ

 :ةالكريبة ُب اآلية ينا النكات الببلغيمب رضبو اهلل تعأبزـبشرم قاؿ ال

أك مثلهم كمث  ، ةأم مث  نفقتهم كمث  حب،  ي الذين يينًفقيوفى( ال بد من حذؼ مضاؼو )مث

 األرض كإٔب د إليها اإلنبات كما يسند إٔبؼبا كانت سببان أسنً ة كلكن اغبب، كاؼبنبت ىو اهلل .ةبَّ حى باذرً 

كىذا ة سنبلة لك  كاحد، رج ساقان يتشعب منها سبع شعبأف زب، إنباهتا سبع سناب  اؼباء. كمعن

 1بني عيين الناظر.ة كأهنا ماثل،  التمثي  تصوير لئلضعاؼ

 :-داأعا إلشكالني ناشئني ُب ىذا التمثي  -قائبل زـبشرم كزاد ال

قلت: ب  ىو موجود ُب الدخن  ؟  بو غي موجودأإف قلت: كيف صٌح ىذا التمثي  كاؼبمثَّ 

كلو ٓب يوجد ، أيبلغ حبها ىذا اؼببلغة اؼبغلة ُب األراضي القوية ر ذكردبا أرخت ساؽ ال، اكغينبة كالذر 

و من التمييز حقِّ ى عل،  قي : سبع سنببلتسبي  الفرض كالتقدير: أإف قلت: ىبلَّ ى لكاف صحيحان عل

:)كىسىٍبعى سنببلت خيٍضرو( كما قاؿة  جبمع القل
قػيريكءو( ةا قدمت عند قولو: )ثبلثكمقلت: ىذا   ؟2

من  3

 4مواقعها.ة ر اعبمع متعاكً ة كقوع أمثل

 :رضبو اهلل تعأبزـبشرم كىناؾ قاؿ ال

 ؟ال ي ىي األقراءة دكف القلة صبع الكثر ى أإف قلت: ٓب جاء اؼبميز عل

سعوف ُب ذلك أيستعملوف ك  كاحد من اعبمعني مكاف اآلخر الشرتاكهما ُب : يتَّ قلتي 

كلع  القركء كانت أكثر استعماالن ُب ، ةأىنفيًسًهنَّ( كما ىي إال نفوس كثي قولو: )بً  إٔبل أال تر  .ةاعبمعي

 5شسوع.ة أيكوف مث  قوؽبم: ثبلث،  اؼبهمى ة رعليو تنزيبل لقلي  االستعماؿ منزلأأكثً ، من األقراء "قرء"صبع 

 1.أسرىا أبوالسعود كالبيضاكم رضبهمااهلل تعأبة الكريبة ؽبذه اآليزـبشرم كبنحو تفسي ال

 كغينبامن اؼبفسرين رضبهم اهلل أصبعني.
                                                 

 (231/  1) -الكشاؼ  - 1
 (53يوسف ) - 2
 ( 228البقرة ) - 3
 (231/  1) -الكاؼ  - 4
 (200/  1) -الكشاؼ  - 5
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  :بقولو تعأبة الكريبة تذيي  اآلية بببلغ كأأادنا أبوالسعود كالبيضاكم رضبها اهلل تعأب

ٍن يىشىاءي كىاللَّوي كىاًسعه عىًليمه(  )كىاللَّوي ييضىاًعفي ًلمى
 قاال:، 2

)ًلمىن يىشىاء( أف يضاًعفى لو  ما شاء اهلل تعأب أك أوقها إٔبة )كاهلل يضاعف( تلك اؼبضاعف

حسب حاًؿ اؼبنًفق من إخبلصو كتعًبو كلذلك تفاكتت مراتبي األعماؿ ُب مقادير الثواب ى بفضلو عل

ربصيً  ما ة اؼبنفًق كمقداًر إنفاًقو ككيفية )عىًليمه( بنية )كاهلل كاسع( ال يىضيقي عليو ما يتفٌض  بو من الزياد

 3أنفقو.

 :أم قولو تعأب، نصفو األكؿة الكريبة ذااعبزء من اآليف ىإ: أف يقاؿيبيكن ك 

)كىاللَّوي كىاًسعه عىًليمه( تذيي  ثاف دلي  للتذيي   :كقولو تعأبة )كىاللَّوي ييضىاًعفي ًلمىٍن يىشىاءي(تذيي  لآلي

عليو. كاهلل  كاعبزء الثا٘ب جاء دليبل، ةالكريبة التمثي  اؼبذكور ُب اآلي ألف اعبزء األكؿ تأكيد ؼبعن، األكؿ

  أعلم. سبحانو كتعأب
 ػ١ٍٗ :ششط لجٛي اٌصذلخ ٚاعزذمبق األجش صالس آ٠بد فٟ ث١بْ

كاستحقاؽ األجر ة شرط قبوؿ الصدق:ُب األكٔب  سبحاف كتعأببنيَّ ، ةٍب ُب اآليات الثبلث التالي

يتبعها ة خي من صدقة مغفر ا ك  معركأن  أف قوالن بنيَّ ة كُب الثاني، لكاألذ اؼبنَّ ة عليها كىو عدـ اتباع الصدق

 لها بقولو: )كاهلل غين حليم(كذيَّ ، لأذ

 :قاؿ اآللوسي رضبو اهلل تعأب

ل باؼبٌن كاألذة تعود إليهم أك عن الصدقة )كىاللَّوي غىيًن (عن صدقات العباد كإمبا أمرىم هبا دبصلح

ًليمه( أبل ل أخر ة يرزقهم من جهك ل اؼبٌن كاألذة   مؤكنربم   ج الفقراء إٔبأك غين ال وبوِّ ، أبل يقبلها )حى

ى علة تذيي  ؼبا قبلها مشتملة كاعبمل، اؼبٌن كاإليذاء ال أهنم ال يستحقوهنا بسببهماى علة يعج  بالعقوب

 4السائ  قطعا. إٔبة بالنسبة العتبار اػبيية الوعد كالوعيد مقرر 

 :رضبو اهلل تعأبزـبشرم قاؿ ال
                                                                                                                                            

 (158، 1/157(كُب تفسيالبيضاكم )1/321ينظرُب تفسي أيب السعود ) - 1
 (261)البقرة:  - 2
 اؼبرجعاف أنفسهما. - 3
 (34/ 2سي = ركح اؼبعا٘ب )تفسي األلو  - 4
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 ي ي اؼبسئوؿ أك نى ى د منو ما يثق  علجً كعفو عن السائ  إذا كي ة رى قػىٍوؿه مىٍعريكؼه رٌد صبي  كىمىٍغفً 

قى ة من جه أك عفوه ، من اللَّو بسبب الرد اعبمي ة مغفر  يػٍره ًمٍن صىدى ة السائ  ألنو إذا رٌده رٌدا صبيبل عذره خى

يبٌن  قو منفً  بو إٔبة ال حاج( غىيًن  )كىاهللي .ةالختصاصو بالصفة إ النكر كصح اإلخبار عن اؼببتدل يػىٍتبػىعيها أىذ

ًليمه )ل كيؤذ كىالًَّذم يػيٍنًفقي )ُب ذلك دبا أتبعو  ٍب بالغى ، منو ككعيد لو كىذا سخطه ، ةعن معاجلتو بالعقوب(حى

كإبطاؿ اؼبناأق الذم ينفق مالو رًئاءى النَّاًس.ل  ال تبطلوا صدقاتكم باؼبٌن كاألذل أ ....(مالىوي 
1 

 ، كاؼبناأقنيل  طاؽبم الصدقات باؼبن كاألذاؼبؤمنني عن إبى هنة الثالثة كُب اآلي

 ، كذكر سبثيبل بليغا للمناأق الذم ينفق مالو رئاءالناس كاليؤمن باهلل كاليـو اآلخر

قىاًتكيٍم بًاٍلمىنِّ كىاأٍلىذى ):تعأب قاؿ ا الًَّذينى آمىنيوا الى تػيٍبًطليوا صىدى  كىالًَّذم يػيٍنًفقي مىالىوي رًئىاءى النَّاسً ل  يىا أىيػ هى

ثىً  صىٍفوىافو عىلىٍيًو تػيرىابه أىأىصىابىوي كىاًب ه أػىتػىرىكىوي صى  ثػىليوي كىمى ا الى يػىٍقًدريكفى عىلى كىالى يػيٍؤًمني بًاللًَّو كىاٍليػىٍوـً اآٍلًخًر أىمى ى ٍلدن

شىٍيءو فبَّا كىسىبيوا كىاللَّوي الى يػىٍهًدم اٍلقىٍوـى اٍلكىاًأرًينى. 
2 

 :صذلزٗ ثبٌّٓ ٚاألرٜذبي إٌّبفك اٌزٞ ٠جطً ٌ ّض١ًر

، بأك تشبيو مركَّ  ؽه أم أنو تشبيو مفرَّ ، ُب ىذا التشبيو احتمالني ذكر اآللوسي رضبو اهلل تعأب

 قاؿ:

قا أالناأق اؼبناأق كاغبجر ُب عدـ االنتفاع كنفقتو كالرتاب لرجاء كىذا التشبيو هبوز أف يكوف مفرَّ 

 ، النفع منهما باألجر كاإلنبات
ي
  عً كلو جي  .النفع ن  ظى ن حيث يي مً  لو سريعا الضارِّ  بً ذىً كرياؤه كالواب  اؼب

 3كقي : إنو ىو الوجو كاألكؿ ليس بشيء.، مركبا لصح

يتصدؽ الذم  شبهت حاؿ اؼبؤمن الن تشبيهني سبثيليني: أكَّ ة الكريبة ف ُب اآليإ: أف يقاؿيبيكن  ك

حباؿ اؼبناأق الذم ينفق مالو ل الذعليو أتبط  صدقتو بسبب اؼبن كا ن  دؽ عليو أك يبي صن يتكيؤذم مى 

بدكف إيباف كإخبلص كيرجو أنو سيناؿ من اهلل عليو أجرا كأجر اؼبؤمن اؼبخلص الذم ينفق  كرئاءن ة عظبي 

أجر عند اهلل  كلكن ال يكوف كذلك ب  يضيع إنفاقو كال يرتتب عليو أم  ، مالو ابتغاء كجو اهلل تعأب

                                                 

 (312/ 1تفسي الزـبشرم = الكشاؼ عن حقائق غوامض التنزي  ) - 1
 (264)البقرة:  - 2
 (35/ 2تفسي األلوسي = ركح اؼبعا٘ب ) - 3



 انفصم األول –انباب انثانج 

352 

 

ا كيرجو أنو سوؼ اغبجر األملس ترابا أيزرع أيو حبا ى علل ير  هت حالو حباؿ منأشبِّ ، سبحانو كتعأب

، يذىب بالرتاب كما زرع الرج  أيو من اغبب، ينبت كوبص  لو منو نفع أبل يلبس أف ينزؿ مطر شديد

كلكن بسبب خطأ منو يضيع عملو ة صبيلة كالوصف اؼبشرتؾ بينهما ىو قياـ إنساف بعم  يرجو منو نتيج

تشبيو حاؿ اؼبؤمن اؼببط  صدقتو باؼبن  :يعم  شيئا. أهنا تشبيهاف متداخبلف  أكالن  ؿبركما كأف ٓبى كيبق

 اؿ اؼبناأق الذم الإيباف لو أصبل.حبل كاألذ

 كيذىب صفواف ينزؿ عليو مطرشديدى كثانينا تشبيو حاؿ اؼبناأق حباؿ الزارع ُب تراب بسيط عل

أم  العام  بسبب خطأ منو ُب ة كليهما خيب  بالرتاب كدبا زرع الرج  أيو. ككجو الشبو ُب التشبيهني

 أعلم.  عملو. كاهلل سبحانو كتعأب

 :كقاؿ ابن عاشور رضبو اهلل تعأب

بَّ ة أغىلٍَّت سبعمائة التمثي  ؼبن ينفق مالىو ُب سبي  اهلل حببٌ  قد ركعي ُب ىذا التمثي  عكسي   .ةحى

بالنفع ٍب ال تلبث  ر  تغي ة األم  ُب حال. ككجو الشبو دبركب ؿبسوسو  معقوؿو  بو مركَّ  أالتشبيو تشبيوي 

 1أالٌ تأٌب آلملها دبا أمَّلو أخاب أملو.

 ًٌ َِ  آخش رّض١  ٗ اثزغبء ِشضبد هللا :ٓ ٠ٕفك ِبٌَ ٌذبي 

بياف أض  اؼبنفقني ُب سبي  اهلل  إٔبل أخر ة عادالنظم اغبكيم مر ، كبعد بياف التمثيلني اؼبذكورين

 :أقاؿ تعأب، ثي  كأصبلوُب أبلغ سب  ابتغاء مرضات اهلل تعأب

نَّ  ثىً  جى ا ة ًبرىبٍػوى ة )كىمىثى ي الًَّذينى يػيٍنًفقيوفى أىٍموىاؽبىيمي ابًٍتغىاءى مىٍرضىاًت اللًَّو كىتػىٍثًبيتنا ًمٍن أىنٍػفيًسًهٍم كىمى أىصىابػىهى

ا ًضٍعفىنٍيً أىًإٍف ٓبىٍ ييًصبػٍهىا كىاًب ه أىطى   كىاللَّوي دبى  ا تػىٍعمىليوفى بىًصيه.(كىاًب ه أىآتىٍت أيكيلىهى
2 

 :ثالغخ اٌغ١بق

 :قاؿ أبوحياف األندلسي رضبو اهلل تعأب

 ،ذىكىرى ًضدَّهي بًتىٍمًثي و ؿبىٍسيوسو لًلٌذٍىنً ، مىٍن أىنٍػفىقى مىالىوي رًئىاءى النَّاًس كىىيوى غىيػٍري ميٍؤًمنو  لىمَّا ضىرىبى مىثى ى 

                                                 

 (453/  2) -التحرير كالتنوير  - 1
 (265البقرة ) - 2
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ٍينً يػىتىصىوَّرى السَّاًمعي تػىفىاكيتى مىا بػىنٍيى  حىىتَّ  ا ًمٍن بىًديًع أىسىالًيًب أىصىاحى ،  الضِّدَّ ا ة كىىىذى اٍلقيٍرآًف. كىلىمَّ

اللًَّو( ميقىاًب ه لًقىٍولًًو: )رًئاءى  تً أقولو:)ابًٍتغاءى مىٍرضا، قىابى ى ذىًلكى ىينىا بوصفني، ًبوىٍصفىنٍيً ة كىصىفى صىاًحبى النػَّفىقى 

أًلفَّ اٍلميرىادى بًالتٍَّثًبيًت ، نٍػفيًسًهٍم( ميقىاًب ه لًقىٍولًًو: )كىال يػيٍؤًمني بًاللًَّو كىاٍليػىٍوـً اآٍلًخر(النَّاًس( كىقػىٍوليوي: )كىتػىٍثًبيتان ًمٍن أى 

اأىظى ى تػىٍوًطنيي النػٍَّفًس عىلى   1.ةكىالى يىكيوفي ًإالَّ عىٍن يىًقنيو بًاآٍلًخرى ، عىلىٍيًو كىتػىٍرًؾ مىا يػيٍفًسديهي ة اٍلميحى

 قائبل: هلل تعأبرضبو اكزاد أبوحياف 

ثى   بَّ ة كىالتػَّقىاًديري الثَّبلى ثىً  حى ًبيً  اللًَّو كىمى ، ىينىاة جىارًيى  (ةالَّ ًي ُب قػىٍولًًو: )مىثى ي الًَّذينى يػيٍنًفقيوفى أىٍمواؽبىيٍم ُب سى

بَّ أىٍم: كىمىثى ي اٍلمي  بَّ ، ةنىاًأًقنيى كمث  غىاًرسو حى بَّ أىكٍ ، ةأىٍك: مىثى ي نػىفىقىًتًهٍم كىحى ثىً  حى ة : مىثى ي اٍلميٍنًفًقنيى كىنػىفىقىًتًهٍم كىمى

كىغىارًًسهىا.
2 

 السياؽ:ة مبينا ببلغ رضبو اهلل تعأبة كقاؿ ابن عطي

ى ما يتقدـ ذكره لتبيني حاؿ التضاد بعرضها عل القرآف أنو يأٌب أيو نقيضى ة من أساليب أصاح

ما يشبو ذلك ة اؼبؤمنني عن مواقعى اهتم كهنألما ذكر اهلل صدقات القـو الذين ال خبلؽ لصدق، الذىن

كجهها ُب الشرع أضرب ى م كىي علو صدقاهتي زكي بذكر نفقات القـو الذين تى ة ب ُب ىذه اآليا عقَّ مَّ  بوجوو 

 3ؽبا مثبلن.

 :كقاؿ ابن عاشور رضبو اهلل تعأب

ة لزياد، ء الناسمىثى  الذم ينفق مالو رئاى اهلل علة الذين ينفقوف أمواؽبم ُب مرضا ف مث ي طً عي 

ُب التمثي . أإنٌو قد مثَّلو  كتفنٌػننا، اؼبنفقني بإخبلصى اء علبياف ما بني اؼبرتبتني ًمن البػىٍوف كتأكيدان للثن

بتخٌي  ة غي كثًي الرتكيب لتحص  السرع كمثٌلو أيما سلف سبثيبلن ، ع سناب أنبتت سبة أيما سلف حببَّ 

 4الثواب.ة مضاعف

 قائبل: هلل تعأبكزاد ابن عاشور رضبو ا

                                                 

 (665/ 2البحر احمليط ُب التفسي ) - 1
 (666/ 2اؼبرجع نفسو ) - 2
 (328/  1) -احملرر الوجيز  - 3
 (454/  2) -التحرير كالتنوير  - 4
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اهلل دبا ىو ة أعيد سبثي  حاؿ اؼبنفق ابتغاء مرضاى ألما مىثَّ  حاؿ اؼبنفق رًئاءن بالتمثي  الذم مض

اؼبشٌبو هبا ة ج السامع كٌلما كانت أكثر تركيبان كضٌمنت اؽبيأبهً ب ُب حسن التخي  ؛ أإٌف األمثاؿ تي أعجى 

 1مقاصد التشبيو.ة كىذا من صبل، اؼبشبَّو ني إٔببها حيسنان ليسرم ذلك التحسكسً تي ة أحواالن حسن
 :ضِخششٞػٕذ اٌ ٘زا اٌزّض١ًششح 

 :رضبو اهلل تعأبزـبشرم قاؿ ال

نَّ )ىؤالء ُب زكاهتا عند اللَّوة كمث  نفق :كاؼبعن ثىً  جى  -دبكاف مرتفع.(ةًبرىبٍػوى )كىي البستاف (ةكىمى

ا) -شبران  كأحسني ى ها ألف الشجر أيها أزككخصَّ  شبرهتا  (أىآتىٍت أيكيلىها)عظيم القطر  مطره (كاًب ه  أىصاهبى

ـ أمطر صغي القطر يكفيها لكرى  (أىًإٍف ٓبٍى ييًصٍبها كاًب ه أىطى   )ي ما كانت تثمر بسبب الواب  مثلى  (ًضٍعفىنٍيً )

 ا أف ك َّ ككم، بالواب  كالط ٌ ة كالقليلة كنفقتهم الكثي ، ةالربو ى علة منبتها. أك مث  حاؽبم عند اللَّو باعبن

بعد أف يطلب هبا كجو  -ة قليل كانت أكة  أكذلك نفقتهم كثي ، ةكاحد من اؼبطرين يضعف أك  اعبن

 2ُب زلفاىم كحسن حاؽبم عنده.ة زائد، عند اهللة زاكي -يبذؿ أيها الوسعو ك اللى 
 : ب(زً ١ْ جِ ضْ )رَ :لٌٛٗ رؼبٌٝٝ ِؼٕ

 :رضبو اهلل تعأبزـبشرم قاؿ ال 

ى شيء عل و أشق  كليثبتوا منها ببذؿ اؼباؿ الذم ىو شقيق الركح. كبذلي (فيًسًهمٍ كىتػىٍثًبيتان ًمٍن أىنػٍ )

اإليباف ألف النفس إذا ريضت بالتحام  عليها كتكليفها ما ى كعلة سائر العبادات الشاقَّ ى النفس عل

 أكاف إنفاؽ اؼباؿ، كبالعكس، طمعها ُب اتباعو لشهواهتا لصاحبها كق َّ ة ت خاضعيصعب عليها ذلَّ 

كربقيقا للجزاء من أص  أنفسهم ألنو ، اإليباف كاليقني. كهبوز أف يراد: كتصديقا لئلسبلـى تثبيتا ؽبا عل

   3علم أف تصديقو كإيبانو بالثواب من أص  نفسو كمن إخبلص قلبو.، وذا أنفق اؼبسلم مالو ُب سبي  اللى إ

  .ه الببلغيوف "اإلدماج"ما ظباة من احملسنات البديعية أف يقاؿ: إف ُب ىذه اآلييبيكن ك 

 بياف أض  نى مٍ ضً  كىواإلخبلص هلل كابتغاء مرضاتو  ة ذيًكرى شرط قبوؿ الصدقة أفي ىذه اآلي

                                                 

 اؼبرجع نفسو. - 1
 (313/ 1تفسي الزـبشرم = الكشاؼ عن حقائق غوامض التنزي  ) - 2
 (313/ 1تفسي الزـبشرم = الكشاؼ عن حقائق غوامض التنزي  ) - 3
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 اإلنفاؽ ُب سبي  اهلل كأنبيتو. كاهلل أعلم.
 ا٠٢خ اٌضب١ٔخ ٚاٌؼششْٚ فٟ أ١ّ٘خ اإلٔفبق :

 :اإلنفاؽ قولو تعأبة  بياف أنبيُبة كمن اآليات الوارد

ًمٍنوي كىأىٍضبلن كىاللَّوي كاًسعه عىًليمه(.ة  يىًعديكيٍم مىٍغًفرى ٍأميريكيٍم بًاٍلفىٍحشاًء كىاهللي افي يىًعديكيمي اٍلفىٍقرى كىيى )الشٍَّيط
1 

 :رضبو اهلل تعأبزـبشرم قاؿ ال

 رئ:إنفاقكم أف تفتقركا. كقي ة يعدكم ُب اإلنفاؽ اٍلفىٍقرى كيقوؿ لكم إٌف عاقبل أ

)النَّاري  :  ُب اػبي كالشر. قاؿ اللَّو تعأبستعمى كالوعد يي  -بفتحتني -رقى بالضم. كالفى ، "قرالفي "

ا اللَّوي الًَّذينى كىفىريكا( كىعىدىىى
اآلمر  الصدقات إغراءى  كمنعً  البخ ً ى كيغريكم عل (كىيىٍأميريكيٍم بًاٍلفىٍحشاءً ). 2

ؽبا ة لذنوبكم ككفار  (ةمىٍغًفرى )نفاؽ ُب اإل(كىاللَّوي يىًعديكيمٍ )كالفاحش عند العرب: البخي . , للمأمور

 3.ةأك كثوابا عليو ُب اآلخر ، كأف ىبلف عليكم أأض  فبا أنفقتم(كىأىٍضبلن )

"كالفاحش عند العرب: البخي ". كذكر ابن اؼبني  :رضبو اهلل تعأبزـبشرم ىنا قاؿ ال

الكشاؼ" ُب تأييده  بػ"االنتصاؼ أيما تضمنوى الكشاؼ اؼبسمة ُب حاشي اإلسكندرم رضبو اهلل تعأب

 قوؿ الشاعر:

 4ماؿ الفاحش اؼبتشدد ة .. عقيل.ىاؼبوت يعتاـ الكراـ كيصطفل أر 

 كقاؿ الراغب األصفها٘ب:
                                                 

 (268) -البقرة  - 1
 (72اغبج )من اآلية  - 2
 (315/ 1شرم = الكشاؼ عن حقائق غوامض التنزي  )تفسي الزـب - 3
  26ينظر ديواف طرأة بن العبد ص:ينظرُب ىامش الكشاؼ ُب نفس الصفحة. كالبيت لطرأة بن العبد. - 4

 ديواف طرأة بن العبد
 ـ( 564طىرىأىة بن العىٍبد بن سفياف بن سعد البكرم الوائلي أبو عمرك الشاعر اعباىلي )اؼبتوَب:  اؼبؤلف:

 مهدم ؿبمد ناصر الدين حملقق:ا
 دار الكتب العلمية الناشر:
 ـ 2002 -ىػ  1423الثالثة،  الطبعة:

 1 عدد األجزاء:
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كقوؿ ،  هم ىاىنا بالبخ ها بعضي ر من اؼبقاؿ كالفعاؿ كإف كاف قد خصَّ نكى كالفحشاء ك  مي 

 شاعر:

 ددماؿ الفاحش اؼبتشة اؼبوت يعتاـ الكراـ كيصطفي... عقيلل أر 

)  إليو أف ال جزاء كال شيكور كىو أف ىبي ة أقر اآلخر  قي : عن، أقولو: )الشٍَّيطىافي يىًعديكيمي اٍلفىٍقرى

 1الفقر ُب آخر عمره.، أووِّ كقي  ىو بأف ىبي 

 منها.ة من البلـز بياهنا كاإلأاد، ةأيضا كثي ل أخر ة نكات ببلغية الكريبة كُب اآلي

 :بني قولو تعأبة اشتملت عليها اآليال ي ة اعبميلة اؼبقابل :األكٔب

 ًمٍنوي كىأىٍضبلن(. ة )كىاللَّوي يىًعديكيٍم مىٍغًفرى :)الشٍَّيطافي يىًعديكيمي اٍلفىٍقرى كىيىٍأميريكيٍم بًاٍلفىٍحشاًء( كقولو تعأب 

 )الشٍَّيطافي يىًعديكيمي...(. :ُب قولو تعأب :ةكالثاني

 ".ة ُب تنكي "مغفر  :ةكالثالث

 ُب تنكي "أضبل". :ةكاػبامس

 ُب حذؼ كصف "أضبل". :ةكالسادس

 )كىاللَّوي كاًسعه عىًليمه(. :بقولو تعأبة ُب تذيي  اآلي :ةكالسابع

أقاؿ اؼبراغي كأبو السعود كاآللوسي ، )الشٍَّيطافي يىًعديكيمي...(:ُب قولو تعأبة الببلغية أما النكت

 :-  تعأبكاللفظ ىنا للمراغي رضبو اهلل - رضبهم اهلل تعأب

)الشٍَّيطافي يىًعديكيمي اٍلفىٍقرى كىيىٍأميريكيٍم بًاٍلفىٍحشاًء( أم إف الشيطاف ىبٌوؼ اؼبتصدقني الفقر كيغريهم 

كال بد من إمساكو كاغبرص عليو استعدادا غباجات ، كىبٌي  إليهم أف اإلنفاؽ يذىب باؼباؿ، بالبخ 

ا"ى كظبٌ ، الزماف كالشيطاف ٓب  ، اؼبخرب ة خبار دبا سيكوف من جهكالوعد ىو اإل، ذلك التخويف "كعدن

 2وع مشيئتو.ككأف ؾبيئو حبسب إرادتو كطى ، اإلخبار بتحقق كقوعو َبة غمبالى الفقر إليو  ءيضف ؾبيي 

 :كقاؿ أبو السعود كاآللوسي رضبهما اهلل تعأب

                                                 

 (565/ 1تفسي الراغب األصفها٘ب ) - 1
 (39/ 2( كركح اؼبعا٘ب )162، 161/ 1(، كينظر ُب تفسيأيب السعود)41/ 3تفسي اؼبراغي ) - 2
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 1.ةطريق اؼبشاكلى عل كعده تعأبة ......كلوقوعو ُب مقابل

 :هلل تعأبكقاؿ ابن عاشور رضبو ا

حبصوؿ شيء ُب اؼبستقب   ؾبازان ألٌف الوعد إخباره  "كعدان "ي اإلخبار حبصوؿ أمر ُب اؼبستقب  كظبيٌ 

هكال يقولو ، كلذلك يقاؿ: أقبز أبلف كعده أك أخلف كعده، اؼبخرب ة من جه كيقولوف صدؽ ، ف أقبز خىربى

الشيطاف ُب  أشيبِّو إلقاءي  .ةاللغة مأئً  ف كبلـي كبذلك يؤذً ، أالوعد أخٌص من اػبرب، ه كصدىؽ كعدهخىرب 

كحسَّن ىذا ، التحقق ككجو الشبو ما ُب الوعد من معن، ةالفقر بوعد منو حبصولو ال ؿبالنفوسهم توقٌػعى 

 و لقولو: ىنا مشاكلتي  اجملازى 

 2أإنٌو كعد حقيقي. (ة)كاهلل يعدكم مغفر 

ل أخر ة ببلغية فىٍقرى كىيىٍأميريكيٍم بًاٍلفىٍحشاًء(بنكت)الشٍَّيطافي يىًعديكيمي الٍ ة كأأادنا ابن عاشورُب ىذه اعبمل

 قاؿ:، أيضا ُب تقدٙب اؼبسندإليو )الشٍَّيطافي(

ـي  ِـّ اغبٍيٍكًم الًَّذم ًسيقى لىوي اٍلكىبلى ا ًإلىٍيًو أًلىفَّ تػىٍقًديبىوي ميٍؤًذفه ًبذى ـى اٍسمى الشٍَّيطىاًف ميٍسنىدن كىشيٍؤًمًو كىقىدَّ

ا اغبٍيٍكمً لًتىٍحًذيًر اٍلميٍسلً  "،  ًمنيى ًمٍن ىىذى ا يػيقىاؿي ُب ًمثىاًؿ ًعٍلًم اٍلمىعىا٘ب "السَّفَّاحي ُب دىاًر صىًديًقكى كىأًلىفَّ ُب ، كىمى

اغبٍيٍكًم كىربىًٍقيقىوي. اػبٍىربى اٍلفٍعًلٌي تقٌومى ى تػىٍقًدًٙب اٍلميٍسنىًد إًلىٍيًو عىلى 
3 

 :ة" بػ"منو" كاػبامسة ُب كصف "مغفر  :ة" كالرابعة فر ُب تنكي "مغ :ة)الثالث :ةكأما النكات األربع

أقد أشار إليها اإلماـ أبو السعود رضبو اهلل ، ُب حذؼ كصف "أضبل"( :ةُب تنكي "أضبل". كالسادس

 ُب قولو:  تعأب

 )ًمٍنوي( متعلقه دبحذكؼو ىو لذنوبكم كاعبار  ُب قولو تعأب (ةديكيم( أم ُب اإلنفاؽ)مىٍغًفرى )كاهلل يىعً 

منو عز كج . ة كائنة  مغفر ، ةمغفر  أمَّ ة أم مغفر  لفخامتها ال ي أأادىا تنكييىاة د"مؤكِّ ة ؿ"مغفر ة صف

( كنظائرًه. ة )أانقلبوا بًًنٍعمى :اؼبذكور عليها كما ُب قولًو تعأبة لداللة صفتو ؿبذكأ، (ك)أضبلن   ٌمنى اهلل كىأىٍض و

 كقي : ,، كأيو تكذيبه للشيطاففقتم زائدان عليو ُب الدنياأم: خلىفان فبا أن .أم: كأضبلن كائنان منو تعأب

                                                 

 (162، 161/ 1أيب السعود ) ( كتفسي39/ 2ركح اؼبعا٘ب ) - 1
 (460/  2) -التحرير كالتنوير  - 2
 اؼبرجع نفسو. - 3
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 1.ةثوابان ُب اآلخر 

)كىاللَّوي كاًسعه عىًليمه(. :تذييلها بقولو تعأب :ةالكريبة ُب اآلية السابعة الببلغية كالنكت
2 

 :أقاؿ اإلماـ أبو السعود رضبو اهلل تعأب

 كإخبلًؼ ما تنفقونوة اؼبغفر  كم بو منق ما كعدى حقِّ كأضبلن أيي ة )كاهلل كاسع( قدر 

ة علم إنفاقىكم أبل يكاد ييضيع أجرىكم أك يعلمي ما سيكوف من اؼبغفر )عىًليمه( مباًلغه ُب العلًم أيى 

ره ؼبضموًف ما قبلو.تذيي ه مقرِّ ة كالفض  أبل احتماؿ للخيٍلف ُب الوعد كاعبمل
3 

 ٚاٌؼششْٚ فٟ ث١بْ أ١ّ٘خ اإلٔفبق:ا٠٢خ اٌضبٌش 

 :اإلنفاؽ قولو تعأبة ُب بياف أنبية لواردكمن اآليات ا

ًقنيى كىاٍلقىانًًتنيى )الًَّذينى يػىقيوليوفى رىبػَّنىا ًإنػَّنىا آمىنَّا أىاٍغًفٍر لىنىا ذينيوبػىنىا كىًقنىا عىذىابى النَّاًر. الصَّاًبرًينى كىالصَّادً 

كىاٍلميٍنًفًقنيى كىاٍلميٍستػىٍغًفرًينى بًاأٍلىٍسحىاًر(
4 

  :ثالغخ اٌغ١بق
من  من ببلغة السياؽ ُب ىذه اآلية الكريبة أف اهلل سبحانو كتعأب أكالن ذكر بعض عيوب الناس

 كغيىا..... قاؿ:ة من الذىب كالفضة من النساء كالبنني كالقناطي اؼبقنطر ، ةالشهوات النفساني بِّ حي 

كىاػبٍىٍيً  ة ًمنى الذَّىىًب كىاٍلًفضَّ ة قىنىاًطًي اٍلميقىٍنطىرى )زييِّنى لًلنَّاًس حيب  الشَّهىوىاًت ًمنى النِّسىاًء كىاٍلبىًننيى كىالٍ 

هي حيٍسني اٍلمىآًب(.ة كىاأٍلىنٍػعىاـً كىاغبٍىٍرًث ذىًلكى مىتىاعي اغبٍىيىاة اٍلميسىوَّمى  نٍػيىا كىاللَّوي ًعٍندى الد 
5 

جنات كأزكاج اؼبتقني كأجورىم من  ٔبر سبحانو تعاذك، - الشهوات يبِّ أكلئك ؿبي ة ُب مقابل -ٍب 

 :قاؿ تعأب، ةمطهر 

ا اأٍلىنٍػهىا ٍم جىنَّاته ذبىٍرًم ًمٍن ربىًٍتهى اًلًدينى ًأيهىا)قيٍ  أىؤينػىبِّئيكيٍم خبىٍيو ًمٍن ذىًلكيٍم لًلًَّذينى اتػَّقىٍوا ًعٍندى رىهبًِّ  ري خى

كىرًٍضوىافه ًمنى اللًَّو كىاللَّوي بىًصيه بًاٍلًعبىاًد.(ة كىأىٍزكىاجه ميطىهَّرى 
1  

                                                 

 (262/ 1" تفسي أيب السعود = إرشاد العق  السليم إٔب مزايا الكتاب الكرٙب ) - 1
 (268) -البقرة  - 2
 اؼبرجع نفسو. - 3
 (17، 16) –آؿ عمراف  - 4
 (14) –آؿ عمراف  - 5
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 ٚاٌؼششْٚ : ا٠٢زبْ اٌشاثغ ٚاٌؼششْٚ ٚاٌخبِظ

وا ذلك األجرالعظيم كما أكصاأهم كخصائصهم ال ي من أجلها استحق    سبحانو كتعأبٍب بنيَّ 

 :أقاؿ تعأب، ةركا بو من نعيم ُب اعبنشِّ بي 

ذىابى النَّاًر. الصَّاًبرًينى كىالصَّاًدًقنيى كىاٍلقىانًًتنيى )الًَّذينى يػىقيوليوفى رىبػَّنىا ًإنػَّنىا آمىنَّا أىاٍغًفٍر لىنىا ذينيوبػىنىا كىًقنىا عى 

كىاٍلميٍنًفًقنيى كىاٍلميٍستػىٍغًفرًينى بًاأٍلىٍسحىاًر(
2 

ٍب ذكرؽبم طبس خصاؿ: الصرب ،  ذكردعاء ؽبم يدعوف اهلل رهبم الكرٙب بوُب ىاتني اآليتني أكالن 

 األسحار.بً  كالصدؽ كالقنوت كاإلنفاؽ كاالستغفاري 

 األعٍٛة:خغثال

  :ُب قولو تعأب، األسلوب ُب ىاتني اآليتني الكريبتني أف االسم اؼبوصوؿ )الذين(ة كمن ببلغ

)الًَّذينى يػىقيوليوفى رىبػَّنىا ًإنػَّنىا آمىنَّا أىاٍغًفٍر لىنىا ذينيوبػىنىا كىًقنىا عىذىابى النَّاًر(
3 

ككذلك ، اؼبدحى أكمنصوب علة السابقة من االسم اؼبوصوؿ ُب اآلية البدليى إما ؾبركر عل

 .- كمن بينها اإلنفاؽ ُب سبي  اهلل -، س ال ي كصفهم اهلل هبامالصفات اػب

 :كماقاؿ ؿبي الدين الدركيش رضبو اهلل تعأب

، أنو خرب ؼببتدأ ؿبذكؼ أم: ىم الذينى )الًَّذينى يػىقيوليوفى( اإلسم اؼبوصوؿ هبوز أيو الرأع عل

 ةأنو بدؿ من االسم اؼبوصوؿ ُب اآليى كاعبٌر عل، أم أمدح الذيناؼبدح بفع  ؿبذكؼ ى كالنصب عل

)الصَّاًبرًينى كىالصَّاًدًقنيى كىاٍلقانًًتنيى كىاٍلميٍنًفًقنيى كىاٍلميٍستػىٍغًفرًينى بًاأٍلىٍسحاًر( الصابرين  أك نعت لو.....ة السابق

ة عت عن الوصفيطً كىي ُب األص  صفات قي  ،اؼبدح بفع  ؿبذكؼ كما بعده عطف عليوى منصوب عل

 4.ةانفرادىم بأنواع الكماالت كما سيأٌب ُب باب الببلغى علة بتوسط كاك العطف بينها للدالل

 :ةٍب قاؿ الدركيش ُب باب الببلغ

                                                                                                                                            

 (15) –آؿ عمراف  - 1
 (17، 16) –آؿ عمراف  - 2
 (134-133) –آؿ عمراف  - 3
 (473/ 1إعراب القرآف كبيانو ) - 4
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الصفات مع أف اؼبوصوؼ كاحد تفخيم للموصوؼ ألنو إيذاف بأف ك  ى ُب دخوؿ الواك عل

 1دبدح اؼبوصوؼ.ة مستقلة صف

 اإلنفاؽ ُب سبي  اهلل.ة أنبيى علة بليغة دالل ؿسلوب كبلنبا يدلسياؽ كىذا األأهذا ا
 فٟ أ١ّ٘خ اإلٔفبق :ٚاٌؼششْٚ  ٚاٌغبثغٚاٌؼششْٚ  اٌغبدط ا٠٢زبْ

 :اإلنفاؽ قولو تعأبة ُب أنبية كمن اآليات الوارد

نَّ ة مىٍغًفرى  )كىسىارًعيوا ًإٔبى  أيًعدٍَّت لًٍلميتًَّقنيى. الًَّذينى يػيٍنًفقيوفى  عىٍرضيهىا السَّمىاكىاتي كىاأٍلىٍرضي ة ًمٍن رىبِّكيٍم كىجى

ب  اٍلميٍحًسًننيى(. اًظًمنيى اٍلغىٍيظى كىاٍلعىاًأنيى عىًن النَّاًس كىاللَّوي وبًي ُب السَّرَّاًء كىالضَّرَّاًء كىاٍلكى
2 

ة اؼبسارع اؼبؤمنني إٔب اهللعباد القرآف اغبكيمدعا  -تني الكريبتني من ىاتني اآلي - األكٔبة ُب اآلي

 )عرضها السماكات كاألرض.( :األكٔب، بوصفنية اعبن ككصفى  .ةكجن رهبم منة مغفر  إٔب

)أعدت للمتقني(.ٍب كصف اؼبتقني بأهنم ينفقوف ُب السراء كالضراء أم ُب صبيع  :ةكالثاني 

 كما قاؿ أبوالفداء إظباعي  اغبقي:،  األحواؿ

األحواؿ   كالفقر كاليسر كالعسر كَب الغنل أة اء كالشدالرخ حالىتى  َبل )السَّرَّاًء كىالضَّرَّاًء( أ

 3كلها.

ر هبا اؼبتقوف اؼبنفقوف ُب صبيع األحواؿ من السراء شِّ ال ي بي ل النظم القرآ٘ب ُب البشر ة من ببلغ

 :عرضها السماكات كاألرض. كقولو تعأب بأفَّ ة اعبن ككصفى ة رىم باعبنبشَّ  كالضراء أنو سبحانو كتعأب

 .ماكات كاألرض( تشبيو بليغ)عرضها الس

 :رضبو اهلل تعأبزـبشرم كما قاؿ ال

 كقولو: ،  عرضها عرض السموات كاألرضل عىٍرضيهىا السَّماكاتي كىاأٍلىٍرضي أ

 أشيبِّهت بأكسع ما علموي ة، كالبسطة )عىٍرضيها كىعىٍرًض السَّماًء كىاأٍلىٍرًض( كاؼبراد كصفها بالسع

                                                 

( الكتاب: إعراب القرآف كبيانو الكتاب: إعراب القرآف كبيانو اؼبؤلف: ؿبيي الدين بن أضبد مصطفى 474/  1اؼبرجع نفسو ) - 1
بيكت(، )دار ابن   -دمشق  -سورية، )دار اليمامة  -ضبص  -ىػ( الناشر: دار اإلرشاد للشئوف اعبامعية 1403دركيش )اؼبتوَب: 

 10ىػ عدد اجمللدات:  1415بيكت( الطبعة: الرابعة،  -دمشق  -كثي 
 (134، 133)آؿ عمراف:  - 2
 (94/ 2ركح البياف ) - 3
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 1.ةللمبالغ ،من الطوؿ أدٗبة ألنو ُب العاد، رضكخص الع، من خلقو كأبسطوالناس 

 ىذا التشبو:ة مبينا ببلغ كقاؿ ؿبيي الدين الدركيش رضبو اهلل تعأب 

 كىو أف يقصد اؼبتكلم إٔب، جلي  القدر كىو التنكيت ُب التشبيو أنٍّ ى علة اشتملت ىذه اآلي

كىو ىنا ُب قولو ، ةالتشبيو أقد بلغ الغايكإذا كقع ُب ، ةه ألج  نكتمسدَّ  د  شيء بالذكر دكف غيه فبا يسي 

كإمبا ، عرضها بالذكر دكف الطوؿ أخصَّ ة أقد أراد كصفها بالسع، )عرضها السموات كاألرض( :تعأب

أإذا كاف عرضها فبا ة السعى كاألذىاف أف الطوؿ أدؿ علة ىذكر الطوؿ ألف اؼبستقر ُب البداعدؿ عن 

 2يسع السموات كاألرض أما بالك بطوؽبا!

)الذين ينفقوف ُب السراء  :ُب تفسي قولو تعأب كأأادنا الراغب األصفها٘ب رضبو اهلل تعأب

 قاؿ:، ةصبيلة ببلغية كالضراء( بنكت

 ،حإبى السركر كاالغتماـ كإٔب، كاليسر كالعسر،  كالضيقة حإبى السع إٔبة إشار ()الٌسرٌاء كالضرٌاء

 أأًخذ اللفظاف، كالضراء يقابلها النفع، اء يقابلها الغمأإف السر ، كقد أيسِّر هبما.كاللفظ يتناكؽبما

                                                 

 (415/ 1تفسي الزـبشرم = الكشاؼ عن حقائق غوامض التنزي  ) - 1
 -تعريف التنكيت من كتب البالغة والنقد:  (55، 54/ 2إعراب القرآف كبيانو ) - 2

 صبع العدكا٘ب ُب كتابو "ربرير التحبي ُب صناعة الشعر كالنثر"، ُب تعريف التنكيت:أيب اإلقاؿ ابن 

ىو أف يقصد اؼبتكلم إٔب شيء بالذكر دكف أشياء كلها يسد مسده، لنكتة ُب ذلك الشيء اؼبقصود تيرجِّح اختصاصىو بالذكر 

 2مسده، كلوال تلك النكتة ال ي انفرد هبا لكاف القصد إليو دكف غيه خطأ ظاىران عند أى  النقد. دكف ما يسد

 كزاد قائبل:

كفبا جاء من ذلك ُب الكتاب العزيز قولو سبحانو: )كأنو ىو رب الشعرل( أإنو سبحانو كتعأب خص الشعرم بالذكر دكف 

، كىو رب  ك  شيء، ألف العرب كاف  قد ظهر أيهم رج   غيىا من النجـو

 يعرؼ بابن أيب كبشة عبد الشعرل، كدعا خلقنا إٔب عبادهتا، أأنزؿ اهلل سبحانو:

 . )كأنو ىو رب الشعرل( ال ي ادًِّعيىت أيها الربوبية دكف سائر النجـو
2 

اؼبتعلقة  -عزا ىذه الركاية كمث ى قوؿ ابن أيب اإلصبع العدكا٘ب قاؿ أبو اؼبظفر الكنا٘ب ُب كتابو "البديع ُب نقد الشعر" إال إنو 

 2بعبدالشعرل  إٔب ابن عباس رضي اهلل تعأب عنو.

 2ككذلك قاؿ اغبموم رضبو اهلل تعأب ُب كتابو "خزنة األدب كغاية األرب ".
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 أمن نظر إٔب، ةكىذا من دقائق إهبازات الببلغ، مقابلوى اؼبختلفا التقاب  ليدؿ ك  كاحد عل

 1الضراء قاؿ النفع كالضر. معن كمن نظر إٔب، السراء قاؿ: السركر كالغم معن

 ؽ ُب سبي  اهلل. اإلنفاى أفي ىذا األسلوب البديع أبلغ ربريض عل

 ٚاٌؼششْٚ فٟ أ١٘خ اإلٔفبق : ا٠٢خ اٌضبِٓ

 :كاإلنفاؽ ُب سبي  اهلل قولو تعأبة الصدقة ُب أنبية كمن اآليات الوارد

قى  ًثيو ًمٍن قبىٍواىيٍم ًإالَّ مىٍن أىمىرى ًبصىدى رى ُب كى يػٍ أىٍك مىٍعريكؼو أىٍك ًإٍصبلحو بػىنٍيى النَّاًس كىمىٍن يػىٍفعىٍ  ة )ال خى

 2ًلكى ابًٍتغاءى مىٍرضاًت اللًَّو أىسىٍوؼى نػيٍؤتًيًو أىٍجران عىًظيمان(ذ

َـّ ة الكريبة ُب ىذه اآلي ة بػ"ال الناأي -عنو اػبيى كنف الناسل كثيا من قبو القرآف اغبكيم   ذ

أكمعركؼ أك إصبلح بني ة باألمربصدق :ةبثبلثل كىي النجو ، لمنها بعض النجو  للجنس" كلكن استثن

رىم بأجر ضهم عليها أيضا أقد بشَّ هم كحرَّ ب  كحثَّ ة هبذه األمور الثبلثل النجو ة حبآب يكتف بإالناس. ك 

 قاؿ:، - إذا أعلوا ذلك ابتغاء مرضات اهلل تعأب -عظيم 

)كىمىٍن يػىٍفعىٍ  ذًلكى ابًٍتغاءى مىٍرضاًت اللًَّو أىسىٍوؼى نػيٍؤتًيًو أىٍجران عىًظيمان.(
3 

 :عأبرضبو اهلل تزـبشرم قاؿ ال

ًثيو ًمٍن قبىٍواىيٍم(مً  يػٍرى ُب كى قى ن تناجي الناسً )ال خى أنو ى عل، ن أمرمى ل إال قبو  (ة)ًإالَّ مىٍن أىمىرى ًبصىدى

، االنقطاعى ا علكما تقوؿ: ال خي ُب قيامهم إال قياـ زيد. كهبوز أف يكوف منصوبن ،  من كثي ؾبركر بدؿه 

ـٌ ة اؼبعركؼ القرض. كقي  إغاث . كقي :أفي قبواه اػبي، ةكلكن من أمر بصدق :دبعن اؼبلهوؼ. كقي  ىوعا

 4سبي  التطوٌع.ى الواجب كباؼبعركؼ ما يتصدؽ بو علة ُب ك  صبي . كهبوز أف يراد بالصدق

 :قاؿ الطربم رضبو اهلل تعأب

                                                 

 (859/ 3تفسي الراغب األصفها٘ب ) - 1
 (114) –النساء  - 2
 اآلية نفسها. - 3
 (564/ 1مض التنزي  )تفسي الزـبشرم = الكشاؼ عن حقائق غوا - 4



 انفصم األول –انباب انثانج 

363 

 

كال حدَّ ؼببلغ ، يقوؿ: أسوؼ نعطيو جزاءن ؼبا أع  من ذلك عظيمنا، )أسوؼ نؤتيو أجرنا عظيمنا(

اهلل "عظيمنا" يعلمو سواه.ى ظبما 
1 

 :قاؿ، ةالكريبة اإلهبازُب اآلية غببل ,ة ببلغية بنكت و اهلل تعأبرضبة كأأادنا ابن عطي

كُب عمومها ، التناكؿة كجاءت ىذه اآليات عام، الناس أصبعى عائد عل)قبىٍواىيٍم(الضمي ُب 

 2.ةكاحدة اضي كالغابر ُب عبار كاإلهباز اؼبضمن اؼبة كىذا عن الفصاح، ةيندرج أصحاب النازل

 ؟"ٜ"إٌجٛ ِٝبِؼٕ

 قـو عدؿه "كما يقاؿ: ،  ةبو اعبماعى سمَّ كقد تي ، مصدر، ةاؼبسارٌ  :لالنجو  :ةقاؿ ابن عطي

ة أإف قدرناىا اعبماع، كأف تكوف اؼبصدر نفسوة أف تكوف اعبماعة ُب ىذه اآلية كربتم  اللفظ، "اكرضن 

ة رنا اللفظكإف قدَّ ، نإال مى ة اؼبتسارَّ ة  كثي من صباعاهتم اؼبنفردكأنو قاؿ: ال خي ُب،  أاالستثناء متص 

ر اتصالو كيقدَّ ، أاالستثناء منقطع حبكم اللفظ، كأنو قاؿ: ال خي ُب كثي من تناجيهم،  اؼبصدر نفسو

كاف ة  اؼبنفردة كبلـ اعبماعل  قاؿ بعض اؼبفسرين: النجو ، نمى ل كأنو قاؿ: إال قبو ،  حذؼ مضاؼى عل

 3ا.ا أك جهرن ذلك سرا 

ة أنبيى فبا يدؿ علة الكريبة ُب ىذه اآليل أخر ة ببلغية ىنابنكت رضبو اهلل تعأبة كأأادنا ابن عطي

 قاؿ:، اإلنفاؽ

إذ نبا عظيما ، ا هبماا بالذكر اىتمامن صَّ كلكن خي ، كاإلصبلحة ك"اؼبعركؼ": لفظ يعم الصدق

كقصد لرضا اهلل ة أع  ىذه اػبيات بنيى م" عل"باألجر العظي ٍب كعد تعأب، الغناء ُب مصاّب العباد

 4.تعأب

 فٟ أ١ّ٘خ اإلٔفبق :ضالص١ٓ إٌٝ اٌضب١ٔخٚاٌ ٓ ٚاٌؼشش٠ زبعغاٌا٠٢بد ِٓ 

                                                 

 (202/ 9تفسي الطربم = جامع البياف ت شاكر ) - 1
 (112/ 2تفسي ابن عطية = احملرر الوجيز ُب تفسي الكتاب العزيز ) - 2
 اؼبرجع نفسو. - 3
 اؼبرجع نفسو. - 4
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ًإمبَّىا اٍلميٍؤًمنيوفى الًَّذينى ًإذىا ذيًكرى اللَّوي كىًجلىٍت ) :اإلنفاؽ قولو تعأبة ُب أنبية كمن اآليات الوارد

ٍم يػى ى ٍت عىلىٍيًهٍم آيىاتيوي زىادىتٍػهيٍم ًإيبىاننا كىعىلى قػيليوبػيهيٍم كىًإذىا تيًليى  ا رىزىقٍػنىاىيٍم كىفبَّ ة الًَّذينى ييًقيميوفى الصَّبلى  *تػىوىكَّليوفى رىهبًِّ

ٍم كىمىٍغًفرى   أيكلىًئكى ىيمي اٍلميٍؤًمنيوفى حى  *يػيٍنًفقيوفى   (1)(كىرًٍزؽه كىرٙبه ة قاا ؽبىيٍم دىرىجىاته ًعٍندى رىهبًِّ

فاؽ ُب سبي  اهلل ا اإلنمن بينه - اؼبؤمنني خبمس صفات ىذه اآليات اؼبباركات كصف اهلل ُب

 كرٙب. كك     كرزؽو ، ةكمغفر ، بدرجات عند رهبم يات:شرى رىم بثبلث بي ٍب شهد ؽبم باإليباف حقان ٍب بشَّ  -

 ذلك قد كرد بأسلوب بليغ عظيم.

عليو مع  قاؿ عنها الببلغيوف: اؼبقصور ال ي – "إمبا"أسلوب القصر بباآليات  ابتدأتأأكالن:

 (2)حاؿ أـ ظرأان. كاف أاعبلن أـ مفعوالن أـ حاالن أـ صاحبى   سواءة ُب اعبمل    اؼبستقً  ري "إمبا" اؼبؤخَّ 

اعلم أف موضوع "إمبا"  :القصر هبا قاؿ اإلماـ عبدالقاىر اعبرجا٘ب رضبو اهلل تعأبة كُب أائد 

 (3).ةأك ؼبا ينزَّؿ ىذه اؼبنزل، اطب كال يدأع صحتوػبرب ال هبهلو اؼبخ ءأف ذبيى عل

 -اؼبتصفني بتلك الصفات اػبمس ى اإليباف علة صفقصرى  ذلك أنو سبحانو كتعأب أمعنإذىف 

كما قاؿ ،  ال نفس اإليباف، كمن الظاىر أف اؼبراد بذلك ىو اإليباف الكام ، - ال ي من بينها اإلنفاؽ

 :رضبو اهلل تعأبزـبشرم ال

 (5)(إمبا اؼبؤمنوف) :اإليباف كالبلـ ُب قولو تعأبى : إف كنتم كامل(4)قولو )إف كنتم مؤمنني( كمعن

اؼبؤمنوف ىم أكلئك هم كيت ككيت كالدلي  عليو قولو: )ن صفتي أم: إمبا الكاملو اإليباف مى ، إليهمة إشار 

قاؿ: كعن اغبسن أف رجبلن ، عنو عن اغبسن رضي اهلل تعأبة ُب تأييد ذلك ركايزـبشرم كنق  ال (6)(حقا

ة قاؿ: أإف كنت تسألين عن اإليباف باهلل كمبلئكتو ككتبو كرسلو كاليـو اآلخر كاعبن ؟سألو: أمؤمن أنت

                                                 

 (4-2االنفاؿ ) -1
كاؼبراد من اعبزء اؼبستق  ُب الكبلـ . ؿبمد األكرت غبضرة الدكتور عادؿ ؿبمد ) 82لوب القصر قاعدة كتطبيقان، صينظر كتاب: أس -2

 أف ال يكوف من التوابع )من الصفة كالتوكيد كغي ذلك( ينظر نفس اؼبرجع.
 .330دالئ  اإلعجاز، ص -3
 (1األنفاؿ ) -4
 (2األنفاؿ ) -5
 (2/195( انظركا: الكشاؼ )4األنفاؿ ) -6
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منهم أنا أل كإف كنت تسألين عن قولو: )إمبا اؼبؤمنوف( أواهلل ال أدر ، مؤمن كالنار كالبعث كاغبساب أأنا

 (1)أـ ال.

عليها   رى صً ال ي قي ة من الصفا -أسلوب القصر بػ"إمبا" ة لحسب دال -ذلك أف اإلنفاؽ  أمعن

ُب ب القصربتعريف الطرأني استخدـ أسلو القرآف اغبكيم رىم عند ما بشَّ  ,ل أخر  ةن كمرَّ  .كماؿ اإليباف

كعيرِّؼى اؼبسند إليو ، بني اؼببتدأ كاػبرب - ىم -الفص  كجيء بضمي  (2)(أكلئك ىم اؼبؤمنوف حقاقولو: )

أنو قد يأٌب لبياف حالو )أم حاؿ اؼبشار إليو( ُب القرب : )أكلئك( الذم قاؿ عنو الببلغيوفة ار باسم اإلش

، (3)العزيز: )أذلكن الذم ؼبتنين أيو(ة التعظيم كقوؿ امرأ إٔبة ذريع عدي ع  البي كالبعد أك التوسط... كردبا جي 

و سند إليو مذكوره كعيقِّبى بأكصاأًكرى قب  اؼبذ إذا  -كإما للتنبيو ، ُب اغبيسن ." رأعان ؼبنزلتوأهذا...": ٓب تق 

أاؼبذكور جىًديره باكتسابو من أج  تلك األكصاؼ.ة أفَّ ما يىرًد بعد اسم اإلشار ى عل -
(4) 

اإلهباز ة كيكوف ىذا من ببلغة الكريبة القوؿ بأف الغرضني كليهما مقصود ُب ىذه اآلي يمكنأ

كاختي أيضان ما ىو موضوع للمشار إليو ، ىنا كقع كذلكة ألف اؼبسند إليو اسم اإلشار ، للنظم اغبكيم

 .- عدان ًحسِّياا أك معنويااسواء كاف بي  د يالبع

 :ةُب تفسيه ؽبذه اإلشار  كلذلك قاؿ اإلماـ أبو السعود رضبو اهلل تعأب 

ى علة من حيث أهنم متصفوف هبا. كأيو داللة مىن ذيكرت صفاهتم اغبميد إٔبة )أكلئك( إشار  

كما أيو ًمن ، ةم متميزكف بذلك عمن عداىم أكم  سبىي ز منتظموف بسببو ُب ًسلك األمور اؼبشاىىدى أهن

البعد لئليذاف بًعيليوِّ رتبتهم كبعد منزلتهم ُب الشرؼ. معن
(5) 

 :لأخر ة ببلغية نكت

  :االسم اؼبوصوؿ ُب قولو تعأبة النظم اغبكيم عن إعادة خطر بباؿ الباحث سؤاؿ عن ببلغ

 
                                                 

 (2/196الكشاؼ ) -1
 (4األنفاؿ ) -2
 (32يوسف ) -3
 .44-43ينظر اإليضاح ُب علـو الببلغة للقزكيين رضبو اهلل، ص -4
 (4/4تفسي أبو السعود ) -5
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 عدى أبى ، قبلوترؾ العطف بينو كبينما  ,أمكأصلو (1)(كفبا رزقناىم ينفقوفة الذين يقيموف الصبل)

مزايا  إرشاد العق  السليم إٔب"جواب ىذا السؤاؿ أيضان ُب  ؿ الكثي كالبحث ُب كتب التفسي كجدى التجو  

 قاؿ:، القرآف الكرٙب" لئلماـ أيب السعود رضبو اهلل تعأب

أنو نعته للموصوؿ األكؿ أك بدؿه ى مرأوعه عل (2)(كفبا رزقناىم ينفقوفة لصبلالذين يقيموف ا)

أعماؿ القلوب ة أكالن من أعماؽبم اغبسن ذكرى  (3)القطع اؼبنيب عن اؼبدح.ى أك منصوب عل، منو أك بيافه لو

 (4).ةكالصدقة من الصبل ٍب عقَّبى بأعماؿ اعبوارح، توك  كاإلخبلص كالة من اػبشي

 ف يقاؿ:أيبيكن ك 

هبذين  االىتماـ األزيد منو تعأبى علة لعلو أعيد باالسم اؼبوصوؿ مقطوعان كمفصوالن دالل 

 باػبالق كاػبلق. كاهلل سبحانو كتعأب اؼبتعلِّقىنيً  ,اؼبؤمنني ة ا حياأإنو قد أحيط هبما جانبى ، العملني اعبليلني

 أعلم.

 : قاؿ، ما قاؿ البقاعي رضبو اهلل تعأبىذا التأكي  كيؤيد 

من منتًقبلن ،   اعبامع ؽبم الداأع للمانع منهماكالتوك  ة الطاعى كصفهم باإليباف اغبام  عل كؼبا 

أم  (ة)الذين يقيموف الصبل,كاؼبكاـر ة أفَّ نًبَّتهم إمبا ىي العباد ننايػِّ عم  الظاىر مب عم  الباطن إٔب

 بني اػببلئق أقاؿ: ة تبعها الوصلأ، بني اػبلق كاػبالقة كؼبا كانت صل، يفرتكف عن ذبديد ذلك

 (5)عظمتنا كىو لنا دكهنم ينفقوف.ى أم عل )كفبا رزقناىم(

 والثالثون في أىمية اإلنفاق : ثالثاآلية ال
 :اإلنفاؽ ُب سبي  اهلل قولو تعأبة ُب أنبية كمن اآليات الوارد

 (6)(....ةٍم بًأىفَّ ؽبىيمي اعبٍىنَّ ًمنى اٍلميٍؤًمًننيى أىنٍػفيسىهيٍم كىأىٍموىاؽبىي ل فَّ اللَّوى اٍشتػىرى )إً 

                                                 

 (3األنفاؿ ) -1
 (3األنفاؿ ) -2
 إٔب ىنا جواب عن اعبزء الثا٘ب من سؤاؿ الباحث، كما بعده جواب عن اعبزء األكؿ من سؤالو. -3
 اؼبرجع نفسو. -4
 (8/221نظم الدرر ) -5
 (111التوبة ) -6
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 اإلنفاؽ ُب سبي  اهلل.ى عل ن أبلغ األساليب للحثٌ مً إف ىذا لى 

ككما ، ظ أف اؼبراد من اإلنفاؽ ُب سبي  اهلل ُب القرآف اغبكيم اإلنفاؽ ُب اعبهادكمن اؼببلحى 

 .ةاؼبباركة صيرِّح بو ُب ىذه اآلي

 :رضبو اهلل تعأبزـبشرم قاؿ ال

ة طريقى كىذا عل لبذؽبم أنفسهم كأمواؽبم ُب سبيلو بالشرك ى علة هلل إثابتهم باعبنمثَّ  ا

  (1).ةالتصروبية االستعار 

 ٚاٌضالص١ٓ : غبدطٚاٌضالص١ٓ إٌٝ اٌشاثغ ا٠٢بد ِٓ اٌ

ٍم كىأىقىاميوا الصَّ ..الذين يوأوف بعهد اهلل....) :قولو تعأب كىأىنٍػفىقيوا ة بلى كىالًَّذينى صىبػىريكا ابًٍتغىاءى كىٍجًو رىهبًِّ

نًيى  ارً  أيكلىًئكى ؽبىيٍم عيٍقبى ة السَّيِّئى ة كىيىٍدرىءيكفى بًاغبٍىسىنى ة فبَّا رىزىقٍػنىاىيٍم ًسراا كىعىبلى  (2)الدَّ

 :ثالغخ اٌغ١بق

 :ستفهاـ اإلنكارم ُب قولو تعأباالجاء أكالن 

ٍن يػىٍعلىمي أىمبَّىا أيٍنزًؿى إًلىٍيكى ًمٍن رىبِّكى ا)  ٍن ىيوى أىٍعمى أىأىمى  (3)(ًإمبَّىا يػىتىذىكَّري أيكليو اأٍلىٍلبىابً ى غبٍىق  كىمى

إلنكار أف  الفاء ُب قولو: )أأمن يعلم(ى اإلنكار علة ز رضبو اهلل: دخلت نبزـبشرم كما قاؿ ال

 دبعزؿو ، ؿ إليك من ربك اغبق أاستجابمن اؼبث  ُب أف حاؿ من عًلم أف ما أنزً  بعد ما ضيربى ة تقع شبه

 (4)ن حاؿ اعباى  الذم ٓب يستبصر أيستجيب.مً 

مستخدمان  ب  كقاؿ تعأب -" ى الذم استيعي لو" األعم -يعين ال يستوم العآب كاعباى  

األلباب ٍب عرَّؼ  أكٔبى التذكر علة رت صفصً )إمبا يتذكر أكلوا األلباب( أم: قي  أسلوب القصر بػ"إمبا":

 م كخصائصهم؛ من اإليفاء بعهد اهلل كعدـ نقض اؼبيثاؽاأللباب بذكر صفاهت بأكٔبالقرآف اغبكيم 

                                                 

( كقاؿ احملشى ابن مني االسكندرم ُب اؽبامش: قولو: "بالشركل " كالنجول ُب الصحاح كالوشاح ىي اؼبث  2/313الكشاؼ ) -1
 .كالظن أهنا ىنا اسم لبلشرتاء )ىامش الصفحة نفسها(

 (20/22الرعد ) -2
 (19الرعد: ) -3
 (2/524الكشاؼ ) -4
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كالصرب ، رهبم كخوؼ سوء اغبسابة ما أمر اهلل بو أف يوص ... كخشي كك ِّ  -األرحاـ ة كصل

اتصف أكلوا األلباب هبا بقولو:  ال ية اغبسن تلك الصفاتً ى أهنى  حىت، ةالصبلة ابتغاء كجو رهبم كإقام

نًيى كىأىنٍػفىقيوا فبَّا رىزىقٍػنى )  (1)(الدار أكلئك ؽبم عقبرىم بقولو: )ٍب بشَّ  (ةالسَّيِّئى ة كفى بًاغبٍىسىنى كىيىٍدرىءي ة اىيٍم ًسراا كىعىبلى

الذم قد مرَّ  -للبعيد ة الدار جيء باؼبسند إليو اسم اإلشار  ركا أيها بعقبشِّ ال ي بي ة كُب اعبمل

ى عل -سند إليو مذكور كعيقِّب بأكصاؼو ر قب  اؼبإذا ذيك -,وؿ الببلغيني أنو يأٌب للتنبيو عنو من قب  ق

أهنا أيضان جاء اسم  (2)اؼبذكور جدير باكتسابو من أج  تلك األكصاؼ.ة ما يرد بعد اسم اإلشار  أفَّ 

 ال ي منها اإلنفاؽ ُب سبي  اهلل.ة تلك الصفات اعبليلة أنبيى علة كذلك أفيو أبلغ داللة  اإلشار 
 فٟ أ١٘خ اإلٔفبق:ٚاٌضالص١ٓ  ٌٝ اٌزبعغإٓ ١ٚاٌضالص غبثغاٌ ا٠٢بد ِٓ

 :اإلنفاؽ قولو تعأبة ُب أنبية كمن اآليات الوارد

نىاىيمي اٍلًكتىابى ًمٍن قػىٍبًلًو ىيٍم ًبًو يػيٍؤًمنيوفى  لى  *)الًَّذينى آتػىيػٍ عىلىٍيًهٍم قىاليوا آمىنَّا ًبًو ًإنَّوي اغبٍىق  ًمٍن رىبػِّنىا ى كىًإذىا يػيتػٍ

  ةالسَّيِّئى ة أيكلىًئكى يػيٍؤتػىٍوفى أىٍجرىىيٍم مىرَّتػىنٍيً دبىا صىبػىريكا كىيىٍدرىءيكفى بًاغبٍىسىنى  *ٍبًلًو ميٍسًلًمنيى ًإنَّا كينَّا ًمٍن قػى 

 (3)(* كىفبَّا رىزىقٍػنىاىيٍم يػيٍنًفقيوفى 

، أى  الكتاب بأهنم يؤمنوف بالقرآف اغبكيم مؤمنالقرآف اغبكيم مىدىحى ُب ىذه اآليات الثبلث 

الكفار من اؼبشركني ل ما أصاهبم من أذى اإليباف كعلى دبا صربكا عل، ىم مرتنيوف أجرى م بأهنم يؤتى رىكبشَّ 

 ، ؽبم كصفني آخرين إيباهنم بالقرآف اغبكيم. كذكر سبحانو كتعأبى كاليهود عل

 .ةباغبسنة السيئأحدنبا: دىرءي 

 كالثا٘ب: اإلنفاؽ ُب سبي  اهلل.

 :قاؿ البيضاكم رضبو اهلل تعأب

)دبا صربكا( ،إيباهنم بالقرآفى علة إيباهنم بكتاهبم كمر ى علة أكلئك يؤتوف أجرىم مرتني( مر )

 اؼبشركنيل أذى أك عل, اإليباف بالقرآف قب  نزكلو كبعدهى أك عل .نيً ى اإليبانى بصربىم كثباهتم عل

                                                 

 (22الرعد ) -1
 .44ص ينظر اإليضاح ُب علـو الببلغة، -2
 (54-52القصص ) -3
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 (1)كمن ىاجرىم من أى  دينهم...اْب

 اؼبقاـ حيث قاؿ:ُب ىذا  البقاعي رضبو اهلل تعأبكما أحسن تفسي 

ى قاؿ عاطفان عل، لإال باالتصاؼ باحملاًسن كااللببلع من اؼبساك  م  تً ....كؼبا كاف الصرب ال يى 

أم  (ةمن األقواؿ كاألأعاؿ )السيئ (ةحني: )كيدرؤكف باغبسن ذبديد ىذه األأعاؿ ك َّ  )يؤمنوف( مشيان إٔب

 (2)إال باعبود قاؿ: )فبا رزقناىم ينفقوف( ال يتم  كؼبا كاف بعض ىذا الدرء، هنا هبامن ذلك كلو يبحو 

 اإلنفاؽ ُب سبي  اػبي.ة أنبيى علة ُب الداللة الكريبة اآلية كهبذا اتضحت ببلغ

 :كيزداد ذلك كضوحان دبا قاؿ الفخر الرازم رضبو اهلل تعأب

 (ةالسيئة ُب قولو: )كيدرؤكف باغبسنة مدحهم أكالن باإليباف ٍب بالطاعات البدني كاعلم أنو تعأب

 (3)(كفبا رزقناىم ينفقهوفُب قولو: )ة ٍب بالطاعات اؼبالي

 :فٟ أ١ّ٘خ اإلٔفبقٚاألسثؼْٛ اٌزبعؼخ ٚاٌضالْٚ ا٠٢زبْ 

 :اإلنفاؽ قولو تعأبة أنبيى بببلغتها علة كمن اآليات الدالل

ا)إً    .ٍم كىىيٍم الى يىٍستىٍكربيكفى كىسىبَّحيوا حًبىٍمًد رىهبًِّ  مبَّىا يػيٍؤًمني بًآيىاتًنىا الًَّذينى ًإذىا ذيكِّريكا هًبىا خىر كا سيجَّدن

ٍوأنا كىطىمىعنا كىفبَّا رىزىقٍػنىاىيٍم يػيٍنًفقيوفى  تػىتىجىاَبى   (4)(جينيوبػيهيٍم عىًن اٍلمىضىاًجًع يىٍدعيوفى رىبػَّهيٍم خى

 نيى صفً ؼبتَّ اى عل بآيات اهلل سبحانو كتعأب اإليبافً  ُب ىاتني اآليتني الكريبتني قيًصرى كصفي 

اإلنفاؽ ُب سيبي  مرضات ة أنبيى علة أبلغ داللأفي ىذا القصر ، اؽ ُب سيب  اػبيمن بينها اإلنف بصفاتو 

 اؼبتصفني هبا.ى ع  من الصفات ال ي اقتصر اإليباف بآيات اهلل عزكج  علحيث جي  اهلل سبحانو كتعأب

 حيث قاال: اهلل تعأب السياؽ اإلماـ ابو السعود كاآللوسي رضبهماة ببلغ كأشار إٔب

ل استئناؼ مسوؽه لتقرير عدـ استحقاقهم إليتاء اؽبد )إمبا يؤمن بآياتنا.....(اْب :كقولو تعأب

 كأنو قي : إنكم ال تؤمنوف بآياتنا ،  ن يستحقو بطريق القصركاإلشعار بعدـ إيباهنم لو أكتوه بتعيني مى 

 الدنيا كإمبا يؤمن الذين كلو أرجعنا كم إٔب شؤكننا كال تعملوف دبوجبها عمبلن صاغبناى علة الدال

                                                 

 (4/181تفسي البيضاكم ) -1
 (14/316نظم الدرر ُب تناسب اآليات كالسور ) -2
 (24/608مفاتيح الغيب اؼبعركؼ بالتفسي الكبي ) -3
 (16-15السجدة ) -4
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 (1)اْب(ركا هبا...كِّ إذا ذي 
 ٚاألسثؼْٛ فٟ أ١ّ٘خ اإلٔفبق: ضبٟٔاألسثؼْٛ ٚاٌاٌذبدٞ ٚا٠٢زبْ 

 :اإلنفاؽ قولو تعأبة ُب أنبية كمن اآليات الوارد

ليوفى ًكتىابى اللًَّو كىأىقىاميوا الصَّبلى  نًيى  كىأىنٍػفىقيواة )ًإفَّ الًَّذينى يػىتػٍ ة لىٍن يػىٍرجيوفى ذًبىارى ة فبَّا رىزىقٍػنىاىيٍم ًسراا كىعىبلى

 (2)(لًيػيوىأػِّيػىهيٍم أيجيورىىيٍم كىيىزًيدىىيٍم ًمٍن أىٍضًلًو ًإنَّوي غىفيوره شىكيوره  تػىبيورى 

 :قاؿ ؿبمد صديق حسن خاف البخارم القنوجي رضبو اهلل تعأب

كإال ، أهو أأض  اإلنفاؽ كيفما هتيَّأ سرااى عل و حث  أي (ةكأنفقوا فبا رزقناىم سران كعبلني)

ك أف يكوف اؼبراد بالسر ، ذلك ىو عني الرياءة أإفَّ ترؾ اػبي ـباأ، و أف يكوف رياءن كال يبنعو ظن  ، ةأعبلني

( أم: لن تكسد كلن )لن تبورة أم: ثواب الطاع (ةذبار  .. )يرجوف.ةالزكا :ةكبالعبلنية اؼبطلقة الصدق

الوعد حبصوؿ مرجيوِّىم.ة ار برجائهم لثواب ما عملوا دبنزلكاإلخب، هتلك
(3) 

 :كقاؿ أبو الليث السمرقندم رضبو اهلل تعأب

مكاف ة كىي اعبنة راحبة لن تبور( يعين: لن هتلك كلن زبسر. كمعناه: يرجوف ذبار ة )يرجوف ذبار 

 (4)الدنيا.ة اغبيا

 كزاد السمرقندم قائبلن:

ن أجورىم( يعين ييوأِّر ثواب أعماؽبم )كيزيدىم من أضلو( يعين: مً  لييوأػٍِّيًهمٍب قاؿ عزكج : )

لو )إنو غفور( لذنوهبم )شكور( كييقاؿ: من أضلو يعين: من تفض  ة رزقو من اعبزاء كالثواب ُب اعبن

 (5).ةألعماؽبم اليسي 

                                                 

 (7/84( كإرشاد العق  السليم )11/128ركح اؼبعا٘ب ) -1
 (30-29أاطر ) -2
( اؼبؤلف: أبو الطيب ؿبمد صديق حسن خاف بن حسني بن علي بن لطف اغبسيين 11/246ف )أتح البياف ُب مقاصد القرآ -3

ىػ، عين بطبعة كقدـ لو كراجعو: عبداهلل بن إبراىيم األنصارم، الناشر: اؼبكتبة العصرية للطباعة 1307البخارم القنوجي اؼبتوُب 
 جزءان( 15ـ )1992 -ىػ 1412كالنشر، صيداء بيكت. عاـ النشر )

ىػ، )ٓب يكتب على الكتاب 373( اؼبؤلف: أبو الليث نصر بن ؿبمد بن أضبد بن إبراىيم السمرقندم اؼبتوُب 3/106حبر العلـو ) -4
 م ي طبع كأين طبع(.

 اؼبرجع نفسو. -5



 انفصم األول –انباب انثانج 

371 

 

 أقاؿ:، حسب مراتب الشاكرينى الشكر عل ر السمرقندم معنٍب أسَّ 

 وو:أكجي ة ثبلثى كالشكر عل

 أًلمره كترؾ ـبالفتو.ة الشكر فبَّن يكوف دكنو: الطاع

 (1).يًمنو باليسى كالشكر فبَّن أوقو: يكوف رًض، ةكالشكر فبَّن ىو شكلو: يكوف اعبزاء كاؼبكاأأ
، ةتصروبية عار لن تبور( استة )يرجوف ذبار  :ف ُب قولو سبحانو كتعأبإ: أف يقاؿيبكن  ك
لؤلجر الذم يستحقو  -الذم أصلو تبادؿ اؼباؿ باؼباؿ  -" ة اسم "التجار  ستعي أكالن أإنو قد ا، ةترشيحي

كاإلنفاؽ ة الصبلة كتاب اهلل كإقامة  من تبلك ة ما عملوا من األعماؿ الصاغبى اؼبؤمنوف عند رهبم الكرٙب عل
 -النفي  سبي ى عل -ٍب ذيكر معو أيضان معو مايبلئم اؼبشبَّو بو ًمن البوار ، ُب سيب  مرضات اهلل تعأب

كما قاؿ أضبد بن ،  أو الببلغيوف ذكر مبلئم اؼبستعار منوما عرَّ ى علة أإف ترشيح االستعار  أهذا ترشيح.
 :-ة ُب بياف االستعار  –" ب في فنون األدبر األة "نهاييرم ُب كتابو و عبدالوىاب الن

ى كييراع، ؼبستعارا أما ترشيحها: أهو أف ينظر أيها إٔب، كذبريدىاة كيتص  هبذا ترشيح االستعار  
 2يقتضيو كقوؿ كثي:مايستدعيو كيىضيمَّ إليو مايو جانبو كيولٌ 

 3بظاىر جسمي كىو ُب القلب جارًح  –رىمتين بسهم ريشو اؽبدب ٓب يصب 
 :ةككقوؿ النابغ

 4تضاعفى أيو اغبزف ًمن ك  جانب. –أراح اللي  عازب نبىِّو كصدر 

                                                 

 اؼبرجع نفسو. -1
أى  اؼبدينة، اعر متيم مشهور، من ش .كثي بن عبد الرضبن بن األسود بن مليح من خزاعة كأمو صبعة بنت األشيم اػبزاعية كثي عزة  - 2

كتوُب كالده كىو  ،ق40كُب ركاية أخرل سنة  ،كيليَّة( من قرل عذرة)للهجرة ُب قرية حجازية تدعى  23كلد عاـ ,أكثر إقامتو دبصر 
مبلزمتو صغي السن ككاف منذ صغره سليط اللساف ككفلو عمو بعد موت أبيو ككلفو رعي قطيع لو من اإلب  حىت وبميو من طيشو ك 

ي  بن حفص من بين حاجب بن غفار كنانية النسب كناىا   .سفهاء اؼبدينة. كاشتهر حببو لعزة أعرؼ هبا كعرأت بو كىي: عزة بنت ضبي
كأاتو: ذكرت اؼبصادر أف كأاة كثي عزة كانت  .كثي ُب شعره بأـ عمرك كيسميها تارة الضمييٌة كابنة الضمرم نسبة إٔب بين ضمرة

كاؼبرجح حسب اؼبصادر أنو توُب ُب اؼبدينة اؼبنورة  ،ىػ كىو بذلك عاش أكثر من شبانني حوال 115ىػ إٔب 105ما بني  ـبتلفة تراكحت
كقي  مات اليـو أأقو الناس  ،ُب نفس اليـو الذم توُب أيو عكرمة مؤب ابن عباس أصلي عليهما ُب موضع كاحد ،ىػ 105سنة 

 .كأشعر الناس.
 اكؿ الباحث كثيا للرجوع إٔب ديواف كثي كلكن لؤلسف لو يتوأر لو ديواف كثي.لتحقيق ىذاالبيت قد ح - 3
 ٓب يتوأر للباحث ديواف النابغة ليجع إليو لتحقيق ىذاالبيت كلكن عزاه إٔب النابغة ك  من ذكره من العلماء ُب كتبهم مث  النويرم ىنا - 4

ىوالنابغة الذبيا٘ب زياد بن معاكية بن ضباب  :كالنابغة ـ 605ؽ.ىج  18ُب سنة تو ) .393ص 1ككذلك الزـبشرم ُب كتابو "أساس الببلغة " ج
شاعر جاىلي من الطبقة األكٔب، من أى  اغبجاز، كانت تضرب لو قبة من جلد أضبر بسوؽ عكاظ أتقصده الشعراء  الذبيا٘ب الغطفا٘ب اؼبضرم، أبو أمامة
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 (1)منظور إليهما ُب لفظ السهم كالعازب.ة راحإلكاى ار ُب ك  كاحد منهما كىو الرمأاؼبستع 

ة من ببلغة صبة بفوائد ببلغية الكريبة ُب تفسي ىذه اآلي كأأادنا ابن عاشور رضبو اهلل تعأب

ة ميوا الصَّبلى كأىقىا) :اؼباضي ُب قولو تعأبة مبينان السر الببلغي ُب ؾبيء صيغ -،السياؽ كاألسلوب

 :قاؿ- (اْبٍوا...قي كأىٍنف

قد تقرَّرى ة كالصدقة كاإلنفاؽ بفع  اؼبضيِّ ألفَّ أرضى الصبلة الصبلة ُب جانب إقام كجيء

 2فوا بو يقتضي أهنم مداكموف عليو.لِّ الذم كي  كامتثاؿي ، كعمليوا بو أبل ذبد دى أيو

 ، )كفبا رزقناىم( ين ببلغيني ُب قولو تعأبرَّ سً  إٔبابن عاشور أيضنا كأرشدنا 

 أقاؿ:

  اهلل عليو بالرزؽة نعمى أنو إنفاؽي شكروعل إدماجه لبلمتناف كإيباءه إٔب (قناىمفبا رز )كقولو: 

التكلم ُب قولو:  من قولو: كتاب اهلل إٔبة ككقع اإللتفات من الغيب .ةأهم يعطوف منو أى  اغباج

 (3)فبا رزقناىم ألنو اؼبناسب لبلمتناف.

 ":ة "عبلنيى "سران" عل كتقدٙبً  (ةشأنو )سران كعبلنيى كعلى  قولو ج َّ ة ُب بياف حكم قاؿك 

 .ةو عبلني كإنفاؽى  سرٍّ  إنفاؽى  :أم، ذكؼاحمل "أنفقوا"ؼبصدر ة الصفى عل (ةكانتصب )سران كعبلني

ه  أهم ينفقوف ، ال يراءكف بو اهلل تعأبة أهنم ال يريدكف من اإلنفاؽ إال مرضا :كاؼبعن ،للنوع كاؼبصدر مبنيِّ

 السِّرِّ كُب تقدٙب الناس عن اإلنفاؽ.ة من الناس أبل يصد ىم مشاىدل أن راىم أحد كينفقوف دبرٍ حيث ال يى 

اؼبشركني ل ىم مرأأهنم ال يصد   إٔبة لئلشار ة العبلنيكذكري ، الرياء منوة أنو أأض  النقطاع شائب إٔبة إشار 

هى مىٍن كىرًهى.رً بَّ أك كى بَّ من حى عن اإلنفاؽ أهم قد أعلنوا باإليباف كشرائعو حى 
(4) 

                                                                                                                                            
ن يعرض شعره على النابغة. كاف حظيان عند النعماف بن اؼبنذر، حىت شبب ُب قصيدة لو باؼبتجردة أتعرض عليو أشعارىا. ككاف األعشى كحساف كاػبنساء فب

شعره كثي ككاف أحسن شعراء العرب ديباجة، ال تكلف ُب شعره كال حشو. عاش عمران  .)زكجة النعماف( أغضب منو النعماف، أفر النابغة ككأد على الغسانيني
 بالشاـ، كغاب زمنان.  .طويبلن 

شهاب الدين  ( اؼبؤلف: أضبد بن عبدالوىاب بن ؿبمد بن عبدالدائم القرشي التميمي البكرم،7/54هناية األرب ُب أنوف األدب ) -1
 جزءان( 33ىػ )ُب 1432القاىرة، الطبعة األكٔب  –ىػ، الناشر: دار الكتب كالوثائق القومية 733النويرم اؼبتوُب 

 (22/213التحرير كالتنوير ) - 2
 .ؼبرجع نفسوا -3
 (22/307التحرير كالتنوير ) -4
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 :-لن تبور(ة )يرجوف ذبار  : قولو تعأبُبة مبينان األسرار الببلغي -ابن عاشور  ؿكقا

بػىري "إفَّ" (ةك)يرجوف ذبار  كزاده ، ةكاػبرب مستعم  ُب إنشاء التبشي كأنو قي : ليجوا ذبار  ،ىو خى

ة كصبلة من تبلك ألعماؽبم ة مستعار ة التبشي. كالتجار ة إرادى عل ةن قرين، التعلي  بقولو: )ليوأيهم أجورىم(

يجوا أف لً  :كاؼبعن ،ةالتجار ى ب الربح علأعماؽبم برتتى علالثواب ترتب ة ككجو الشبو مشاهبى  .كإنفاؽو 

: اؽببلؾ. كىبلؾ التجار  ،ةراحبة تكوف أعماؽبم كتجار  )لن تبور(: أهنا  التاجر. أمعنة خسار  :ةكالبىواري

 ،ةراحب

 ال أص ي ،كالرجاءً  التبشيً  مناطي  ةي أالصف .ةف عدـ بوار التجار أهنم يرجو  :كاؼبعن .ةذبار ة ك)لن تبور( صف

.ة ألف مشاهب ،ةالتجار   (1)العم  الفظيع لعم  التاجر شيء معلـو

 :كلع  قوؿ اؼبفسر اإلماـ ابن عاشور رضبو اهلل تعأب

ى ترتب الثواب علة كإنفاؽ ككجو الشبو مشاهبة كصبلة ألعماؽبم من تبلك ة مستعارى ة كالتجار "

لن ة )يرجوف ذبار  :إف قولو تعأب"الباحث اؼبذكور آنفا:  قوؿى ييؤيِّد  ".ةالتجار ى اؽبم برتتب الربح علعمأ

 .ةترشيحية تصروبية استعار  تبور(

)فبا رزقناىم(  -م التكل  ة بصيغ - :اظبو قاؿىبطر بباؿ القارئ سؤاؿ أنو عزَّ  من اؼبمكن أف افكك

و إنو غفوره شكور()ليوأيهم أجورىم كيزيدىم من أضل:ٍب قاؿ
ُب  أما ىو السر   ،-الغائبة بصيغ – (2)

 أأجاب عنو ابن عاشور قائبلن: ؟ىذاااللتفات

 أم بشرناىم بذلك كقدرناه ؽبم ليوأيهم أجورىم.، ك)ليوأيهم( متعلق بػ)يرجوف(

و: من قولة سياؽ الغيب جوعان إٔبر ة الغيب إٔبمن التكلم ُب قولو: )فبا رزقناىم( 3ككقع االلتفات 

 أيوة أم تامان ال نقيص ،جع  الشيء كاأيان  ة:كالتوأي .(اهلل الذين يتلوف كتابو يتلوف كتاب اهلل أم ليوَبِّ )
                                                 

 (22/307التحرير كالتنوير ) -1
 (30الفاطر: ) -2
 ما ىوااللتفات وما فائدتو عند البالغيين؟ - 3

 قاؿ ابن اؼبعتز رضبو اهلل تعأب:
االنصراؼ عن معن يكوف أيو إٔب ىو انصراؼ اؼبتكلم عن اؼبخاطبة إٔب اإلخبار كعن اإلخبار إٔب اؼبخاطبة كما يشبو ذلك، كمن االلتفات 

ٍنتيٍم ُب اٍلفيٍلًك كىجىرىٍينى هًبًٍم ًبرًيحو طىيِّبة( )يونس كقاؿ: )ًإٍف يىشىٍأ ييٍذًىٍبكيٍم كىيىٍأًت خًبىٍلقو  (22-معن آخر. قاؿ اهلل جٌ  ثناؤه: )حىىتَّ ًإذىا كي
ًديدو( )إبراىيم يعنا( )إ ( , ٍب قاؿ:19-جى  كقاؿ جرير "من الواأر": (21-براىيم)كىبػىرىزيكا لًلًَّو صبًى

... سقيت الغيث أيتها اػبياـ  مىت كاف اػبيم بذم طلوحو
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 (1)، ما تستحقو أعماؽبم ثوابان من أضلوى عليهم الفض  بأنو يزيدىم عل كال غَب.كأسج ى 

 ور شكور( أقاؿ:إنو غف) :بقولو تعأبة الكريبة يي  اآليتذة أائد لنا ابن عاشور ٍب بنيَّ 

أإف من صفاتو "الغفور ، قيوي كىيوى أفَّ الغفرافى كالشكراف من شأنودبا وبقِّ  يِّ ى ىذا الوعدي كذي 

اهلل ة أإف طاع، تقصي العباد اؼبطيعنيى تأٌب علة أاؼبغفر , كالشديد الشكرة أم الكثي اؼبغفر ، الشكور"

أيما ة وأاء هبا إال اؼبعصـو كلكن اهلل ذباكز عن األمال ي ىي بالقلب كالعم  كاػبواطر ال يبلغ حق ال اغبقَّ 

ة كالشكر كناي .ةبالتوبة نوب اؼباضيكُب ؿبًو الذ، كُب اللمم، كأيما نبَّت بو كٓب تفعلو، حدثت بو أنفسها

عم  اجملزم جبزاء كاأرو ى أعماؽبم أهو شكر بالعم  ألف الذم هبازم على اغبسنات علة عن مضاعف

ا ُب التأكيد مى كلً ، ُب ربقيقوة د ىذا اػبرب حبرؼ التأكيد زيادكأكٌ لفاع  أعلو.  و ضبده أنى جزاؤه عل ؿ  يدي 

 (2)أيها.ة األجور كالزيادة لتوًأيى ة من اإليذاف بكوف ذلك علَّ 

 

كأصبلهاعلى أنبيَّة اإلنفاؽ ُب  هاساليببلغ أقددلَّت بأمن اآليات ال ي كأربعوف آية اثناف ىذه 

إف شاءاهلل تعأب. الفص  األكَّؿ من الباب الثالث كسيليو الفص  الثا٘ب سبي  اهلل, كهبا قد ًبىَّ 

                                                                                                                                            

 أتنسى يـو تصق  عارضيها... بعود بشامة سقى البشاـ.
أبوالعباس,عبداهلل بن ؿبمد اؼبعتز باهلل بن اؼبتوك  بن اؼبعتصم بن الرشيد  :( )اؼبؤلف.153-152)البديع ُب البديع البن اؼبعتز ص

كما قاؿ السيوطي رضبو اهلل تعأب ُب  ـ( 1990ىج , 1410الناشر:داراعبي , )الطبعة األكٔب . ىج( 296لعباسي. )اؼبتوَب سنة ا
ا، أكَّالا تعريفو عندالسيوطي: , قاؿ:  ْلتاَفات  تعريف االلتفات كأائدتًو كاضحه جدن ـً ًمٍن أيٍسليوبو ًإٔبى آخىرى أىٍعيًن ًمنى  :االا اٍلميتىكىلًِّم  نػىٍق ي اٍلكىبلى

ا ىيوى اٍلمىٍشهيوري كىقىاؿى السَّكَّ  ا بػىٍعدى التػٍَّعًبًي بًاأٍلىكًَّؿ كىىىذى : ًإمَّا ذىًلكى أىًك التػٍَّعًبيي بًأىحىًدنًبىا ًأيمىا حىق وي أىًك اػبًٍطىاًب أىًك اٍلغىٍيبىة ًإٔبى آخىرى ًمنػٍهى اًكي 
ًبلىٍت  :كىلىوي أػىوىاًئدي  :السيوطي رضبو اهلل تعأب ثانينا أائدتو: قاؿ التػٍَّعًبيي ًبغىٍيًًه. ًؿ ًلمىا جي ـً كىًصيىانىة السٍَّمًع عىًن الضَّجىًر كىاٍلمىبلى ا تىٍطرًيىة اٍلكىبلى ًمنػٍهى

ًذًه أىاًئدى  ًت كىالسَّآمىة ًمنى ااًلٍسًتٍمرىاًر عىلىى ًمنػٍوىاؿو كىاًحدو كىىى كىىبىٍتىص  كي   مىٍوًضعو بًنيكىتو كىًلطىاًئفى  , تيوي اٍلعىامَّةعىلىٍيًو النػ فيوسي ًمٍن حيبِّ التػَّنػىق بلى
ًؼ ؿبىىلًِّو كىمىا سىنيبػىيػِّنيوي. ًمثىاليوي ًمنى التَّكىل ًم ًإٔبى اػبًٍطىاًب   كىكىٍجهيوي حىث  السَّاًمًع كىبػىٍعثيوي عىلىى ااًلٍسًتمىاًع حىٍيثي أىقٍػبى ى اٍلميتىكىلِّمي عىلىٍيوً  -بًاٍخًتبلى

:)كىمىا ٕبى الى أىٍعبيدي الًَّذم أىطىرى٘ب كىإًلىٍيًو تػيٍرجىعيوفى(  -كىأىٍعطىاهي أىٍض ى ًعنىايىة زبىًٍصيصو بًاٍلميوىاجىهىة  كىاأٍلىٍص ي"كىإًلىٍيًو  (22 :يس)قػىٍوليوي تػىعىأبى
منا أىنَّوي أىٍرًجعي"أىاٍلتػىفىتى ًمنى التَّكىل ًم ًإٔبى اػبًٍطىاًب كىنيٍكتىتيوي أىنَّوي أىٍخرى  ًتًو لًنػىٍفًسًو كىىيوى ييرًيدي نيٍصحى قػىٍوًمًو تػىلىط فنا كىًإٍعبلى ـى ُب مىٍعًرًض مينىاصىحى جى اٍلكىبلى

ٍونًًو ُب مىقىاـً زبىًٍويًفًهٍم كىدىٍعوىهًتًٍم ًإٔبى ال .ييرًيدي ؽبىيٍم مىا ييرًيدي لًنػىٍفًسًو ٍبيَّ اٍلتػىفىتى إًلىٍيًهٍم ًلكى  (289ص 3)اإلتقاف ُب علـو القرآف ج لًَّو تػىعىأبى
 (22/307التحرير كالتنوير ) -1
 (22/307التحرير كالتنوير ) -2
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 اٌمشآْ اٌذى١ُ فٟ رَ اٌجخً ٚاإلِغبنخ ِٓ ثالغ: اٌفصً اٌضبٟٔ

كذلك إنو ذـ البخ  كالبخبلء أبلغ   اإلنفاؽ بأساليب شىتة كما أف القرآف اغبكيم بني أنبي

 ةن كعبلم، خ  كصفان خاصان للكفار كاؼبناأقنيدِّ البي ء كعى من بياف الوعيد للبخبلة عبأساليب متنوِّ ة مذمَّ 

 للكفر كالنفاؽ.
 َُّ ُْ  ر   اٌٛػ١ذ ٌُٙ: اٌجخالء ٚث١ب

َ  اٌجخالء : ا٠٢بد األسثغ  فٟ ر

أىٍعتىٍدنىا الًَّذينى يػىٍبخىليوفى كىيىٍأميريكفى النَّاسى بًاٍلبيٍخً  كىيىٍكتيميوفى مىا آتىاىيمي اللَّوي ًمٍن أىٍضًلًو كى ) :قولو تعأب

ابنا ميًهيننا لً  كىالًَّذينى يػيٍنًفقيوفى أىٍموىاؽبىيٍم رًئىاءى النَّاًس كىالى يػيٍؤًمنيوفى بًاللًَّو كىالى بًاٍليػىٍوـً اآٍلًخًر كىمىٍن يىكيًن  *ٍلكىاًأرًينى عىذى

كىافى اللَّوي ًو كىاٍليػىٍوـً اآٍلًخًر كىأىنٍػفىقيوا فبَّا رىزىقػىهيمي اللَّوي كى كىمىاذىا عىلىٍيًهٍم لىٍو آمىنيوا بًاللَّ  *لىوي قىرًيننا أىسىاءى قىرًيننا الشٍَّيطىافي 

ٍنوي أىٍجرنا عىًظيمناة كىًإٍف تىكي حىسىنى ة ًإفَّ اللَّوى الى يىٍظًلمي ًمثٍػقىاؿى ذىرَّ  *هًبًٍم عىًليمنا   (1)(*ييضىاًعٍفهىا كىيػيٍؤًت ًمٍن لىدي
 :ثالغخ اٌغ١بق

عن الشرؾ كأمر ى تو كهنبعباد أمر سبحانو كتعأب -األربع   ىذه اآليات قب -ة السابقة ُب اآلي

كاعبار اعبنب كالصاحب  كاؼبساكني كاعبارم ذم القرىبى كاليتام القرىبل الوالدين كبذ باإلحساف إٔب

ب  مىٍن كىافى ـبيٍتى قاؿ: )ة كُب آخر تلك اآلي، ماليكباعبنب كابن السبي  كاؼب  (2)(االن أىخيورناًإفَّ اللَّوى الى وبًي

 ذـ اؼبختاؿ الفخور. أإف اهلل سبحانو كتعأب

 :رضبو اهلل تعأبة قاؿ ابن قتيب

 (3)كاؼبختاؿ: ذك اػبيبلء كالكرب.

 :رضبو اهلل تعأب معمر بن اؼبثنة كقاؿ أبو عبيد

ن كاػباؿ ثوب م، قاؿ العجاج، كنبا كاحد كهبيء مصدران ، اؼبختاؿ: ذك اػبيبلء كاػباؿ )ـبتاالن(

 ثياب اعبهاؿ.

 

                                                 

 (40-37النساء ) -1
  111ص 1غريب القرآف البن قتيبة ج -  3            (36النساء، ) -2
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 :1 كقاؿ العبدم

 أإف كنت سيدنا أسيدنا... كإف كنت للخاؿ أاذىب أخ .

 (2)أم: اخت .

 اْب(الذين يبخلوف كيأمركف الناس بالبخ ...) :ٍب قاؿ تعأب

 قاؿ الراغب األصفها٘ب:

 معناه أشار تعأب ككأمبا إٔب ". من قوؽبم:"ًخلتي ، قي : اؼبختاؿ ىو الذم يظن أف لو كرمان 

هي  -الًَّذم صبىىعى مىاالن كىعىدَّدىهي )بقولو:  أبنيَّ ، ةكالفخور: من يتبجَّح بالقنيات الزائل (3)(وبىٍسىبي أىفَّ مىالىوي أىٍخلىدى

ن  بو لو دبا لو خيبلء كأخران أيضً  أفَّ ، أذلك ًلظىنِّوً ة أفَّ مىن أمسك ما لو كصرأو عن الوجوه اؼبذكور  تعأب

 ٍأميريكفى النَّاسى بًاٍلبيٍخً ....(الًَّذينى يػىٍبخىليوفى كىيى ) :كؽبذا عقبو بقولو تعأب –البخ   أفَّ ىذين سبب بنيَّ كت

 (4)كجو الرياء.ى أجعلو تفسي االختياؿ كالفخر باؼباؿ كاإلنفاؽ عل، ةاآلي
 األعٍٛة:خثالغ

يػىٍبخىليوفى كىيىٍأميريكفى الًَّذينى ب)، فسي اؼبختاؿ الفخوربعد ت أفَّ الكريبة ة األسلوب ُب اآلية من ببلغ

ابنا ميًهيننا) :قاؿ تعأب، آتىاىيمي اللَّوي ًمٍن أىٍضًلًو( النَّاسى بًاٍلبيٍخً  كىيىٍكتيميوفى مىا أهنا  (5)(كىأىٍعتىٍدنىا لًٍلكىاًأرًينى عىذى

الضمي ى أفي استئثار االسم الظاىر عل ن(للكاأري):تعأببدالن من قولو )كأعتدنا ؽبم عذابان مهينا( قاؿ: 

 البخ  كاألمرى  فَّ كىو أ، آخر بالعذاب اؼبهني معن كعيدىم ضمَّنى بيافى  بليغ بأنو سبحانو كتعأب إدماجه 

ىذه كفركا باهلل ة أك أهنم بأأعاؽبم القبيح، لكفارمن أكصاؼ ا ض  اهلل سبحانو كتعأبأ بالبخ  ككتمافى 

 أعلم. كاهلل تعأبكبنعمو.

 :تعأب قاؿ القاضي البيضاكم رضبو اهلل

                                                 

 أليينظىر ىناؾ. .172 :لة ُب الصفحة رقمالشاعر العبدم ىو أبو أمامة العبدم اؼبعركؼ بزياد األعجم. كقد مرَّت ترصبتو الكام - 1
 127ص 1ؾباز القرآف أليب عبيدة معمر بن اؼبتنيب، ج -2
 (3-2سورة اؽبمزة ) -3
 (3/1235تفسي الراغب األصفها٘ب ) -4
 (37النساء ) -5
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)كأعتدنا للكاأرين عذابان مهينا( كيًضعى الظاىر أيو موضع اؼبضمر إشعاران بأف مىن ىذا شأنو أهو  

 (1)بالبخ  كاإلخفاء.ة هينو كما أىاف النعمألو عذاب يي  اهللة اهلل كمن كاف كاأران لنعمة كاأر لنعم

 :رضبو اهلل تعأبزـبشرم لكقاؿ ا

الذـ. كهبوز أف يكوف ى من كاف ـبتاالن أخوران( أك نصب عل)الذين يبخلوف( بدؿه من قولو: )

ك  ن يبخلوف كيفعلوف كيصنعوف أحقاء بكأنو قي : الذي،  ؿبذكؼه خربه كأف يكوف مبتدأن ، رأعان عليو

كدبا ُب أيدم غيىم أيأمركهنم بأف يبخلوا بو مقتان للسخاء فبن ، أم يبخلوف بذاًت أيديهم .....ةمبلم

كيًجدى.
(2) 

 :ةللبخبلء ثبلث ًخصاؿو ذميم ذكر سبحانو كتعأب األكٔبة يُب اآل

 .البخ -1

 .كأمر الناس بالبخ -2

 ككتماف نعم اهلل.  -3

 (3)(كىالًَّذينى يػيٍنًفقيوفى أىٍموىاؽبىيٍم رًئىاءى النَّاًس كىالى يػيٍؤًمنيوفى بًاللًَّو كىالى بًاٍليػىٍوـً اآٍلًخرً ) :ٍب قاؿ تعأب

أم: إهنم ، كعدـ اإليباف باهلل كاليـو اآلخر، يني كنبا اإلنفاؽ رياءان كأخران أذكر ؽبم جريبتني أخر 

ب  يبنعوف ، ب  يبخلوف كال يكتفوف ببخلهم، خيبًثهم كخساستهم كدنائتهم أكَّالن ال ينفقوفة من غاي

ة يَّ كبًنً  صد الشرِّ كبسبب كفرىم كحقدىم أإهنم ينفقوف ُب مقا، غيىم أيضان من اإلنفاؽ ُب سبي  اهلل

 :زـبشرمكما قاؿ ال،  اءكالرية السيمع

 (4)كجو اهلل. ال ابتغاءى ، ىمكلييقاؿ: ما أسخاىم كما أجودى ، خار)رئا الناس( للف

 لىوي قىرًيننا أىسىاءى قىرًيننا(. كىمىٍن يىكيًن الشٍَّيطىافي ):ةالكريبة ُب آخر ىذه اآلي تعأبكقاؿ 

                                                 

 (2/74تفسي البيضاكم ) -1
 (1/509الكشاؼ ) -2
 (38النساء ) -3
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 :ةقاؿ ابن عجيب

 (1)األمواؿ كالرياء ُب األعماؿ.ى ن ؽبم التهالك عليَّ هم ز ا كاف الشيطاف قرينى ألمَّ 

 شأنو:  ُب عطف قولو ج  كعبلل أخر ة ببلغية ىنا بنكت رضبو اهلل تعأبة ابن عجيب ناكأأاد

 :قولو تعأبى عل (ةم رئاء الناس... اآلي)كالذين ينفقوف أمواؽب

 قاؿ:، )الذين يبخلوف كيأمركف الناس بالبخ (

ُب  كنبا سواءه كإأراط و  تفريطو  بلء ُب الوعيد من حيث إهنما طرأااء مع البخكإمبا أشرؾ أى  الري

 (2)القبح كاستجبلب الذـ.

 توبيخان ؽبم: ٍب قاؿ تعأب

 (3)(عىًليمنا كىمىاذىا عىلىٍيًهٍم لىٍو آمىنيوا بًاللًَّو كىاٍليػىٍوـً اآٍلًخًر كىأىنٍػفىقيوا فبَّا رىزىقػىهيمي اللَّوي كىكىافى اللَّوي هًبًمٍ )

 :رضبو اهلل تعأبزـبشرم قاؿ ال

 كاؼبراد الذـ   ؟عليهم ُب اإليباف كاإلنفاؽ ُب سبي  اهلل باؿو ككى ة عتبً  كأم   (ةاآلي.)كماذا عليهم...

: ؟" ما ضرَّؾى لو عفوت " ُب ذلك كىذا كما يقاؿ للمنتقم:ة كمفلحة منفع كإال أك   ، كالتوبيخ  كللعاؽِّ

 كذبهي ه  كتوبيخه  كلكنو ذـ   ُب العفو كالربِّ ة كال مرزأة كقد عيًلم أنو ال مضىرَّ  ؟"ما كاف يرزؤؾ لو كنت بارٌان "

 (4).ةدبكاف اؼبنفع

 .-الذم ىو أبلغ من التوبيخ اؼبباشر -التعريض ة كتوبيخ ُب صور  ىذا ذـ  إفَّ : ؿاقيي أف يبيكن ك 

،  آخر بالوعيد ؽبم5 تعريضه  )ككاف اهلل هبم عليما( كىذا :بقولو تعأبة الكريبة كجاء تذيي  اآلي

 ."أنا أعلم بفعالك"أف سيده ال يعلم:  لعبده الذم يرتكب جرائم كيظن   كما يقوؿ السيدي 

                                                 

 (1/504سي ابن عجيبة )البحر اؼبديد = تف -1
 اؼبرجع نفسو -2
 (39النساء ) -3
 (1/511الكشاؼ ) -4
كمن ىذا الباب التعريض كالعرب تستعملو ُب   قاؿ ابن قتيبة رضبو اهلل تعأب: ما ىو التعريض كما مكانتو ُب الكبلـ عند الببلغيني؟ - 5

ا بوجوو ىو ألطف كأحسن ًمن الكشف كالتصريح. كيعيبوف الرج  إذا كاف يكاشف ُب ك  شيء )تأكي  مشك   كبلمها أتبلغ إرادهتى
ق بتحقيق:إبراىيم مشس الدين, الناشر:دارالكتب  276اؼبؤلف:أبوؿبمدعبداهلل بن مسلم بن قتيبة الدينورم اؼبتوَب  (163القرآف ص

لتعريض مذىبي العرب ُب كبلمها معركؼ ..استعماؿ الكناية كا.العلمية بيكت لبناف. كقاؿ القاضي أبو بكر الباقبل٘ب رضبو اهلل تعأب:
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 :رضبو اهلل تعأب قاؿ أبو السعود

 (1)ؽبم بالعقاب... )عليما( أهو كعيده ة )ككاف اهلل هبم( كبأحواؽبم احملقق
َ  اٌجخالء:  ا٠٢خ اٌخبِغخ فٟ ر

 ـ البخبلء كتقبيحهم كزجرىم كتوبيخهم ُب بياف الوعيد الشديد ؽبم:ُب ذ كقاؿ تعأب

يػٍرنا ؽبىيٍم بىٍ  ىيوى شىر  ؽبىيٍم سىييطى ) َّ الًَّذينى يػىٍبخىليوفى دبىا آتىاىيمي اللَّوي ًمٍن أىٍضًلًو ىيوى خى وَّقيوفى مىا كىالى وبىٍسىَبى

ليوا بًًو يػىٍوـى اٍلًقيىامى   (2)(سَّمىوىاًت كىاأٍلىٍرًض كىاللَّوي دبىا تػىٍعمىليوفى خىًبيه كىلًلًَّو ًميىاثي الة خبًى

)كال وبسَب الذين  : أكَّالن توكيد أع  النهي ُب قولو، ُب ذـ البخبلءة الكريبة اآلي ىذهة من ببلغ

ٍب قاؿ: )دبا آتاىم اهلل من أضلو( حيث ، تشديد ُب الوعيد ؽبم أهذا أكؿي  .ةيبخلوف( بنوف التوكيد الثقيل

ضان تشديد أفيو أي، ف من اؼبمكن أف يقاؿ: )الذين يبخلوف بأمواؽبم( كلكن عيًدؿى عن ىذا التعبيكا

هلل عندىم أما كاف ة ب  ىي أمان .ةليظ ُب الوعيد. حيث إهنم يبخلوف دبا ىو ليس ؽبم ُب اغبقيقكتغ

بقولو: )آتاىم اهلل من  خيانتهمى علة كزاد ُب الدالل, ةينبغي أف يبخلوا بو أصبلن أهم خائنوف ُب األمان

  عليهم بإعطائو إياىم من تفضَّ  أضلو( أم ما كانوا يستحقوف أف ييعطىوا كلكن اهلل سبحانو كتعأب

ٍب كضَّحى ذلك  ,يظان عليهم أقاؿ: )ب  ىو شر ؽبم(صىرَّح بالوعيد تشديدان أيو كتغلل أخر ة ٍب مرَّ ، أضلو

)كهلل  أقاؿ:، ض هبم تعريضني تقبيحان حباؽبم كإبعادان ؽبمقوف ما ىبلوا بو( ٍب عرَّ أقاؿ: )سيطوَّ ، الشرَّ 

 هلل دبا تعلموف خبي(.اك ، مياث السماكات كاألرض

ة ُب ىذه اآلية اعبمة مبينان األسرار كالنكات الببلغي كما قاؿ اإلماـ أبو السعود رضبو اهلل تعأب

 :ةالكريب

                                                                                                                                            

بو كىبالفو كيباىلو عند ن تصريح، كقد يقوؿ الرج  ؼبن يكذمشهور. ككذلك يقولوف: ريبَّ إشارة ىي أأصح ًمن عبارة، كتعريضو أبلغي م
، كإفَّ أحدنا ػبائن كجباف، كإفَّ أحدنا عباى ه غيب . كيقيم ـى قولًو ػًبصمو  الرد عليو، كالتكذيب لو: إفَّ أحدنالىكاًذبه ىذه الكناية مقا

"أنت كاذب كجباف كجاى "، كردبا كاف ىذا التعريض أبلغى من التصريح كأبدعى كأنكى للقلب كأبلغى ُب الردِّ كىو مع ذلك  كـبالًفو:
ظ كقد أطلقو اهللي كأجازه أحسني ُب اللفظ كأجدري أف يينسىب صاحبيو إٔب الوقارة كالعق  كالتوص   إٔب غاية غرضو بغي اؼبستهجىن من اللف

القاضي أيب بكر  تأليف:ؿبمد طيب بن ؿبمد بن جعفر بن القاسم 526ص 2االنتصار للقرآف ج)ُب ًخطبة النساء، ُب عدهتن.
 دارالفتح ,عثماف , دارابن حـز ,بيكت.:ق ,ربقيق:د.ؿبمد عصاـ القضاة , الناشر 403الباقبل٘ب اؼبالكي اؼبتوَب 
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َّ الًَّذينى يػىٍبخىليوفى دبىا آتىا) يػٍرنا ؽبىيٍم(ىيمي اللَّوي مً كىالى وبىٍسىَبى ة بياف غباؿ البخ  ككخام ٍن أىٍضًلًو ىيوى خى

 لوا بو بعنواف إيتاء اهلل تعأبسب بياف حاؿ لئلمبلء. كإيرادي ما خبم خييتو حألىلو ُب توى  ة عاقبتو كزبطئ

 :قولو تعأبكما ُب ،  أإف ذلك من موجبات بذلو ُب سبيلو، ُب بياف سوء صنيعهمة إياه من أضلو للمبالغ

عليو ة لاؼبوصوؿ كاؼبفعوؿ األكؿ ؿبذكؼه للدال )كأنفقوا فبا جعلكم مستخلفني أيو( كالفع  مسنده إٔب

كضمي الفص  راجعه إليو أم: ال وبسَبَّ الباخلوف دبا آتاىم اهلل من أضلو من غي أف يكوف ؽبم مدخ  

 (1)أيو أك استحاؽه لو )ىو خيان ؽبم( من إنفاقو.

 ىو شره ؽبم(  كقولو: )ب 

 :و اهلل تعأبد رضبقاؿ أبو السعو 

، كالتنوين للتفخيم، ُب ذلكة شىرِّيَّتو ؽبم مع انفهامها من نفي خييتو للمبالغى التنصيص عل

ـى  أم:، شريَّتوة بياف لكيفي (ة)سيطوَّقيوفى ما خبلوا بو يـو القيام :كقولو تعأب سيلزموف كباؿ ما خبلوا بو إلزا

 (2)بينهما.ة ؿ اؼبناسبابكم حذؼ اؼبضاؼ كأقيم اؼبضاؼ إليو مقامو لئليذافأنو ى الطوؽ عل
َ  اٌجخالء اٌّزؼج ذ٠ٓ ٌٍّبي :ٚاٌغبثؼخ اٌغبدعخ ا٠٢زبْ   فٟ ر

 سكني عن اإلنفاؽ.ماؼب ،البخبلء ،ُب ذـ عيبَّاد اؼباؿة كمن اآليات الوارد

ًثين ) :قولو تعأب ا الًَّذينى آمىنيوا ًإفَّ كى ا ًمنى اأٍلىٍحبىاًر كىالر ٍىبىاًف لىيىٍأكيليوفى أىٍموىاؿى النَّاًس بًاٍلبىاًطً  يىا أىيػ هى

ًبيً  اللًَّو كىالًَّذينى يىٍكًنزيكفى الذَّىىبى كىاٍلًفضَّ  ًبيً  اهللً كىالى يػيٍنفً ة كىيىصيد كفى عىٍن سى بىشٍِّرىيٍم ًبعىذىابو أىلًيمو  أػى قيونػىهىا ُب سى

نَّمى أػىتيٍكوى عىلىيػٍ ى يػىٍوـى وبيٍمى  * نػىٍزًبيٍ أًلىنٍػفيًسكيٍم أىذيكقيوا ل هىا ُب نىاًر جىهى ا مىا كى هًبىا ًجبىاىيهيٍم كىجينيوبػيهيٍم كىظيهيوريىيٍم ىىذى

 (3)(مىا كيٍنتيٍم تىٍكًنزيكفى 

 :رضبو اهلل تعأبزـبشرم قاؿ ال

أخذ الطعاـ  " م:قوؽب إٔبل كجهني: إما أف ييستىعار األك  لؤلخذ أال تر ى أك  األمواؿ عل معن

 :ك  هبا أهي سبب األك . كمنو قولوأف األمواؿ يؤ ى كإما عل، "كتناكلو
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 كاأان إة يأكلن ك َّ ليل عجاأان ة ر إفَّ لنا أضبً 

 (1)بثمن إكاؼ.ل يريد: علفان ييشرتى 

ُب ة كالتخفيف كاؼبساأح،  األحكاـءُبأكلهم بالباط : أهنم كانوا يأخذكف الرشا كمعن 

 (2)الشرائع.

 :جملاز ُب قولو تعأبا رضبو اهلل تعأبزـبشرم ماشرح الحسب أ

 : ُب ىذااجملاز احتماالف، )يأكلوف أمواؿ الناس بالباط (

إذ ذيكر اؼبشبو بو كأريد ، ةتصروبية أهي استعار ، ايستيعي "األك " لؤلخذ، ةاألكَّؿ أنو استعار 

 اؼبشبَّو.

 ألف أخذ اؼباؿ سبب لؤلك .كاهلل أعلم. .بأطلق اؼبسبب كأريد السب، أنو ؾباز مرس : الثا٘ب
 ؟(َْ ْٚ ضُ ِٕ ىْ ٠َ  َٓ ٠ْ زِ اٌ  ٓ اٌّشاد ثـ)َِ 

 :رضبو اهلل تعأبزـبشرم قاؿ ال

اجتماع ى علة للدالل، الكثي من األحبار كالرىباف إٔبة )كالذين يكنزكف( هبوز أف يكوف إشار 

ن اإلنفاؽ ُب سبي  اػبي. كهبوز أف كالضٌن هبا ع، خصلتني مذمومتني أيهم: أخذ الرباطي  ككنز األمواؿ

ى علة تغليظان كداللل يراد اؼبسلموف الكانزكف غي اؼبناأقني كييقرىف بينهم كبني اؼبرتشني من اليهود كالنصار 

بالعذاب ة منكم طىيِّب ما ًلو سواءه ُب استحقاؽ البشار ى أف من يأخذ منهم السحت كمن ال يعط

 (3)األليم.
  َ  اٌجخ١ً اٌّّغه ػٓ اإلٔفبق:ا٠٢خ اٌضبِٕخ فٟ ر

 :كفبا كرد من اآليات ُب ذـ البخي  اؼبمسك للماؿ اؼبانع من اإلنفاؽ ُب سب  اػبي قولو تعأب

                                                 

األضبرة: اغبمي، كالعجاؼ: اؼبهازي ،  :-شارحان ىذا البيت - من الجزء األول للكشاف 216قاؿ احملشي ُب ىامش الصفحة  -1
ن إكاؼ بأف يباع اإلكاؼ ٍب يشرتل بثمنو علفا ؽبا، أأكقع األك  على كاإلكاؼ: الربذعة، أاؼبراد: ياكلن ك  ليلة علفان مشرتل بثم

اإلكاؼ بواسطتني، كلع  بيع براذعها لضعفها عن العم ، كيبكن أنو ؾبرد تقدٙب، كإمبا خص اإلكاؼ الختصاصو باغبمي كاإلكاؼ: 
 (ألم يعثر عليو الباحث رغم البحث الكثي عنو :ما يوضع على ظهر اغبمار عند ركوبو أك ربميلو، أأاده الصحاح.)أما قائ  ىذاالبيت
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ٍيً ميٍعتىدو ميرًيبو مىنَّا  .هىنَّمى كي َّ كىفَّارو عىًنيدو أىٍلًقيىا ُب جى ) رى أىأىٍلًقيىاهي  .عو لًٍلخى  الًَّذم جىعى ى مىعى اللًَّو ًإؽبىنا آخى

اًب الشًَّديدً   (1)(ُب اٍلعىذى
 :ثالغخ اٌغ١بق

لئلنساف الكاأر اجملـر الذم ة كردت ىذه اآليات اؼبباركات ُب سياؽ بياف الوعيد كعذاب اآلخر 

ة لىقىٍد كيٍنتى ُب غىٍفلى ) :ةقب  ىذه اآلي . أقد قاؿ تعأباػبلقى ها ُب الكفر باهلل كالظلم علحياتو كلَّ ى قض

ا أىكىشىفٍ  ًديده نىا عىٍنكى ًغطىاءىؾى أػىبىصىريؾى اًمٍن ىىذى ا مىا لىدىمَّ عىًتيده  .ٍليػىٍوـى حى  (2)(كىقىاؿى قىرًينيوي ىىذى

ضى  -ة عاد -كما أف اجملـر  ذ من رائمو ال ي ارتكبها كال ي أخً أ جبنبى يي ة ر أماـ احملكمعند ما وبي

 اجملـر ٌبى يو بالعقاب كذلك ىنا يؤ على قضى أيي ، جرائمو باتإلثة كيقاـ عليو البين، جر كيؤنَّبأجلها كييز 

 اْب( .لقيا ُب جهنم...)أ سبحانو ك تعأب ؿأيقو ، ميطوَّقان مربوطان بالسبلس  مأخوذان 

ة ار" صيغفَّ ذ أقي : )ألقيا ُب جهنم ك  كفارو عنيد( ك "كى أخً ، رت جرائمو ال ي من أجلهاكذكً 

ة صف صف بػ"عنيد". كأضيفت إٔبكفره كي ة  ًشدَّ ُب بياف ة مبالغى  أم: إنو كاف شديد الكفر كلذلك، ةاؼببالغ

 كالريب.، كاالعتداء، منع اػبي :ةمن صفاتو الذميمل العناد ثبلث صفات أخر 

ة ىذه الصفات الثبلث كىو منع اػبي أيضان اختيت ؽبا صيغ كٔبى األسلوب أف أي ة كمن ببلغ

 أقي : )منَّاعو للخي(.، -ن قب  من قب  لبياف كفره مة كما اختيت نفس الصيغ  -)أػىعَّاؿ( ة اؼببالغ

 (3)ًكر تفصي  كفره أقي : )الذم جع  مع اهلل إؽبان آخر(ٍب ذ 

 :كما قاؿ البقاعي رضبو اهلل تعأب

 قولو:  –ب لو ك َّ شرو يانان ؼببالغتو ُب الكفر الذم أكجب –ٍب أيبدؿ ًمن "كيٌ " 

 (4)ة اآلي(....)الذم جع 

 5)ألقيا( : ةالتثني ةبصيغ اؿغليظان عليو قكتشديدان كت
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 :رضبو اهلل تعأبزـبشرم قاؿ الك 

ى قني: السائق كالشهيد كهبوز أف يكوف خطابان للواحد علئقيا( خطابه من اهلل للملكني السا)أل

 كجهني:

كأنو قي : ألًق ألًق ،  الفع  الربادنباة تثنية الفاع  نػيزِّلت منزلة أحدنبا قوؿ اؼبربد: أف تثني

 لتأكيد.ل

 ف العرب أكثر ما يراأق الرج  منهم اثناف.كالثا٘ب: أ

 (1)ف يقولوا: "خليليَّ" ك"صاحيبَّ" ك"ًقفىا" ك"أسًعدا"...ألسنتهم أى أكثػيرى عل

 التشديدي ة ن استخداـ ىذه الصيغد الرأم بأف اؼبراد مً احتماالن ثالثان فبا يؤيِّ زـبشرم كذكر ال

 كالتغليظ عليو.

 :زـبشرمال قاؿ

 (2)الوقف.ل بدالن من النوف: إجراءن للوص  ؾبر   )ألقيا(كهبوز أف تكوف األلف ُب

 "عنيد" ك"مٌناع للخي": كقاؿ ُب تفسي معن

انً )عنيد( معان جع  ذلك ، اؼبنع للماؿ عن حقوقو(: كثي منَّاع للخي)، للحق ميعىادو ألىلو بو دو ؾبي

      (3)لو ال يبذؿ منو شيئان قط.ة عاد

َ  اٌجخالء ا٢ِش٠ٓ ثبٌجخً :ػششح  إٌٝ اٌذبد٠خاٌزبعؼخ  ا٠٢بد ِٓ  فٟ ر

 ُب ذـ البخي : كقاؿ تعأب

ا ًإفَّ ذىًلكى عىلى ة )مىا أىصىابى ًمٍن ميًصيبى  ى ُب اأٍلىٍرًض كىالى ُب أىنٍػفيًسكيٍم ًإالَّ ُب ًكتىابو ًمٍن قػىٍبً  أىٍف نػىبػٍرىأىىى

ب  كي َّ ـبيٍتىاؿو أىخيورو مىا أىاتىكيٍم كىالى ى ًلكىٍيبلى تىٍأسىٍوا عىلى  *اللًَّو يىًسيه   *  تػىٍفرىحيوا دبىا آتىاكيٍم كىاللَّوي الى وبًي

 (4)(*  ىيوى اٍلغىيًن  اغبٍىًميدي ًإفَّ اهللى الًَّذينى يػىٍبخىليوفى كىيىٍأميريكفى النَّاسى بًاٍلبيٍخً  كىمىٍن يػىتػىوىؿَّ أى 
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ما يصيبهم من ى للمؤمنني عل من اهلل سبحانو كتعأبة جاءت التسلية كالثاني األكٔبة ُب اآلي

 ؟ذـ البخبلء أما ىو السر الببلغي ُب ىذا السياؽة الببليا كُب الثالثاؼبصائب ك 

 :قاؿ البقاعي رضبو اهلل تعأب

ككما أهنا منزؿ رخاء ىي ، ئهااهتا كآالذَّ لى بً ة اآلخر  عن العكوؼ إٔبة كؼبا كانت الدنيا مانع

األكَّؿ ألف السياؽ لئلنفاؽ كالرتغيب ُب ى عل (1)ة السالفة ككاف قد اقتصر سبحانو ُب اآلي، ببلءدار 

السؤاؿ عما يعوؽ عن  كت النفس إٔبربرَّ ، الزىد أيهاة نتيجة السعاد إٔبة معإب األخبلؽ كجع  اؼبسابق

قِّقنا رع انفعاالن باؼبقارع كؿبيى ران باؼبكارًًه كأستأث   عنو ألف النفوس أشد   ينااػبي من الضرب بسياط الببلء مسلِّ 

باإلعبلـ بأنو ٓب يكن أيها خي كال شره إال بقضاء حتم ُب األزؿ... كميغرًينا
(2) 

 كزاد البقاعي قائبلن:

كلقد عزل اهلل اؼبؤمنني رضبة ؽبم ُب مصائبهم كزىدىم ُب رغائبهم بأف أسفهم على أوت 

بقائو إال بادخاره عند  اؼبطلوب ال يعيده، كأرحهم حبصوؿ احملبوب ال يفيدىم، كألف ذلك ال مطمع ُب

 (3)... اْباهلل

 :لسياؽ أك الربط بني قولو تعأباة ىذا ىو ما بينو البقاعي من ببلغ

 :أما قولو تعأب، دبا قبلو (4)ة اآلي..(..ةصاب من مصيبأما ) 

 (5)(اٍلبيٍخ ً الًَّذينى يػىٍبخىليوفى كىيىٍأميريكفى النَّاسى بً  .ب  كي َّ ـبيٍتىاؿو أىخيورو كىاللَّوي الى وبيً )

 سياقو:ببلغة ُب بياف البقاعي رضبو اهلل تعأب أقاؿ 

وصة إمبا ىو من اليأس كنسياف النعم كزيادى كؼبا كاف اإلمعاف ُب استجبلب األس
ي
 إٔب  الفرح اؼب

                                                 

ٍوه كىزًينىة كىتػىفىاخيره بػىيػٍنىكيٍم كىتىكى لع  اؼبفسر رضبو اهلل أ -1 نٍػيىا لىًعبه كىؽبى اثػيره ُب اأٍلىٍموىاًؿ راد باآلية السالفة قولو تعأب: "اٍعلىميوا أىمبَّىا اغبٍىيىاة الد 
ًد" اآلية )اغبديد:  (20كىاأٍلىٍكالى
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عنو ى اؼبنه أفَّ  اؼ أى  الدنيا التفاخر قاؿ مبينناككاف من أكص، ه الكرب كاؼبرحر  ا هبي إمب، اؼبرح

)أإف اهلل ال وبب ك  يؤكس كفور( :  ما تقديرهى ُب اغبزف كالفرح عاطفان علة تمادم مع اعببلسابقان ال

 (1))كاهلل ال وبب ك  ـبتاؿ أخور(

 :رضبو اهلل تعأبزـبشرم كقاؿ ال

كم الفائت كأرحي ى يعين أنكم إذا علمتم أف ك  شيء مقدر مكتوب عند اهلل ق َّ أساكم عل

ى ه ألنو كطَّنى نفسو علو عند أقدً ٓب يتفاقم جزعي ة ما عنده معقود ال ؿبال ألف من عىًلمى أف، اآلٌبى عل

، و عند نيلوم أرحي كأف كصولو ال يفوتو حباؿو ٓب يعظي ، م أفَّ بعض اػبي كاص ه إليوذلك. ككذلك من علً 

 بو كتكربَّ أتخر امن الدنيا كعظم ُب نفسو اختاؿ ك  حبظٍّ  حى ن أًر ك  ـبتاؿ أخور( ألٌف مى   ب  )كاهلل ال وبي 

 (2)الناس.ى عل

من التفاسي كال عند ة ٓب هبدىا الباحث ُب كتب كثي ة كأأادنا ىنا ابن عاشور بنكات ببلغي

 قاؿ:، أاألحسن استفادهتا من ابن عاشور رضبو اهلل تعأب، رضبهما اهلل تعأبزـبشرم ال

ى عل ابتداء كبلـو هبوز أف يكوف )الذين يبخلوف( ة اآلي....(الذين يبخلوف كيأمركف الناس)

ألف الكبلـ الذم قبلو خيًتم بالتذيي  بقولو: )كاهلل ال وبب ك  ـبتاؿ أخور(، استئناؼ
أيكوف )الذين  (3)

أإف هلل ىو الغين اغبميد( كالتقدير: "ا مبتدأن كخربه ؿبذكأان يدؿ عليو جواب الشرط كىو: )أإفَّ  (يبخلوف

التخلص أيكوف )الذين ة طريقى ا قبلو علكوف متصبلن دبكهبوز أف ي، ".عنهم كحامد للمنفقني اهلل غين  

تقديره: ىم  ؼببتدأ ؿبذكؼ ىو ضمي )ك  ـبتاؿ أخور( ايبخلوف( بدالن من )ك  ـبتاؿ أخور( أك خربن 

             (4)الذين يبخلوف.

 ؼأهو من حذ ,:يعين ما تقديره: ىم الذم يبلخوفابن عاشور بعد االحتماؿ األخي  كقاؿ

                                                 

 (19/297نظم الدر ) -1
 (480-4/479الكشاؼ ) -2
 (23اغبديد ) -3
 (27/413التحرير كالتنوير ) -4
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 (1)اؼبناأقوف. كاؼبراد بػ)الذين يبخلوف(,إليو اتباعان لبلستعماؿاؼبسند 

 كزاد ابن عاشور قائبلن:

، ىميعم  الذين يبلخوف كغيى  ألٌف من يتوؿَّ ، )كمن يتوؿ أإفَّ اهلل ىو الغين اغبميد( تذيي  :ةكصبل

اهلل. وا عن أمر قد تولَّ ة أم: ُب سبي  اهلل كُب النفقات الواجب، أإف الذين يبخلوف كيأمركف الناس بالبخ 

ة مقاـ جواب الشرط ألٌف مضموهنا علة )أإف اهلل ىو الغين اغبميد( قائمة كصبل .ةعامَّ ة ك"مىن" شرطي

 (2)الفقي. ر  اهلل شيئان كال يضي  ر  أبل يضي  أالتقدير: كمن يتوؿَّ ، للجواب

)كاهلل  :قولو تعأب ُب تفسي قولوة شور ُب ىذه اآليد هبا ابن عاال ي تفرَّ ة اػباصة الببلغية كالنكت

 :ال وبب ك  ـبتاؿو أخور(

م أفَّ موقع "ك " بعد النفي يفيد النفي عن كال تتوىَّ ، أحدان ـبتاالن كأخوران  ب  ال وبي  :كاؼبعن

 مألفَّ ذلك ليس فبا يقصده أى  اللساف. ككقع للشيخ عبدالقاىر كمتابعيو توع  ، ال عن ك  أردو ، اجملموع

 (3)كفار أثيم(.  ك َّ   كاهلل ال وبب  ) :عند قولو تعأب كقد تقدـ، أيو

 كىناؾ قاؿ ابن عاشور: 

أهي ، " من صيغ العمـو ك ٌ  " ألفَّ ، أحدان من الكاأرين اآلشبني اهلل ال وبب   كمفاد الرتكيب أفَّ 

 كلذلك يقولوف:، ةؾبموعة صرب ى علة للداللة ضاؼ إليو كليست موضوعالستغراؽ أأراد ما تي  ةه موضوع

أإذا أضيفت ، " إال ؾبازان  ك ٌ    أيو "ستعمى أبل تي  اجملموعي   كأما الك   ، "للك  اعبميعية ىي موضوع"

 (4)استغرقت صبيع أأراده سواءه ذلك ُب اإلثبات كالنفي. اسمو  " إٔب"ك ٌ 

 

                                                 

 اؼبرجع نفسو -1
 (27/414التحرير كالتنوير ) -2
 (27/412(، التحرير كالتنوير )276)البقرة:  - 3
 (3/92التحرير كالتنوير ) -4
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 خٍُٙاٌمشآْ اٌذى١ُ فٟ رَ إٌّبفم١ٓ ثغجت ثُ خ ِٓ ثالغ: ِجذش

َـّ البخبلء عامَّ من اؼببلحظ أف القرآف اغبكيم كما  ، أقد خصَّ منهم بالذـ كالتقبيح اؼبناأقني، ةذ

َـّ  ، البخ  من رذائلهمة رذيلى أقد ركز تركيزان خاصان عل، ةصبيع أخبلقهم الذميميى اؼبناأقني عل ككما أنو ذ

يت  -ة التوبة ُب سور  :ُب ذلك قولو تعأبة أمن اآليات الوارد " أيضان ألهنا تفضح ة الفاضح"ال ي ظبي

 (1)اؼبناأقني.

 اآليتاف التاليتاف ,قولو تعأب :

ا لىٍن يػيتػىقىبَّ ى ًمٍنكيٍم ًإنَّكي ) كىمىا مىنػىعىهيٍم أىٍف تػيٍقبى ى ًمنػٍهيٍم  *ٍم كيٍنتيٍم قػىٍومنا أىاًسًقنيى قيٍ  أىٍنًفقيوا طىٍوعنا أىٍك كىٍرىن

 (2)(كىالى يػيٍنًفقيوفى ًإالَّ كىىيٍم كىارًىيوفى  ًإالَّ كىىيٍم كيسىأبى ة الى يىٍأتيوفى الصَّبلى نػىفىقىاتػيهيٍم ًإالَّ أىنػَّهيٍم كىفىريكا بًاللًَّو كىًبرىسيولًًو كى 

ضحوا بعدـ قبوؿ خبوا أشد توبيخ كأي اؼبناأقوف ككي من ىاتني اآليتني الكريبتني زيًجر  األكٔبة ُب اآلي

إخباران  كاخربً فاؽ طوعان ككرىان كأي توبيخ كزجرو كتأييس باإلنأمرى ركا نفقاهتم ُب سبي  اهلل بسبب أسقهم أأمً 

بالتذيي  بقولو: )إنكم  ة بعدـ قبوؿ نفقاهتم. كجيء ُب آخر اآلي -ال ي تفيد تأكيد النفي  -بػ"لن"  امؤكد

بعد كتفصيبلن ة ـ قبوؿ نفقاهتم صراحأسباب عدالقرآف اغبكيم بنيَّ ة التالية ٍب ُب اآلي، كنتم قومان أاسقني(

 (3)(إنكم كنتم قومان أاسقنيإصباالن: ) األكٔبة ا قي  ُب اآليم

 أسباب لعدـ قبوؿ نفقاهتم بأسلوب القصر بالنفي كاالستثناء: ة ر ثبلثكذكً 

ٍب  اإلنفاؽ ُب سبي  اهلل.ة ككراى، ةكالكس  ُب الصبل، كالسبلـة الكفر باهلل كبرسولو عليو الصلو 

 صر بالنفي كاالستثناء.ـ أسلوب القخدً اإلنفاؽ أيضان استي ة ككراىة ُب الكس  ُب الصبل

، اػبرب )ق  أنفقوا طوعان ككرىان لن يتق  منكم( أمره ُب معن :كما قاؿ البيضاكم رضبو اهلل تعأب

،  اإلنفاقني ُب عدـ القبوؿل ُب تساك ة كأائدتو اؼببالغ ،أم: لن يتقب  منكم نفقاتكم أنفقتم طوعان أك كرىان 

     (4)سبي  االستئناؼ كما بعده بياف كتقرير لو.ى و علل تعلي ه ، ركا بأف يبتحنوا أينفقواكأهنم أمً 

                                                 

 (3/70( كتفسي البيضاكم )8/60ينظر تفسي القرطيب ) -1
 (54، 53التوبة ) -2
 (53التوبة ) -3
 (3/83تفسي البيضاكم ) –أنوار التنزي  كأسرار التأكي   -4
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َ  إٌّبفم١ٓ ثغجت ثخٍُٙ   :ا٠٢خ اٌضبٌضخ فٟ ر

 ُب ذـ اؼبناأقني ةشباف كأربعني آي قد امتدَّ إٔبة اؼبباركة كىذا مضموف طوي  جدان ُب ىذه السور 

ها ُب ىذه اآليات ذائلهم كلٌ من ر هم كرذائلهم كلكن كاف أكرب تركيز كتقبيحهم كتبشيع حاؽبم كذكر جرائم

 ىم للماؿ.الش ح كالبخ  كتعبدً ة رذيلى عل

دينبيًٍإمبَّىا ييرًيدي اللىو لًيػيعىذٌ أىبلى تػيٍعًجٍبكى أىٍموىاؽبييٍم كىالى أىكٍ ):  أقاؿ تعأب نٍػيىا كىتػىٍزىىقى ة بػىهيٍم هًبىا ُب اغبٍىيىاالى الد 

 (1)(أىنٍػفيسيهيٍم كىىيٍم كىاًأريكفى 

كأكالد أكاف اؼبؤمنوف وبزنوف بذلك عند ما ة أمواؿ غزير ل ؤالء اؼبناأقوف البخبلء ذك كؼبا كاف ى

 :رغم كفرىم كنفاقهم أقاؿ تعأب يركهنم ُب تنعم

 ة اآلي .(أبل تعجبك أمواؽبم...)

 :رضبو اهلل تعأبة قاؿ ابن عطي

ء اهلل ؽبم األمواؿ شأف اؼبناأقني كعلَّ  إعطا حقَّر ىذا اللفظي ة )أبل تعجبك أمواؽبم...( اآلي

 (2)تعديبهم هبا.ة كاألكالد بإراد

أف  أقواالن ُب بياف اؼبراد من قولو: )ليعذهبم هبا( منها قوؿ اغبسن رضبو اهلل تعأبة ٍب نق  ابن عطي

 قائبلن:ة ق عليو ابن عطيُب سبي  اهلل. كعلَّ ة كالنفقة الوجو ُب التعذيب أنو دبا ألزمهم أيها من أداء الزكا

أعظم من تعذيبهم بسائر ة م زبصيصو بأف تعذيبهم بإلزاـ الشريعقوؿ اغبسن يتقوَّ  ...أإف

 (3).ةبأكامر الشريعة كالغلبة كذلك القرتاف الذل، الرزايا
َ  إٌّبفم١ٓ ثغجت ثخٍُٙ :  ا٠٢خ اٌشاثؼخ فٟ ر

 عنهم:  قاؿ تعأبل البهم األخر ذكرت أيها مثة آية عشر ل كبعد إحد

ٍعريكًؼ كىيػىٍقًبضيوفى اٍلمينىاًأقيوفى كىا) ًر كىيػىنػٍهىٍوفى عىًن اٍلمى  ٍلمينىاًأقىاتي بػىٍعضيهيٍم ًمٍن بػىٍعضو يىٍأميريكفى بًاٍلميٍنكى

 

                                                 

 (55التوبة ) -1
 (3/45احملرر الوجيز ُب تفسي الكتاب العزيز ) -2
 اؼبرجع نفسو -3
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 (1)(أىٍيًديػىهيٍم نىسيوا اللَّوى أػىنىًسيػىهيٍم ًإفَّ اٍلمينىاًأًقنيى ىيمي اٍلفىاًسقيوفى 

ألمر باؼبنكر كالنهي كىو ا، يوبمع ذكر عيبهم اعبامع عبميع الع -أيضان ة الكريبة أفي ىذه اآلي

ده: )كيقبضوف أيديهم( قاؿ النسفي ُب قولو ج  ؾبة صبيلة خبلهم بكنايل أخر ة ذكر مر  -عن اؼبعركؼ 

  بضوف أيديىهم( شيحاا)كيق :رضبو اهلل تعأب
ى
 (2)باٌر كالصدقات كاإلنفاؽ ُب سبي  اهلل.باؼب

 :كقاؿ البيضاكم رضبو اهلل تعأب

ُب النفاؽ كالبعد عن اإليباف كأبعاًض ة متشاهب قات بعضهم من بعض( أم:)اؼبناأقوف كاؼبناأ

 (4)كتقرير لقولو: )كما ىم منكم( (3)كقي : إنو تكذيب ؽبم ُب حلفهم باهلل: )إهنم ؼبنكم(، الشيء الواحد

بالكفر )يأمركف باؼبنكر(  كىو قولو: ، حاؽبم غباؿ اؼبؤمننية مضادَّ ى أإنو يدؿ عل، كما بعده كالدلي  عليو

 ة كاؼبعاصي.)كينهوف عن اؼبعركؼ( عن اإليباف كالطاع
ى
عن ة كناي  "اليد قبضي "ك .بارِّ كيقبضوف أيدىم عن اؼب

 (5).حِّ الشي 

كىو نسياف  -من السيئات  م كصبيع ما يعملوفحهٍب ذكر ما ىو السبب اغبقيقي لكفرىم كش

)إف اؼباأقني ىم  :بقولو تعأبة لكريباة أقاؿ: )نسو اهلل أنسيهم( ٍب جاء تذيي  اآلي -اظبو اهلل عزَّ 

 كإيراد ضمي الفص .ة اعبمل كأسلوب اغبصر بتعريف طرَب بإفٌ بأبلغ أسلوب: من التأكيد  (6)الفاسقوف(

 قاؿ: ، ةببلغية نكتُب ىذا التذيي  بً كأأاد اإلماـ أبو السعود 

ة عن الطاع )إف اؼبناأقني ىم الفاسقوف( الكاملوف ُب التمرد كالفسق الذم ىو اػبركج

)كعد اهلل اؼبناأقني  :التقرير كما ُب قولو تعأبة كاالنسبلخي عن ك  خيو. كاإلظهار ُب موقع اإلضما لزياد

 (7)كاؼبناأقات كالكفار(

 
                                                 

 (67التوبة ) -1
 (1/692مدارؾ التنزي  كحقائق التأكي  = )تفسي النسفي( ) -2
 (56آية )التوبة من  -3
 من اآلية نفسها -4
 (3/88تفسي البيضاكم ) -5
 (67التوبة ) -6
 (4/80( تفسي أيب السعود )68التوبة ) -7
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َ  إٌّبفم١ٓ ثغجت اٌجخً:  ا٠٢بد ِٓ اٌخبِغخ إٌٝ اٌغبثؼخ فٟ ر

 :قاؿ تعأب، ذكر خبلهم كنفاقهمل أخر ة آيات مرَّ  تِّ ٍب بعد سً 

أػىلىمَّا آتىاىيٍم ًمٍن  *نىكيونىنَّ ًمنى الصَّاغبًًنيى كىًمنػٍهيٍم مىٍن عىاىىدى اللَّوى لىًئٍن آتىانىا ًمٍن أىٍضًلًو لىنىصَّدَّقىنَّ كىلى ) 

ليوا بًًو كى  دبىا أىٍخلىفيوا اللَّوى مىا كىعىديكهي  يػىٍوـً يػىٍلقىٍونىوي  أىأىٍعقىبػىهيٍم نًفىاقنا ُب قػيليوهًبًٍم ًإٔبى  *تػىوىلٍَّوا كىىيٍم ميٍعًرضيوفى أىٍضًلًو خبًى

 (1)(* كىدبىا كىانيوا يىٍكًذبيوفى 

أهنم عند ما عاىدكا اهلل  - خبلهم الشديدى علة للدالل -أسلوب النظم اغبكيم ىنا ة أمن ببلغ

بأهنم لو آتاىم اهلل من أضلو سوؼ يتصدقوف كينفقوف اؼباؿ ُب سبي  اهلل كيكونوف من  سبحانو كتعأب

، أإهنم أكالن: ُب قوؽبم: لئن آتانا من أضلو، ةكشديدة اغبني كقد أكَّدكا كبلمهم بتأكيدات كثي الص

جواب ى علأدخلوا الـ القسم ل أخر ة ٍب مرَّ ، أع  الشرطى للقسم( علة )اؼبوطئة أدخلوا البلـ القسمي

 ، القسم أيضان 

جواب القسم ى على ُب آخر أً  ةالثقيل ب  كجاءكا بنوف التوكيد، جواب القسمى كٓب يكتفوا ببلـ القسم عل

 .أقالوا: )لنصدقنَّ كلكوننَّ من الصاغبني(, أيضان 

 :ُب معاىدهتم مع اهلل عزكج  قاؿ سبحانو كتعأبة العديدة كبعد تلك التأكيدات الشديد

ليوا بًًو كىتػىوىلٍَّوا كىىيٍم ميٍعرًضيوفى مى لى )أػى   (2)(ا آتىاىيٍم ًمٍن أىٍضًلًو خبًى

.. ككرَّرى قولو: .قاؿ:، ُب أسلوب اآليتني الكريبتنية بنكات ببلغيتعأب اعي رضبو اهلل كأأادنا البق

ا )من أضلو( تقريران ؼبا قالو اؼبعاىً  ة لئلعبلـ بأنو ال حقَّ عليو ألحد كال صينع أيما ينعم بو كال قدر د تأكيدن

م  عل...عليو بوجو... ، م معرضوف( أم بقلوهبمما باعبسد أقط قاؿ:)كىى كؼبَّا كاف التوٕب قد وبي

 (3)أيهم ككبن عاؼبوف هبا من حني أكقعوا العهد.ة ب  كاف غزير ، د ؽبمٓب يتجدَّ  ؽبم الزـه  كاإلعراض كصفه 

ىذا مدلوؿ كوًف ، "كاإلعراض كصف الـز ؽبم ٓب يتجدد" :كلع  ما قالو البقاعي رضبو اهلل تعأب

 كاهلل أعلم.. -)تولوا( ى وا( عطفان علبدؿ أف يقوؿ: )كأعرض - "ة اظبي(")كىم معرضوفة اعبمل

                                                 

 (77-75التوبة ) -1
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 :سعود رضبو اهلل تعأبالكقاؿ أبو 

جرامهم أم: تولوا بأة أك حالي، م اإلعراضعادهت أم: كىم قوـه ة معرتضة )كىم معرضوف( صبل

 (1)كىم معرضوف بقلوهبم.

 :كقاؿ تعأب

انيوا يىٍكًذبيوفى يػىٍوـً يػىٍلقىٍونىوي دبى  أىأىٍعقىبػىهيٍم نًفىاقنا ُب قػيليوهًبًٍم ًإٔبى )  (2)(ا أىٍخلىفيوا اللَّوى مىا كىعىديكهي كىدبىا كى

: ييقاؿ: 3قاؿ الليث (يػىٍوـً يػىٍلقىٍونىوي  )أىأىٍعقىبػىهيٍم نًفىاقنا ُب قػيليوهًبًٍم ًإٔبى  :قاؿ اؼبراغي رضبو اهلل تعأب

ت عاقب، ةأعقبت أبلنان ندام  :4أمره كذلك. كما قاؿ اؽبيذىٕب ة إذا صيَّ

 ال تقلع ة ... بعد الرقاد كعرب .ةم بينَّ كأعقبو٘ب حسر أكد

ُب قلوهبم متمكنان منها  يباف نفاقان ق بأككد األأم: أعقبهم ذلك البخ  كالتوٕب بعد العهد اؼبوثى 

 (5).ةال رجاء معو ُب التوبة يـو اغبساب ُب اآلخر  ؽبا إٔب كمبلزمنا

  كزاد اؼبراغي قائبلن:

)دبا أىٍخلىفيوا اللَّوى  إخبلؼ الوعد كالكذب أقاؿ: -اؼ اؼبناأقنيٍب ذكر سببني نبا من أخص أكص

ما كىعىديكهي كىدبا كانيوا يىٍكًذبيوفى( أم إف سنة اهلل َب البشر قد جرت بأف العم  دبا يقتضيو النفاؽ يبٌكن 

ىكذا صبيع النفاؽ َب القلب كيقويو، كما أف العم  دبقتضى اإليباف يزيد اإليباف قوة كرسوخا َب النفس، ك 

  أهؤالء ؼبا كاف قد رسخ َب نفوسهم ,قول كترسخ بالعم  الذم يصدر منهااألخبلؽ كالعقائد ت

                                                 

 (4/85إرشاد العق  السليم إٔب مزايا الكتاب الكرٙب ) -1
 (77التوبة ) -2
عد بن عبد الرضبن الفهمي. أبو اغبارث اؼبصرم ثقة ثبت أقيو إماـ مشهور. مات سنة طبس كسبعني ىو الليث بن س:قاؿ ابن سعد - 3

اؼبؤلف: أبو عبد اهلل  )الطبقات الكبرى، القسم المتمم لتابعي أىل المدينة ومن بعدىم( (232الطبقات الكبرى )ص: كمائة. 
احملقق: زياد ؿبمد منصور , الناشر:  ىػ(230عركؼ بابن سعد )اؼبتوَب: ؿبمد بن سعد بن منيع اؽبامشي بالوالء، البصرم، البغدادم اؼب

 1408اؼبدينة اؼبنورة , الطبعة: الثانية،  -مكتبة العلـو كاغبكم 
عى ابن عمر كنوأ  ابن إياس كأسلم مؤب عيمىر، ركل عىٍنوي زيد ٍبن أسلم كوبىي )ميٍسًلم ٍبن جندب اؽبذٕب:اؽبذٕب -4  ٍبن القاص اٍلمىدى٘بٌ ظبًى

اؼبؤلف: ؿبمد بن  )التاريخ الكبير( (258/ 7) سىًعيد اأٍلىٍنصىارًٌم كابنو عىٍبد اللَّو كاٍبن أىيب ذئب(. )التاريخ الكبي لئلماـ ا لبخارم
 (كن )اؽبندالد  –الطبعة: دائرة اؼبعارؼ العثمانية، حيدر آباد  ىػ(256إظباعي  بن إبراىيم بن اؼبغية البخارم، أبو عبد اهلل )اؼبتوَب: 

 8عدد األجزاء:  )طبع ربت مراقبة: ؿبمد عبد اؼبعيد خاف(
 (10/169تفسي اؼبراغي ) -5
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 1مٌكن ذلك النفاؽ َب قلوهبم دبقتضى سننو كتقديره. , خلف الوعد كاستمرار الكذب

 توبيخان ؽبم: ٍب قاؿ تعأب

ـي اٍلغيييوبً ٍم كىأىفَّ اهللى ىيٍم كىقبىٍوىاىي  يػىٍعلىمي ًسرَّ )أىٓبىٍ يػىٍعلىميوا أىفَّ اهللى   (2)( عىبلَّ

 :رضبو اهلل تعأبة قاؿ ابن عطي

ىذه اآلية تناسب حاؽبم كذلك أهنا تضمنت إحاطة علم اهلل هبم كحصره ؽبم، كأيها توبيخهم  

على ما كانوا عليو من التحدث ُب نفوسهم من االجتماع على ثلب اإلسبلـ، كراحة بعضهم مع بعض 

   3اهلل عليو كسلم كشرعو، أهي تعم اؼبناأقني أصبع، ُب جهة النيب صلى

عني ُب وِّ شيئان آخر من خبث باطنهم كرذائ  أخبلقهم كىو ؼبز اؼبطَّ  ٍب ذكر سبحانو كتعأب

ىذه ى عل رىم اهلل تعأبأبشَّ ، هدىم أيسخركف منهمدكف إال جالصدقات كاؼبؤمنني اؼبخلصني الذين ال هب

رسولو الكرٙب عليو أأض  الصلوات ى و قد هنظبا أنو عزَّ  . حىتاػببائث كاػبسائس بعذابو أليم

 : أقاؿ -ة حسب جرائمهم الشديد -التشديد ة د عليهم غايب  كشدَّ ، كالتسليمات عن االستغفار ؽبم

 .(ألن يغفر اهلل ؽبمة إف تستغفر ؽبم سبعني مر )

 :رضبو اهلل تعأبزـبشرم قاؿ ال

كإف أيو ، ر ؽبمقي : لن يغفر اهلل ؽبم استغفرت ؽبم أـ ٓب تستغفاػبرب كأنو  إفَّ ىذا األمر ُب معن

   ُب كبلمهم للتكثي قاؿ علي  رضي اهلل عنو:السبعوف" جارو ؾبرم اؼبثى الشرط.... ك" معن

 (4)النواصي.ل ألصبحنَّ العاًص كابن العاصي...سبعني ألفان عاقد

 :رضبو اهلل تعأب كقاؿ عبدالرضبن السعدم

 ة،كجو اؼببالغى لن يغفر اهلل ؽبم( علة ك ال تستغفر ؽبم إف تستغفر ؽبم سبعني مر )استغفرؽبم أ

                                                 
1
 (169/ 10تفسي اؼبراغي ) - 

 (78التوبة ) -2
3
 (62/ 3تفسي ابن عطية = احملرر الوجيز ُب تفسي الكتاب العزيز ) - 

 (2/295الكشاؼ ) -4
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 (1)كإال أبل مفهـو ؽبا.

َ  إٌّبفم١ٓ ثغجت ثخٍُٙ:  ا٠٢خ اٌزبعؼخ فٟ ر

 كتعب دىم للماؿ كحيبِّهم ؼببلذٌ  ذكر شيحِّهم إٔبل أخر ة آيات عاد الذكر اغبكيم مرَّ  تِّ ٍب بعد سً 

 :أقاؿ تعأب، عبهاد باؼباؿ كالنفسالدنيا كأرارىم من ا

أىٍف آًمنيوا بًاللًَّو كىجىاًىديكا مىعى رىسيولًًو اٍستىٍأذىنىكى أيكليو الطٍَّوًؿ ًمنػٍهيٍم كىقىاليوا ذىٍرنىا نىكيٍن ة كىًإذىا أيٍنزًلىٍت سيورى )

 (2)(مىعى اٍلقىاًعًدينى 

)الفرار من اعبهاد( ة ىذه الرذيلقد خصَّ ى اهلل سبحانو كتعل أفَّ ل نرى ة الكريبة أفي ىذه اآلي

لهم كشيحِّهم باؼباؿ إٔبة دقيقة الطوؿ منهم كىذا أيو إشار  أكٔبب  إٔبل أخر ة كإال ٓب تكن حاج ,كصف خبي

 كاهلل أعلم.، الطوؿ منهم بالذكر ُب ىذا السياؽ زبصيص أكٔب

 :قاؿ السيد اآللوسي رضبو اهلل تعأب

 (3)وا بالذكر ألهنم اؼبلوموف.ص  كخي 

يىكيونيوا مىعى رىضيوا بًأىٍف ) :ةالفضيحة ذماا ؽبم كتبكيتنا كزبجيبلن كتفضيحنا ؽبم غاي ؿ تعأبكقا

 (4)(قػيليوهًبًٍم أػىهيٍم الى يػىٍفقىهيوفى ى ًبعى عىلى اػبٍىوىاًلًف كىط

 :قاؿ اآللوسي رضبو اهلل تعأب

، ضي اهلل عنهمار ة كما ركم عن ابن عباس كقتاد،  )رضوا بأف يكونوا مع اػبوالف( أم النساء

هم كإغباقهم كاؼبراد ذم  ، فها عن أعماؿ الرجاؿ كاعبهاد كغيهلتخل  ة اؼبرأى ق عل" كأطلً ة كىو صبع "خالف

 (5)من ال خي أيو.ى " علة ق "اػبالفكييطلى ، عن اعبهادبالنساء ُب التخلف 

                                                 

ىػ، احملقق: 1376( اؼبؤلف عبدالرضبن بن ناصر بن عبداهلل السعدم اؼبتوُب 1/346ناف )تيسي الكرٙب الرضبن ُب تفسي كبلـ اؼب -1
 ـ، ُب جزء كاحد.2000 -ىػ 1420عبدالرضبن بن معبل اللووبق، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة األكٔب 

 (86التوبة ) -2
 (5/344ركح اؼبعا٘ب ) -3
 (87التوبة ) -4
 (5/344ركح اؼبعا٘ب ) -5
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هلل عليو كسلم اى الرسوؿ صلة صف ىؤالء اؼبناأقني البخبلء ذكر سبحانو كتعأبة ٍب ُب مقابل

كبعد ، رىم باػبيات كالفبلح ُب الدراينكالذين آمنوا معو من اعبهاد ُب سبي  اهلل بأمواؽبم كأنفسهم كبشَّ 

من اعبهاد مع بياف العذر  - من األعراب -ذكر أرار اؼبناأقني  عاد النظم اغبكيم إٔبل أخر ة آيتني مر 

ة اؼبالية د بسبب الضعف كاؼبرض كعدـ االستطاعللمؤمنني اؼبخلصني الذين ال يستطيعوف اػبركج للجها

هم للجهاد باؼباؿ كالنفس كحزهنم بِّ أيضان لينفقوا ُب سبي  اهلل أبعد ذكر إخبلصهم هلل كلرسولو كحي 

ل أخر ة اهلل عليو كسلم عاد القرآف اغبكيم مر ى كبكائهم بسبب عدـ استطاعتهم للخركج مع الرسوؿ صل

م اهلل عليو كسلى عبدم اؼباؿ اؼبتخلفني عن اػبركج مع الرسوؿ صلتبكيت اؼبناأقني البخبلء مت إٔب

كخوأنا من اؼبوت كحباابنن كاؼبؤمنني ُب سبي  اعبهاد أقط ج  :أقاؿ تعأب ,للماؿ  ا كخببلن

ى ًف كىطىبىعى اللَّوي عىلى الًَّذينى يىٍستىٍأًذنيونىكى كىىيٍم أىٍغًنيىاءي رىضيوا بًأىٍف يىكيونيوا مىعى اػبٍىوىالً ى ًإمبَّىا السًَّبي ي عىلى )

 (1)(قػيليوهًبًٍم أػىهيٍم الى يػىٍعلىميوفى 

 :قاؿ البقاعي رضبو اهلل تعأب

اقتصر ُب مدح ، كلسلب النفع من أمواؽبم كأكالدىم، كؼبا كاف السياؽ لبخلهم بالنفس كاؼباؿ

عنو ىذا ى نتفن امى  ذِـّ ى عل . كؼبا نفي السبي  عمَّن كصفو كرَّ اعبهاد بالنفس كاؼباؿ..ى أكليائو عل

رضوا الذين يستأذنوف كىم أغنياء.ى علإمبا السبي  )أم: باللـو كغيه  )إمبا السبي ( :الوصف أقاؿ تعأب

إذ كاف ، ذكر اػبوالف تكريرنا ًلعيبهم برضاىم بالكوف ُب عداد النساءككرَّرى  .بأف يكونوا مع اػبوالف(...

 (2)ب عند العرب.يذلك من أعظم اؼبعاي

د كف أف اؼبؤمنني اؼبخلصني الذين كانوا يوى ؾبده بعد ما نفي السبي  عن  يبلحظ ىنا أنو ج َّ كفبَّا 

هبدكف ما  كالى اهلل عليو كسلم بأمواؽبم كأنفسهم كلكنهم ضعفاء أك مرضى هباىدكا مع رسوؿ اهلل صل

ٍمًع حىزىنناينفقونو ُب سبي  اهلل ) ديكا مىا يػيٍنًفقيوفى  تػىوىلٍَّوا كىأىٍعيػينػيهيٍم تىًفيضي ًمنى الدَّ  (3)(أىالَّ هبًى

                                                 

 (93بة )التو  -1
 (575-8/574نظم الدر ) -2
 (93التوبة ) -3
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ى كىطىبىعى اللَّوي عىلى  الًَّذينى يىٍستىٍأًذنيونىكى كىىيٍم أىٍغًنيىاءي رىضيوا بًأىٍف يىكيونيوا مىعى اػبٍىوىاًلفً ى قاؿ: )ًإمبَّىا السًَّبي ي عىلى 

 (1)(أػىهيٍم الى يػىٍعلىميوفى  قػيليوهًبًمٍ 

ناأقني قولو: )رضوا بأف يكونوا مع اػبوالف( تبكيتان للمر ككرَّ ، استخدـ أسلوب القصر بػ"إمبا"

ا  قلوهبم أهم ال يعلموف(.ى ؽبم كزاد ُب تبكيتهم بقولو: )كطبع اهلل عل البخبلء كتفضيحن

 :قاؿ ابن عاشور رضبو اهلل تعأب

كُب ىذا اغبصر تأكيده ، نيًفيى أف يكوف عليهم سبي ه  نلؤلصناؼ الذية القصر إضاُبه بالنسب

.. .ةالذين يستأذنونك كىم أغنياء كاؼبراد هبم اؼبناأقوف باؼبدينى عقابو إال عل أم ال سبي ى ، السابقللنفي 

أىٍف آًمنيوا بًاللًَّو كىجىاًىديكا مىعى رىسيولًًو اٍستىٍأذىنىكى ة كىًإذىا أيٍنزًلىٍت سيورى ) :الطوؿ اؼبذكوركف ُب قولو تعأبوا كىم أكلي 

 (2)(اليوا ذىٍرنىا نىكيٍن مىعى اٍلقىاًعًدينى الطٍَّوًؿ ًمنػٍهيٍم كىقى و أيكلي 

 قائبلن: كزاد ابن عاشور رضبو اهلل تعأب

الذين يستأذنونك كىم أغنياء( ى )إمبا السبي  عل :كقولو تعأب، الطريق :ةكالسبي : حقيق

ن ىي   مى توصَّ يى  ةلطألفَّ السي ، بالطريقة و السلطاف كاؼبؤاخذبِّ شي ، ةعبالتبً ة السلطاًف كاؼبؤاخذ مستعاره ؼبعن

كىو استعبلء ، -االستعبلء اؼبفيد ؼبعن -" ى كلذلك عيدِّمى حبرؼ "عل، ُب الغية تنفيذ اؼبؤاخذ لو إٔب

ريًمزى إليها دبا ىو ة مكنيَّ ة " أكاف ىذا الرتكيب استعار ى ن التصرؼ ُب مدخوًؿ "علن مً التمك   ؾبازمه دبعن

 (3).ةتبعيَّ ة " كأيو استعار ى كىو حرؼ "عل، ؼبشبًَّو بومات امن مبلئً 

َ  اٌجخ١ً :اٌغبدط ػششح  ٝإٌاٌؼبششح عجغ آ٠بد ِٓ   فٟ ر

ِـّ البخي  قولو تعأب  :كفبا كرد ُب ذ

ًبنيى  ؼو مىًهنيو  *كىد كا لىٍو تيٍدًىني أػىييٍدًىنيوفى  *)أىبلى تيًطًع اٍلميكىذِّ  *نبىَّازو مىشَّاءو بًنىًميمو  *كىالى تيًطٍع كي َّ حىبلَّ

 

                                                 

 (93التوبة ) -1
 (11/5( التحرير كالتنوير )86التوبة ) -2
 اؼبرجع نفسو -3
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ٍيً ميٍعتىدو أىثًيمو ا مىنَّ   1(*أىٍف كىافى ذىا مىاؿو كىبىًننيى  *ٍعدى ذىًلكى زىنًيمو عيتي ٍّ بػى  *عو لًٍلخى

اهلل كاإليباف  الداعي إٔب - اهلل عليو كسلمى اهلل ج  شأنو الرسوؿ صلى ُب ىذه اآليات أكالن: هن

، ةها بصيغ اؼببالغمثالب كلَّ عشر  منهم البخي  كذكرىلو ٍب خصَّ ، ةُب اؼبداىنة اؼبكذبني عامَّ ة ن طاعمً  -

 اعو للخي(.كمنها قولو: )منَّ 

 :قاؿ الشيخ علواف النخجوا٘ب رضبو اهلل تعأب

اؼبستحقني كيبنع أيضان صديقو كصاحبو عن ى ن مالو عل)مناع للخي( شحيح خبي  ال ينفق مً 

أنواع الظلم كأصناؼ الفسوؽ ُب  اغبدَّ  )معتدو( متجاكزه  .ةاإلنفاؽ لئبل يلحق العار كالتعيي عليو خاص

 (2)شأنو.ة بوخامة غو ُب اقرتاؼ اإلٍب كالعدكاف ببل مباالكالعصياف )أثيم( مبالً 

مكن أف حيث كاف من اؼب، )مناعو للخي( :ُب قولو تعأبة ببلغية خطر بباؿ الباحث نكت ىنا

ره الشيخ " أأاد معنيني معان كما أسَّ بػ"مناع للخي التعبي أإفَّ ، كلكن عيدؿ عنوي "لو بػ"خبعن خبي يأٌب التعبي 

 (3).و كصديقو عن اإلنفاؽاؼبستحقني كيبنع أيضان صاحبى ى ن مالو علشحيح خبي  ال ينفق مً علواف بقولو: 

 (4)(الذين يبخلوف كيأمركف الناس بالبخ النساء: )ة ُب سور  ادؼ قولو تعأبأالتعبي بػ"مناع للخي" إذف ير 

 اإلهباز ُب الذكر اغبكيم.ة ىذا من ببلغك ، رقد أدمج غرضه ُب غرضو آخأ

 ٍجخ١ً:اٌٛػ١ذ ٌ ا٠٢بد اٌضّب١ٔخ ِٓ اٌغبثغ ػششح إٌٝ اٌشاثغ ٚاٌؼشش٠ٓ فٟ

 :قولو تعأب ي كمن الوعيد الشديد للبخ

بػٍعيوفى ًذرىاعنا أىاٍسليكي ة ٍبيَّ ُب ًسٍلًسلى  -ٍبيَّ اعبٍىًحيمى صىل وهي  -)خيذيكهي أػىغيل وهي   وهي.ًإنَّوي كىافى ذىٍرعيهىا سى

يمه أػىلىٍيسى لى  .طىعىاـً اٍلًمٍسًكنيً ى ض  عىلى كىالى وبىي  .يػيٍؤًمني بًاللًَّو اٍلعىًظيمً  الى  ـه  .وي اٍليػىٍوـى ىىا ىينىا ضبًى كىالى طىعىا

 (1)(الى يىٍأكيليوي ًإالَّ اػبٍىاًطئيوفى  .ًغٍسًلنيو ًإالَّ ًمٍن 

                                                 

 (14-8)–القلم  - 1
 (2/435الفواتح اإلؽبية كاؼبفاتح الغيبية ) -2
 اؼبرجع نفسو -3
 (37النساء ) -4
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السوء ة غاية و السيئحالتي ,و بشمالو كتابى ة  يـو القيامى من يؤتى ُب ىذه اآليات البينات قد ذكرت لً 

كيقوؿ: اؼبوت الذم اليكوف بعده بعث كالنشور كال حساب كالكتاب  من أج  شدهتا عليو يتمنال ي 

 (2).ةيىا لىٍيتػىهىا كىانىًت اٍلقىاًضيى  .كىٓبٍى أىٍدًر مىا ًحسىابًيىوٍ  .ٍيتىيًن ٓبٍى أيكتى ًكتىابًيىوٍ يىا لى )

يقوؿ ، و من اإلنفاؽلو كشيحِّو كحرصو ُب صبع اؼباؿ كمنعً ىذه بسبب خبي ة حالتو الوخيمفَّ كألٌ 

العاؼبني عندئذو  كأوؽ ذلك يثور عليو غضب ربِّ ، (3)(ىىلىكى عىينِّ سيٍلطىانًيىوٍ  .عىينِّ مىالًيىوٍ  أيضان: )مىا أىٍغنى 

ذرعها سبعوف ذراعان ة  سلسلٍب ُب .كه أغلوه. ٍب اعبحيم صل وه)خذ كيقوؿ القهَّار ذك اعببلؿ:

تني كنبا لو جريبتني كبيتني أساسيَّ  كعند إظهار غضبو الشديد عليو يذكر سبحانو كتعأب (4)أسلكوه(

 الدنيا.ة ارتكبها ُب اغبيال أخر ة جريب ك ِّ   اللتاف كانتا أساسى 

 طعاـ اؼبسكني. ى عل نبا: الكفر باهلل العظيم كالبخ  كعدـ اغبضِّ 

النظم اغبكيم  هحيث عدَّ  ,البخ  كالشحِّ  ذِـّ ى علة اغبكيم ُب الدالل األسلوبى أما أبلغ ىذا 

 جبانب الكفر باهلل العظيم.

 :رضبو اهلل تعأبزـبشرم قاؿ ال

 يتعظَّم ألنو كاف سلطانان ، -ى كىي النار العظم -ٍب ال تيصل وه إالَّ اعبحيمى ، )ٍب اعبحيم صل وه(

جسده ى علل أف تيلوى :ةسلكيو ُب السلسلك . "النارى  هي "ك" صبلَّ  النارى ى لَّ الناس. يقاؿ:"صى ى عل

 ها سبعني ذراعان كجعلى ، ةحركى ميضيَّقه عليو ال يقدر عل، كىو أيما بينها ميرىىقه ، تلتىفَّ عليو أثناؤىا حىت

 ألهنا إذا ، ةيريد: مرَّاتو كثي  (5)(ةكما قاؿ: )إف تستغفر ؽبم سبعني مر ،  الوصف بالطوؿة إراد

               (6).أشدَّ ف اإلرىاؽ كا  طالت

 ىتقدٙب اؼبفعوؿ عل -"صلوه" ى ضب ى تقدٙب" اعبحيم " عل رضبو اهلل تعأبزـبشرم أاإلماـ ال

                                                                                                                                            

 (37-30اغباقة ) -1
 (27-25اغباقة ) -2
 (29-28اغباقة ) -3
 (32-30اغباقة ) -4
 (80التوبة ) -5
 ( 605-4/604الكشاؼ ) -6
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ى علتقدٙب اعبار كاجملركر  -"أاسلكوه"ى ذرعها سبعوف ذراعان" علة كتقدٙب "ُب سلسل, -الفع  

السلك: مثلو ُب تقدٙب ى علة ُب تقدٙب السلسل قاؿ: كاؼبعن، كما أسره،  اغبصر معنى عل، -ة قمتعلَّ 

كأهنا أأظع من سائر مواضع اإلرىاؽ ُب ،  ةأم: ال تسلكوه إال ُب ىذه السلسل .ةالتصليى اعبحيم عل

 (1)اعبحيم.

 أقاؿ:، أسلوب ىذه اآليات مزيدان ة ببلغ رضبو اهلل تعأبزـبشرم ٍب كضَّح ال

كما بينها كبني السلك ُب ، باعبحيمة  ِّ كالتصليتفاكت ما بني الغى ى علة "ٍب": الدالل كمعن

ما لو يػيعىذَّبي ىذا  كأنو قي :،  كىو أبلغ، االستئناؼى "إنو" تعلي  علة تراخي اؼبدى ال عل، ةالسلسل

 (2)أأجيب بذلك. ؟العذاب الشديد

ة، جكالدر ة ٍب "بأهنا أأادت الرتاخي كالتفاكت ُب الرتب العطف ب"ة أائد إٔبزـبشرم أقد أشارال

، كقعت استئناأان بيانيااة بدكف كاك ألف ىذه اعبمل (إنو كاف ال يؤمن باهلل العظيم )كأيو أف كجو ؾبيء قولو

 اإلتصاؿ.كماؿ شبو  كىذا ما يعرؼ ب، من الكبلـ السابقاؿ انبثق ؤ جواب سأهي 

، سكني(طعاـ اؼبى )كال وبض عل :ُب قولو تعأبل أخر ة بنكت رضبو اهلل تعأبزـبشرم ال ناكأأاد

، ُب حرماف اؼبسكني ـعظم اعبر ى دليبلًف قوياف عل (3)طعاـ اؼبسكني(ى عل)كال وبض  كُب قولو:  قاؿ:

لييعلىم أفَّ تارؾ اغبضِّ هبذه ، فع ال دكف لو. كالثا٘ب: ذكر اغبضِّ ة نكجعلو قري، الكفرى عطفو عل أحدنبا:

 كما أحسن قوؿ القائ : أكيف بتارؾ الفع . ، ةاؼبنزل

             (  4).تستق َّ مراجلو اغبيَّ حىتَّ ى ...عل.ؿ األضياؼ كاف عذكران إذا نز 

                                                 

 (4/605الكشاؼ ) -1
 اؼبرجع نفسو -2
 (34اغباقة ) -3
(كالبيت، قاؿ احملشي ُب ىامش الكشاؼ: قي : إنو للعجي السلوٕب، كقي : لزينب بنت الطثرية ترثى 605ص  4الكشاؼ )ج  -4

كقوؿ زينب بنت الطثرية  :مبيػِّننا معن " عذكَّر" – لساف العرب إٔب زينب بنت الطثرية , قاؿ أخاىا يزيد. ككذلك عزاه ابن اؼبنظور ُب
  :ترثي أخاىا يزيد

ا
ن
 ... ككٌ  الذم ضبَّلتو أهو حاملو.يعينك مظلومنا كينجيك ظاؼب
 ...على اغبيِّ حىت تستق  مراجلو..إذا نزؿ األضياؼ كاف عذىكَّرنا
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 بتوفيق اهلل سبحانو وتعالى قد تم الفصل الثاني من الباب الثالث وسيليو الفصل الثالث إنشاء اهلل تعالى .

 

 

                                                                                                                                            

كالطثرية أمها  .عامر بن صعصعة ينمة بن مرة من بىي زينب بنت سل كزينب ابنة الطثرية: .555ص 4ور ج)ينظر لساف العرب البن اؼبنظ
ميبلدية قتلو بنو حنيفة أقالت  744ىجرية اؼبواأقة لسنة  126قت  أخوىا يزيد بن الطثرية الشاعر اؼبشهور ُب خبلأة بين العباس سنة 

 .ىذه األبيات
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 اٌمشآْ اٌذى١ُ فٟ ث١بْ أدىبَ اإلٔفبقخ ِٓ ثالغ: اٌفصً اٌضبٌش

،  اإلنفاؽة القرآف اغبكيم ُب بياف أنبية مرَّ البحث ُب الفص  األكؿ من ىذا الباب عن ببلغقد 

َـّ البخ  كاإلمساؾ.  كما كاف البحث ُب الفص  الثا٘ب منو عن ببلغتو ُب ذ

 الذكر اغبكيم ُب بياف أحكاـ اإلنفاؽ.ة كىذا الفص  الثالث ُب البحث عن ببلغ
 فبق:ا٠٢خ األٌٚٝ فٟ ث١بْ أدىبَ اإلٔ

 :قولو تعأب

ٍيًن كىاأٍلىقٍػرىًبنيى كىاٍليىتىامى ) ٍيو أىًلٍلوىاًلدى كىاٍلمىسىاًكنًي كىاٍبًن ى يىٍسأىليونىكى مىاذىا يػيٍنًفقيوفى قيٍ  مىا أىنٍػفىٍقتيٍم ًمٍن خى

ٍيو أىًإفَّ اللَّوى بًًو عىًليمه   (1)(السًَّبيً  كىمىا تػىٍفعىليوا ًمٍن خى

أف السائلني سألوا )ماذا ينفقوف( كلكن النظم للحكيم أجاهبم ة كريبالة فبا يبلحظ ُب ىذه اآلي

 ببياف اؼبصارؼ.

أما ىو ذلك ، كسر  ببلغي  ة إؽبيَّ ة حكمة كوف ُب األسلوب اؼبختار ُب ىذه اإلجابأبل بدَّ أف ي

 ؟السر  

 :رضبو اهلل تعأبزـبشرم أقاؿ ال

نفقتم( كىم قد سألوا عن بياف ما أإف قلت: كيف طابق اعبواب السؤاؿ ُب قولو: )ق  ما أ

 ؟ينفقوف كأيجيبوا ببياف اؼبصرؼ

ينى الكبلـ كبي ، -كىو ك  خي - ( بياف ما ينفقونوقلت: قد تضمن قولو: )ق  ما أنفقتم من خي

 ال ييعتىد  هبا إال أف تقع موقعها.ة ألفَّ النفق، ىو أىم كىو بياف اؼبصرؼماى عل

 قاؿ الشاعر:

 (2)يصاب هبا طريق اؼبصنع حىت  ة نيعالتكوف صة نيعالصإف 

                                                 

 (215البقرة ) -1
كاضح , كاسع , بنيِّ كصبعو :مىهيعه  :ُب بياف معن "مهيع" , قاؿ –ىكذا قاؿ ابن منظور .( )كالشاعر ىو ابن برِّمٍّ 1/257الكشاؼ ) -2

كابن برِّمٍّ  (.379ص  8ينظر لساف العرب ج) ....حىت يصاب هبا طريقه مىهيىع.إفَّ الصنيعة التكوف صنيعة :مهايع. كأنشد ابن بػىرِّمٍّ 
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أسلوب اغبكيم ة الكريبة ىو أنو اختي ُب اآلي رضبو اهلل تعأبزـبشرم أالذم يفهم من جواب ال

 بإدماج اعبواب عن سؤاؽبم أيما كاف بيانو ؽبم أىمَّ ُب ىذا اؼبقاـ.

 كأجاب الراغب األصفها٘ب رضبو اهلل جبوابني:

 أإفَّ سؤاؽبم عمَّا يينفق كاعبواب عمَّن يينفق عليو.، لسؤاؽبم ةقاؿ: إف قي : ليس جواهبم طبق

 قي : ُب ذلك جواباف:

 أحدنبا: أهنم سألوا عنهما كقالوا:

 ؟من ينفقى ما ينفق كعل

،  كدؿَّ عليو اعبواب بقولو: )ما أنفقتم ًمن خيو(، السؤاؿ أحدنبا إهبازان ة كلكن حيًذؼى ُب حكاي

كىذا طريق معركؼ ُب ، ف أحد اعبوابني ُب اآلخرفِّ لي أ، نفق عليهم ىؤالءىو اػبي كاؼبكأنو قي : اؼبنفق 

 (1).ةالببلغ

كالذم عربَّ عنو بتلفيف أحد  كىذا الطريق اؼبعركؼ الذم أشار إليو األصفها٘ب رضبو اهلل تعأب

 :كما قاؿ القزكيين رضبو اهلل تعأب،  ةاعبوابني ُب اآلخر ىو طريق اإلدماج ُب اصطبلح علم الببلغ

آخر أهو أىعىم  من االستتباع كمثالو قوؿ  معن ًسيق ؼبعن اإلدماج. كىو أف يضٌمن كبلمنا (2)كمنو

 أيب الطيب:

 3الدىر الذنوباى أىعيد  هبا على    كأى٘بِّ  أجفا٘ب أيو بي أيقػىلٌ 

 (4)من الدىر.ة أإنَّو ضمَّن كصفى اللي  بالطوًؿ الشكاي

 :اإلدماج عن ابن األصبع قائبلن  ريفتع كنق  السيوطي رضبو اهلل تعأب

 قاؿ ابن األصبع: ىو أف ييدًمج اؼبتكلم غرضان ُب غرضو أك بديعان ُب بديع حبيث ال يظهر ُب

                                                                                                                                            

كلد ُب  الشاأعي ،النحوم ،ٍب اؼبصرم ،اؼبقدسي ،عبد اعببار بن برم ،م  كقتو أبو ؿبمد عبد اهلل بن برم بنكبو  ،ىو اإلماـ العبلمة
 ..رجب سنة تسع كتسعني كأربع مائة ك مات ُب شواؿ سنة اثنتني كشبانني كطبس مائة

 (1/444تفسي الراغب األصفها٘ب ) -1
 أم من البديع )الباحث( -2
 )اؼبطبوع ُب اؼبكتبة الرضبانية ,الىور( تاريخ الطبع ليس مكتوبا عليو. 55يب اؼبتنيب صينظر ديواف أيب الط - 3
 349اإليضاح ُب علـو الببلغة، ص -4
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أدؾبت  (1)(ةكاآلخر  لو اغبمد ُب األكٔب) : أك أحد البديعني كقولو تعأبالكبلـ إال أحد الغرضني

مىد أيو سواه مبالغة ألفَّ انفراده باغبمد ُب اآلخر ة ُب اؼبطابقة اؼببالغ ُب الوصف ة كىي الوقت الذم ال وبي

رىج اؼببالغ ُب الباطن أإنو رب  اغبمد ة ُب الظاىر أاألمر أيو حقيقة باإلنفراد باغبمد كىو كإف خىرىجى ـبى

 (2)كاؼبنفرد بو ُب الدارين.

 :قائبلن  تفسي ابن األصبع رضبو اهلل تعأبى عل ٍب علَّق السيوطي رضبو اهلل تعأب

إهنا من إدماج غرض ُب غرض أإفَّ الغرض منها تفرده  :ةأف يقاؿ ُب ىذه اآلي قلت: كاألكٔب

 (3)البعث كاعبزاء. إٔبة بوصف اغبمد كأيدمج أيو اإلشار  تعأب

أدمج  (4)(ةاآلي (ق  ما أنفقتم من خيو أللوالدين....) :اإلنفاؽ ُب قولو تعأبة ُب آي ىكذا

 اؼبصرؼ. ُب بياف قً اعبواب عن اؼبنفى 

 أقاؿ:، كأما اعبواب الثا٘ب عن األصفها٘ب

 اعبواب الثا٘ب أف السؤاؿ ضرباف:

: كحق و أف ييطابقو جوابي   عنو. و ال زائدان عليو كال ناقصناسؤاؿ جدؿو

: كحق  كسؤاؿ تعل   ، أيطلب ما يشفيو، شفاء سقيمل حرَّ م أف يصي أيو كطبيبو دقيقو يتاؼبعلٌ  مو

ما يينفق بنيَّ ؽبم  من يينفىق عليهم كحاجتهم إٔب هم إٔبطلب. ألما كانت حاجتي أك ٓب يي  و اؼبريضي طلبى 

 (5)األمرين.

 :أسلوب اغبكيم الذم قاؿ عنو الزركشي رضبو اهلل تعأبى كىذا ىو اعبواب عل

اعبواب عما ؿ ُب كقد ييعدى ، لسؤاؿ متوجهنااألص  ُب اعبواب أف يكوف مطابقان للسؤاؿ إذا كاف ا

أنو كاف من حق السؤاؿ أف يكوف كذلك كييسميو السكاكي "األسلوب ى عل اؿ تنبيهنايقتضيو السؤ 

 (6)و اؼبتكلم.إليو ُب السؤاؿ كأغفلى ة اغبكيم". كقد هبيء اعبواب أعمَّ من السؤاؿ للحاج
                                                 

 (70القصص )من اآلية  -1
 (3/298اإلتقاف ُب علـو القرآف ) -2
 اؼبرجع نفسو -3
 (215البقرة ) -4
 (1/444تفسي األصفها٘ب ) -5
 (4/42للزركشي، )الربىاف ُب علـو القرآف  -6



 انفصم انثانج – انباب انثانج

403 

 

 من األسلوب اغبكيم.ة الكريبة بكوف ىذه اآلي كصرَّحى اآللوسي رضبو اهلل تعأب

 أيضان:ة الكريبة اآليبنكتتني أخريني ُب  ي رضبهما اهلل تعأبكأأادنا األصفها٘ب كاآللوس

)ق  ما أنفقتم من  :النظم اغبكيم ىنا ُب التعبي عن اؼباؿ بػ"خي" ُب قولو تعأبة إحدانبا: ببلغ

 كما تفعلوا من خيو أإفَّ اهلل) :بقولو تعأبة الكريبة الذكر اغبكيم ُب تذيي  اآلية ببلغة الثانية خي( كالنكت

 (1).بو عليم(

 :-عند األصفها٘ب كاآللوسي رضبهمااهلل تعأب– األكٔبة النكت

 :قاؿ الراغب األصفها٘ب رضبو اهلل تعأب

أفَّ الذم هبوز إنفاقو ىو اغببلؿ  اؼباؿ "خيان" تنبيهناى ماؿو أسم كقولو: )من خي( أم: من

 (2))إف ترؾ خيان( :كما قاؿ تعأب،  الذم يتناكلو اسم اػبي

 :عندنباة الثانية لنكتكا

 :هلل تعأبا قاؿ األصفها٘ب رضبو

كبو ، أنو هبازم بو هناالوجو الذم يفعلونو تنبيى عليو على أفَّ ك  ما يفعلونو ال ىبف ٍب بنيَّ تعأب

 :قولو تعأب

رنا يػىرىهي ة ثٍػقىاؿى ذىرَّ أىمىٍن يػىٍعمىٍ  مً ) يػٍ ٍ  ًمثٍػقىاؿى ذىرَّ  .خى   (3)(شىراا يػىرىهي ة كىمىٍن يػىٍعمى

 .التذيي  أيضان ة زادنا نكتتني مزيدتني أوقهما ُب أسلوب صبل ب  اآللوسي رضبو اهلل تعأب

 أقاؿ:، التذيي ة "تنفقوا" ُب صبلى إيثار أع  "تفعلوا" علة أائد اآللوسي رضبو اهلل تعأب بنيَّ أكَّالن 

مفعوؿ بو ة شرطي ك"ما"، )كما تفعلوا من خي( أإنو شام  لك  خيو كاقع ُب أٌم مصرؼ كاف

 (4).الواقع ُب اعبواب دبا يػىعيٌم تأكيدان للخاصِّ ى كأت، "اإلنفاؽ"أعم  من  "الفع "ك ،لػ"تفعلوا"

 قائبلن: كزاد السيد اآللوسي رضبو اهلل تعأب

                                                 

 (215البقرة ) -1
 (1/444( تفسي الراغب األصفها٘ب )180البقرة )من اآلية:  -2
  (1/444(، تفسي الراغب األصفها٘ب )8-7الزلزاؿ ) -3
 (1/501ركح اؼبعا٘ب ) -4
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ة كاعبمل، ةاؼبؤكَّدة االظبية "أعي " مع اعبملة كما يشي بو صيغ)أإٌف اهلل بو عليم( يعلم كنهو  

كليست ، كقي : إهنا دلي  اعبواب، الثوابة إذ اؼبراد منها توأي، اعتبار معناىا الكنائيجواب الشرط ب

 (1)بو.
 ا٠٢خ اٌضب١ٔخ فٟ ث١بْ أدىبَ اإلٔفبق :

 كيرِّرىالسؤاؿ نفسو:ة  اؼبذكور ة ٍب بعد ثبلث آيات من اآلي

 :)كيسألونك ماذا ينفقوف( ُب قولو تعأب

ا يىٍسأىليونىكى عىًن اػبٍىٍمًر كىاٍلمى ) ا أىٍكبػىري ًمٍن نػىٍفًعًهمى ٍيًسًر قيٍ  ًأيًهمىا ًإٍٍبه كىًبيه كىمىنىاًأعي لًلنَّاًس كىًإشٍبيهيمى

ي اللَّوي لىكيمي اآٍليىاًت لىعىلَّكيٍم تػىتػىفىكَّريكفى   (2)(كىيىٍسأىليونىكى مىاذىا يػيٍنًفقيوفى قيً  اٍلعىٍفوى كىذىًلكى يػيبػىنيِّ

 ؟و )كيسألونك ماذا ينفقوف(السؤاؿ نفسً ة أما ىو السر ُب إعاد

 :قاؿ األصفها٘ب رضبو اهلل تعأب

 ؟إف قي  كيف أعيد السؤاؿ عما ينفقوف

كأما السؤاؿ ،  ؽبم األمرافأبػينيِّ ، قي : أما األكؿ أسؤاؿ عن اعبنس الذم يينفق كعمَّن يينفق عليو

قاؿ ابن عباس رضي اهلل عنهما: ك , ىو العفوك ق  الذم ينفى أبػينيِّ ، وأأجيبوا حبسب، قىنا أعن القدر اؼبنفى ىا

 (3).ىو الفض  عن الغن

 "العفو" أقاؿ: ُب معنة اؼبختلفة كنق  األصفها٘ب آراء األئم

   4كقاؿ اغبسن كعطاء:

 
                                                 

 اؼبرجع نفسو -1
 (219البقرة ) -2
 (1/452تفسي الراغب األصفها٘ب ) -3
غبسن بن أيب اغبسن يسار أبو سعيد مؤب زيد بن ثابت األنصارم كيقاؿ مؤب أيب اليسر كعب بن عمرك اغبسن ىو التابعي اعبلي  ا - 4

السلمي. ككاف أبوه مؤب صبيً  بن قطبة كىو من سيب ميساف، سكن اؼبدينة كأيعًتق كتزكج هبا ُب خبلأة عمر بن اػبطاب أولد لو هبا 
سنة عشر  -رضبو اهلل تعأب  –. تػيويٌُب :كأاتو .ر. كأمو خية موالة ألـ سلمة أـ اؼبؤمننياغبسن رضبة اهلل عليو لسنتني بقيتا من خبلأة عم

أهو التابعي  اعبلي  عطاء بن أىب رباح مؤب آؿ أىب خيثم  :كأما عطاء .كمائة، كعمره تسع كشبانوف سنة، كقي  ست كتسعوف سنة
، كتػيويٌُب عثماف بن عفافبلدة باليمن( ككاف مولده سنة سبع كعشرين أثناء خبلأة كيًلدى باعبىندى )  ،أسلمي  :الفهرم القرشي كاسمي أىب رباح

 .عشرة كمائةرضبو اهلل تعأب سنة أربع عشرة كمائة كقد قي  إنو توُب سنة طبس 

http://islamstory.com/ar/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86
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 1.ةاؼبفركضة ىو الصدق كقاؿ ؾباىد:، ىو القصد الذم ال إسراؼ أيو كال إقتار

 أقاؿ:، رأيو األصفها٘ب رضبو اهلل تعأبل ٍب أبد

كمن ٓب تطب نفسو ، ةالواجبة أق َّ ما تطيب بو نفس اؼبسلم ىو الصدق أإفَّ ، مرادكك  ذلك 

 -كأيب بكر،  كمنهم من تطيب لك  مالو، ٍب منهم من تطيب نفسو ببذؿ ج  مالو، أليس بتاـ اإليباف

 (2).أإذف العفو متناكؿ ؼبا ىو كاجب كؼبا ىو تربع -رضي اهلل عنو

ي ) :كقولو تعأب  (3)(اللَّوي لىكيمي اآٍليىاًت لىعىلَّكيٍم تػىتػىفىكَّريكفى  كىذىًلكى يػيبػىنيِّ

 قاؿ:، ةببلغية أيو نكت ر السمعا٘ب رضبو اهلل تعأبذكر أبو اؼبظفَّ 

 كتقديره:، أيو تقدٙب كتأخي

ة أتعرأوف أض  اآلخر ة ُب الدنيا كاآلخر ، لعلكم تتفكركفة ُب الدنيا كاآلخر يبني اهلل لكم اآليات 

 (4).ةُب اآلخر ة كف ُب الدنيا كتنفقوف رغبدالدنيا أتزىى ى عل
 ا٠٢خ اٌضبٌضخ فٟ ث١بْ أدىبَ اإلٔفبق :

 كأجاب عنو.، ىنا سؤاالن آخر لعباده يسألونو كذكر سبحانو كتعأب

ًإٍف زبيىاًلطيوىيٍم أىًإٍخوىانيكيٍم كىاللَّ ى كىيىٍسأىليونىكى عىًن اٍليىتىامى ):قاؿ تعأب يػٍره كى حه ؽبىيٍم خى وي يػىٍعلىمي قيٍ  ًإٍصبلى

ًكيمه  ىٍعنىتىكيٍم ًإفَّ اللَّوى عىزًيزه حى  (5)(اٍلميٍفًسدى ًمنى اٍلميٍصًلًح كىلىٍو شىاءى اللَّوي ألى

 كالقائمني بأمورىم.ى من آيات أحكاـ اإلنفاؽ بني اليتامة ىذه اآلي

 :أيهاة مبلحظتو من النكت كاألسرار الببلغييبيكن كفبا  

 ؽبم خي()ق  إصبلح  أكالن: قولو تعأب

كما أشار إليو البقاعي  رضبو ،  اإلهبازة من ببلغة الببلغية ُب غايى لسؤاؽبم عن اليتام ىذا جوابه 

 .اهلل تعأب

                                                 

 اؼبرجع نفسو - 1
 اؼبرجع نفسو -2
 (220-219البقرة ) -3
 (1/221تفسي السمعا٘ب ) -4
 (220البقرة ) -5
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 أم ُب كاليتهم ؽبم كعمًلهم ُب أمواؽبم كأكًلهم منها ككبوً  ى(: )كيسألونك عن اليتام قاؿ

اإلصبلح ى كال ىبف، ون تركً مً ؽبم( أم: كأمره باعبواب بقولو: )ق  إصبلحه ، هر حصري فبا يعسي 

ما  -خلقو ى علة جَّ الذم أقامو حي  -العق   بضابطً  أجمع هبذا الكبلـ اليسي اؼبضبوطً ، ذم لبٍّ ى عل

 ذلك إٔبل دَّ ربضيضهم بالنظر ُب أحواؽبم كلو أى بِّ علباغبي  كُب قولو )ؽبم( ما ييشًعر، د  عى ال يكاد يػي 

 (1).الوىٕبٌ ى علة مشقَّ 

 :ُب قولو تعأبة يالثانة كالنكت

 :ةشرطية ىذه صبل، )كإف زبالطوىم أإخوانكم(

 ك)أإخوانكم( جواب الشرط.، ك)زبالطوىم( أع  الشرط، الشرطة "إف" أدا

 أف يكوف جوابى  - الظاىر من حيث اؼبعن -فَّ قولو: )أإخوانكم( ال يستقيم كمن الظاىر أ

 الشرط ىينا إالَّ بتقديرو.

 قدَّر.اؼبشرط احملذكؼ عبواب الة ًعلَّ ة أهو حقيق

 كما قاؿ ؿبيي الدين الدركيش ُب كتابو "إعراب القرآف كبيانو":

إخوانكم(  أم: )أهم، انكم( خرب ؼبتبدأ ؿبذكؼشرط. ك)أإخو العبواب ة )أإخوانكم( الفاء رابط

 ى ذلك أم: )ألكم ذلك( ٍبيَّ علَّ ، ُب ؿبٌ  جـز جواب الشرط. كال بٌد من تقديًر ؿبذكؼو ة االظبية كاعبمل

 (2)بقولو: )أهم إخوانكم(

)أإخوانكم( أدمج  :أفي قولو تعأب, اإلدماج ة ُب ىذا األسلوب ببلغ أف ييقاؿ:يبيكن إذف  

 اإلهباز للنظم اغبكيم.ة كىذا من ببلغ، توجواب الشرط ُب علَّ 

 قاؿ: ، ىذا اإلدماج كببلغتو أشار أبو السعود رضبو اهلل تعأبة حكم كإٔب

أم: ُب الدين ، كجوو ينفعهم )أإخوانكم( أم أهم إخوانكمى ركىم علكتعاشً  )كإف زبالطوىم(

 (3)باإلصبلح كالنفع.ة كمىوىاًجًبها اؼبخالىطى ة كمن حقوؽ األيخيوَّ  .ةالنسبية من العبلقل الذم ىو أقو 

                                                 

 (3/266نظم الدرر ) -1
 (1/327إعراب القرآف كبيانو ) -2
 (1/220إرشاد العق  السليم إٔب مزايا الكتاب الكرٙب ) -3
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لسعود )كاهلل يعلم اؼبفسد من اؼبصلح( كأأادنا هبا أيضان اإلماـ أبو ا :ُب قولو تعأبة الثالثة كالنكت

 قاؿ:، رضبو اهلل تعأب

التمييز. أم: يعلم مىن ييفًسد ُب  ن" لتضمينو معنك"مً ، كاحدو  إٔبة اؼبتعدية اؼبعرأ دبعن، العلم

أيها أك يقصد اإلصبلح لو فبن ييصلح  كاإلأساد فبيٌػزناة خالطتو اػبياند دبأك مىن يقصي ة أمورًىم عند اؼبخالط

 (1)خبل أفَّ ُب تقدٙب "اؼبفسد" مزيد هتديدو كتأكيدو للوعد.، عده ككعيدمنهما بعملو. أفيو ك  أيجازم كبلا 

 :التذيي  ُب قولو تعأبة ببلغ :ةالرابعة كالنكت

 )كلو شاء اهلل ألعنتكم إفَّ اهلل عزيز حكيم(

 ، ىذا التذيي  اإلماـ ابن عاشور رضبو اهلل تعأبة أأادنا بببلغ

 :( تذيي  ؼبا دؿَّ عليو قولو تعأب)كلو شاء اهلل ألعنتكم قاؿ: كقولو تعأب

: اؼبشقَّ   .ةالشديدة كالصعوبة )ق  إصبلح ؽبم خي( كالعنتي

رٌ ، أم: كلو شاء اهلل لػكلَّفىكم ما أيو العنت أتجدكا ذلك ى اليتامة ـبالط ـ عليكمكىو أف وبي

أمورىم ال ة تو إيَّاىم مضيعكأبناء عىمٍّ كرؤية أقاربو من إخو ة ألفَّ ذبن ب اؼبرء ـبالط، شاقاا عليكم كعنتنا

 (2).ةالناس ُب اعبًبلى يىشيق  علك وبف  هبم أحده 

 قائبلن: كزاد ابن عاشور رضبو اهلل تعأب

 كاف كامتناع الوقوع.ي  ؼبا اقتضاه شرطي "لو" ًمن اإلم)إفَّ اهلل عزيز حكيم( تذي كقولو تعأب

. لكنو يىضىعي األشياء مواًضعىها ألذا ٓب تبه قادره ألو شاء لكلَّفكم العنأم: إفَّ اهلل عزيزه غال

 (3)فكموه.ييكلِّ 
  :ا٠٢خ اٌشاثؼخ فٟ ث١بْ أدىبَ اإلٔفبق

 :قولو تعأب

ٍبتيٍم كىفبَّا أىٍخرىٍجنىا لىكيٍم ًمنى اأٍلىٍرًض كىالى تػىيى ) ا الًَّذينى آمىنيوا أىٍنًفقيوا ًمٍن طىيِّبىاًت مىا كىسى مَّميوا يىا أىيػ هى

يده اػبٍىًبيثى ًمنٍ   (1)(وي تػيٍنًفقيوفى كىلىٍستيٍم بًآًخًذيًو ًإالَّ أىٍف تػيٍغًمضيوا ًأيًو كىاٍعلىميوا أىفَّ اللَّوى غىيًن  ضبًى

                                                 

 اؼبرجع نفسو -1
 (2/358التحرير كالتنوير ) -2
 اؼبرجع نفسو -3
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للمؤمنني أنواع اؼباؿ ال ي ينبغي أف ينفقوا منها كهناىم  بنيَّ سبحانو كتعأبة الكريبة ُب ىذه اآلي

 بأبلغ أسلوب عن اإلنفاؽ فبا ال ينبغي اإلنفاؽ منو.

 : نفاؽ من الطيبات كذكر ؽبا نوعنيأمرىم باإل :أكالن 

 .فبا كسبوا -1

 . ؽبم من األرض سبحانو كتعأب اهلل أخرجكفبا  -2

ة الكريبة ىم بتذيي  اآليكىدَّدى ، م ال يرضوف أخذه ألنفسهمهناىم عن اإلنفاؽ ُب سبيلو فباىي ٍب  

 كاعلموا أف اهلل غين ضبيد(بقولو: )
 :ثالغخ اٌغ١بق

 :أبو السعود رضبو اهلل تعأبقاؿ اإلماـ 

منو إثر بياف أص   قغباؿ ما يينفى  بيافه  (ة)يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم... اآلي

 :ياده لقولو تعأب. أم: أنفقوا من حبلؿ ما كسبتم كجً اإلنفاؽ ككيفيتو

ب وفى  لىٍن تػىنىاليوا اٍلربَّ حىىتَّ ) فبا أخرجنا لكم من األرض( أم: من طيبات ما )ك ، (2)(تػيٍنًفقيوا فبَّا ربًي

 (3)ما قبلو عليو.ة أحًذؼ لدالل، أخرجنا لكم من اغببوب كالثمار كاؼبعادف

 .ةالكريبة األسلوب ُب اآلية من ببلغة كأأادنا اإلماـ أبو السعود أيضان بنكات ببلغي

 :ُب تقدٙب اعبار كاجملركر ُب قولو تعأب األكٔبة النكت

 ، (منو تنفقوفا اػببيث )كال تيمَّميو 

حاؿ من أاع  ة كاعبمل،  للتخصيصكالتقدٙب، كالضمي للخبيث اعبار متعلق بػ)تنفقوف( قاؿ: 

ما   ـبتصاا بو اإلنفاؽ. كأياا أك من اػببيث. أم:، أم: ال تقصدكا اػببيث قاصرين لئلنفاؽ عليو )تيمَّموا(

    (4).ةاصَّ ؽ اػببيث خكانوا يتعاطونو من إنفاأالتخصيص لتوبيخهم دبا  ، كاف

 )كلستم بآخذيو إال أف تغمضوا أيو(. قاؿ أبو السعود رضبو اهلل :ُب قولو تعأب ة:الثانية كالنكت
                                                                                                                                            

 (267البقرة ) -1
 (92آؿ عمراف ) -2
 (1/261تفسي أيب السعود ) -3
 اؼبرجع نفسو -4
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من كاك "تنفقوف" أم: كاغباؿ أنكم ال  حاؿو   ِّ كي ى  عل)كلستم بآخذيو( حاؿ  كقولو تعأب :تعأب

جوه )إال أف تغمضوا أيو( أم: إال كقتى تأخذكنو ُب معامبلتكم ُب كقتو من األكقات أك بوجو من الو 

.. كقي : ًبَّ .ةأك اإلستعار ة بطريق الكناية عن اؼبساؿبة أك: إالَّ بإغماضكم أيو. كىو عبار ، إغماضكم أيو

طريق التوبيخ كالتقريع: )منو تنفقوف( ى )كال تيمموا اػببيث( ٍب استؤًنفى أقي  عل :الكبلـ عند قولو تعأب

 (1)؟أًمنو تنفقوف كنو إال إذا أغمضتم أيو. كمآليو االستفهاـ اإلنكارم أكأنو قي :كاغباؿ أنكم ال تأخذ

 )كاعلموا أف اهلل غينه ضبيد(. :بقولو تعأبة الكريبة تذيي  اآلية ببلغ :ةالثالثة كالنكت

 :قاؿ أبو السعود رضبو اهلل تعأب

ُب األمر بأف يعلموا ذلك مع )كاعلموا أف اهلل غينه( عن إنفاقكم كإمبا يأمركم بو ؼبنفعتكم. ك 

ما يصنعوف من إعطاء اػببيث كإيذافه بأفَّ ذلك من آثار اعبه  بشأنو ى ظهور علمهم بو توبيخه ؽبم عل

ما يعطيو ب  مضطر  إليو  إٔب ي أفَّ اآلخذ ؿبتاجه عند اعتقاد اؼبعطً  -ة أإفَّ إعطاء مثلو إمبا يكوف عاد تعأب

 (2)عليو.ة كقي : حامد بقبوؿ اعبيد كاإلثاب، عظاـنعمو الى )ضبيده( مستحق للحمد عل
 :اإلٔفبق بْ أدىبَفٟ ث١ا٠٢خاٌخبِغخ 

 :قولو تعأب 

يػٍره لىكيٍم كىييكىفِّري عىٍنكي ) ا كىتػيٍؤتيوىىا اٍلفيقىرىاءى أػىهيوى خى قىاًت أىًنًعمَّا ًىيى كىًإٍف زبيٍفيوىى ٍم ًمٍن ًإٍف تػيٍبديكا الصَّدى

ليوفى خىًبيه سىيِّئىاًتكيٍم كىاللَّوي   (3)(دبىا تػىٍعمى

 ما يأٌب:ة القرآف اغبكيم ُب ىذه اآلية ظ من ببلغبلحى يأف  يبيكن

 ما قبلها.ى ها علأم: ترؾ عطفً ، ها عما قبلهاأصلي السر  ُب أكالن: 

 :أقاؿ أبو السعود رضبو اهلل تعأب

   (4)ينهما.كلذلك تيرًؾى العطف ب، كبياف لوة نوعي تفصي و لبعض ما أيصًب  ُب الشرطي

 كال ي قبلهاة أفَّ ترؾ العطف بني ىذه اآلي أالذم ييفهم من قوؿ أيب السعود رضبو اهلل تعأب  
                                                 

 اؼبرجع نفسو -1
 اؼبرجع نفسو -2
 (271البقرة ) -3
  (1/263تفسي أيب السعود ) -4
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-يثما يكوف توس ط بني الكمالني ألفَّ الوص  إمبا يكوف ح، بسبب كماؿ االتصاؿ بينهما

 :تعأب كما قاؿ اإلماـ عبدالقاىر اعبرجا٘ب رضبو اهلل،  -االتصاؿ االنقطاع ككماؿً  كماؿً 

بني ة كالعطف ؼبا ىو كاًسط .ةالغاي أك اإلنفصاؿ إٔب، ةالغاي أرتؾ العطف يكوف إما لئلتصاؿ إٔب

 1األمرين. ككاف لو حاؿه بني حالني أاعرأو.

قد ، ها ذا جهتنيالصدقاًت كإبدائً  إخفاءً  أنو ؼبػَّا كاف أمري ة الكريبة ُب ىذه اآلية الثانية كالنكت

كحسىبى ، من اإلخفاء حسب أنواع الصدقات يكوف إبداؤىا كإظهارىا أكٔب كقد، يكوف اإلخفاء أأض 

 ، نيات اؼبتصدِّقني أجاء النظم اغبكيم بتعبيو قد أحاط باعبانبني كليهما

أمدىحى اإلبداء بقولو ج  ثناؤه: )إف تبدكا الصدقات أنعما ىي(
حيث ، اإلخفاء "خيان"ى كظبىَّ  (2)

 قاؿ:

ا كىتػيؤٍ ) يػٍره لىكيٍم كىييكىفِّري عىٍنكيٍم ًمٍن سىيِّئىاًتكيمٍ كىًإٍف زبيٍفيوىى  (3)(تيوىىا اٍلفيقىرىاءى أػىهيوى خى

 :رضبو اهلل تعأبزـبشرم كما قاؿ ال

ها : أنعم شيئان إبداؤىا... )كإف زبفوىا كتؤتوىا الفقراء( كتصيبوا هبا مصارأى )أنعما ىي( كمعن

، أإفَّ األأض  ُب الفرائض أف هباىر هبا، ت اؼبتطوَّع هبالكم( أاإلخفاء خي لكم. كاؼبراد الصدقا)أهو خيه 

ة الفريضة كصدق،   عبلنيتها سبعني ًضعفناالسِّرِّ ُب التطو ع تفضي ة كعن ابن عباس رضي اهلل عنهما: صدق

 (4)كعشرين ًضعفان.ة ها أأض  ًمن ًسرِّىا خبمسعبلنيتي 

 قائبلن: رضبو اهلل تعأبزـبشرم كزاد ال

إذا كاف اؼبزكِّي فبن ال ييعرىؼ باليسار كاف  حىت، ةبالفرائض أأض  لنفي التهمة اىر كإمبا كانت اجمل

 (5)بو كاف إظهاره أأض .ل كاؼبتطوِّع إف أراد أف ييقتدى ، إخفاؤه أأض 

 .ةالنظم اغبكيم ىذا اإلهباز اعبامع عبميع اعبوانب اؼبقصودة أمن ببلغ

                                                 
1
 214دالئً اإلػجبص ص  - 

 (271البقرة ) -2
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 أعلم. كاهلل سبحانو كتعأب

 من البديع.ة ىنا بنكت ألندلسي رضبو اهلل تعأبكأأادنا أبو حياف ا

 :قاؿ: كُب اإلبداء كاإلخفاء طباؽ لفظي  كُب قولو تعأب

ألنو ال يؤٌب الصدقات إال األغنياء أكأنَّو قي : إف ييبد ، معنوم   )كتؤتوىا الفقراء( طباؽه 

 (1)الصدقاًت األغنياء.

 قائبلن: أبوحياف رضبو اهلل تعأبكزاد

أنو هبوز لربِّ اؼباؿ أف يػيفىرِّؽ ى علة كأيها دالل، حقه للفقية أف الصدقى علة داللة يكُب ىذه اآل

 (2)بنفسو.ة الصدق

 أف يقاؿ:يبيكن  ة الكريبة ىاتني اؼبسألتني من اآلي ما استنبط أبو حياف رضبو اهلل تعأبى أعل

اإلخفاء كضمن ذلك حيث ًسيق الكبلـ لبياف حكم اإلبداء ك ، أيضنا 3إدماجة الكريبة ُب اآلي

 لطيف.، ىذين اغبكمني أيضان بأسلوبو بديع أشي إٔب

 ن""مً ة كىي أائد، قد أشار إليها الطربم رضبو اهلل تعأبل أخر ة كنكت

 ن سيئاتكم(عنكم مً )كيكفر  :ُب قولو تعأب

 قاؿ الطربم:

 أإف قاؿ قائ :

 ؟)كنكفرعنكم من سيئاتكم(ن" ُب قولو:كما كجو دخوؿ "مً  

                                                 

 (2/691لبحر احمليط )ا -1
 اؼبرجع نفسو -2
)ينظر  عىرَّؼى الشهاب اعبفاجي رضبو اهلل تعأب اإلدماج بإشارة النص، قاؿ: كإشارة النص تيسمَّى ُب البديع "اإلدماج. :اإلدماج - 3

شهاب :اؼبؤلف .(318ص 2"عناية القاضي ككفاية الراضي على تفسي البيضاكم ج:حاشية الشهاب على تفسي البيضاكم اؼبسماة
ك " إشارة النص " من  دارصادر بيكت.:ق ط:دارالنشر 1069 :الدين أضبد بن ؿبمد بن عمر اػبفاجي اؼبصرم اغبنفي اؼبتوَب

)ينظر كتابو  كأما "إشارة النص " أهي ما ثبت بنظم النص. :مصطلحات أصوؿ الفقو , قاؿ نظاـ الدين الشاشي رضبو اهلل تعأب
دار الكتاب  :ق , الناشر 344:نظاـ الدين أبوعلي أضبد بن ؿبمد بن إسحاؽ الشاشي اؼبتوَب :ؤلف, اؼب (99أصوؿ الشاشي ص

اإلدماج ًمن أأاننًي الببلغة، أف يكوف مراد البليغ غرضني أييقرًف الغرض اؼبسوؽ لو الكبلـ بالغرض  كقاؿ ابن عاشور:.العريب بيكت
)ينظر تفسي ابن  قرتاف بدكف خيركج عن غرًضو ؼبسوؽ لو الكبلـ كال تكلفالثا٘ب، كأيو تظهر مقدرة البليغ إذ يأٌب بذلك اال

 .339ص 1عاشور=التحرير كالتتنوير ج
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 قي  لو:  

، هاه منها دكف صبيعً كنكفر عنكم من سيئاتكم ما نشاء تكفيى  :كجو دخوؽبا ُب ذلك دبعن

ؽ الصدقات ال ي ىبفيها اؼبتصدِّ ى كعده ما كىعدى على كج  من اهلل أبل يتَّكلوا على ليكوف العباد عل

 (1)معاصيو.ك حدكده ى أيجرتئوا عل

 ، دبا تعملوف خبي( )كاهلل :بقوؿ تعأبة الكريبة تذيي  اآلية كأما ببلغ

 :رضبو اهلل تعأبة أقاؿ ابن عطي

 (2)كعده ككعيد

 أقاؿ:، رضبو اهلل تعأب كأصَّ  ذلك الوعد كالوعيد الطربم  

 (3) القوؿ ُب تأكي  قولو: )كاهلل دبا تعملوف خبي(

 قاؿ أبو جعفر: يعين بذلك ج  ثناؤه:

إسرارو هبا كًجهارو كُب غي ذلك من كإعبلفو ك ، )كاهلل دبا تعملوف( ُب صدقاتكم من إخفائها

صو عل، و ؿبيطأهو جبميعً ، شيء عليوى . ال ىبفكعلمو ة أعمالكم )خبيه( يعين بذلك: ذك ًخرب  ى كًلكيلِّو ؿبي

 (3)ه.و ككثيً قليلً  صبيعو كجزاءى  يػيوىأػِّيىهم ثوابى  أىلو حىتَّ 

 :اإلٔفبقأدىبَ ا٠٢خ اٌغبدعخ فٟ 

 :د قولو تعأبُب سياؽ بياف أحكاـ اإلنفاؽ كر و

ٍيو أىؤًلىنٍػفيًسكيٍم كىمىا تػيٍنًفقي )  اىيٍم كىلىًكنَّ اللَّوى يػىٍهًدم مىٍن يىشىاءي كىمىا تػيٍنًفقيوا ًمٍن خى وفى ًإالَّ لىٍيسى عىلىٍيكى ىيدى

ٍيو يػيوىؼَّ إًلىٍيكيٍم كىأىنٍػتيٍم الى تيٍظلىميوفى   (4)(ابًٍتغىاءى كىٍجًو اللًَّو كىمىا تػيٍنًفقيوا ًمٍن خى

ًت  أمِّ حيكمو  كإٔب، بأحكاـ اإلنفاؽة الكريبة أما كجو ارتباط ىذه اآلي ًمن أحكاـ اإلنفاؽ أرشدى

  ؟قنياؼبنفً 

 كىو ، ضوء ما ذكره معظىم اؼبفسرين من سبب نزكؽباى أف ييفهىم جواب ىذا السؤاؿ عل يبيكن
                                                 

 (5/586تفسي الطربم ) -1
 .271البقرة – 3 (1/367احملرر الوجيز ) -2
 (5/586جامع البياف ُب تأكي  القرآف، تفسي ابن جرير الطربم ) -3
 (272البقرة ) -4
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أك مىنػىعىهم أامتنعوا ، يضنامن الكفار كاؼبشركني أأقارهبم ى كانوا يتصدَّقوف عل  اؼبسلمني أكالن أفَّ 

 .ةاآلي –ليس عليكم ىداىم  :قاؿ تعأب :ةأنزلت ىذه اآلي، اهلل عليو كسلمى رسوؿ اهلل صل

 :كما قاؿ الراغب األصفها٘ب رضبو اهلل تعأب

ة الكاأرين كمواصلة اهلل عليو كسلم أنو كاؼبؤمنني ربرَّجوا من مواساى عن النيب صلل قي : ريك 

كإفَّ أظباء بنت أيب ، اهلل عليو كسلم سألو يهودم  أقاؿ: "الحىقَّ لك"ى إفَّ النيب صل حىت، أقارهبم منهم

ى كإفَّ األنصارى امتنعوا من اإلنفاؽ عل، وجىدِّىا كامرأتً ة عنها امتنعت ًمن مواسا بكرو رضي اهلل تعأب

كإمبا عليك أف ، رالكاأل كأف يهتد، أأنزؿ اهلل تنبيهان أف ليس عليك ىداىم, أصهارىم من الكفار

 (1)الوجو اؼبأمور بو تنبيهان أنو ال هبب أف سبتنع من مواساهتم لذلك.ى عل لاؽبد أم تدعوىم إٔب هتديهم

قد ة كالكناي، ةأك الكناي 3يكوف من قبي  التعريض (2))ليس عليك ىداىم( :ف أقولو تعأبإذى 

 تكوف أبلغ من الصريح.

اهلل عليو كسلم ى رسوؿ اهلل صلى ىنا التأكيد علة الكريبة رض من التعريض ُب اآليكلع  الغ

آخر  كمن جانبو ، ضِّ النظر عن اىتدائهم لئليباف أك عدـ إيباهنمغى عباد اهلل بً ى كاؼبؤمنني باإلنفاؽ عل

 -ؤمنوف باإلنفاؽ عليهم رغم كفرىم اهلل عليو كسلم كاؼبى رى الرسوؿ صلالذين أيمً  -أقراًء الكفار حث  

م بأمرو من اهلل كفرىم رغم إنفاؽ اؼبؤمنني عليهى  ىم تلوميهم علهم ىذا ألىعى َّ ضمائرى اعً اإليباف بإظبى عل

 .كاهلل أعلم الكرٙب أيؤمنوا.

 بعد ىذا: ذلك أيضان قولو تعأبى ككما يىديؿ  عل 

ٍيو يػيوىؼَّ إًلى   ٍيكيٍم كىأىنٍػتيٍم الى تيٍظلىميوفى()كىمىا تػيٍنًفقيوفى ًإالَّ ابًٍتغىاءى كىٍجًو اللًَّو كىمىا تػيٍنًفقيوا ًمٍن خى
(4) 

 :رضبو اهلل تعأبزـبشرم قاؿ ال
                                                 

 (1/571غب األصفها٘ب )تفسي الرا -1
 (272البقرة ) -2
 قاؿ الدينورم ُب ببلغة التعريض: - 3

ا بوجوو ىو ألطف كأحسن ًمن الكشف كالتصريح، كيعيبوف الرج   كمن ىذا الباب: التعريض، كالعرب تستعملو ُب كبلمها كثيان، أتبلغ إرادهتى
ؤلف: أبو ؿبمد عبداهلل بن مسلم بن قتيبة الدينورم )اؼبتوُب ( , اؼب1/163إذا كاف ييكاًشف ُب ك  شيء )تأكي  ميشك  القرآف )

 لبناف. –ىػ( احملقق: إبراىيم مشس الدين، الناشر دار الكتب العلمية، بيكت 276
 (272البقرة ) -4
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االنتهاء عما هنوا عنو من اؼبٌن  لىٍيسى عىلىٍيكى ىيداىيٍم ال هبب عليك أف ذبعلهم مهديني إٔب

م مىٍن كىلًكنَّ اللَّوى يػىٍهدً  غهم النواىي أحسبي بلِّ كما عليك إال أف تي ، كاإلنفاؽ من اػببيث كغي ذلك لكاألذ

 1عنوى عما هنى ف دبن يعلم أٌف اللطف ينفع أيو أينتهلطي يىشاءي يى 

 :كقاؿ الكيا اؽبراًسي  رضبو اهلل تعأب

  أدؿَّ  (2))كما تنفقوا من خيو أؤلنفسكم(، كذكر بعد قولو: )مىن يشاء(
ي
أفَّ ى ساؽ كاؼبتقدَّـ علاؼب

 عن سعيد بن جيبي رضي اهلل عنو مرسبلن  كريًكمى  ،ديًن اإلسبلـى عليهم كإف ٓب يكونوا علة اؼبراد بو الصدق

. "أى  دينكمى ال تتصدَّقوا إال عل"اهلل عليو كسلم قاؿ: ى اهلل عليو كسلم أنو صلى عن رسوؿ اهلل صل

 (3)."أى  األديافى تصدَّقوا عل"كقاؿ عليو السبلـ: 

 قائبلن: راسي رضبو اهلل تعأبكزاد الكيا اؽب

كنظي ذلك قولو ، أأنزؿ اهلل: )ليس عليك ىداىم(، اؼبشركنيى وا علككىرًهى الناس أف يتصدَّق

 كاألسي ُب دار اإلسبلـ ال يكوف إالَّ  (4)حبو مسكينان كيتيمان كأسيا(ى )كيطعموف الطعاـ عل :تعأب

ينً  :ميشركان. كنظيه قولو تعأب  كىٓبٍى ىبيٍرًجيوكيٍم ًمٍن ًديىارًكيمٍ  )الى يػىنػٍهىاكيمي اللَّوي عىًن الًَّذينى ٓبٍى يػيقىاتًليوكيٍم ُب الدِّ

 (1)(أىٍف تػىبػىر كىيٍم كىتػيٍقًسطيوا إًلىٍيًهمٍ 

                                                 

 (317/ 1تفسي الزـبشرم = الكشاؼ عن حقائق غوامض التنزي  ) - 1
 (272البقرة ) -2
(، اؼبؤلف: علي بن ؿبمد بن علي، أبو اغبسن الطربم، اؼبلقب بعماد الدين، 1/228ضبو اهلل تعأب )أحكاـ القرآف للكيا اؽبراسي ر  -3

 ىػ(، احملقق: موسى ؿبمد علي كعزة عبد عطية، الناشر: دار الكتب العلمية، بيكت،504اؼبعركؼ بالكيا اؽبراسي الشاأعي )اؼبتوَب: 
يبة ُب مصنَّفو ىكذا مرسبل عن سعيدبن جبي رضي اهلل تعأب عنو عن رسوؿ اهلل ركل ىذااغبديث ابن أيب ش ىػ1405الطبعة الثانية، 

اؼبؤلف: أبو بكر بن أيب شيبة، عبد  )اؼبصنف ُب األحاديث كاآلثار( .401ص 2صلَّى اهلل عليو كسلَّم. ينظر مصنف ابن أيب شيبة ج
 –احملقق: كماؿ يوسف اغبوت , الناشر: مكتبة الرشد  (ىػ235اهلل بن ؿبمد بن إبراىيم بن عثماف بن خواس ي العبسي )اؼبتوَب: 

كلكن ركاه اؼبقدسي ُب األحاديث اؼبختارة مرأوعا عن سعيد بن جبي عن ابن  7عدد األجزاء:  .1409الرياض , الطبعة: األكٔب، 
رة = اؼبستخرج من األحاديث اؼبختارة ينظر كتابو " األحاديث اؼبختا عباس رضي اهلل تعأب عنهما عن رسوؿ اهلل صلَّى اهلل عليو كسلَّم.

)األحاديث اؼبختارة أك اؼبستخرج من األحاديث اؼبختارة فبا ٓب ىبرجو  (116/ 10فبا ٓب ىبرجو البخارم كمسلم ُب صحيحيهما )
ة كربقيق: دراس ىػ(643اؼبؤلف: ضياء الدين أبو عبد اهلل ؿبمد بن عبد الواحد اؼبقدسي )اؼبتوَب:  البخارم كمسلم ُب صحيحيهما(

الطبعة: الثالثة،  لبناف –الناشر: دار خضر للطباعة كالنشر كالتوزيع، بيكت  معإب األستاذ الدكتور عبد اؼبلك بن عبد اهلل بن دىيش
 2000 -ىػ  1420

 8سورة اإلنساف، اآلية:  -4
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)ليس عليك ىداىم( ما قاؿ السيد  كفبا يؤيد الغرض اؼبذكور من التعريض ُب قولو تعأب

 قاؿ:، اآللوسي رضبو اهلل تعأب

سيد  طاب كتوجيهو إٔبطريق تلوين اػبى جيء هبا علة معرتض (2))ليس عليك ىداىم(:ةكاعبمل

بأكلئك اؼبكلفني ة أيما بني اػبطابات اؼبتعلقة الغيب اهلل عليو كسلم مع االلتفات إٔبى اؼبخاطبني صل

رجوع ى عل كىو مبن، بائياعبي ى ذىب اغبسن كأبو عل ىذا اؼبعن كإٔب، االمتثاؿى ُب ضبلهم علة مبالغ

 كالذم يستدعيو سبب النزكؿ رجوعو إٔب، ةاؼبخاطبني ُب تلك اآليات السابق إٔب ضمي )ىداىم(

 (3)الكفار.

 قائبلن: كزاد اآللوسي رضبو اهلل تعأب
ؽبم ُب اإلسبلـ كحينئذ ال ألج  دخوً ة هم الصدقسبنعى  ك حىتمىن خالفى ل أم ليس عليك ىيد

باط كاالرت، أيضان كلكن بوجو آخرة الصدقى حىث  علة كاآلي، اػبطاب أقط كإمبا ىناؾ تلويني ، التفاتى 
 4ن ظاىر.يالتقديرى ى عل

 :ُب قولو تعأبة ببلغية بنكتة الكريبة تفسي ىذه اآلي ُب كأأادنا السيد اآللوسي رضبو اهلل تعأب
 قاؿ: ، )كما تنفقوف إال ابتغاء كجو اهلل(

كاف أج َّ من قولك:   .ألنك إذا قلت: "أعلتو لوجو زيد"، ةالشرك كإقحاـ الوجو للتعظيم كدأعً 
قوؿ القائ :  كأيضنا، عيبػِّرى عن الشرؼ مطلقنا ر حىتٍب كثي ، ألف كجوى الشيء أشرؼ ما أيو، و لو""أعلتي 

لوجهو" انقطع ًعرؽ  وقاؿ: "أعلتي  كمىت، كأنو قد أعلو لو كلغيهة ىذا الفع  لفبلف" وبتم  الشرك "أعلتي 
 (5).عيرأناة الشرك

 ا٠٢خ اٌغبثؼخ فٟ ث١بْ أدىبَ اإلٔفبق :

ًبيً  اللًَّو الى يىٍستىًطيعيوفى ضىٍربنا ُب اأٍلىٍرضً )لًٍلفي  :قاؿ تعأب بػيهيمي اعبٍىاًى ي  قىراًء الًَّذينى أيٍحًصريكا ُب سى  وبىٍسى

                                                                                                                                            

 (8 –(، سورة اؼبمتحنة 1/338أحكاـ القرآف للكيااؽبراسي ) -1
 الباحث -2
 (2/44) ركح اؼبعا٘ب -3
 اؼبرجع نفسو. - 4
 (2/45ركح اؼبعا٘ب ) -5
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ٍيو أىإً  فَّ اللَّوى بًًو أىٍغًنيىاءى ًمنى التػَّعىف ًف تػىٍعرًأػيهيٍم ًبًسيمىاىيٍم الى يىٍسأىليوفى النَّاسى ًإغبٍىاأنا كىمىا تػيٍنًفقيوا ًمٍن خى
 (1)(عىًليمه 

 :ثالغخ اٌغ١بقأٚالً: 

 :قاؿ البقاعي رضبو اهلل تعأب
شامبلن ى ككاف ما مضى ، ىذه األحكاـ ال ي ذيكرت ُب اإلنفاؽ من أج  احملاكيج كؼبػَّا كاف غالبي 

)للفقراء( أم: ىذه  :للمؤمن كغيه بػىنيَّ أفَّ ؿبىىطَّ القصد ُب اغبىثَّ عليها اؼبؤمني قاؿ سبحانو كتعأب
 (2)كاـ ؽبم.األح

 :ككذلك قاؿ الفخر الرازم رضبو اهلل تعأب

بنيَّ ُب ىذه ، أٌم أقيو كاف إٔبة أنو هبوز صرؼ الصدق األكٔبة ؼبػَّا بنيَّ ُب اآلي اعلم أنٌو تعأب

للفقراء الذين أحصركا ُب  أقاؿ: ؟إليو مىن ىوة بصرؼ الصدق الذم يكوف أشىدَّ الناس استحقاقناأفَّ ة اآلي

 (3).سبي  اهلل

 
 ُّ  ٟ اٌصذلبد :م  غزذِ خّظ صفبد ٌ

من مصارؼ  كاحده  أنو ذيكر أيها صنفه ة الكريبة أسلوب الذكر اغبكيم ُب ىذه اآلية كمن ببلغ

 و.أكصاؼ بأبلغ أسلوب كألطفً ة الصدقات ككيصفوا خبمس
 األٚي: اٌٛصف

 ؟كا ُب سبي  اهلل()أحصر :قولو تعأب ن أحصركا ُب سبي  اهلل( ما معن)للفقراء الذي :قاؿ تعأب 

 :قاؿ الثعليب رضبو اهلل تعأب

ضربان( سيان ُب األرض  اهلل )ال يستطيعوفة عوا ُب طاع)أحصركا ُب سبي  اهلل( أم: جيًلسوا كمينً 

معناه:  :ةقاؿ قتاد (4))كآخركف يضربوف ُب األرض( :نظيه قولو تعأب، ةكطلًب اؼبعيشة للتجار  كتصر أنا

                                                 

 (273البقرة ) -1
 (4/104نظم الدرر ) -2
 (7/67التفسي الكبي ) -3
 (20اؼبزم  ) -4
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 ُب األرض كال يتفرَّغوف إٔب أبل يستطيعوف ضربناة لغزك كالعباداهلل عزكج  لحبسوا أنفسهم ُب سبي  

ها أصارت األرض كل  ، ما جاىدكا ال يستطيعوف ضربان ُب األرضة كقاؿ ابن زيد: ًمن كثر , طلب اؼبعاش

 (1)إال كؽبم أيها عدٌك.ة حربان عليهم ال يتوجهوف جه
 :اٌٛصف اٌضبٟٔ

 عفف(.)وبسبهم اعباى  أغنياء من الت

 :رضبو اهلل تعأبة قاؿ ابن عطي

من: "عىفَّ عن ، ةكىو بناء اؼببالغ : تػىفىع  ه "التعف ف"ك.م أغنياءى أحواؽبً  بباطنً  وبسبهم اعباى ي 

 2كغيه.ة أسَّرى قتاد . كهبذا اؼبعن"الشيء إذا أمسك عنو كتنزَّه عن طلبو
ٓ" فٟ لٌٛٗ رؼبٌٝ ِب ِؼٕ ِِ  ؟)ِٓ اٌزؼفف(:ٝ"

 :ةقاؿ ابن عطي

سىبتوة البتداء الغاي (ك"ًمن"ُب قولو: )ًمنى التػَّعىف فً  كليست لبياف ، أم من تعف فهم ابتدأت ؿبى

سبتيو من ، ماؿ كإمبا وبسبهم أغنياء غناءى ، تعف فو  اعبنس ألف اعباى  هبم ال وبسبهم أغنياء غناءى  كؿبى

ألهنم ، الذم عليو صبهور اؼبفسرين كىو، ةعن اؼبسألة تامة أهنم متعفِّفوف عفى كىذا عل، ةالتعف ف ناشئ

 3.ةال يسألوف البت اؼبعن ال يىٍسئػىليوفى النَّاسى ًإغٍباأان: قالوا ُب تفسي قولو تعأب
 )رؼشفُٙ ثغ١ّبُ٘(اٌٛصف اٌضبٌش ِٓ أٚصبفُٙ:

 :قاؿ ابن عاشور رضبو اهلل تعأب

كليس ، يعيمَّ كي َّ ـباطبكاػبطاب لغي ميعنيَّ ل .ةاغباجة )تعرأهم بسيماىم( أم: بعبلم :كمعن

لًتطل ع أحواؿ ل ىو الذم تصدَّ  م ألنو أعلم حباؽبم. كاؼبخاطب بػ)تعرأهم(اهلل عليو كسلى للرسوؿ صل

)وبسبهم اعباى  ة بياف عبملة ى  أغنياء(. كاعبملأهو اؼبقاب  للجاى  ُب قولو: )وبسبهم اعبا، الفقراء

                                                 

 . (276) =تفسيالثعليبالكشف كالبياف عن تفسي القرآف -1
2
 (369/ 1تفسي ابن عطية = احملرر الوجيز ُب تفسي الكتاب العزيز ) - 

 نفسو .اؼبرجع  - 3
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 ؟ككيف يطٌلع عليهم، اؼبسلمني إذا كاف أقرىم خىفيااصدقات  كأنو قي : أبماذا تص  إليهم،  أغنياء(

ني) :كقولو تعأب،  اؼبتأمِّ ة مظنَّ ى أأحي  ذلك عل  (1)(إفَّ ُب ذلك آليات للمتوظبِّ

 :-"سيما"ة ُب شرح كلم -كزاد ابن عاشور قائبلن 

ـى" الذم ىو مقلوب "كىسىمى" أأصلها: "ًكظبى ة مشتقَّ ة، ك"السيما": العبلم ا: ، "ى من "سىا أوزهني

-" ى كيقولوف: "ًسيمى ، "ة أإفَّ أصلها "كىظب، "ة يديؿ  لذلك قوؽبم: "ظبى ًأعلى  ة:كىي ُب الصور ى، ًعفلى 

 2.ياءو بعد اؼبيم كباؼبػىدٌ ة بزياد –ك"سيمياءي" ، -باؼبػىدِّ  -ك"سيماءي"  -بالقصر 
 )ال ٠غأٌْٛ إٌبط إٌذبفب(ٌشاثغ:ٚصفُٙ ا

 ؟"إغباأان" عبلـى نيًصبى 

 بو البقاء العكربم:قاؿ أ

أكأنو  دؿَّ عليو )يسألوف(، لفع و ؿبذكؼو  مصدرناكهبوز أف يكوف ، مفعوؿ من أجلو ك)إغباأنا(

 (3)تقديره: كال يسألوف ملحفني.، ُب موضع اغباؿ كهبوز أف يكوف مصدرنا, قاؿ: "ال ييلحفوف"

 

ـه ًجدان أعند إعراب "إغباأان" ح ، بو كثي من اؼبفسرين اىتمامهم كقد كىٔبَّ  -االن ينشأ ىنا سؤاؿه ىا

السؤاؿ أصبلن أـ نفي ى أم اؼبراد نف، القيد )اغباؿ( أقط أك نفس الفع  مع القيد ي إذناالنف ؿبطَّ  كىو أفَّ 

 ؟نفس السؤاؿ ال نفيي ، اإلغباح

 :قاؿ اؼباكردم رضبو اهلل تعأب

 ؟أإف قي : أه  كانوا يسألوف غي إغباؼ

م كإمبا تقدير الكبلـ: ال يسألوف أيكوف سؤاؽب، من التعففألهنم كانوا أغنياء ، قي : ال

 (4).إغباأنا
                                                 

  (.3/75( التحرير كالتنوير )7-5اغبجر ) -1
2
 .اؼبرجع نفسو - 

 (1/223التبياف ُب إعرب القرآف ) -3
النكت كالعيوف اؼبؤلف: أبو اغبسن علي بن ؿبمد بن ؿبمد بن حبيب  –(، )تفسي اؼباكردم 1/347النكت كالعيوف للماكردم ) -4

 –ىػ( احملقق: السيد بن عبداؼبقصود بن عبدالرحيم، الناشر: دار الكتب العلمية 450البصرم البغدادم، الشهي باؼباكردم )اؼبتوُب 
 لبناف )ُب ستة أجزاء( –بيكت 
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 :كقاؿ حبر العلـو السمرقندم رضبو اهلل تعأب

 قاؿ ابن عباس رضي اهلل عنهما: ال يسألوف الناس إغباأان كال غي إغباؼ.

كاللحاؼ أكأنٌو يلصق باؼبسؤكؿ أيصي   ألفَّ السائ  إذا كاف ميلحاا، اؼكيقاؿ: أصلو من اللح

 (1)عنو.ة كجيع  ذلك كناي، يلتصق

 :كقاؿ الفراء رضبو اهلل تعأب

 كمثلو قولك:، ال يسألوف الناس إغباأا كال غي إغباؼو 

 (2)ًمن أشباىو. كلعلَّك ٓب ترىقليبلن كال كثينا، مث  ىذا الرج  قػىلَّما رأيتي 

 :كقاؿ السيد اآللوسي رضبو اهلل تعأب

ال يسألوف  أهنم كاؼبعن، أم: ملحفني، اغباؿى ع من السؤاؿ أك علاؼبصدر أإنو كنو ى كنصبو عل

، كالزجاج كأكثر أرباب اؼبعا٘ب، . كىو اؼبركم عن ابن عباس رضي اهلل عنهما كإليو ذىب الفراءأصبلن 

 3يو يكوف النفي متوجهان ألمرين.كعل

دااصبيبل مقنعنا مستدالا بنظم ر  اؼبذكورآنفناكردَّه أيضناى اعرتاضناعل ٍب ذكرىاآللوسي رضبو اهلل تعأب

 : قاؿ، ةالكريبة اآلي

يلـز من نفًيو نفييو  ـز حىتضى بأفَّ ىذا إمبا وبسن إذا كاف القيد الزمان للمقيَّد أك كالبلَّ كاعرتيً 

 للسؤاؿ كال كبلزًًمو. اإلغباؼ ليس الزمنا إذً ، ليس كذلك كما ىنا بطريقو بيرىا٘بٍّ 

 ألف التعفف حىت، كىو كذلك ىنا، يكن ُب الكبلـ ما يقتضيو كأجيب بأفَّ ىذا مسلَّم إف ٓب

)تعرأهم بسيماىم( مؤيِّد لذلك إذ لو سألوا لعيرًأوا بالسؤاؿ  عدـى السؤاؿ رأسنا. كأيضناى يقتض ييظن وا أغنياء

كاستيغيًنى عن العرأاف بالسيما.
(4) 

 :كقاؿ الفخر الرازم رضبو اهلل تعأب

                                                 

 ىػ(373( اؼبؤلف: أبو الليث نصر بن ؿبمد بن أضبد بن إبراىيم السمرقندم )اؼبتوُب 1/181حبر العلـو ) -1
ىػ( احملقق: أضبد يوسف 207بن عبداهلل بن منظور الديلمي الفراء )اؼبتوُب  ( اؼبؤلف: أبو زكريا وبىي بن زياد1/181معا٘ب القرآف ) -2

 الطبعة األكٔب )تاريخ الطبع ليس مكتوبان عليو( –مصر  –النجاٌب / ؿبمد علي النجار، الناشر: الدار اؼبصرية للتأليف كالرتصبة 
 (2/46ركح اؼبعا٘ب ) - 3
 اؼبرجع نفسو. -4
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 :كذكركا ُب تأكيلها كجوىنا، ةمشكلة كاعلم أف ىذه اآلي

كىو اختيار صاحب ، واحِّ لً أهنم سألوا بتلط فو كٓب يي  األكؿ: أفَّ اإلغباؼ ىو اإلغباح كاؼبعن

هم بالتعفف عن السؤاؿ قب  ذلك أقاؿ: )وبسبهم اعباى  كصفى  ألفَّ اهلل تعأب، "الكشاؼ" كىو ضعيف

 (1)أغنياء من التعفف( كذلك يناُب صدكر السؤاؿ عنهم.

كىو كجوه لطيفه  -، من ًقبلو كجهناىنا -بعدذكر تلك الوجوه  - كر الرازم رضبو اهلل تعأبٍب ذ 

 قاؿ:، بديعه تفرَّد بو الرازم رضبو اهلل تعأب

 ىذا اؼبوضوع:ة عند كتاب كالثا٘ب: كىو الذم خطر ببأب

، ف الناس إغباأناهم بأهنم ال يسألو ( كصفي )ال يسألوف الناس إغباأناأنو ليس اؼبقصود من قولو: 

مى أقد عيلً ة كإذا عيًلمى أهنم ال يسألوف البتَّ ، هم قب  ذلك بأهنم يتعففوف عن السؤاؿكصفى  كذلك ألنو تعأب

و إذا حىضىرى كمثالي ، ناس إغباأناال من يسأؿة سوء طريقى د التنبيو علب  اؼبرا، أيضان أهنم ال يسألوف إغباأنا

أف سبدح أحدنبا  أإذا أردتى ، فيوه هذار سى كاآلخر طيَّاش مً ، بته ثا قوره عندؾ رجبلف أحدنبا عاًق  كى 

ِـّ اآلخر قلتى  كال يشرع ُب ، ال ىبوض ُب الرتىات، أبلف رج ه عاق  كقور قلي  الكبلـ :كتػيعىرِّض ًبذى

 2 الرتىات كالسفاىات" كصفيو بذلك."ال ىبوض ُب السفاىات. كٓب يكن غرضك من قولك:

 رأيو كتوجيهو بسياؽ النظم اغبكيم.ى عل يضنااستدؿَّ أ كالرازم رضبو اهلل تعأب

  ىعل ب  غرضيك التنبيو، عن ذلك يغنة ألٌف ما تقدَّـ من األكصاؼ اغبسن: قاؿ

ىنا قولو: )ال يسألوف الناس إغباأان( بعد قولو: )وبسبهم اعباى  أغنياء من ككذا ىا، الثا٘بة مذمَّ 

أحد اعبنسني عن اآلخر ُب ة كبياف مباين اس إغباأنامن يسأؿ النى لتنبيو علالتعفف( الغرض منو ا

 (3)استيجاب اؼبدح كالتعظيم.
 ٗ ِٓ روش ج١ّغ رٍه اٌصفبد ٌٙؤالء اٌفمشاء:اٌذى١ُ ٚدىّزُ اٌزوشخ ثالغ

 :قاؿ ابن عاشور رضبو اهلل تعأب
                                                 

(، اؼبؤلف: أبو عبداهلل ؿبمد بن عمر بن اغبسن بن اغبسني التميمي الرازم اؼبلقب بفخر 7/69كبي )التفسي ال –مفاتيح الغيب  -1
 ىػ1420بيكت، الطبعة الثالثة  –ىػ( الناشر: دار إحياء الرتاث العريب 606الدين الرازم، خطيب الرأم )اؼبتوُب 

 اؼبرجع نفسو. - 2
 اؼبرجع نفسو. -3
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 كقد أيدم الفقراء إالَّ  إببلغ الصدقات إٔبى عل القرآف شيئان من اغبثِّ كيف ٓب ييغادرً ل  أأنت تر 

 (1)بو مزيد االعتناء. جاء بو كأظهرى 
 :خ اٌىش٠ّخ رز١٠ً ا٠٢خ ثالغ

 )كما تنفقوا من خي أإفَّ اهلل بو عليم(::بقولو تعأب

 :قاؿ البقاعي رضبو اهلل تعأب

، ما ُب ذلك اؼبوضعإخفائها ال سيَّ  أشار إٔبة مواضع النفقى أخفى  سبحانو كتعأب كؼبػَّا ذكرى 

أم اؼبستجمع لصفات الكماؿ )بو  أنفقتموه )أإف اهلل( كقتو  من خي( أم ُب أمِّ أقاؿ: )كما تنفقوا 

العلم ُب موضع ؿ بأف ال يعرؼ أك بغي ذلك. كذكري عليم( كإف اجتهدًب ُب إخفائو بإعطائو ؼبن ال يسأ

 2   لذلك.ق ذلك بإمعاف التأم  ؼ ميرىىِّب كما يتحقَّ ٌغبو كأخوى رى مي  اعبزاء أعظمي 

 فٟ ث١ٓ أدىبَ اإلٔفبق : ا٠٢خ اٌضبِٕخ

 :قولو تعأب ةاحملبَّب توكطريقى ة اإلنفاؽ اؼبطلوبة أيهاصيور  ال ي بنيَّ سبحانو كتعأبيات اآلكمن 

ب وفى كىمىا تػيٍنًفقيوا ًمٍن شىٍيءو أىًإفَّ اللَّوى بًًو عىًليمه  لىٍن تػىنىاليوا اٍلربَّ حىىتَّ (  (3))تػيٍنًفقيوا فبَّا ربًي

 كاؼبراد بقولو: )فبا رببوف(:، ةالكريبة رب" ُب اآلي"ال أكالن: معن

 :قاؿ القاضي البيضاكم رضبو اهلل تعأب

أك: لن تنالوا برَّ اهلل الذم ىو ، الذم ىو كماؿ اػبي الربِّ ة )لن تنالوا الرب( أم: لن تبلغوا حقيق

ة معاكنه كبذؿ اعباًه ُب و كغيى تنفقوا فبا رببوف( أم: من اؼباؿ أك ما يػىعيم   )حىتة كاعبنَّ ى كالرًضة الرضب

 ة كالبدف ُب طاع، الناس
ي
 (4)ُب سبيلو.ة جى هاهلل كاؼب

 نٍ )كما تنفقوا مً  :" ُب قولو تعأب نٍ مً  ا رببوف( ك")فبَّ  :" ُب قولو تعأب ًمنٍ  " الفرؽ بني معن

 .ةالكريبة اآلية أاصلة كببلغ، شيء أإف اهلل بو عليم(

                                                 

 . (3/76التحرير كالتنوير ) -1
2
 .106ص  4نظم الدرر ُب تناسب اآليات كالسور ج - 

 (92آؿ عمراف ) -3
 (2/28أنوار التنزي  كأسرار التأكي ، تفسي البيضاكم ) -4
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 :رضبو اهلل تعأبزـبشرم قاؿ ال

يض. ع" ُب )فبا رببوف( للتبأفَّ "ًمنٍ ى عل ما رببوف( كىذا دلي ه  تنفقوا بعضى  كقرأ عبداهلل: )حىت

ب ونو أك ، شيء كاف أم: ًمن أمِّ , " ُب )من شيء( لتبيني ما تنفقواككبوه "أخذت ًمن اؼباؿ" ك"ًمنٍ  طيبنا ربي

 (1)بو.سى أإف اهلل عليم بك  شيءو تنفقونو أميجازيكم حًب ، تكرىونو خبيثنا

ة الكريبة اآلية دبناسبى أف ييسم يبكنالسياؽ أك ما ة ببلغ كأشار أبو السعود رضبو اهلل إٔب

 ها دبا قبلها. قاؿ: كارتباطً 

فه سيقى لبياف و. كاػبطاب للمؤمنني كىو كبلـ مستأنى إذا أصابى ، يبلن")لن تنالوا الرب( ًمن "نالىو نى 

مناًؿ الربِّ ة كأيو من اإليذاف بًعزَّ ,   منهمقبى كال يي ة ف ما ال ينفع الكفر ما ينفع اؼبؤمنني كييقبى  منهم إثر بيا

 (2) ىما ال ىبف

 :-ةالكريبة اآلية أاصلة لتوضيح ببلغ -قائبلن رضبو اهلل تعأب كزاد أبو السعود 

، لػ"تنفقوا"... )أإٌف اهلل بو عليم( تعلي ه عبواب الشرطة جازمة )كما تنفقوا من شيء( ما شرطي

ا كاف أك رديئناموقعى  اقعه ك   حبيث  عليم بكٌ  ما تنفقونو علمنا كامبلن  تعأبأإنو  و أم: أمجازيكم حبسبو جٌيدن

 كأيو من الرتغيب ، الفواص ة كاجملركر لرعاي كتقدٙب اعبارِّ ، عليو شيء من ذاتو كصفاتوى ال ىبف

 (3).ىء ما ال ىبفل د كالتحذير عن إنفاؽ الردُب إنفاؽ اعبيِّ 

 :اٌزبعؼخ فٟ ث١بْ أدىبَ اإلٔفبق  ا٠٢خ

 :قولو تعأب مصارؼ الصدقات آف اغبكيم أيهار من اآليات ال ي بنيَّ القك 

اًكنًي كىاٍلعىاًمًلنيى عىلىيػٍهىا كىاٍلميؤىلَّفى  قىاتي لًٍلفيقىرىاًء كىاٍلمىسى قػيليوبػيهيٍم كىُب الرِّقىاًب كىاٍلغىارًًمنيى كىُب ة )ًإمبَّىا الصَّدى

ًبيً  ال  عىًليمه حىًكيمه(كىاهللي  ًمنى اهللً ة السًَّبيً  أىرًيضى  لًَّو كىاٍبنً سى
(4) 

                                                 

 (1/385الكشاؼ عن حقائق غوامض التنزي  ) -1
 (2/57إرشاد العق  السليم إٔب مزايا الكتاب الكرٙب ) -2
 (2/58تفسي أيب السعود ) -3
 (60التوبة ) -4
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من ة صبَّ ة بنكاتو ببلغي ُب تفسي ىذه اآلية الكريبة  رضبو اهلل تعأبزـبشرم قد أأادنا جار اهلل ال

 السياؽ كذلك. قاؿ:ة األسلوب كببلغة ببلغ

ة كأهنا ـبتصَّ ة األصناؼ اؼبعدكدى علقصره عبنس الصدقات  ة()إمبا الصدقات للفقراء... اآلي

 :لقريش. تريدة ككبويه قولك: إمبا اػببلأ، كأنو قي : إمبا ىي ؽبم ال لغيىم،  غيىا ال يتجاكزىا إٔب، هبا

 (1)ال تتعدَّاىم كال تكوف لغيىم.
 (.هللاِ  َٓ ِ   خً ضَ ٠ْ شِ )فَ :ٝثمٌٛٗ رؼبٌخ اٌىش٠ّخ رز١٠ً ا٠٢خ ثالغ

 :عأبرضبو اهلل تزـبشرم قاؿ ال

 :ألفَّ قولو تعأب، اؼبصدًر اؼبؤكِّد من اهلل( ُب معنة )أريض

 -بالرأع  - (ةه معناه: أرض اهلل الصدقات ؽبم. كقيرئى: )أريضة )إمبا الصدقات للفقراء...( اآلي

 (2).(ة)تلك أريض :ىعل

االستحقاؽ(  ـً ُب العدكؿ عن البلـ )الل أخر ة نكت نا إٔبارى ظأن رضبو اهلل تعأبزـبشرم ٍب لىفىتى ال

بطرح سؤاؿ كردٍّ  و اػباصِّ بأسلوبً  -ة من اؼبصارؼ الثماني -ة األخي ة اؼبصارؼ األربعبياف "ُب" ُب  إٔب

 قاؿ: ، -ة ىامَّ ة نكت إٔب تنبيهنا -عليو 

 ؟ةاألخي ة "ُب" ُب األربع : ٓب عيًدؿى عن البلـ إٔبأإف قلتى 

: لئليذاف بأهنم أرسخي  ألفَّ "ُب" للوعاء أنبَّوى ، هذكري  عليهم فبَّن سبقى ُب استحقاؽ التصد ؽ  قلتي

م أًحقَّاء بأف تيوضىع أيهم الصدقات كهبي ى عل الرقاب من  . كذلك ؼبا ُب أكِّ كمىصباا ؽباة لوا مظنَّ عى أهنَّ

 3ـ من التخليص كاإلنقاذ.الغارمني من الغر  كُب أكِّ ، أك األسر أك الرؽِّ ة الكتاب

، )كُب سبي  اهلل كابن السبي ( :رِّالببلغيِّ ُب تكرير "ُب" ُب قولو تعأبالسى علزـبشرم كنبػَّهىنا ال

 قر ككذلك ابني السبي  جامعه بني الفى ، ةالفقر كالعباد بنيى ، الغازم الفقي أك اؼبنقطع ُب اغبج معً كعبًى : قاؿ

                                                 

 (2/282الكشاؼ عن حقائق غوامض التنزي  ) -1
 (2/283الكشاؼ ) -2
 اؼبرجع نفسو. - 3
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 ترجيحو  أض ي أيو ، ()كُب سبي  اهلل كابن السبي "ُب" ُب قولو:  كتكريري عن األى  كاؼباؿ.ة ربكالغي 

 (1).الرقاب كالغارمنيى ؽبذين عل

 قائبلن:، بسياقها كسباقهاة الكريبة اآلية مناسبل أخر ة أك بعبار ، السياؽة ببلغزـبشرم ٍب كضَّحى ال

: دؿَّ بكوف  ؟دىمُب تضاعًف ذكًر اؼبناأقني كمكاية أإف قلت: أكيف كقعت ىذه اآلي قلتي

ا، منهمأهنم ليسوا ى يىم علغ دكفى ة ىذه األصناؼ مصارؼ الصدقات خاصَّ  ألطماعهم  حىسمن

م أيها كلىمًز التكل  ى طهم علكما سلَّ  ؟أما ؽبم كؽبا، عن مصارأهاك عنها  م بيعداءي كأهنَّ ، باستيجاهبم اغبرمافى 

 (2) ؟ قىاظًبًها صلواتي اهلل عليو كسبلمو

 بأبلغ األساليب وأجملها . اهلل ىذه تسع آيات بيَّن القرآن الحكيم فيها أحكام  اإلنفاق في سبيل   

 

على أطيب عباده وأفضل رسلو وأكرم تعالى و الحمد أوَّالا وآخرا وصلَّى اهلل وبهذا قد ّتمَّت ىذه الرسالة فللّ 

من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين . آمين برحمتك يا أرحم وعلى أصحابو أجمعين و وعلى آلو الخالئق سيِّدنا محمَّد 

. هم وبحمدك يا ربِّ أشهد أالَّ إلو إالَّ أنت إنِّي أستغفرك وأتوب إليكالراحمين .سبحانك اللّ 

                                                 

 (2/283الكشاؼ ) -1
 (284-2/283الكشاؼ ) -2
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 اٌجذش ٚٔزبئجٗخ خالص

ال ي كيضعت ُب أكؿ البحث أقد حاكؿ الباحث بقدر كسعو كتوأيق اهلل سبحانو ة حسب اػبط

  ليب شىتَّ اؼباؿ بأساة أنبيى علة للنظم اغبكيم ُب الداللة لو أكالن البحث عن األسرار الببلغي كتعأب

، كتسميتو "أضبلن من اهلل، ةاؼباؿ "خيان" كتكرار ىذا االسم للماؿ تسع مرات ُب آيات عديدة كتسمي

اؼبؤمنني عن إيتاء األمواؿ للسفهاء رغم ى كبنه، ُب القرآف اغبكيمة كتكرار ىذا االسم شبانيان كعشرين مر 

، بأف اهلل جع  األمواؿ لكم قيامان ى ك النهُب ذلك "سفهاء" كتعلي  ذلى اليتامة ب  بتسمي، أهنا أمواؽبم

من الذكر اغبكيم بأساليب ة ُب حوإب سبعني آي، كغي ذلك، كبامتنانو بتسخي أسباب كسب اؼباؿ

 .ةكثي ة  ببلغي

  اإلنساف بأساليب شىتَّ ى أضرار اؼباؿ على علة لو ُب الداللة ٍب البحث عن األسرار الببلغي

اهلل عليو كسلم كاؼبؤمنني عن اإلعجاب ى رسوؿ اهلل صلى كهن، ةا أتنكوهنى  كقصر األمواؿ كاألكالد عل

ُب ى كبأسلوب النه، تعذيبهم بسبب تلك األمواؿى عل اهلل تعأبة بأمواؿ الكفار كاؼبناأقني كحصر إراد

اد ( كإسن9"يايها الذين آمنوا ال تلهكم أموالكم كال أكالدكم عن ذكر اهلل... اْب" )اؼبناأقوف: :قولو تعأب

 .-ال ي ىي سبب اللهو  -األمواؿ كاألكالد  اإلؽباء إٔب

للذكر اغبكيم ُب التزىيد كتطهي قلوب العباد عن حب اؼباؿ ة ٍب البحث عن األسرار الببلغي

يب اؼباؿ شيئان بأدا ء األمواؿ عن الكفار كاؼبناأقنيكنفي إغنا  شىتة بأساليب ببلغي النفي "لن" ة ؿبي

زعمهم الباط  ُب قوؽبم: "كبن أكثر أمواالن ى أهنم أصحاب النار ردان علكبإخبارىم بأسلوب القصر 

 (35-كأكالدا كما كبن دبعذبني" )سبأ

"متاعان" كتنكي "متاع" تنكي ربقي كتقلي  ة من الذىب كالفضة القناطي اؼبقنطر ة كتسمي

ة ساليب الببلغيكغي ذلك من األ .لكالنفي كاالستثناء ُب أخر ، كبأسلوب القصر "إمبا" ُب مواضع

ُب بياف الذكر اغبكيم اغبقوؽ ة عن األسرار الببلغيالبحث كُب الباب الثا٘ب قد حاكؿ الباحث ة العديد

ٍب توكيدىا ُب ، أنبيتها إٔبة بقولو: "كيتب" إشار ة كابتداء بياف أحكاـ الوصية  ُب أحكاـ الوصية اؼبالي

من الرجاؿ كالنساء ذكر ة كحقوؽ الورث، ؼبياثكُب بياف أحكاـ ا، اؼبتقني"ى اآلخر بقولو: "حقان عل
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ضمن نصيب الرجاؿ بقولو: )للرجاؿ نصيب فبا ترؾ الوالداف  ىاذكر دكف  ,مستقبلن نصيب النساء 

 كاألقربوف كللنساء نصيب فبا ترؾ الوالداف كاألقربوف( )النساء(

سلوب القصر ُب باستخداـ أ ظلمان بأبلغ أسلوبى أمواؿ اليتامى ككتهديد القرآف اغبكيم آكل

 (174:ة)البقر (ان إمبا يأكلوف ُب بطوهنم ناران ظلمى الذين يأكلوف أمواؿ اليتام)قولو: 

ككيف تأخذكنو )خذ ما آتوا النساء بقولو: أاإلنكارمِّ ُب تنفي الرجاؿ من  ككأسلوب االستفهاـ

ة اليب ببلغي( كغيىا من أس21-)النساء (بعض كأخذف منكم ميثاقان غليظا بعضكم إٔبى كقد أأض

 .شىت

، دبضمونوة ك  أمواؿ الناس بالباط  إلظهار كماؿ العنايأبالنداء للنهي عن ة ككتصدير اآلي

ُب اغبقوؽ كاؼبصاّب كاختيار نفس ة تكاأ  األم إٔب ضمي صبع اؼبخاطبني تنبيهان  األمواؿ إٔبة كإضاأ

احرتاـ أمواؿ الناس كاحرتاـ ى لكقت  األنفس تنبيهان ع، عن أك  األمواؿ بالباط ى األسلوب ُب النه

الربا بالذم يتخبطو الشيطاف ى الذكر اغبكيم ُب استخداـ أسلوب القصر ُب تشبيو آكلة نفوسهم كببلغ

 بني ؿبق الربا كإرباء الصدقات.ة اؼبقابلة كببلغ، من اؼبس

ين بتكر ة الذكر اغبكيم ُب بياف أنبية كببلغ ، اؼبياثأربع مرات ُب آيتني من آيات  ير ذكرهالدى

كىكذا ىناؾ أسرار ، ُب القرآف اغبكيم ُب بياف أحكاـ الدينة تقسيم اؼبياث ككركد أطوؿ آيى كتقديبو عل

 قد حاكؿ الباحث البحث عنها.ة صبٌ ة ببلغي

االنفاؽ  ة للنظم اغبكيم ُب بياف أنبية ُب الباب الثالث عن األسرار الببلغي البحثى  كما حاكؿى 

كالفبلح عليهم بأسلوب ل قصر اؽبدبك ، للمتقني اؼبهتدين بالقرآف اغبكيم ةمن الصفات األساسي جعلوك

عيد تنويهان بللة كتعريف اؼبسند إليو باسم اإلشار ، كاستخداـ ضمي الفص ة اعبمل القصر بتعريف طرَب

كغي ذلك من ، إليهمة ربوبيتو اؼبضاأة قدس باستئثار صفذاتو األ كتشريفهم بنسبتهم إٔب، بشأهنم

كُب ذـ البخ  كاإلمساؾ كتعريف اؼبسند إليو باالسم اؼبوصوؿ "الذين" كصلتو ، ةعديدة ببلغيأساليب 

ى كاستئثار االسم الظاىر عل، اػبرب السيء ؽبمى الفع  اؼبضارع )يبخلوف كيأمركف بالبخ ( الداؿ عل

أف ىذه ى ن التنبيو علكأعتدنا للكاأرين عذابان مهينان( بإدماج بليغ م) :بقولو تعأبة اآلية الضمي ُب أاصل
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كفرىم. ككاستفهاـ التوبيخ للبخبلء ى  أك التنبيو عل، ضمن كعيدىم بالعذاب، األأعاؿ من أأعاؿ الكفر

 (.39-كماذا عليهم لو آمنوا باهلل كاليـو اآلخر كأنفقوا فبا رزقهم اهلل...( النساء) :ُب قولو تعأب

 )ككاف اهلل هبم عليمان( :بقولو تعأبة الكريبة كالتعريض ؽبم بالوعيد الشديد ُب تذيي  اآلي

 :آيات أحكاـ اإلنفاؽ كاستخداـ أسلوب اغبكيم ُب قولو تعأبكُب 

أف السؤاؿ ى يسألوف ماذا ينفقوف ق  ما أنفقتم من خيو أللوالدين كاألقربني... اْب( تنبيهان عل)

طريق اإلدماج بتسميتو ى م علجواب سؤاؽبى علة كالدالل، من السؤاؿ عن اؼبنفق ق عليهم أىم  نفى اؼبعن 

 .ةصبة كىكذا ىناؾ أسرار ببلغي، "خي" أم: حبلؿو طيب

ل نا أبلغ داللة أالنتائج ال ي توص  الباحث إليها خبلؿ ىذه الرسال ة أفَّ النظم اغبكيم يدي

ا صبيع ييهملوا أمره كأف يستخدمو الاؼباؿ ك ة اؼبسلمني أف يعرأوا أنبيى أنو هبب عل شىتَّ ة بأساليب ببلغي

ب وه  كا مع ذلك من أتر كوبذ، ألنفسهم كجملتمعاهتمة لتوأي األمواؿ الطيبة الوسائ  اؼبشركع اؼباؿ كال وبي

ى منهم مث  اليتامة كا بو صبيع حقوؽ اهلل كحقوؽ العباد كال سيما حقوؽ الطبقات الضعيفا أليؤد  حيٌبان صبا 

كال ة كالباطلة العدؿ كهبتنبوا صبيع اؼبعامبلت الفاسدى علة كيل ها قائمة  كلتكن معامبلهتم اؼبالي، كالنساء

كأف ينفقوا اؼباؿ ُب سبي  اهلل ابتغاء كجو اهلل كهبتنبوا البخ  كاإلنفاؽ رئاء الناس كيلتزموا ُب  ، سيما الرباء

القرآف  تعليماتضوءى ينتهوا من نواىيو علك اهلل ميبادالتو كصبيع اؼبعامبلت أكامر كسب اؼباؿ كإنفاقو ك 

الباحث إخوانو من الطبلب ى كيوصة ربيَّ تسليم كَّ  آالؼً  صاحبها آالؼي ى علة النبوية اغبكيم كالسن

ة باغبكمة للنظم اغبكيم ُب صبيع تعليماتو اؼبليئة األسرار الببلغي ةى كالباحثني أف يػيوىل وا أكرب اىتمامهم دراس

القرآف اغبكيم ة كحكمة من قواعد الببلغيضوء ما دكَّفى السلف الصاغبوف ى علة العالية كالببلغة البالغ

اغبكيم ُب كتب التفسي كعلـو القرآف كأف يتدبَّركا ُب القرآف لنظم ة عظيمة كمابيَّنوا من أسرارو ببلغي

أقد ة ضوء القواعد الببلغيى كأف ال يألوا جيهدان ُب أهم القرآف اغبكيم عل، القرآف اغبكيم تدب ران عميقان 

صروبان فبا ييسٌبب للناس ة خبلؼ القواعد الببلغية األردية م القرآف اغبكيم باللغالباحث بعض تراجل رأ

 الضبلؿ كاالكبراؼ عن اغبق باسم القرآف اغبكيم.
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نبيو الكرٙب عليو ة أف يوأقنا كصبيع اؼبسلمني لبلىتداء بالقرآف اغبكيم كسين كنسأؿ اهلل تعأب

ا للتفكر ُب القرآف اغبكيم كالتدبر أيو أكثر كأكثر أأض  الصلوات كأكـر التحيات كالتسليم كأف يوأقن

 عجائبو.ى ع منو العلماء كال تنقضالرَّدِّ كال يشبى ة ق من كثر أإنو ال ىبلى 

يـو الدين. آلو كأصحابو كأتباعو أصبعني إٔبى سيدنا ؿبمد كعل اهلل تعأبى كصل
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 الصفحة اآلية  ـ
 انثمزج

 369 1 الػم   .1
 402، 369 2 ًكتىابي الى رىٍيبى ًأيًو ىيدنل لًٍلميتًَّقنيى ذىًلكى الٍ   .2
ةى كىفبَّا رىزىقٍػنىاىيٍم يػيٍنًفقيوفى   .3  369 3 الًَّذينى يػيٍؤًمنيوفى بًاٍلغىٍيًب كىييًقيميوفى الصَّبلى
ٍم كىالًَّذينى يػيٍؤًمنيوفى دبىا أيٍنزًؿى إًلىٍيكى كىمىا أيٍنزًؿى ًمٍن قػىٍبًلكى كىبًاآٍلًخرىًة ىي   .4

 ييوًقنيوفى 

4 369 

ٍم كىأيكلىًئكى ىيمي اٍلميٍفًلحيوفى   .5  374، 369 5 أيكلىًئكى عىلىى ىيدنل ًمٍن رىهبًِّ
ا النَّاسي اٍعبيديكا رىبَّكيمي الًَّذم خىلىقىكيٍم كىالًَّذينى ًمٍن قػىٍبًلكيٍم   .6 يىا أىيػ هى

 لىعىلَّكيٍم تػىتػَّقيوفى 

21 337 

ٍن نىٍصربى عىلىى طىعىاـو كىاًحدو أىادٍعي لىنىا رىبَّكى كىًإٍذ قػيٍلتيٍم يىا ميوسىى لى   .7

ا  ًسهى ا كىًقثَّائًهىا كىأيوًمهىا كىعىدى ىبيٍرًٍج لىنىا فبَّا تػيٍنًبتي اأٍلىٍرضي ًمٍن بػىٍقًلهى

يػٍره اٍىًبطيوا  كىبىصىًلهىا قىاؿى أىتىٍستىٍبًدليوفى الًَّذم ىيوى أىٍدٗبى بًالًَّذم ىيوى خى

نىةي ًمٍصرنا أىًإفَّ لى  لَّةي كىاٍلمىٍسكى كيٍم مىا سىأىٍلتيٍم كىضيرًبىٍت عىلىٍيًهمي الذِّ

كىبىاءيكا بًغىضىبو ًمنى اللًَّو ذىًلكى بًأىنػَّهيٍم كىانيوا يىٍكفيريكفى بًآيىاًت اللًَّو 

انيوا يػىٍعتىديكفى   كىيػىٍقتػيليوفى النًَّبيِّنيى بًغىٍيً اغبٍىقِّ ذىًلكى دبىا عىصىٍوا كىكى

61 90 

ًء تػىٍقتػيليوفى أىنٍػفيسىكيٍم كىزبيٍرًجيوفى أىرًيقنا ًمٍنكيٍم ًمٍن   .8 ٍبيَّ أىنٍػتيٍم ىىؤيالى

ٍبًٍ كىاٍلعيٍدكىاًف كىًإٍف يىٍأتيوكيٍم أيسىارىل  ًديىارًًىٍم تىظىاىىريكفى عىلىٍيًهٍم بًاإٍلً

اٍلًكتىاًب  تػيفىاديكىيٍم كىىيوى ؿبيىرَّـه عىلىٍيكيٍم ًإٍخرىاجيهيٍم أىأػىتػيٍؤًمنيوفى بًبػىٍعضً 

كىتىٍكفيريكفى بًبػىٍعضو أىمىا جىزىاءي مىٍن يػىٍفعى ي ذىًلكى ًمٍنكيٍم ًإالَّ ًخٍزمه ُب 

اًب كىمىا اللَّوي  نٍػيىا كىيػىٍوـى اٍلًقيىامىًة يػيرىد كفى ًإٔبى أىشىدِّ اٍلعىذى اغبٍىيىاًة الد 

85 382 
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 بًغىاًأ و عىمَّا تػىٍعمىليوفى 
عبٍىنَّةى ًإالَّ مىٍن كىافى ىيودنا أىٍك نىصىارىل تًٍلكى كىقىاليوا لىٍن يىٍدخي ى ا  .9

اتيوا بػيٍرىىانىكيٍم ًإٍف كيٍنتيٍم صىاًدًقنيى   أىمىانًيػ هيٍم قيٍ  ىى

111 52 

ليوىنَّكيٍم ًبشىٍيءو ًمنى اػبٍىٍوًؼ كىاعبٍيوًع كىنػىٍقصو ًمنى اأٍلىٍموىاًؿ   .10 كىلىنىبػٍ

 صَّاًبرًينى كىاأٍلىنٍػفيًس كىالثَّمىرىاًت كىبىشًِّر ال

155 64 ،128 

 129، 128 156 الًَّذينى ًإذىا أىصىابػىتػٍهيٍم ميًصيبىةه قىاليوا ًإنَّا لًلًَّو كىًإنَّا إًلىٍيًو رىاًجعيوفى   .11
ٍم كىرىضٍبىةه كىأيكلىًئكى ىيمي اٍلميٍهتىديكفى   .12 ، 128، 66 157 أيكلىًئكى عىلىٍيًهٍم صىلىوىاته ًمٍن رىهبًِّ

129 
 67 163 إًلىوه كىاًحده الى ًإلىوى ًإالَّ ىيوى الرَّضٍبىني الرًَّحيمي  كىًإؽبىيكيمٍ   .13
اًر   .14 ًؼ اللٍَّيً  كىالنػَّهى ٍلًق السَّمىوىاًت كىاأٍلىٍرًض كىاٍخًتبلى ًإفَّ ُب خى

كىاٍلفيٍلًك الَّ ًي ذبىٍرًم ُب اٍلبىٍحًر دبىا يػىنػٍفىعي النَّاسى كىمىا أىنٍػزىؿى اللَّوي ًمنى 

ٍن مىاءو أىأىٍحيىا بًًو اأٍلىٍرضى بػىٍعدى مىٍوهًتىا كىبىثَّ ًأيهىا ًمٍن كي ِّ السَّمىاًء مً 

دىابَّةو كىتىٍصرًيًف الرِّيىاًح كىالسَّحىاًب اٍلميسىخًَّر بػىنٍيى السَّمىاًء كىاأٍلىٍرًض 

يىاتو لًقىٍوـو يػىٍعًقليوفى   آلى

164 67 

ٍغًرًب كىلىًكنَّ اٍلربَّ لىٍيسى اٍلربَّ أىٍف تػيوىل وا كيجيوىىكيٍم ًقبى ى   .15 اٍلمىٍشرًًؽ كىاٍلمى

ًة كىاٍلًكتىاًب كىالنًَّبيِّنيى كىآتىى  ًئكى مىٍن آمىنى بًاللًَّو كىاٍليػىٍوـً اآٍلًخًر كىاٍلمىبلى

اٍلمىاؿى عىلىى حيبًِّو ذىًكم اٍلقيٍرىبى كىاٍليىتىامىى كىاٍلمىسىاًكنيى كىاٍبنى السًَّبيً  

ةى كىآتىى الزَّكىاةى كىاٍلميوأيوفى كىالسَّائًًلنيى كىُب الرِّ  ـى الصَّبلى قىاًب كىأىقىا

بًعىٍهًدًىٍم ًإذىا عىاىىديكا كىالصَّاًبرًينى ُب اٍلبىٍأسىاًء كىالضَّرَّاًء كىًحنيى 

قيوا كىأيكلىًئكى ىيمي اٍلميتػَّقيوفى   اٍلبىٍأًس أيكلىًئكى الًَّذينى صىدى

177 130 ،131 ،

133 ،373 

رنا اٍلوىًصيَّةي  كيًتبى عىلىٍيكيمٍ   .16 يػٍ ، 29، 24 180ًإذىا حىضىرى أىحىدىكيمي اٍلمىٍوتي ًإٍف تػىرىؾى خى
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ٍيًن كىاأٍلىقٍػرىًبنيى بًاٍلمىٍعريكًؼ حى   471، 200 قاا عىلىى اٍلميتًَّقنيى   لًٍلوىاًلدى
ليونىوي إً   .17 عىوي أىًإمبَّىا ًإشٍبيوي عىلىى الًَّذينى يػيبىدِّ مىا ظبًى فَّ اللَّوى أىمىٍن بىدَّلىوي بػىٍعدى

يعه عىًليمه   ظبًى

181 200 ،202 ،
203 

نػىهيٍم أىبلى ًإٍٍبى عىلىٍيًو   .18 نػىفنا أىٍك ًإشٍبنا أىأىٍصلىحى بػىيػٍ أىمىٍن خىاؼى ًمٍن ميوصو جى

 ًإفَّ اللَّوى غىفيوره رىًحيمه 

182 200 ،202 ،
203 

لىةى الصِّيىاـً الرَّأىثي ًإٔبى ًنسىاًئكيٍم ىينَّ   .19 لًبىاسه لىكيٍم  أيًح َّ لىكيٍم لىيػٍ

كىأىنٍػتيٍم لًبىاسه ؽبىينَّ عىًلمى اللَّوي أىنَّكيٍم كيٍنتيٍم زبىٍتىانيوفى أىنٍػفيسىكيٍم أػىتىابى 

تىبى اللَّوي لىكيٍم  عىلىٍيكيٍم كىعىفىا عىٍنكيٍم أىاآٍلفى بىاًشريكىينَّ كىابٍػتػىغيوا مىا كى

ى لىكيمي اػبٍىيٍ  طي اأٍلىبٍػيىضي ًمنى اػبٍىٍيًط كىكيليوا كىاٍشرىبيوا حىىتَّ يػىتىبػىنيَّ

ـى ًإٔبى اللٍَّيً  كىالى تػيبىاًشريكىينَّ  اأٍلىٍسوىًد ًمنى اٍلفىٍجًر ٍبيَّ أىسب وا الصِّيىا

ا   كىأىنٍػتيٍم عىاًكفيوفى ُب اٍلمىسىاًجًد تًٍلكى حيديكدي اللًَّو أىبلى تػىٍقرىبيوىى

ي اللَّوي آيىاتًًو لًلنَّاًس لىعىلَّ  ًلكى يػيبػىنيِّ  هيٍم يػىتػَّقيوفى كىذى

187 68 

نىكيٍم بًاٍلبىاًطً  كىتيٍدليوا هًبىا ًإٔبى اغبٍيكَّاـً   .20 كىالى تىٍأكيليوا أىٍموىالىكيٍم بػىيػٍ

ٍبًٍ كىأىنٍػتيٍم تػىٍعلىميوفى   لًتىٍأكيليوا أىرًيقنا ًمٍن أىٍموىاًؿ النَّاًس بًاإٍلً

188 68 ،69 ،

281 ،282 
ًبيً  اللًَّو كى   .21 ًة كىأىٍحًسنيوا كىأىٍنًفقيوا ُب سى الى تػيٍلقيوا بًأىٍيًديكيٍم ًإٔبى التػٍَّهليكى

ب  اٍلميٍحًسًننيى   ًإفَّ اللَّوى وبًي

195 375 

ا اٍستػىٍيسىرى ًمنى اؽٍبىٍدًم   .22 كىأىسب وا اغبٍىجَّ كىاٍلعيٍمرىةى لًلًَّو أىًإٍف أيٍحًصٍرًبيٍ أىمى

ليغى اؽٍبىدٍ  لَّوي أىمىٍن كىافى ًمٍنكيٍم كىالى ربىًٍلقيوا ريءيكسىكيٍم حىىتَّ يػىبػٍ مي ؿبًى

قىةو أىٍك  مىرًيضنا أىٍك بًًو أىذنل ًمٍن رىٍأًسًو أىًفٍديىةه ًمٍن ًصيىاـو أىٍك صىدى

ا اٍستػىٍيسىرى ًمٍن  نيسيكو أىًإذىا أىًمٍنتيٍم أىمىٍن سبىىتَّعى بًاٍلعيٍمرىًة ًإٔبى اغبٍىجِّ أىمى

ـي ثىبلى  ٍد أىًصيىا ٍن ٓبٍى هبًى بػٍعىةو ًإذىا اؽٍبىٍدًم أىمى ثىًة أىيَّاـو ُب اغبٍىجِّ كىسى

196 349 
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ٍن ٓبٍى يىكيٍن أىٍىليوي حىاًضرًم  ٍعتيٍم تًٍلكى عىشىرىةه كىاًملىةه ذىًلكى ًلمى رىجى

 اٍلمىٍسًجًد اغبٍىرىاـً كىاتػَّقيوا اللَّوى كىاٍعلىميوا أىفَّ اللَّوى شىًديدي اٍلًعقىاًب 
مىٍن أػىرىضى ًأيًهنَّ اغبٍىجَّ أىبلى رىأىثى كىالى اغبٍىج  أىٍشهيره مىٍعليومىاته أى   .23

ٍيو يػىٍعلىٍموي اللَّوي  اؿى ُب اغبٍىجِّ كىمىا تػىٍفعىليوا ًمٍن خى أيسيوؽى كىالى ًجدى

رى الزَّاًد التػٍَّقوىل كىاتػَّقيوًف يىا أيكٕب اأٍلىٍلبىاًب  يػٍ  كىتػىزىكَّديكا أىًإفَّ خى

197 71 ،275 

أىٍف تػىٍبتػىغيوا أىٍضبلن ًمٍن رىبِّكيٍم أىًإذىا أىأىٍضتيٍم ًمٍن  لىٍيسى عىلىٍيكيٍم جينىاحه   .24

اكيٍم  ٍشعىًر اغبٍىرىاـً كىاذٍكيريكهي كىمىا ىىدى عىرىأىاتو أىاذٍكيريكا اللَّوى ًعٍندى اٍلمى

 كىًإٍف كيٍنتيٍم ًمٍن قػىٍبًلًو لىًمنى الضَّالِّنيى 

198 38 

ٍيًن يىٍسأىليونىكى مىاذىا يػيٍنًفقيوفى قيٍ  مىا   .25 ٍيو أىًلٍلوىاًلدى أىنٍػفىٍقتيٍم ًمٍن خى

ٍيو  كىاأٍلىقٍػرىًبنيى كىاٍليىتىامىى كىاٍلمىسىاًكنًي كىاٍبًن السًَّبيً  كىمىا تػىٍفعىليوا ًمٍن خى

 أىًإفَّ اللَّوى بًًو عىًليمه 

215 625 ،467 ،

470 ،471 

ا ًإٍٍبه   .26 ٍيًسًر قيٍ  ًأيًهمى كىًبيه كىمىنىاًأعي لًلنَّاًس   يىٍسأىليونىكى عىًن اػبٍىٍمًر كىاٍلمى

كىًإشٍبيهيمىا أىٍكبػىري ًمٍن نػىٍفًعًهمىا كىيىٍسأىليونىكى مىاذىا يػيٍنًفقيوفى قيً  اٍلعىٍفوى  

ي اللَّوي لىكيمي اآٍليىاًت لىعىلَّكيٍم تػىتػىفىكَّريكفى  ًلكى يػيبػىنيِّ  كىذى

219 472 ،473 ،

220 ،473 

ثىةى قػيريكءو كىالى وبًى   ؽبىينَّ أىٍف كىاٍلميطىلَّقىاتي يػىتػىرىبٍَّصنى بًأىنػٍ   .27 فيًسًهنَّ ثىبلى

اًمًهنَّ ًإٍف كينَّ يػيٍؤًمنَّ بًاللًَّو كىاٍليػىٍوـً  يىٍكتيٍمنى مىا خىلىقى اللَّوي ُب أىٍرحى

ا كىؽبىينَّ  حن اآٍلًخًر كىبػيعيولىتػيهينَّ أىحىق  ًبرىدًِّىنَّ ُب ذىًلكى ًإٍف أىرىاديكا ًإٍصبلى

ٍعريكًؼ كىلًلرِّجىاًؿ عىلىٍيًهنَّ دىرىجىةه كىاللَّوي عىزًيزه ًمٍث ي الًَّذم  عىلىٍيًهنَّ بًاٍلمى

 حىًكيمه 

228 404 

ؽي مىرَّتىاًف أىًإٍمسىاؾه دبىٍعريكؼو أىٍك تىٍسرًيحه بًًإٍحسىافو كىالى وبًى     .28 الطَّبلى

ٍيئنا ًإالَّ أىٍف ىبىى  ا لىكيٍم أىٍف تىٍأخيذيكا فبَّا آتػىٍيتيميوىينَّ شى اأىا أىالَّ ييًقيمى

229 244 ،247 
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ا  حيديكدى اللًَّو أىًإٍف ًخٍفتيٍم أىالَّ ييًقيمىا حيديكدى اللًَّو أىبلى جينىاحى عىلىٍيًهمى

ا كىمىٍن يػىتػىعىدَّ حيديكدى  ًأيمىا اأٍػتىدىٍت بًًو تًٍلكى حيديكدي اللًَّو أىبلى تػىٍعتىديكىى

 اللًَّو أىأيكلىًئكى ىيمي الظَّاًلميوفى 
ٍن أىرىادى أىٍف ييًتمَّ كى   .29 ٍولىنٍيً كىاًملىنٍيً ًلمى دىىينَّ حى اٍلوىاًلدىاتي يػيٍرًضٍعنى أىٍكالى

ٍعريكًؼ الى  ٍوليوًد لىوي ًرٍزقػيهينَّ كىًكٍسوىتػيهينَّ بًاٍلمى الرَّضىاعىةى كىعىلىى اٍلمى

ةه ًبوىلىًدىىا كىالى مىوٍ  ليوده لىوي تيكىلَّفي نػىٍفسه ًإالَّ كيٍسعىهىا الى تيضىارَّ كىاًلدى

ًبوىلىًدًه كىعىلىى اٍلوىاًرًث ًمٍث ي ذىًلكى أىًإٍف أىرىادىا ًأصىاالن عىٍن تػىرىاضو 

ا كىتىشىاكيرو أىبلى جينىاحى عىلىٍيًهمىا كىًإٍف أىرىٍدًبيٍ أىٍف تىٍستػىٍرًضعيوا  ًمنػٍهيمى

دىكيٍم أىبلى جينىاحى عىلىٍيكيٍم ًإذىا سىلٍَّمتيٍم مىا آتػىٍيتيٍم بًالٍ  ٍعريكًؼ أىٍكالى مى

 كىاتػَّقيوا اللَّوى كىاٍعلىميوا أىفَّ اللَّوى دبىا تػىٍعمىليوفى بىًصيه 

233 274 ،276 ،

277 ،278 

الى جينىاحى عىلىٍيكيٍم ًإٍف طىلٍَّقتيمي النِّسىاءى مىا ٓبٍى سبىىس وىينَّ أىٍك تػىٍفرًضيوا   .30

ريهي  ريهي  ؽبىينَّ أىرًيضىةن كىمىتػِّعيوىينَّ عىلىى اٍلميوًسًع قىدى كىعىلىى اٍلميٍقرتً قىدى

 مىتىاعنا بًاٍلمىٍعريكًؼ حىقاا عىلىى اٍلميٍحًسًننيى 

236 262 

كىًإٍف طىلٍَّقتيميوىينَّ ًمٍن قػىٍبً  أىٍف سبىىس وىينَّ كىقىٍد أػىرىٍضتيٍم ؽبىينَّ أىرًيضىةن   .31

ةي أىًنٍصفي مىا أػىرىٍضتيٍم ًإالَّ أىٍف يػىٍعفيوفى أىٍك يػىٍعفيوى الًَّذم بًيى  ًدًه عيٍقدى

نىكيٍم ًإفَّ  النِّكىاًح كىأىٍف تػىٍعفيوا أىقٍػرىبي لًلتػٍَّقوىل كىالى تػىٍنسىويا اٍلفىٍض ى بػىيػٍ

 اللَّوى دبىا تػىٍعمىليوفى بىًصيه 

237 262 ،265 ،

267 ،329 

مىٍن ذىا الًَّذم يػيٍقًرضي اللَّوى قػىٍرضنا حىسىننا أػىييضىاًعفىوي لىوي أىٍضعىاأنا    .32

ًثيىةن  ًإلىٍيًو تػيٍرجىعيوفى كى  كىاللَّوي يػىٍقًبضي كىيػىٍبسيطي كى

245 134 ،376 

أىٓبٍى تػىرى ًإٔبى اٍلمىؤلىً ًمٍن بىيًن ًإٍسرىائًي ى ًمٍن بػىٍعًد ميوسىى ًإٍذ قىاليوا لًنىيبٍّ   .33

ٍيتيٍم ًإٍف   ٍ  عىسى ًبيً  اللًَّو قىاؿى ىى ا نػيقىاًتٍ  ُب سى ؽبىيمي ابٍػعىٍث لىنىا مىًلكن

246 148 
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عىلىٍيكيمي اٍلًقتىاؿي أىالَّ تػيقىاتًليوا قىاليوا كىمىا لىنىا أىالَّ نػيقىاًت ى ُب كيًتبى 

ًبيً  اللًَّو كىقىٍد أيٍخرًٍجنىا ًمٍن ًديىارًنىا كىأىبٍػنىائًنىا أػىلىمَّا كيًتبى عىلىٍيًهمي  سى

هيٍم كىاللَّوي عىًليمه بىالظَّاًلًمنيى   اٍلًقتىاؿي تػىوىلٍَّوا ًإالَّ قىًليبلن ًمنػٍ
ا قىاليوا أىٗبَّ   .34 كىقىاؿى ؽبىيٍم نىًبيػ هيٍم ًإفَّ اللَّوى قىٍد بػىعىثى لىكيٍم طىاليوتى مىًلكن

نىا كىكبىٍني أىحىق  بًاٍلميٍلًك ًمٍنوي كىٓبٍى يػيٍؤتى سىعىةن  يىكيوفي لىوي اٍلميٍلكي عىلىيػٍ

هي بىٍسطىةن ُب اٍلًعٍلًم ًمنى اٍلمىاًؿ قىاؿى ًإفَّ اللَّوى اٍصطىفىاهي عىلىٍيكيٍم كىزىادى 

وي مىٍن يىشىاءي كىاللَّوي كىاًسعه عىًليمه   كىاعبًٍٍسًم كىاللَّوي يػيٍؤٌب ميٍلكى

247 147 

يىا أىيػ هىا الًَّذينى آمىنيوا أىٍنًفقيوا فبَّا رىزىقٍػنىاكيٍم ًمٍن قػىٍبً  أىٍف يىٍأٌبى يػىٍوـه الى   .35

 كىاٍلكىاًأريكفى ىيمي الظَّاًلميوفى  بػىٍيعه ًأيًو كىالى خيلَّةه كىالى شىفىاعىةه 

254 384 

بَّةو أىنٍػبىتىٍت   .36 ثىً  حى ًبيً  اللًَّو كىمى مىثى ي الًَّذينى يػيٍنًفقيوفى أىٍموىاؽبىيٍم ُب سى

ٍن يىشىاءي  بَّةو كىاللَّوي ييضىاًعفي ًلمى سىٍبعى سىنىاًب ى ُب كي ِّ سيٍنبػيلىةو ًمائىةي حى

 كىاللَّوي كىاًسعه عىًليمه 

261 133 ،134 ،

403 ،404 

ًبيً  اللًَّو ٍبيَّ الى يػيٍتًبعيوفى مىا أىنٍػفىقيوا مىناا   .37 الًَّذينى يػيٍنًفقيوفى أىٍموىاؽبىيٍم ُب سى

ٍم كىالى خىٍوؼه عىلىٍيًهٍم كىالى ىيٍم  كىالى أىذنل ؽبىيٍم أىٍجريىيٍم ًعٍندى رىهبًِّ

 وبىٍزىنيوفى 

262 135 

ا الًَّذينى آمىني   .38 الًَّذم يىا أىيػ هى قىاًتكيٍم بًاٍلمىنِّ كىاأٍلىذىل كى وا الى تػيٍبًطليوا صىدى

ثىً   ثػىليوي كىمى يػيٍنًفقي مىالىوي رًئىاءى النَّاًس كىالى يػيٍؤًمني بًاللًَّو كىاٍليػىٍوـً اآٍلًخًر أىمى

ا الى يػىٍقًدريكفى عىلىى  صىٍفوىافو عىلىٍيػًو تػيرىابه أىأىصىابىوي كىاًب ه أػىتػىرىكىوي صىٍلدن

 ٍيءو فبَّا كىسىبيوا كىاللَّوي الى يػىٍهًدم اٍلقىٍوـى اٍلكىاًأرًينى شى 

264 139 ،406 

كىمىثى ي الًَّذينى يػيٍنًفقيوفى أىٍموىاؽبىيمي ابًٍتغىاءى مىٍرضىاًة اللًَّو كىتػىٍثًبيتنا ًمٍن   .39

ا ًضعٍ  نَّةو ًبرىبٍػوىةو أىصىابػىهىا كىاًب ه أىآتىٍت أيكيلىهى ثىً  جى فىنٍيً أىنٍػفيًسًهٍم كىمى

265 137 ،139 ،
407 
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ا كىاًب ه أىطى   كىاللَّوي دبىا تػىٍعمىليوفى بىًصيه   أىًإٍف ٓبٍى ييًصبػٍهى
ٍبتيٍم كىفبَّا أىٍخرىٍجنىا   .40 يىا أىيػ هىا الًَّذينى آمىنيوا أىٍنًفقيوا ًمٍن طىيِّبىاًت مىا كىسى

ٍنًفقيوفى كىلىٍستيٍم لىكيٍم ًمنى اأٍلىٍرًض كىالى تػىيىمَّميوا اػبٍىًبيثى ًمٍنوي تػي 

يده   بًآًخًذيًو ًإالَّ أىٍف تػيٍغًمضيوا ًأيًو كىاٍعلىميوا أىفَّ اللَّوى غىيًن  ضبًى

267 40 ،477 

الشٍَّيطىافي يىًعديكيمي اٍلفىٍقرى كىيىٍأميريكيٍم بًاٍلفىٍحشىاًء كىاللَّوي يىًعديكيٍم مىٍغًفرىةن   .41

  ًمٍنوي كىأىٍضبلن كىاللَّوي كىاًسعه عىًليمه 

268 39 ،410 ،
413 

قىاًت أىًنًعمَّا ًىيى كىًإٍف زبيٍفيوىىا كىتػيٍؤتيوىىا اٍلفيقىرىاءى   .42 ًإٍف تػيٍبديكا الصَّدى

ره لىكيٍم كىييكىفِّري عىٍنكيٍم ًمٍن سىيِّئىاًتكيٍم كىاللَّوي دبىا تػىٍعمىليوفى  يػٍ أػىهيوى خى

ًبيه   خى

271 479 ،480 ،
483 

اىيٍم كى   .43 لىًكنَّ اللَّوى يػىٍهًدم مىٍن يىشىاءي كىمىا تػيٍنًفقيوا ًمٍن لىٍيسى عىلىٍيكى ىيدى

ٍيو أىؤًلىنٍػفيًسكيٍم كىمىا تػيٍنًفقيوفى ًإالَّ ابًٍتغىاءى كىٍجًو اللًَّو كىمىا تػيٍنًفقيوا ًمٍن  خى

ٍيو يػيوىؼَّ إًلىٍيكيٍم كىأىنٍػتيٍم الى تيٍظلىميوفى   خى

272 25 ،483 ،
483 

ًبيً  اللًَّو الى يىٍستىًطيعيوفى ضىٍربنا ُب لًٍلفيقىراًء الًَّذينى أيحٍ   .44 ًصريكا ُب سى

بػيهيمي اعبٍىاًى ي أىٍغًنيىاءى ًمنى التػَّعىف ًف تػىٍعرًأػيهيٍم ًبًسيمىاىيٍم  اأٍلىٍرًض وبىٍسى

ٍيو أىًإفَّ اللَّوى بًًو عىًليمه   الى يىٍسأىليوفى النَّاسى ًإغبٍىاأنا كىمىا تػيٍنًفقيوا ًمٍن خى

273 25 ،487 

بَّطيوي   .45 الًَّذينى يىٍأكيليوفى الرِّبىا الى يػىقيوميوفى ًإالَّ كىمىا يػىقيوـي الًَّذم يػىتىخى

الشٍَّيطىافي ًمنى اٍلمىسِّ ذىًلكى بًأىنػَّهيٍم قىاليوا ًإمبَّىا اٍلبػىٍيعي ًمٍث ي الرِّبىا كىأىحى َّ 

اءىهي مىٍوًعظىةه ًمنٍ  رىبًِّو أىانٍػتػىهىى أػىلىوي مىا  اللَّوي اٍلبػىٍيعى كىحىرَّـى الرِّبىا أىمىٍن جى

ا  سىلىفى كىأىٍمريهي ًإٔبى اللًَّو كىمىٍن عىادى أىأيكلىًئكى أىٍصحىابي النَّاًر ىيٍم ًأيهى

 خىاًلديكفى 

275 310 ،311 ،

312 ،313 ،

314 ،315 ،

316 ،317 ،
318 

ب  كي َّ   .46 قىاًت كىاللَّوي الى وبًي ، 318، 309 276 كىفَّارو أىثًيمو   يبىٍحىقي اللَّوي الرِّبىا كىيػيٍريب الصَّدى
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319 ،320 ،

450 ،451 ،

341 ،352 
اةى   .47 ةى كىآتػىويا الزَّكى ًإفَّ الًَّذينى آمىنيوا كىعىًمليوا الصَّاغبًىاًت كىأىقىاميوا الصَّبلى

ٍم كىالى خىٍوؼه عىلىٍيًهٍم كىالى ىيٍم وبىٍزىنيوفى   ؽبىيٍم أىٍجريىيٍم ًعٍندى رىهبًِّ

277 323 

يػ هىا الًَّذينى آمىنيوا اتػَّقيوا اللَّوى كىذىريكا مىا بىًقيى ًمنى الرِّبىا ًإٍف كيٍنتيٍم يىا أى   .48

 ميٍؤًمًننيى 

278 324 ،325 

أىًإٍف ٓبٍى تػىٍفعىليوا أىٍأذىنيوا حًبىٍربو ًمنى اللًَّو كىرىسيولًًو كىًإٍف تػيٍبتيٍم أػىلىكيٍم   .49

 ٍظلىميوفى ريءيكسي أىٍموىاًلكيٍم الى تىٍظًلميوفى كىالى تي 

279 324 ،325 ،

326 ،328 ،

331 
ره لىكيٍم ًإٍف    .50 يػٍ كىًإٍف كىافى ذيك عيٍسرىةو أػىنىًظرىةه ًإٔبى مىٍيسىرىةو كىأىٍف تىصىدَّقيوا خى

 كيٍنتيٍم تػىٍعلىميوفى 

280 324 ،329 

بىٍت كىاتػَّقيوا يػىٍومنا تػيٍرجىعيوفى ًأيًو ًإٔبى اللًَّو ٍبيَّ تػيوىَبَّ كي   نػىٍفسو مىا كى   .51 سى

 كىىيٍم الى ييٍظلىميوفى 

281 330 

ٍينو ًإٔبى أىجى و ميسىماى أىاٍكتيبيوهي   .52 ايػىٍنتيٍم ًبدى يىا أىيػ هىا الًَّذينى آمىنيوا ًإذىا تىدى

ا  نىكيٍم كىاًتبه بًاٍلعىٍدًؿ كىالى يىٍأبى كىاًتبه أىٍف يىٍكتيبى كىمى كىٍليىٍكتيٍب بػىيػٍ

ييٍمًلً  الًَّذم عىلىٍيًو اغبٍىق  كىٍليىتًَّق اللَّوى رىبَّوي كىالى عىلَّمىوي اللَّوي أػىٍليىٍكتيٍب كىلٍ 

ٍيئنا أىًإٍف كىافى الًَّذم عىلىٍيًو اغبٍىق  سىًفيهنا أىٍك ضىًعيفنا  يػىٍبخىٍس ًمٍنوي شى

أىٍك الى يىٍستىًطيعي أىٍف يبًي َّ ىيوى أػىٍلييٍمًلٍ  كىلًي وي بًاٍلعىٍدًؿ كىاٍستىٍشًهديكا 

ٍينً  اًلكيٍم أىًإٍف ٓبٍى يىكيونىا رىجيلىنٍيً أػىرىجي ه كىاٍمرىأىتىاًف فبٍَّن  شىًهيدى ًمٍن رًجى

انبيىا  انبيىا أػىتيذىكِّرى ًإٍحدى اًء أىٍف تىًض َّ ًإٍحدى تػىٍرضىٍوفى ًمنى الش هىدى

282 355 
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اءي ًإذىا مىا ديعيوا كىالى تىٍسأىميوا أىٍف تىٍكتيبيوهي  اأٍليٍخرىل كىالى يىٍأبى الش هىدى

ـي لًلشَّهىادىًة صىًغين  ًلًو ذىًلكيٍم أىٍقسىطي ًعٍندى اللًَّو كىأىقٍػوى ا أىٍك كًبينا ًإٔبى أىجى

نىكيٍم  كىأىٍدٗبى أىالَّ تػىٍرتىابيوا ًإالَّ أىٍف تىكيوفى ذًبىارىةن حىاًضرىةن تيًديريكنػىهىا بػىيػٍ

ٍعتيٍم كىالى أػىلىٍيسى عىلىٍيكيٍم جينىاحه أالَّ تىٍكتيبيوىىا كىأىٍشًهديكا ًإذىا تػىبىايػى 

ييضىارَّ كىاًتبه كىالى شىًهيده كىًإٍف تػىٍفعىليوا أىًإنَّوي أيسيوؽه ًبكيٍم كىاتػَّقيوا اللَّوى 

 كىيػيعىلِّميكيمي اللَّوي كىاللَّوي ًبكي ِّ شىٍيءو عىًليمه 
اتًبنا أىرًىىافه مىٍقبيوضىةه أىًإفٍ   .53 ديكا كى أىًمنى  كىًإٍف كيٍنتيٍم عىلىى سىفىرو كىٓبٍى ذبًى

نى  أىمىانػىتىوي كىٍليىتًَّق اللَّوى رىبَّوي كىالى  بػىٍعضيكيٍم بػىٍعضنا أػىٍليػيؤىدِّ الًَّذم اٍؤسبًي

ا أىًإنَّوي آًٍبه قػىٍلبيوي كىاللَّوي دبىا تػىٍعمىليوفى  تىٍكتيميوا الشَّهىادىةى كىمىٍن يىٍكتيٍمهى

 عىًليمه 

283 365 

اأٍلىٍرًض كىًإٍف تػيٍبديكا مىا ُب أىنٍػفيًسكيٍم  لًلًَّو مىا ُب السَّمىوىاًت كىمىا ُب   .54

ٍن يىشىاءي كىيػيعىذِّبي مىٍن يىشىاءي  أىٍك زبيٍفيوهي وبيىاًسٍبكيٍم ًبًو اللَّوي أػىيػىٍغًفري ًلمى

 كىاللَّوي عىلىى كي ِّ شىٍيءو قىًديره 

284 367 

 آل عًزاٌ

هيٍم أىٍموىاؽبيي   .55 ديىيٍم ًمنى اللًَّو ًإفَّ الًَّذينى كىفىريكا لىٍن تػيٍغيًنى عىنػٍ ٍم كىالى أىٍكالى

ٍيئنا كىأيكلىًئكى ىيٍم كىقيودي النَّاًر   شى

10 180 

زييِّنى لًلنَّاًس حيب  الشَّهىوىاًت ًمنى النِّسىاًء كىاٍلبىًننيى كىاٍلقىنىاًطًي   .56

كىاغبٍىٍرًث  اٍلميقىٍنطىرىًة ًمنى الذَّىىًب كىاٍلًفضًَّة كىاػبٍىٍيً  اٍلميسىوَّمىًة كىاأٍلىنٍػعىاـً 

هي حيٍسني اٍلمىآًب  نٍػيىا كىاللَّوي ًعٍندى  ذىًلكى مىتىاعي اغبٍىيىاًة الد 

14 182 

ٍم جىنَّاته ذبىٍرًم   .57 قيٍ  أىؤينػىبِّئيكيٍم خبىٍيو ًمٍن ذىًلكيٍم لًلًَّذينى اتػَّقىٍوا ًعٍندى رىهبًِّ

اًلًدينى ًأيهىا كىأىٍزكىاجه ميطى  هَّرىةه كىرًٍضوىافه ًمنى اللًَّو ًمٍن ربىًٍتهىا اأٍلىنٍػهىاري خى

15 185 
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 كىاللَّوي بىًصيه بًاٍلًعبىاًد 
 416 16 الًَّذينى يػىقيوليوفى رىبػَّنىا ًإنػَّنىا آمىنَّا أىاٍغًفٍر لىنىا ذينيوبػىنىا كىًقنىا عىذىابى النَّاًر   .58
تػىٍغًفرًينى الصَّاًبرًينى كىالصَّاًدًقنيى كىاٍلقىانًًتنيى كىاٍلميٍنًفًقنيى كىاٍلميسٍ   .59

اًر   بًاأٍلىٍسحى

17 416 

ب وفى كىمىا تػيٍنًفقيوا ًمٍن شىٍيءو أىًإفَّ   .60 لىٍن تػىنىاليوا اٍلربَّ حىىتَّ تػيٍنًفقيوا فبَّا ربًي

 اللَّوى بًًو عىًليمه 

92 134 ،476 ،
493 

ا الًَّذينى آمىنيوا الى تىٍأكيليوا الرِّبىا أىٍضعىاأنا ميضىاعىفىةن كىا  .61 تػَّقيوا اللَّوى يىا أىيػ هى

 لىعىلَّكيٍم تػيٍفًلحيوفى 

130 333 ،337 ،

341 
 338 131 كىاتػَّقيوا النَّارى الَّ ًي أيًعدٍَّت لًٍلكىاًأرًينى   .62
 338 132 كىأىًطيعيوا اللَّوى كىالرَّسيوؿى لىعىلَّكيٍم تػيٍرضبىيوفى   .63
ا  .64 نَّةو عىٍرضيهى السَّمىوىاتي كىاأٍلىٍرضي  كىسىارًعيوا ًإٔبى مىٍغًفرىةو ًمٍن رىبِّكيٍم كىجى

 أيًعدٍَّت لًٍلميتًَّقنيى 

133 416 

الًَّذينى يػيٍنًفقيوفى ُب السَّرَّاًء كىالضَّرَّاًء كىاٍلكىاًظًمنيى اٍلغىٍيظى كىاٍلعىاًأنيى   .65

ب  اٍلميٍحًسًننيى   عىًن النَّاًس كىاللَّوي وبًي

134 416 

لىميوا أىنٍػفيسىهيٍم ذىكىريكا اللَّوى كىالًَّذينى ًإذىا أػىعىليوا أىاًحشىةن أىٍك ظى   .66

أىاٍستػىٍغفىريكا ًلذينيوهًبًٍم كىمىٍن يػىٍغًفري الذ نيوبى ًإالَّ اللَّوي كىٓبٍى ييًصر كا عىلىى 

 مىا أػىعىليوا كىىيٍم يػىٍعلىميوفى 

135 255 

لىٍت ًمٍن قػىٍبًلًو الر سي ي أىأىًإٍف مىاتى   .67 أىٍك  كىمىا ؿبيىمَّده ًإالَّ رىسيوؿه قىٍد خى

قيًت ى انٍػقىلىٍبتيٍم عىلىى أىٍعقىاًبكيٍم كىمىٍن يػىنػٍقىًلٍب عىلىى عىًقبػىٍيًو أػىلىٍن يىضيرَّ 

ٍيئنا كىسىيىٍجزًم اللَّوي الشَّاًكرًينى   اللَّوى شى

144 4 

 37 172الًَّذينى اٍستىجىابيوا لًلًَّو كىالرَّسيوًؿ ًمٍن بػىٍعًد مىا أىصىابػىهيمي اٍلقىرٍحي لًلًَّذينى   .68
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 وا ًمنػٍهيٍم كىاتػَّقىٍوا أىٍجره عىًظيمه أىٍحسىني 
الًَّذينى قىاؿى ؽبىيمي النَّاسي ًإفَّ النَّاسى قىٍد صبىىعيوا لىكيٍم أىاٍخشىٍوىيٍم   .69

ٍسبػينىا اللَّوي كىنًٍعمى اٍلوىًكي ي   أػىزىادىىيٍم ًإيبىاننا كىقىاليوا حى

173 38 

 و ٓبٍى يبىٍسىٍسهيٍم سيوءه كىاتػَّبػىعيوا رًٍضوىافى أىانٍػقىلىبيوا بًًنٍعمىةو ًمنى اللًَّو كىأىضٍ   .70

 اللًَّو كىاللَّوي ذيك أىٍض و عىًظيمو 

174 36 ،40 

يػٍرنا   .71 َّ الًَّذينى يػىٍبخىليوفى دبىا آتىاىيمي اللَّوي ًمٍن أىٍضًلًو ىيوى خى كىالى وبىٍسىَبى

ليوا ًبًو يػى  ٍوـى اٍلًقيىامىًة كىلًلًَّو ؽبىيٍم بىٍ  ىيوى شىر  ؽبىيٍم سىييطىوَّقيوفى مىا خبًى

ًبيه   ًميىاثي السَّمىوىاًت كىاأٍلىٍرًض كىاللَّوي دبىا تػىٍعمىليوفى خى

180 42 

ٍن   .72 كي   نػىٍفسو ذىائًقىةي اٍلمىٍوًت كىًإمبَّىا تػيوىأػٍَّوفى أيجيورىكيٍم يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة أىمى

نٍػيىا ًإالَّ زيٍحزًحى عىًن النَّاًر كىأيٍدًخ ى اعبٍىنَّةى أػىقىٍد أى  ازى كىمىا اغبٍىيىاةي الد 

 مىتىاعي اٍلغيريكًر 

185 31 

لىويفَّ ُب أىٍموىاًلكيٍم كىأىنٍػفيًسكيٍم كىلىتىٍسمىعينَّ ًمنى الًَّذينى أيكتيوا   .73 لىتيبػٍ

ًثينا كىًإٍف تىٍصربيكا  اٍلًكتىابى ًمٍن قػىٍبًلكيٍم كىًمنى الًَّذينى أىٍشرىكيوا أىذنل كى

 ًإفَّ ذىًلكى ًمٍن عىٍزـً اأٍليميوًر كىتػىتػَّقيوا أى 

186 31 

لىتيبػىيػِّنػينَّوي لًلنَّاًس كىالى  كىًإٍذ أىخىذى اللَّوي ًميثىاؽى الًَّذينى أيكتيوا اٍلًكتىابى   .74

تىٍكتيميونىوي أػىنىبىذيكهي كىرىاءى ظيهيورًًىٍم كىاٍشتػىرىٍكا بًًو شبىىننا قىًليبلن أىًبٍئسى مىا 

 يىٍشتػىريكفى 

187 103 

 انُساء

ةو   .75 يىا أىيػ هىا النَّاسي اتػَّقيوا رىبَّكيمي الًَّذم خىلىقىكيٍم ًمٍن نػىٍفسو كىاًحدى

ًثينا كىًنسىاءن كىاتػَّقيوا اللَّوى  ا رًجىاالن كى ا كىبىثَّ ًمنػٍهيمى ا زىٍكجىهى كىخىلىقى ًمنػٍهى

ـى ًإفَّ اللَّوى كىافى عىلىٍيكيٍم رى  ا  ًقيبنا الًَّذم تىسىاءىليوفى بًًو كىاأٍلىٍرحى

1 219 
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ليوا اػبٍىًبيثى بًالطَّيًِّب كىالى تىٍأكيليوا   .76 كىآتيوا اٍليىتىامىى أىٍموىاؽبىيٍم كىالى تػىتىبىدَّ

ًبينا   أىٍموىاؽبىيٍم ًإٔبى أىٍموىاًلكيٍم ًإنَّوي كىافى حيوبنا كى

2 171 ،221 ،

222 ،233 ،

238 
اٍنًكحيوا مىا طىابى لىكيٍم ًمنى كىًإٍف ًخٍفتيٍم أىالَّ تػيٍقًسطيوا ُب اٍليىتىامىى أى   .77

ةن أىٍك مىا  ثى كىريبىاعى أىًإٍف ًخٍفتيٍم أىالَّ تػىٍعًدليوا أػىوىاًحدى النِّسىاًء مىثٍػنى كىثيبلى

 مىلىكىٍت أىيٍبىانيكيٍم ذىًلكى أىٍدٗبى أىالَّ تػىعيوليوا 

3 223 

ٍن شىٍيءو ًمٍنوي نػىٍفسنا كىآتيوا النِّسىاءى صىديقىاهًتًنَّ كًبٍلىةن أىًإٍف ًطٍَبى لىكيٍم عى   .78

ًنيئنا مىرًيئنا   أىكيليوهي ىى

4 238 ،240 ،

243 ،247 
كىالى تػيٍؤتيوا الس فىهىاءى أىٍموىالىكيمي الَّ ًي جىعى ى اللَّوي لىكيٍم ًقيىامنا كىاٍرزيقيوىيٍم   .79

 ًأيهىا كىاٍكسيوىيٍم كىقيوليوا ؽبىيٍم قػىٍوالن مىٍعريكأنا 

5 33 

ا كىابٍػتػىليوا اٍليىتى   .80 هيٍم ريٍشدن امىى حىىتَّ ًإذىا بػىلىغيوا النِّكىاحى أىًإٍف آنىٍستيٍم ًمنػٍ

ارنا أىٍف يىٍكبػىريكا كىمىٍن   أىاٍدأػىعيوا إًلىٍيًهٍم أىٍموىاؽبىيٍم كىالى تىٍأكيليوىىا ًإٍسرىاأنا كىًبدى

أىًإذىا كىافى غىًنياا أػىٍليىٍستػىٍعًفٍف كىمىٍن كىافى أىًقينا أػىٍليىٍأكيٍ  بًاٍلمىٍعريكًؼ 

 دىأػىٍعتيٍم ًإلىٍيًهٍم أىٍموىاؽبىيٍم أىأىٍشًهديكا عىلىٍيًهٍم كىكىفىى بًاللًَّو حىًسيبنا 

6 33 ،225 ،

212 ،228 ،
233 

اًف كىاأٍلىقٍػرىبيوفى كىلًلنِّسىاًء نىًصيبه فبَّا   .81 لًلرِّجىاًؿ نىًصيبه فبَّا تػىرىؾى اٍلوىاًلدى

اًف كىاأٍلىقٍػرىبيوفى فبَّ  ثػيرى نىًصيبنا مىٍفريكضنا تػىرىؾى اٍلوىاًلدى  ا قى َّ ًمٍنوي أىٍك كى

7 20 

ةى أيكليو اٍلقيٍرىبى كىاٍليىتىامىى كىاٍلمىسىاًكنيي أىاٍرزيقيوىيٍم   .82 كىًإذىا حىضىرى اٍلًقٍسمى

 ًمٍنوي كىقيوليوا ؽبىيٍم قػىٍوالن مىٍعريكأنا 

8 209 

ٍلًفًهٍم ذيرِّ   .83 يَّةن ًضعىاأنا خىاأيوا عىلىٍيًهٍم كىٍليىٍخشى الًَّذينى لىٍو تػىرىكيوا ًمٍن خى

ا   أػىٍليىتػَّقيوا اللَّوى كىٍليػىقيوليوا قػىٍوالن سىًديدن

9 210 

ا ًإمبَّىا يىٍأكيليوفى ُب بيطيوهًنًٍم   .84  233، 211 10ًإفَّ الًَّذينى يىٍأكيليوفى أىٍموىاؿى اٍليىتىامىى ظيٍلمن
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 نىارنا كىسىيىٍصلىٍوفى سىًعينا 
ًر ًمٍث ي حىظِّ اأٍلينٍػثػىيػىنٍيً أىًإٍف كينَّ  ييوًصيكيمي اللَّوي   .85 دًكيٍم لًلذَّكى ُب أىٍكالى

ةن أػىلىهىا  ًنسىاءن أػىٍوؽى اثٍػنىتػىنٍيً أػىلىهينَّ ثػيليثىا مىا تػىرىؾى كىًإٍف كىانىٍت كىاًحدى

هيمىا الس ديسي فبَّا تػىرىؾى ًإٍف كىافى لىوي  النٍِّصفي كىأًلىبػىوىٍيًو ًلكي ِّ كىاًحدو ًمنػٍ

ده أىًإٍف ٓبٍى يىكيٍن لىوي كىلىده كىكىرًثىوي أىبػىوىاهي أىؤًليمًِّو الثػ ليثي أىًإٍف كىافى لىوي كىلى 

ًإٍخوىةه أىؤًليمًِّو الس ديسي ًمٍن بػىٍعًد كىًصيَّةو ييوًصي هًبىا أىٍك دىٍينو آبىاؤيكيٍم 

ًمنى اللًَّو ًإفَّ  كىأىبٍػنىاؤيكيٍم الى تىٍدريكفى أىيػ هيٍم أىقٍػرىبي لىكيٍم نػىٍفعنا أىرًيضىةن 

ا   اللَّوى كىافى عىًليمنا حىًكيمن

11 212 ،213 ،

350 ،352 ،

353 ،354 ،
356 

كىلىكيٍم ًنٍصفي مىا تػىرىؾى أىٍزكىاجيكيٍم ًإٍف ٓبٍى يىكيٍن ؽبىينَّ كىلىده أىًإٍف كىافى   .86

نيى هًبىا أىٍك ؽبىينَّ كىلىده أػىلىكيمي الر بيعي فبَّا تػىرىٍكنى ًمٍن بػىٍعًد كىًصيَّةو ييوصً 

دىٍينو كىؽبىينَّ الر بيعي فبَّا تػىرىٍكتيٍم ًإٍف ٓبٍى يىكيٍن لىكيٍم كىلىده أىًإٍف كىافى لىكيٍم 

كىلىده أػىلىهينَّ الث ميني فبَّا تػىرىٍكتيٍم ًمٍن بػىٍعًد كىًصيَّةو تيوصيوفى هًبىا أىٍك دىٍينو 

لىةن أىًك اٍمرىأىةه  كىلىوي أىخه أىٍك أيٍخته أىًلكي ِّ  كىًإٍف كىافى رىجي ه ييورىثي كىبلى

ا الس ديسي أىًإٍف كىانيوا أىٍكثػىرى ًمٍن ذىًلكى أػىهيٍم شيرىكىاءي ُب  هيمى كىاًحدو ًمنػٍ

رى ميضىارٍّ كىًصيَّةن ًمنى  الثػ ليًث ًمٍن بػىٍعًد كىًصيَّةو ييوصىى هًبىا أىٍك دىٍينو غىيػٍ

ًليمه   اللًَّو كىاللَّوي عىًليمه حى

12 215 ،350، 
357 

تًٍلكى حيديكدي اللًَّو كىمىٍن ييًطًع اللَّوى كىرىسيولىوي ييٍدًخٍلوي جىنَّاتو ذبىٍرًم   .87

اًلًدينى ًأيهىا كىذىًلكى اٍلفىٍوزي اٍلعىًظيمي   ًمٍن ربىًٍتهىا اأٍلىنٍػهىاري خى

13 215 

الً   .88 ا كىمىٍن يػىٍعًص اللَّوى كىرىسيولىوي كىيػىتػىعىدَّ حيديكدىهي ييٍدًخٍلوي نىارنا خى ا ًأيهى دن

 كىلىوي عىذىابه ميًهنيه 

14 215 

ٌب يىٍأًتنيى اٍلفىاًحشىةى ًمٍن ًنسىاًئكيٍم أىاٍستىٍشًهديكا عىلىٍيًهنَّ أىٍربػىعىةن   .89  255 15كىالبلَّ
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ًمٍنكيٍم أىًإٍف شىًهديكا أىأىٍمًسكيوىينَّ ُب اٍلبػيييوًت حىىتَّ يػىتػىوىأَّاىينَّ 

 سىًبيبلن اٍلمىٍوتي أىٍك هبىٍعى ى اللَّوي ؽبىينَّ 
ا الًَّذينى آمىنيوا الى وبًى   لىكيٍم أىٍف تىرًثيوا النِّسىاءى كىٍرىنا كىالى   .90 يىا أىيػ هى

بيوا بًبػىٍعًض مىا آتػىٍيتيميوىينَّ ًإالَّ أىٍف يىٍأًتنيى بًفىاًحشىةو  تػىٍعضيليوىينَّ لًتىٍذىى

ميوىينَّ أػىعىسىى أىٍف تىٍكرىىيوا ميبػىيػِّنىةو كىعىاًشريكىينَّ بًاٍلمىٍعريكًؼ أىًإٍف كىرًٍىتي 

ًثينا  يػٍرنا كى ٍيئنا كىهبىٍعى ى اللَّوي ًأيًو خى  شى

19 251 ،253 ،
256 

اىينَّ ًقٍنطىارنا أىبلى   .91 اؿى زىٍكجو مىكىافى زىٍكجو كىآتػىٍيتيٍم ًإٍحدى كىًإٍف أىرىٍدًبيي اٍسًتٍبدى

ٍيئنا أىتىٍأخيذيكنىوي بػيٍهتىاننا كىإً   شٍبنا ميًبيننا تىٍأخيذيكا ًمٍنوي شى

20 251 ،264 

كىكىٍيفى تىٍأخيذيكنىوي كىقىٍد أىٍأضىى بػىٍعضيكيٍم ًإٔبى بػىٍعضو كىأىخىٍذفى ًمٍنكيٍم   .92

 ًميثىاقنا غىًليظنا 

21 262 ،264 

كىالى تػىٍنًكحيوا مىا نىكىحى آبىاؤيكيٍم ًمنى النِّسىاًء ًإالَّ مىا قىٍد سىلىفى ًإنَّوي    .93

 ا كىسىاءى سىًبيبلن كىافى أىاًحشىةن كىمىٍقتن 

22 255 

كىاٍلميٍحصىنىاتي ًمنى النِّسىاًء ًإالَّ مىا مىلىكىٍت أىيٍبىانيكيٍم ًكتىابى اللًَّو   .94

عىلىٍيكيٍم كىأيًح َّ لىكيٍم مىا كىرىاءى ذىًلكيٍم أىٍف تػىٍبتػىغيوا بًأىٍموىاًلكيٍم ؿبيًٍصًننيى 

ا اٍستىٍمتػىٍعتيٍم ًبًو ًمنػٍ  هينَّ أىآتيوىينَّ أيجيورىىينَّ أىرًيضىةن غىيػٍرى ميسىاًأًحنيى أىمى

ا تػىرىاضىٍيتيٍم بًًو ًمٍن بػىٍعًد اٍلفىرًيضىًة ًإفَّ اللَّوى   كىالى جينىاحى عىلىٍيكيٍم ًأيمى

 كىافى عىًليمنا حىًكيمنا 

24 74 ،241 ،

242 ،243 

نىاًت كىمىٍن ٓبٍى يىٍستىًطٍع ًمٍنكيٍم طىٍوالن أىٍف يػىٍنًكحى اٍلميٍحصىنىاًت اٍلميٍؤمً   .95

أىًممَّا مىلىكىٍت أىيٍبىانيكيٍم ًمٍن أػىتػىيىاًتكيمي اٍلميٍؤًمنىاًت كىاللَّوي أىٍعلىمي 

بًًإيبىاًنكيٍم بػىٍعضيكيٍم ًمٍن بػىٍعضو أىاٍنًكحيوىينَّ بًًإٍذًف أىٍىًلًهنَّ كىآتيوىينَّ 

اتً  ٍعريكًؼ ؿبيٍصىنىاتو غىيػٍرى ميسىاًأحىاتو كىالى ميتًَّخذى  أيجيورىىينَّ بًاٍلمى

25 74 ،75 ،76 
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افو أىًإذىا أيٍحًصنَّ أىًإٍف أىتػىنٍيى ًبفىاًحشىةو أػىعىلىٍيًهنَّ ًنٍصفي مىا عىلىى  أىٍخدى

اًب ذىًلكى ًلمىٍن خىًشيى اٍلعىنىتى ًمٍنكيٍم كىأىٍف  اٍلميٍحصىنىاًت ًمنى اٍلعىذى

يػٍره لىكيٍم كىاللَّوي غىفيوره رىًحيمه   تىٍصربيكا خى
ا الًَّذينى   .96 نىكيٍم بًاٍلبىاًطً  ًإالَّ أىٍف  يىا أىيػ هى آمىنيوا الى تىٍأكيليوا أىٍموىالىكيٍم بػىيػٍ

تىكيوفى ذًبىارىةن عىٍن تػىرىاضو ًمٍنكيٍم كىالى تػىٍقتػيليوا أىنٍػفيسىكيٍم ًإفَّ اللَّوى كىافى 

ا   ًبكيٍم رىًحيمن

29 34 ،286 ،
287 

افً   .97 ٍت  كىًلكي ٍّ جىعىٍلنىا مىوىإبى فبَّا تػىرىؾى اٍلوىاًلدى كىاأٍلىقٍػرىبيوفى كىالًَّذينى عىقىدى

ا   أىيٍبىانيكيٍم أىآتيوىيٍم نىًصيبػىهيٍم ًإفَّ اللَّوى كىافى عىلىى كي ِّ شىٍيءو شىًهيدن

33 216 

الرِّجىاؿي قػىوَّاميوفى عىلىى النِّسىاًء دبىا أىضَّ ى اللَّوي بػىٍعضىهيٍم عىلىى بػىٍعضو   .98

اًأظىاته لًٍلغىٍيًب دبىا كىدبىا أىنٍػفىقيوا ًمٍن أىٍموىاؽبًً  ٍم أىالصَّاغبًىاتي قىانًتىاته حى

ٌب زبىىاأيوفى نيشيوزىىينَّ أىًعظيوىينَّ كىاٍىجيريكىينَّ ُب  حىًفظى اللَّوي كىالبلَّ

اٍلمىضىاًجًع كىاٍضرًبيوىينَّ أىًإٍف أىطىٍعنىكيٍم أىبلى تػىبػٍغيوا عىلىٍيًهنَّ سىًبيبلن ًإفَّ 

ًبينا اللَّوى كىافى عىًلياا    كى

34 77 

ٍيًن ًإٍحسىاننا كىًبًذم   .99 ٍيئنا كىبًاٍلوىاًلدى كىاٍعبيديكا اللَّوى كىالى تيٍشرًكيوا بًًو شى

اٍلقيٍرىبى كىاٍليىتىامىى كىاٍلمىسىاًكنًي كىاعبٍىاًر ًذم اٍلقيٍرىبى كىاعبٍىاًر اعبٍينيًب 

انيكيٍم ًإفَّ اللَّوى الى كىالصَّاًحًب بًاعبٍىٍنًب كىاٍبًن السًَّبيً  كىمىا مىلىكىٍت أىيٍبى 

ب  مىٍن كىافى ـبيٍتىاالن أىخيورنا   وبًي

36 439 

الًَّذينى يػىٍبخىليوفى كىيىٍأميريكفى النَّاسى بًاٍلبيٍخً  كىيىٍكتيميوفى مىا آتىاىيمي اللَّوي   .100

ابنا ميًهيننا   ًمٍن أىٍضًلًو كىأىٍعتىٍدنىا لًٍلكىاًأرًينى عىذى

37 42 ،439 ،

441 ،466 
الًَّذينى يػيٍنًفقيوفى أىٍموىاؽبىيٍم رًئىاءى النَّاًس كىالى يػيٍؤًمنيوفى بًاللًَّو كىالى بًاٍليػىٍوـً كى   .101

 اآٍلًخًر كىمىٍن يىكيًن الشٍَّيطىافي لىوي قىرًيننا أىسىاءى قىرًيننا 

38 439 
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ا رىزىقػىهيمي اللَّوي كىمىاذىا عىلىٍيًهٍم لىٍو آمىنيوا بًاللًَّو كىاٍليػىٍوـً اآٍلًخًر كىأىنٍػفىقيوا فبَّ   .102

ا   كىكىافى اللَّوي هًبًٍم عىًليمن

39 443 

ًإفَّ اللَّوى الى يىٍظًلمي ًمثٍػقىاؿى ذىرَّةو كىًإٍف تىكي حىسىنىةن ييضىاًعٍفهىا كىيػيٍؤًت   .103

ا  ٍنوي أىٍجرنا عىًظيمن  ًمٍن لىدي

40 439 

أىفٍ   .104 نىوي  كىلىًئٍن أىصىابىكيٍم أىٍض ه ًمنى اللًَّو لىيػىقيولىػنَّ كى نىكيٍم كىبػىيػٍ ٓبٍى تىكيٍن بػىيػٍ

 مىوىدَّةه يىا لىٍيتىيًن كيٍنتي مىعىهيٍم أىأىأيوزى أػىٍوزنا عىًظيمنا 

73 38 

يىا أىيػ هىا الًَّذينى آمىنيوا الى تػىتًَّخذيكا اٍلكىاًأرًينى أىٍكلًيىاءى ًمٍن ديكًف   .105

 سيٍلطىاننا ميًبيننا  اٍلميٍؤًمًننيى أىتيرًيديكفى أىٍف ذبىٍعىليوا لًلًَّو عىلىٍيكيمٍ 

144 422 

أىًبظيٍلمو ًمنى الًَّذينى ىىاديكا حىرٍَّمنىا عىلىٍيًهٍم طىيِّبىاتو أيًحلٍَّت ؽبىيٍم   .106

ًثينا  ًبيً  اللًَّو كى ًىٍم عىٍن سى  كىًبصىدِّ

160 346 

ً  كىأىٍخًذًىمي الرِّبىا كىقىٍد نػيهيوا عىٍنوي كىأىٍكًلًهٍم أىٍموىاؿى النَّاًس بًاٍلبىاطً   .107

ابنا أىلًيمنا  هيٍم عىذى  كىأىٍعتىٍدنىا لًٍلكىاًأرًينى ًمنػٍ

161 346 

لىًة ًإًف اٍمريؤه ىىلىكى لىٍيسى لىوي   .108 يىٍستػىٍفتيونىكى قيً  اللَّوي يػيٍفًتيكيٍم ُب اٍلكىبلى

كىلىده كىلىوي أيٍخته أػىلىهىا ًنٍصفي مىا تػىرىؾى كىىيوى يىرًثػيهىا ًإٍف ٓبٍى يىكيٍن ؽبىىا 

ا الثػ ليثىاًف فبَّا تػىرىؾى كىًإٍف كىانيوا ًإٍخوىةن كىلىده أى  انػىتىا اثٍػنىتػىنٍيً أػىلىهيمى ًإٍف كى

ي اللَّوي لىكيٍم أىٍف  ًر ًمٍث ي حىظِّ اأٍلينٍػثػىيػىنٍيً يػيبػىنيِّ رًجىاالن كىًنسىاءن أىًللذَّكى

 تىًضل وا كىاللَّوي ًبكي ِّ شىٍيءو عىًليمه 

176 216 ،219 

 انًائدج

ـى كىالى يىا أىيػ    .109 ل وا شىعىائًرى اللًَّو كىالى الشٍَّهرى اغبٍىرىا هىا الًَّذينى آمىنيوا الى ربًي

ـى يػىٍبتػىغيوفى أىٍضبلن ًمٍن  ًئدى كىالى آمِّنيى اٍلبػىٍيتى اغبٍىرىا اؽٍبىٍدمى كىالى اٍلقىبلى

لىٍلتيٍم أىاٍصطىاديكا كىالى هبىٍرًمىنَّكيٍم شىنى  ٍم كىرًٍضوىاننا كىًإذىا حى آفي قػىٍوـو أىٍف رىهبًِّ

2 39 



 فهرس اٌَاث

445 

 

 الصفحة اآلية  ـ

ٍسًجًد اغبٍىرىاـً أىٍف تػىٍعتىديكا كىتػىعىاكىنيوا عىلىى اٍلربِّ  صىد ككيٍم عىًن اٍلمى

ٍبًٍ كىاٍلعيٍدكىاًف كىاتػَّقيوا اللَّوى ًإفَّ اللَّوى  كىالتػٍَّقوىل كىالى تػىعىاكىنيوا عىلىى اإٍلً

 شىًديدي اٍلًعقىاًب 
هيمي اثٍػينىٍ عىشىرى نىًقيبنا كىلىقىٍد أىخىذى اللَّوي ًميثىاؽى   .110 بىيًن ًإٍسرىائًي ى كىبػىعىثٍػنىا ًمنػٍ

ةى كىآتػىٍيتيمي الزَّكىاةى كىآمىٍنتيٍم  كىقىاؿى اللَّوي ًإ٘بِّ مىعىكيٍم لىًئٍن أىقىٍمتيمي الصَّبلى

يكىفِّرىفَّ عىٍنكيٍم  ًبريسيًلي كىعىزٍَّرسبييوىيٍم كىأىقٍػرىٍضتيمي اللَّوى قػىٍرضنا حىسىننا ألى

يٍدًخلىنَّكيٍم جىنَّاتو ذبىٍرًم ًمٍن ربىًٍتهىا اأٍلىنٍػهىاري أىمىٍن كىفىرى سىيِّ  ئىاًتكيٍم كىألى

 بػىٍعدى ذىًلكى ًمٍنكيٍم أػىقىٍد ضى َّ سىوىاءى السًَّبيً  

12 381 

كىالسَّارًؽي كىالسَّارًقىةي أىاٍقطىعيوا أىٍيًديػىهيمىا جىزىاءن دبىا كىسىبىا نىكىاالن ًمنى   .111

 للَّوي عىزًيزه حىًكيمه اللًَّو كىا

38 79 

أىمىٍن تىابى ًمٍن بػىٍعًد ظيٍلًمًو كىأىٍصلىحى أىًإفَّ اللَّوى يػىتيوبي عىلىٍيًو ًإفَّ اللَّوى   .112

 غىفيوره رىًحيمه 

39 80 

ٍم   .113 ي ى كىمىا أيٍنزًؿى إًلىٍيًهٍم ًمٍن رىهبًِّ قبًٍ كىلىٍو أىنػَّهيٍم أىقىاميوا التػٍَّورىاةى كىاإٍلً

ىكىليوا  ةه كىكىًثيه ألى ًمٍن أػىٍوًقًهٍم كىًمٍن ربىًٍت أىٍرجيًلًهٍم ًمنػٍهيٍم أيمَّةه ميٍقتىًصدى

 ًمنػٍهيٍم سىاءى مىا يػىٍعمىليوفى 

66 81 ،90 

ا الًَّذينى آمىنيوا الى تػىٍقتػيليوا الصٍَّيدى كىأىنٍػتيٍم حيريـه كىمىٍن قػىتػىلىوي   .114 يىا أىيػ هى

ا أىجىزىاءه ًمٍث ي  مىا قػىتى ى ًمنى النػَّعىًم وبىٍكيمي بًًو ذىكىا عىٍدؿو ًمٍنكيٍم ميتػىعىمِّدن

ـي مىسىاًكنيى أىٍك عىٍدؿي  ٍعبىًة أىٍك كىفَّارىةه طىعىا ٍدينا بىاًلغى اٍلكى ًمٍنكيٍم ىى

ذىًلكى ًصيىامنا لًيىذيكؽى كىبىاؿى أىٍمرًًه عىفىا اللَّوي عىمَّا سىلىفى كىمىٍن عىادى 

 وي عىزًيزه ذيك انًٍتقىاـو أػىيػىٍنتىًقمي اللَّوي ًمٍنوي كىاللَّ 

95 96 

 83 106يىا أىيػ هىا الًَّذينى آمىنيوا شىهىادىةي بػىٍيًنكيٍم ًإذىا حىضىرى أىحىدىكيمي اٍلمىٍوتي   .115
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ًحنيى اٍلوىًصيًَّة اثٍػنىاًف ذىكىا عىٍدؿو ًمٍنكيٍم أىٍك آخىرىاًف ًمٍن غىٍيًكيٍم ًإٍف 

ا أىنٍػتيٍم ضىرىبٍػتيٍم ُب اأٍلىٍرًض أىأىصىابػىٍتكيٍم  ميًصيبىةي اٍلمىٍوًت ربىًٍبسيونػىهيمى

اًف بًاللًَّو ًإًف اٍرتػىٍبتيٍم الى نىٍشرتىًم بًًو شبىىننا  ًة أػىيػيٍقًسمى ًمٍن بػىٍعًد الصَّبلى

ادىةى اللًَّو ًإنَّا ًإذنا لىًمنى اآٍلشبًنيى   كىلىٍو كىافى ذىا قػيٍرىبى كىالى نىٍكتيمي شىهى
ا ًمنى أىًإٍف عيًثرى عىلىى أىنػَّهيمى   .116 ا اٍستىحىقَّا ًإشٍبنا أىآخىرىاًف يػىقيومىاًف مىقىامىهيمى

اًف بًاللًَّو لىشىهىادىتػينىا أىحىق   الًَّذينى اٍستىحىقَّ عىلىٍيًهمي اأٍلىٍكلىيىاًف أػىيػيٍقًسمى

يٍػنىا ًإنَّا ًإذنا لىًمنى الظَّاًلًمنيى   ًمٍن شىهىادىهًتًمىا كىمىا اٍعتىدى

107 83 

ا أىٍك ىبىىاأيوا أىٍف تػيرىدَّ ذىًلكى أىٍدٗبى أى   .117 ٍف يىٍأتيوا بًالشَّهىادىًة عىلىى كىٍجًههى

أىيٍبىافه بػىٍعدى أىيٍبىاهًنًٍم كىاتػَّقيوا اللَّوى كىاظٍبىعيوا كىاللَّوي الى يػىٍهًدم اٍلقىٍوـى 

 اٍلفىاًسًقنيى 

108 83 

 اْلأََعاو

بيوا بًًلقىاًء اللًَّو حىىتَّ   .118 اءىتٍػهيمي السَّاعىةي بػىٍغتىةن قىٍد خىًسرى الًَّذينى كىذَّ  ًإذىا جى

قىاليوا يىا حىٍسرىتػىنىا عىلىى مىا أػىرٍَّطنىا ًأيهىا كىىيٍم وبىًٍمليوفى أىٍكزىارىىيٍم عىلىى 

 ظيهيورًًىٍم أىالى سىاءى مىا يىزًريكفى 

31 88 

ٍيئنا  قيٍ  تػىعىالىٍوا أىٍت ي مىا حىرَّـى رىب كيٍم عىلىٍيكيٍم أىالَّ تيٍشرًكيوا بًوً   .119 شى

ؽو كبىٍني نػىٍرزيقيكيٍم  دىكيٍم ًمٍن ًإٍمبلى ٍيًن ًإٍحسىاننا كىالى تػىٍقتػيليوا أىٍكالى كىبًاٍلوىاًلدى

ا كىمىا بىطىنى كىالى تػىٍقتػيليوا  كىًإيَّاىيٍم كىالى تػىٍقرىبيوا اٍلفىوىاًحشى مىا ظىهىرى ًمنػٍهى

كىصَّاكيٍم ًبًو لىعىلَّكيٍم  النػٍَّفسى الَّ ًي حىرَّـى اللَّوي ًإالَّ بًاغبٍىقِّ ذىًلكيمٍ 

 تػىٍعًقليوفى 

151 85 ،88 

ليغى أىشيدَّهي   .120 كىالى تػىٍقرىبيوا مىاؿى اٍليىًتيًم ًإالَّ بًالَّ ًي ًىيى أىٍحسىني حىىتَّ يػىبػٍ

ٍي ى كىاٍلًميزىافى بًاٍلًقٍسًط الى نيكىلِّفي نػىٍفسنا ًإالَّ كيٍسعىهىا كىًإذىا  كىأىٍكأيوا اٍلكى

152 233 ،234 ،
296 
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ليوا كىلىٍو كىافى ذىا قػيٍرىبى كىبًعىٍهًد اللًَّو أىٍكأيوا ذىًلكيٍم كىصَّاكيٍم قػيٍلتيٍم أىاٍعدً 

 بًًو لىعىلَّكيٍم تىذىكَّريكفى 
ا أىاتًَّبعيوهي كىالى تػىتًَّبعيوا الس بي ى أػىتػىفىرَّؽى   .121 ا ًصرىاًطي ميٍستىًقيمن كىأىفَّ ىىذى

ًبيًلًو ذىًلكيٍم كىصَّ   اكيٍم بًًو لىعىلَّكيٍم تػىتػَّقيوفى ًبكيٍم عىٍن سى

153 233 

 اْلأَعزاف

كىًإذىا أػىعىليوا أىاًحشىةن قىاليوا كىجىٍدنىا عىلىيػٍهىا آبىاءىنىا كىاللَّوي أىمىرىنىا هًبىا قيٍ    .122

 ًإفَّ اللَّوى الى يىٍأميري بًاٍلفىٍحشىاًء أىتػىقيوليوفى عىلىى اللًَّو مىا الى تػىٍعلىميوفى 

28 255 

أىمىرى رىيبِّ بًاٍلًقٍسًط كىأىًقيميوا كيجيوىىكيٍم ًعٍندى كي ِّ مىٍسًجدو كىاٍدعيوهي قيٍ    .123

أىكيٍم تػىعيوديكفى  ا بىدى ينى كىمى  ـبيًٍلًصنيى لىوي الدِّ

29 255 

لىةي ًإنػَّهيمي ازبَّىذيكا الشَّيىاًطنيى   .124 أىرًيقنا ىىدىل كىأىرًيقنا حىقَّ عىلىٍيًهمي الضَّبلى

 كًف اللًَّو كىوبىٍسىبيوفى أىنػَّهيٍم ميٍهتىديكفى أىٍكلًيىاءى ًمٍن دي 

30 255 

كىنػىزىٍعنىا مىا ُب صيديكرًًىٍم ًمٍن ًغ ٍّ ذبىٍرًم ًمٍن ربىًٍتًهمي اأٍلىنٍػهىاري كىقىاليوا   .125

انىا اللَّوي  ا كىمىا كينَّا لًنػىٍهتىًدمى لىٍوالى أىٍف ىىدى انىا ؽًبىذى اغبٍىٍمدي لًلًَّو الًَّذم ىىدى

ا لىقىٍد جى  اءىٍت ريسي ي رىبػِّنىا بًاغبٍىقِّ كىنيوديكا أىٍف تًٍلكيمي اعبٍىنَّةي أيكرًثٍػتيميوىى

 دبىا كيٍنتيٍم تػىٍعمىليوفى 

43 403 

بػىقىكيٍم هًبىا ًمٍن أىحىدو   .126 كىليوطنا ًإٍذ قىاؿى ًلقىٍوًمًو أىتىٍأتيوفى اٍلفىاًحشىةى مىا سى

 ًمنى اٍلعىالىًمنيى 

80  

اٍلقيرىل آمىنيوا كىاتػَّقىٍوا لىفىتىٍحنىا عىلىٍيًهٍم بػىرىكىاتو ًمنى  كىلىٍو أىفَّ أىٍى ى   .127

انيوا يىٍكًسبيوفى  بيوا أىأىخىٍذنىاىيٍم دبىا كى  السَّمىاًء كىاأٍلىٍرًض كىلىًكٍن كىذَّ

96 81 

 اْلأََأفال

 421 1للَّوى يىٍسأىليونىكى عىًن اأٍلىنٍػفىاًؿ قيً  اأٍلىنٍػفىاؿي لًلًَّو كىالرَّسيوًؿ أىاتػَّقيوا ا  .128
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 كىأىٍصًلحيوا ذىاتى بػىٍيًنكيٍم كىأىًطيعيوا اللَّوى كىرىسيولىوي ًإٍف كيٍنتيٍم ميٍؤًمًننيى 
ًإمبَّىا اٍلميٍؤًمنيوفى الًَّذينى ًإذىا ذيًكرى اللَّوي كىًجلىٍت قػيليوبػيهيٍم كىًإذىا تيًليىٍت   .129

مٍ   يػىتػىوىكَّليوفى  عىلىٍيًهٍم آيىاتيوي زىادىتٍػهيٍم ًإيبىاننا كىعىلىى رىهبًِّ

2 420 ،421 

ةى كىفبَّا رىزىقٍػنىاىيٍم يػيٍنًفقيوفى   .130  423، 420 3 الًَّذينى ييًقيميوفى الصَّبلى
ٍم كىمىٍغًفرىةه كىرًٍزؽه    أيكلىًئكى ىيمي اٍلميٍؤًمنيوفى حى   .131 قاا ؽبىيٍم دىرىجىاته ًعٍندى رىهبًِّ

 كىرٙبه 

4 420 ،421 ،
422 

مىنيوا الى زبىيونيوا اللَّوى كىالرَّسيوؿى كىزبىيونيوا أىمىانىاًتكيٍم يىا أىيػ هىا الًَّذينى آ  .132

 كىأىنٍػتيٍم تػىٍعلىميوفى 

27 101 

هي أىٍجره عىًظيمه   .133 نىةه كىأىفَّ اللَّوى ًعٍندى ديكيٍم ًأتػٍ  101 28 كىاٍعلىميوا أىمبَّىا أىٍموىاليكيٍم كىأىٍكالى

 انرىتح

ؤيكيٍم كىًإٍخوىانيكيٍم كىأىٍزكىاجيكيٍم كىعىًشيىتيكيٍم قيٍ  ًإٍف كىافى آبىاؤيكيٍم كىأىبٍػنىا  .134

ا كىمىسىاًكني تػىٍرضىٍونػىهىا  كىأىٍموىاؿه اقٍػتػىرىأٍػتيميوىىا كىذًبىارىةه زبىٍشىٍوفى كىسىادىىى

ًبيًلًو أػىتػىرىبَّصيوا حىىتَّ  أىحىبَّ إًلىٍيكيٍم ًمنى اللًَّو كىرىسيولًًو كىًجهىادو ُب سى

 رًًه كىاللَّوي الى يػىٍهًدم اٍلقىٍوـى اٍلفىاًسًقنيى يىٍأٌبى اللَّوي بًأىمٍ 

24 104 ،108 

يىا أىيػ هىا الًَّذينى آمىنيوا ًإمبَّىا اٍلميٍشرًكيوفى قبىىسه أىبلى يػىٍقرىبيوا اٍلمىٍسًجدى   .135

لىةن أىسىٍوؼى يػيٍغًنيكيمي اللَّوي  ا كىًإٍف ًخٍفتيٍم عىيػٍ ـى بػىٍعدى عىاًمًهٍم ىىذى اغبٍىرىا

 ًو ًإٍف شىاءى ًإفَّ اللَّوى عىًليمه حىًكيمه ًمٍن أىٍضلً 

28 43 

ًثينا ًمنى اأٍلىٍحبىاًر كىالر ٍىبىاًف لىيىٍأكيليوفى   .136 يىا أىيػ هىا الًَّذينى آمىنيوا ًإفَّ كى

ًبيً  اللًَّو كىالًَّذينى يىٍكًنزيكفى  أىٍموىاؿى النَّاًس بًاٍلبىاًطً  كىيىصيد كفى عىٍن سى

ابو الذَّىىبى كىاٍلًفضَّ  ًبيً  اللًَّو أػىبىشٍِّرىيٍم بًعىذى ةى كىالى يػيٍنًفقيونػىهىا ُب سى

 أىلًيمو 

34 442 
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نَّمى أػىتيٍكوىل هًبىا ًجبىاىيهيٍم كىجينيوبػيهيٍم   .137 يػىٍوـى وبيٍمىى عىلىيػٍهىا ُب نىاًر جىهى

نػىٍزًبيٍ أًلىنٍػفيًسكيٍم أىذيكقيوا مىا كيٍنتيٍم تىٍكًنزيك  ا مىا كى  فى كىظيهيوريىيٍم ىىذى

35 442 

ا لىٍن يػيتػىقىبَّ ى ًمٍنكيٍم ًإنَّكيٍم كيٍنتيٍم قػىٍومنا   .138 قيٍ  أىٍنًفقيوا طىٍوعنا أىٍك كىٍرىن

 أىاًسًقنيى 

53 450 

كىمىا مىنػىعىهيٍم أىٍف تػيٍقبى ى ًمنػٍهيٍم نػىفىقىاتػيهيٍم ًإالَّ أىنػَّهيٍم كىفىريكا بًاللًَّو   .139

ةى إً  الَّ كىىيٍم كيسىأبى كىالى يػيٍنًفقيوفى ًإالَّ كىىيٍم  كىًبرىسيولًًو كىالى يىٍأتيوفى الصَّبلى

 كىارًىيوفى 

54 450 

ديىيمٍ   .140 بػىهيٍم هًبىا ُب  أىبلى تػيٍعًجٍبكى أىٍموىاؽبييٍم كىالى أىٍكالى ًإمبَّىا ييرًيدي اللَّوي لًيػيعىذِّ

اًأريكفى  نٍػيىا كىتػىٍزىىقى أىنٍػفيسيهيٍم كىىيٍم كى  اغبٍىيىاًة الد 

55 109 ،451 ،
453 

 452 56 كىوبىًٍلفيوفى بًاللًَّو ًإنػَّهيٍم لىًمٍنكيٍم كىمىا ىيٍم ًمٍنكيٍم كىلىًكنػَّهيٍم قػىٍوـه يػىٍفرىقيوفى   .141
ٍسبػينىا اللَّوي   .142 كىلىٍو أىنػَّهيٍم رىضيوا مىا آتىاىيمي اللَّوي كىرىسيوليوي كىقىاليوا حى

يػيٍؤتًينىا اللَّوي ًمٍن أىٍضًلًو كىرىسيوليوي ًإنَّا ًإٔبى    اللًَّو رىاًغبيوفى سى

59 44 

ًر   .143 اٍلمينىاًأقيوفى كىاٍلمينىاًأقىاتي بػىٍعضيهيٍم ًمٍن بػىٍعضو يىٍأميريكفى بًاٍلميٍنكى

ٍعريكًؼ كىيػىٍقًبضيوفى أىٍيًديػىهيٍم نىسيوا اللَّوى أػىنىًسيػىهيٍم ًإفَّ  كىيػىنػٍهىٍوفى عىًن اٍلمى

 اٍلمينىاًأًقنيى ىيمي اٍلفىاًسقيوفى 

67 453 

اًلًدينى  كىعىدى   .144 اللَّوي اٍلمينىاًأًقنيى كىاٍلمينىاًأقىاًت كىاٍلكيفَّارى نىارى جىهىنَّمى خى

ٍسبػيهيٍم كىلىعىنػىهيمي اللَّوي كىؽبىيٍم عىذىابه ميًقيمه   ًأيهىا ًىيى حى

68 453 

دن   .145 انيوا أىشىدَّ ًمٍنكيٍم قػيوَّةن كىأىٍكثػىرى أىٍموىاالن كىأىٍكالى ا كىالًَّذينى ًمٍن قػىٍبًلكيٍم كى

ًقكيٍم كىمىا اٍستىٍمتىعى الًَّذينى  ًقًهٍم أىاٍستىٍمتػىٍعتيٍم خًبىبلى أىاٍستىٍمتػىعيوا خًبىبلى

ًبطىٍت  ًقًهٍم كىخيٍضتيٍم كىالًَّذم خىاضيوا أيكلىًئكى حى ًمٍن قػىٍبًلكيٍم خًبىبلى

نٍػيىا كىاآٍلًخرىًة كىأيكلىًئكى ىيمي اػبٍىاًسريكفى   أىٍعمىاؽبييٍم ُب الد 

69 112 ،116 
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ةى اٍلكيٍفًر كىكىفىريكا بػىٍعدى   .146 وبىًٍلفيوفى بًاللًَّو مىا قىاليوا كىلىقىٍد قىاليوا كىًلمى

ًمًهٍم كىنبى وا دبىا ٓبٍى يػىنىاليوا كىمىا نػىقىميوا ًإالَّ أىٍف أىٍغنىاىيمي اللَّوي  ًإٍسبلى

يػٍرنا ؽبىيٍم كىًإٍف يػىتػى  بٍػهيمي كىرىسيوليوي ًمٍن أىٍضًلًو أىًإٍف يػىتيوبيوا يىكي خى وىلٍَّوا يػيعىذِّ

نٍػيىا كىاآٍلًخرىًة كىمىا ؽبىيٍم ُب اأٍلىٍرًض ًمٍن كىٕبٍّ  ابنا أىلًيمنا ُب الد  اللَّوي عىذى

 كىالى نىًصيو 

74 45 ،116 

كىًمنػٍهيٍم مىٍن عىاىىدى اللَّوى لىًئٍن آتىانىا ًمٍن أىٍضًلًو لىنىصَّدَّقىنَّ كىلىنىكيونىنَّ   .147

  ًمنى الصَّاغبًًنيى 

75 45 ،453 

ليوا بًًو كىتػىوىلٍَّوا كىىيٍم ميٍعرًضيوفى   .148 ، 453، 45 76 أػىلىمَّا آتىاىيٍم ًمٍن أىٍضًلًو خبًى
454 

أىأىٍعقىبػىهيٍم نًفىاقنا ُب قػيليوهًبًٍم ًإٔبى يػىٍوـً يػىٍلقىٍونىوي دبىا أىٍخلىفيوا اللَّوى مىا   .149

 كىعىديكهي كىدبىا كىانيوا يىٍكًذبيوفى 

77 453 ،454 ،
455 

ـي اٍلغيييوًب   .150  456 78 أىٓبىٍ يػىٍعلىميوا أىفَّ اللَّوى يػىٍعلىمي ًسرَّىيٍم كىقبىٍوىاىيٍم كىأىفَّ اللَّوى عىبلَّ
اٍستػىٍغًفٍر ؽبىيٍم أىٍك الى تىٍستػىٍغًفٍر ؽبىيٍم ًإٍف تىٍستػىٍغًفٍر ؽبىيٍم سىٍبًعنيى مىرَّةن أػىلىٍن   .151

هيٍم كىفىريكا بًاللًَّو كىرىسيولًًو كىاللَّوي الى يػىٍهًدم يػىٍغًفرى اللَّوي ؽبىيٍم ذىًلكى بًأىنػَّ 

 اٍلقىٍوـى اٍلفىاًسًقنيى 

80 462 

كىًإذىا أيٍنزًلىٍت سيورىةه أىٍف آًمنيوا بًاللًَّو كىجىاًىديكا مىعى رىسيولًًو اٍستىٍأذىنىكى   .152

 أيكليو الطٍَّوًؿ ًمنػٍهيٍم كىقىاليوا ذىٍرنىا نىكيٍن مىعى اٍلقىاًعًدينى 

86 457 ،459 

رىضيوا بًأىٍف يىكيونيوا مىعى اػبٍىوىاًلًف كىطيًبعى عىلىى قػيليوهًبًٍم أػىهيٍم الى   .153

 يػىٍفقىهيوفى 

87 457 

ًإمبَّىا السًَّبي ي عىلىى الًَّذينى يىٍستىٍأًذنيونىكى كىىيٍم أىٍغًنيىاءي رىضيوا بًأىٍف   .154

 وهًبًٍم أػىهيٍم الى يػىٍعلىميوفى يىكيونيوا مىعى اػبٍىوىاًلًف كىطىبىعى اللَّوي عىلىى قػيلي 

93 458 ،459 
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ًإفَّ اللَّوى اٍشتػىرىل ًمنى اٍلميٍؤًمًننيى أىنٍػفيسىهيٍم كىأىٍموىاؽبىيٍم بًأىفَّ ؽبىيمي اعبٍىنَّةى   .155

ا عىلىٍيًو حى  ًبيً  اللًَّو أػىيػىٍقتػيليوفى كىيػيٍقتػىليوفى كىٍعدن قاا ُب   يػيقىاتًليوفى ُب سى

يً  كىاٍلقيٍرآًف كىمىٍن أىٍكَبى بًعىٍهًدًه ًمنى اللًَّو أىاٍستىٍبًشريكا التػٍَّورىاًة كىاإٍلًقبًٍ 

 بًبػىٍيًعكيمي الًَّذم بىايػىٍعتيٍم ًبًو كىذىًلكى ىيوى اٍلفىٍوزي اٍلعىًظيمي 

111 424 

اًجرًينى كىاأٍلىٍنصىاًر الًَّذينى اتػَّبػىعيوهي ُب   .156 لىقىٍد تىابى اللَّوي عىلىى النَّيبِّ كىاٍلميهى

اعىًة اٍلعيٍسرىًة ًمٍن بػىٍعًد مىا كىادى يىزًيغي قػيليوبي أىرًيقو ًمنػٍهيٍم ٍبيَّ تىابى سى 

 عىلىٍيًهٍم ًإنَّوي هًبًٍم رىءيكؼه رىًحيمه 

117 132 

 يىَس

ٍ  ذبيٍزىٍكفى ًإالَّ دبىا كيٍنتيٍم   .157 ٍبيَّ ًقي ى لًلًَّذينى ظىلىميوا ذيكقيوا عىذىابى اػٍبيٍلًد ىى

 تىٍكًسبيوفى 

52 91 

كىقىاؿى ميوسىى يىا قػىٍوـً ًإٍف كيٍنتيٍم آمىٍنتيٍم بًاللًَّو أػىعىلىٍيًو تػىوىكَّليوا ًإٍف كيٍنتيٍم   .158

 ميٍسًلًمنيى 

84 26 

ىهي زًينىةن كىأىٍموىاالن ُب   .159 كىقىاؿى ميوسىى رىبػَّنىا ًإنَّكى آتػىٍيتى ًأٍرعىٍوفى كىمىؤلى

نٍػيىا رىبػَّنىا لًييًضل وا عى  ًبيًلكى رىبػَّنىا اٍطًمٍس عىلىى أىٍموىاؽبًًٍم اغبٍىيىاًة الد  ٍن سى

 كىاٍشديٍد عىلىى قػيليوهًبًٍم أىبلى يػيٍؤًمنيوا حىىتَّ يػىرىكيا اٍلعىذىابى اأٍلىلًيمى 

88 119 ،122 

ا أىاٍستىًقيمىا كىالى تػىتًَّبعىافِّ سىًبي ى الًَّذينى الى   .160 قىاؿى قىٍد أيًجيبىٍت دىٍعوىتيكيمى

 يػىٍعلىميوفى 

89 119 ،121 

 يىسف

 300 20 كىشىرىٍكهي بًثىمىنو خبىٍسو دىرىاًىمى مىٍعديكدىةو كىكىانيوا ًأيًو ًمنى الزَّاًىًدينى   .161
كىرىاكىدىٍتوي الَّ ًي ىيوى ُب بػىٍيًتهىا عىٍن نػىٍفًسًو كىغىلَّقىًت اأٍلىبٍػوىابى كىقىالىٍت   .162

مىثٍػوىامى ًإنَّوي الى يػيٍفًلحي  ىىٍيتى لىكى قىاؿى مىعىاذى اللًَّو ًإنَّوي رىيبِّ أىٍحسىنى 

23 313 
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 الظَّاًلميوفى 
ًلكينَّ الًَّذم ليٍمتػينَّيًن ًأيًو كىلىقىٍد رىاكىٍدتيوي عىٍن نػىٍفًسًو   .163 قىالىٍت أىذى

أىاٍستػىٍعصىمى كىلىًئٍن ٓبٍى يػىٍفعىٍ  مىا آميريهي لىييٍسجىنىنَّ كىلىيىكيوننا ًمنى 

 الصَّاًغرًينى 

32 402 ،422 

ىمَّارىةه بًالس وًء ًإالَّ مىا رىًحمى رىيبِّ ًإفَّ كىمىا أي   .164 بػىرِّئي نػىٍفًسي ًإفَّ النػٍَّفسى ألى

 رىيبِّ غىفيوره رىًحيمه 

53 403 

كىقىاؿى اٍلمىًلكي ائٍػتيو٘ب بًًو أىٍستىٍخًلٍصوي لًنػىٍفًسي أػىلىمَّا كىلَّمىوي قىاؿى ًإنَّكى   .165

يٍػنىا مىًكنيه أىًمنيه   اٍليػىٍوـى لىدى

54 92 

 92 55 قىاؿى اٍجعىٍليًن عىلىى خىزىاًئًن اأٍلىٍرًض ًإ٘بِّ حىًفيظه عىًليمه   .166
 96 82 كىاٍسأىًؿ اٍلقىٍريىةى الَّ ًي كينَّا ًأيهىا كىاٍلًعيى الَّ ًي أىقٍػبػىٍلنىا ًأيهىا كىًإنَّا لىصىاًدقيوفى   .167
ا اٍلعىزًيزي مىسَّنىا   .168 نىا أػىلىمَّا دىخىليوا عىلىٍيًو قىاليوا يىا أىيػ هى كىأىٍىلىنىا الض ر  كىًجئػٍ

نىا ًإفَّ اللَّوى هبىٍزًم  ٍي ى كىتىصىدٍَّؽ عىلىيػٍ اةو أىأىٍكًؼ لىنىا اٍلكى بًًبضىاعىةو ميٍزجى

ًقنيى   اٍلميتىصىدِّ

88 93 

 273 98 قىاؿى سىٍوؼى أىٍستػىٍغًفري لىكيٍم رىيبِّ ًإنَّوي ىيوى اٍلغىفيوري الرًَّحيمي   .169
ًديثنا لىقىٍد كىافى ُب قىصىصً   .170 ًهٍم ًعبػٍرىةه أًليكٕب اأٍلىٍلبىاًب مىا كىافى حى

ٍيًو كىتػىٍفًصي ى كي ِّ شىٍيءو  يػيٍفتػىرىل كىلىًكٍن تىٍصًديقى الًَّذم بػىنٍيى يىدى

 كىىيدنل كىرىضٍبىةن لًقىٍوـو يػيٍؤًمنيوفى 

111 298 

 انزعد

ٍن ىيوى أىٍعمىى ًإمبَّىا   أىأىمىٍن يػىٍعلىمي أىمبَّىا أيٍنزًؿى إًلىٍيكى ًمٍن رىبِّكى اغبٍىق    .171 كىمى

 يػىتىذىكَّري أيكليو اأٍلىٍلبىاًب 

19 424 

قيضيوفى اٍلًميثىاؽى   .172  424 20 الًَّذينى ييوأيوفى بًعىٍهًد اللًَّو كىالى يػىنػٍ
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ةى كىأىنٍػفىقيوا فبَّا   .173 ٍم كىأىقىاميوا الصَّبلى كىالًَّذينى صىبػىريكا ابًٍتغىاءى كىٍجًو رىهبًِّ

نًيىةن كىيىٍدرىءيكفى بًاغبٍىسىنىًة السَّيِّئىةى أيكلىًئكى ؽبىيٍم عيٍقبى رىزىقٍػنىاىيٍم  ًسراا كىعىبلى

اًر   الدَّ

22 424 

نٍػيىا كىمىا   .174 اللَّوي يػىٍبسيطي الرٍِّزؽى ًلمىٍن يىشىاءي كىيػىٍقًدري كىأىرًحيوا بًاغبٍىيىاًة الد 

نٍػيىا ُب اآٍلًخرىًة ًإالَّ مىتىاعه   اغبٍىيىاةي الد 

26 185 

 ِإتزاهيى

ةى كىيػيٍنًفقيوا فبَّا رىزىقٍػنىاىيٍم ًسراا   .175 قيٍ  لًًعبىاًدمى الًَّذينى آمىنيوا ييًقيميوا الصَّبلى

ؿه  نًيىةن ًمٍن قػىٍبً  أىٍف يىٍأٌبى يػىٍوـه الى بػىٍيعه ًأيًو كىالى ًخبلى  كىعىبلى

31 385 

اًء مىاءن اللَّوي الًَّذم خىلىقى السَّمىوىاًت كىاأٍلىٍرضى كىأىنٍػزى   .176 ؿى ًمنى السَّمى

أىأىٍخرىجى بًًو ًمنى الثَّمىرىاًت رًٍزقنا لىكيٍم كىسىخَّرى لىكيمي اٍلفيٍلكى لًتىٍجرًمى 

 ُب اٍلبىٍحًر بًأىٍمرًًه كىسىخَّرى لىكيمي اأٍلىنٍػهىارى 

32 385 

 انذجز

نػىٍيكى ًإٔبى مىا مىتػٍَّعنىا بًًو أىٍزكىاجنا ًمنػٍهيمٍ   .177 كىالى ربىٍزىٍف عىلىٍيًهٍم  الى سبىيدَّفَّ عىيػٍ

نىاحىكى لًٍلميٍؤًمنًػنيى   كىاٍخًفٍض جى

88 186 

 انُذم

 95 1 أىتىى أىٍمري اللًَّو أىبلى تىٍستػىٍعًجليوهي سيٍبحىانىوي كىتػىعىأبى عىمَّا ييٍشرًكيوفى   .178
منا طىرًياا كىتىٍستىٍخرً   .179 جيوا ًمٍنوي كىىيوى الًَّذم سىخَّرى اٍلبىٍحرى لًتىٍأكيليوا ًمٍنوي غبٍى

ًحٍليىةن تػىٍلبىسيونػىهىا كىتػىرىل اٍلفيٍلكى مىوىاًخرى ًأيًو كىلًتىٍبتػىغيوا ًمٍن أىٍضًلًو 

 كىلىعىلَّكيٍم تىٍشكيريكفى 

14 46 

ننا   .180 كىًمٍن شبىىرىاًت النًَّخيً  كىاأٍلىٍعنىاًب تػىتًَّخذيكفى ًمٍنوي سىكىرنا كىرًٍزقنا حىسى

يىةن لًقىٍوـو   يػىٍعًقليوفى  ًإفَّ ُب ذىًلكى آلى

67 238 
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ٍليوكنا الى يػىٍقًدري عىلىى شىٍيءو كىمىٍن رىزىقٍػنىاهي   .181 ا فبى ضىرىبى اللَّوي مىثىبلن عىٍبدن

ٍهرنا ىىٍ  يىٍستػىويكفى اغبٍىٍمدي  ًمنَّا رًٍزقنا حىسىننا أػىهيوى يػيٍنًفقي ًمٍنوي ًسراا كىجى

 لًلًَّو بىٍ  أىٍكثػىريىيٍم الى يػىٍعلىميوفى 

75 94 

ا كىضىرى   .182 ا رًٍزقػيهىا رىغىدن ًئنَّةن يىٍأتًيهى بى اللَّوي مىثىبلن قػىٍريىةن كىانىٍت آًمنىةن ميٍطمى

ًمٍن كي ِّ مىكىافو أىكىفىرىٍت بًأىنٍػعيًم اللًَّو أىأىذىاقػىهىا اللَّوي لًبىاسى اعبٍيوًع 

 كىاػبٍىٍوًؼ دبىا كىانيوا يىٍصنػىعيوفى 

112 66 ،95 

 اْلِأسزاء

ٍونىا آيىةى اللٍَّيً  كىجىعىٍلنىا آيىةى كىجىعىٍلنىا اللَّيٍ   .183  ى كىالنػَّهىارى آيػىتػىنٍيً أىمىحى

دى السًِّننيى  النػَّهىاًر ميٍبًصرىةن لًتىٍبتػىغيوا أىٍضبلن ًمٍن رىبِّكيٍم كىلًتػىٍعلىميوا عىدى

 كىاغبًٍسىابى كىكي َّ شىٍيءو أىصٍَّلنىاهي تػىٍفًصيبلن 

12 48 ،147 

 294 22 ًإؽبىنا آخىرى أػىتػىٍقعيدى مىٍذميومنا ـبىٍذيكالن الى ذبىٍعىٍ  مىعى اللًَّو   .184
ليغىنَّ   .185 ٍيًن ًإٍحسىاننا ًإمَّا يػىبػٍ  كىقىضىى رىب كى أىالَّ تػىٍعبيديكا ًإالَّ ًإيَّاهي كىبًاٍلوىاًلدى

نبيىا أىبلى تػىقيٍ  ؽبىيمىا أيؼٍّ كىالى تػىنػٍهىٍرنبيىا  ًعٍندىؾى اٍلًكبػىرى أىحىدينبيىا أىٍك ًكبلى

 ؽبىيمىا قػىٍوالن كىريبنا  كىقي ٍ 

23 293 

ؽو كبىٍني نػىٍرزيقػيهيٍم كىًإيَّاكيٍم ًإفَّ   .186 دىكيٍم خىٍشيىةى ًإٍمبلى كىالى تػىٍقتػيليوا أىٍكالى

ًبينا  لىهيٍم كىافى ًخٍطئنا كى  قػىتػٍ

31 86 

 255 32 كىالى تػىٍقرىبيوا الزِّٗبى ًإنَّوي كىافى أىاًحشىةن كىسىاءى سىًبيبلن   .187
ليغى أىشيدَّهي كىالى تػىٍقرى   .188 بيوا مىاؿى اٍليىًتيًم ًإالَّ بًالَّ ًي ًىيى أىٍحسىني حىىتَّ يػىبػٍ

 كىأىٍكأيوا بًاٍلعىٍهًد ًإفَّ اٍلعىٍهدى كىافى مىٍسئيوالن 

34 295 

ره   .189 يػٍ ٍي ى ًإذىا ًكٍلتيٍم كىزًنيوا بًاٍلًقٍسطىاًس اٍلميٍستىًقيًم ذىًلكى خى كىأىٍكأيوا اٍلكى

  كىأىٍحسىني تىٍأًكيبلن 

35 293 
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ذىًلكى فبَّا أىٍكحىى إًلىٍيكى رىب كى ًمنى اغبًٍٍكمىًة كىالى ذبىٍعىٍ  مىعى اللًَّو ًإؽبىنا   .190

نَّمى مىليومنا مىٍدحيورنا   آخىرى أػىتػيٍلقىى ُب جىهى

39 294 

ًة ًإنىاثنا ًإنَّكيٍم   .191 ًئكى أىأىأىٍصفىاكيٍم رىب كيٍم بًاٍلبىًننيى كىازبَّىذى ًمنى اٍلمىبلى

ا لىتػى   قيوليوفى قػىٍوالن عىًظيمن

40 160 

 387 52 يػىٍوـى يىٍدعيوكيٍم أػىتىٍستىًجيبيوفى حبىٍمًدًه كىتىظين وفى ًإٍف لىًبٍثتيٍم ًإالَّ قىًليبلن   .192
 397 81 كىقيٍ  جىاءى اغبٍىق  كىزىىىقى اٍلبىاًط ي ًإفَّ اٍلبىاًط ى كىافى زىىيوقنا   .193

 انكهف

نَّتػىنٍيً ًمٍن أىٍعنىابو كىاٍضًرٍب ؽبىيٍم مىثىبلن رى   .194 ًدنًبىا جى جيلىنٍيً جىعىٍلنىا أًلىحى

ا زىٍرعنا  نػىهيمى  كىحىفىٍفنىانبيىا بًنىٍخ و كىجىعىٍلنىا بػىيػٍ

32 152 ،183 

ا   .195 ؽبىيمى ٍيئنا كىأىجٍَّرنىا ًخبلى ا كىٓبٍى تىٍظًلٍم ًمٍنوي شى ًكٍلتىا اعبٍىنَّتػىنٍيً آتىٍت أيكيلىهى

 نػىهىرنا 

33 152 

وي شبىىره أػىقىاؿى ًلصىاًحًبًو كىىيوى وبيىاًكريهي أىنىا أىٍكثػىري ًمٍنكى مىاالن كىكىافى لى   .196

 كىأىعىز  نػىفىرنا 

34 152 ،153 

ا   .197 ًذًه أىبىدن نَّتىوي كىىيوى ظىآًبه لًنػىٍفًسًو قىاؿى مىا أىظين  أىٍف تىًبيدى ىى ، 154، 152 35 كىدىخى ى جى
155 

ا  كىمىا أىظين  السَّاعىةى قىاًئمىةن   .198 رنا ًمنػٍهى يػٍ ىًجدىفَّ خى كىلىًئٍن ريًدٍدتي ًإٔبى رىيبِّ ألى

 مينػٍقىلىبنا 

36 152 ،154 ،

155 
فىٍرتى بًالًَّذم خىلىقىكى ًمٍن تػيرىابو ٍبيَّ   .199 قىاؿى لىوي صىاًحبيوي كىىيوى وبيىاًكريهي أىكى

 ًمٍن نيٍطفىةو ٍبيَّ سىوَّاؾى رىجيبلن 

37 155 

ا  لىًكنَّ ىيوى اللَّوي رىيبِّ   .200  155 38 كىالى أيٍشرًؾي ًبرىيبِّ أىحىدن
نَّتىكى قػيٍلتى مىا شىاءى اللَّوي الى قػيوَّةى ًإالَّ بًاللًَّو ًإٍف   .201  155 39كىلىٍوالى ًإٍذ دىخىٍلتى جى
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ا   تػىرىًف أىنىا أىقى َّ ًمٍنكى مىاالن كىكىلىدن
نًَّتكى كىيػيٍرًس ى   .202 يػٍرنا ًمٍن جى ً خى عىلىيػٍهىا حيٍسبىاننا أػىعىسىى رىيبِّ أىٍف يػيٍؤًتنيى

ا زىلىقنا  اًء أػىتيٍصًبحى صىًعيدن  ًمنى السَّمى

40 155 

ا غىٍورنا أػىلىٍن تىٍستىًطيعى لىوي طىلىبنا   .203  155 41 أىٍك ييٍصًبحى مىاؤيىى
رًًه أىأىٍصبىحى يػيقىلِّبي كىفٍَّيًو عىلىى مىا أىنٍػفىقى ًأيهىا كىًىيى   .204 كىأيًحيطى بًثىمى

ا خىاًكيىةه عىلىى عيريكشً   هىا كىيػىقيوؿي يىا لىٍيتىيًن ٓبٍى أيٍشرًٍؾ ًبرىيبِّ أىحىدن

42 155 

 يزيى

ا  أىأػىرىأىٍيتى الًَّذم كىفىرى بًآيىاتًنىا كىقىاؿى   .205 َّ مىاالن كىكىلىدن يكتػىنيى  156 77 ألى
ا   .206  157، 156 78 أىطَّلىعى اٍلغىٍيبى أىـً ازبَّىذى ًعٍندى الرَّضٍبىًن عىٍهدن
ا  كىبلَّ سىنىٍكتيبي   .207 اًب مىدا  157 79 مىا يػىقيوؿي كىمبىيد  لىوي ًمنى اٍلعىذى
 158، 157 80 كىنىرًثيوي مىا يػىقيوؿي كىيىٍأتًينىا أػىٍردنا   .208

 طه

 174 74 ًإنَّوي مىٍن يىٍأًت رىبَّوي ؾبيٍرًمنا أىًإفَّ لىوي جىهىنَّمى الى يبىيوتي ًأيهىا كىالى وبىٍىيى   .209
 188 78 نيوًدًه أػىغىًشيػىهيٍم ًمنى اٍليىمِّ مىا غىًشيػىهيٍم أىأىتٍػبػىعىهيٍم ًأٍرعىٍوفي جًبي   .210
ا ًمنػٍهيٍم زىٍىرىةى اغبٍىيىاًة   .211 نػىٍيكى ًإٔبى مىا مىتػٍَّعنىا ًبًو أىٍزكىاجن كىالى سبىيدَّفَّ عىيػٍ

يػٍره كىأىبٍػقىى  نٍػيىا لًنػىٍفًتنػىهيٍم ًأيًو كىرًٍزؽي رىبِّكى خى  الد 

131 313 

 اْلأََأثياء

 397 34 ٍلنىا لًبىشىرو ًمٍن قػىٍبًلكى اػٍبيٍلدى أىأىًإٍف ًمتَّ أػىهيمي اػبٍىاًلديكفى كىمىا جىعى   .212
ٍيئنا كىًإٍف    .213 كىنىضىعي اٍلمىوىازًينى اٍلًقٍسطى لًيػىٍوـً اٍلًقيىامىًة أىبلى تيٍظلىمي نػىٍفسه شى

اًسًبنيى  نىا هًبىا كىكىفىى بًنىا حى بَّةو ًمٍن خىٍردىؿو أىتػىيػٍ  كىافى ًمثٍػقىاؿى حى

47 309 

 328 109أىًإٍف تػىوىلٍَّوا أػىقيٍ  آذىنٍػتيكيٍم عىلىى سىوىاءو كىًإٍف أىٍدرًم أىقىرًيبه أىـٍ بىًعيده   .214
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 مىا تيوعىديكفى 

 انذح

أىفَّ   .215 يػٍره اٍطمى كىًمنى النَّاًس مىٍن يػىٍعبيدي اللَّوى عىلىى حىٍرؼو أىًإٍف أىصىابىوي خى

نىةه انٍػقىلى  نٍػيىا كىاآٍلًخرىةى بًًو كىًإٍف أىصىابػىٍتوي ًأتػٍ بى عىلىى كىٍجًهًو خىًسرى الد 

 ذىًلكى ىيوى اػٍبيٍسرىافي اٍلميًبنيي 

11 27 

كىًإذىا تػيتػٍلىى عىلىٍيًهٍم آيىاتػينىا بػىيػِّنىاتو تػىٍعًرؼي ُب كيجيوًه الًَّذينى كىفىريكا   .216

ليوفى عىلىٍيًهٍم آيىاتًنى  ا قيٍ  اٍلميٍنكىرى يىكىاديكفى يىٍسطيوفى بًالًَّذينى يػىتػٍ

ا اللَّوي الًَّذينى كىفىريكا كىبًٍئسى  ىى أىأىأينػىبِّئيكيٍم ًبشىرٍّ ًمٍن ذىًلكيمي النَّاري كىعىدى

 اٍلمىًصيي 

72 410 

 انًؤيُىٌ

نٍػيىا مبىيوتي كىكبىٍيىا كىمىا كبىٍني دبىبػٍعيوًثنيى   .217 يىاتػينىا الد   192 37 ًإٍف ًىيى ًإالَّ حى
 126 55 د ىيٍم بًًو ًمٍن مىاؿو كىبىًننيى أىوبىٍسىبيوفى أىمبَّىا مبيً   .218
 126 56 نيسىارًعي ؽبىيٍم ُب اػبٍىيػٍرىاًت بىٍ  الى يىٍشعيريكفى   .219

 انُىر

اءي ًإالَّ أىنٍػفيسيهيٍم   .220 كىالًَّذينى يػىٍرميوفى أىٍزكىاجىهيٍم كىٓبٍى يىكيٍن ؽبىيٍم شيهىدى

ًدًىٍم أىٍربىعي شىهىادىاتو بًاللًَّو   ًإنَّوي لىًمنى الصَّاًدًقنيى أىشىهىادىةي أىحى

6 85 

كىأىٍنًكحيوا اأٍلىيىامىى ًمٍنكيٍم كىالصَّاغبًًنيى ًمٍن ًعبىادًكيٍم كىًإمىاًئكيٍم ًإٍف   .221

 يىكيونيوا أػيقىرىاءى يػيٍغًنًهمي اللَّوي ًمٍن أىٍضًلًو كىاللَّوي كىاًسعه عىًليمه 

32 48 

ديكفى ًنكى   .222 ا حىىتَّ يػيٍغًنيػىهيمي اللَّوي ًمٍن كىٍليىٍستػىٍعًفًف الًَّذينى الى هبًى احن

أىٍضًلًو كىالًَّذينى يػىٍبتػىغيوفى اٍلًكتىابى فبَّا مىلىكىٍت أىيٍبىانيكيٍم أىكىاتًبيوىيٍم ًإٍف 

يػٍرنا كىآتيوىيٍم ًمٍن مىاًؿ اللًَّو الًَّذم آتىاكيٍم كىالى  عىًلٍمتيٍم ًأيًهٍم خى

33 48 
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ٍف أىرىٍدفى ربىىص ننا لًتىٍبتػىغيوا عىرىضى تيٍكرًىيوا أػىتػىيىاًتكيٍم عىلىى اٍلًبغىاًء إً 

نٍػيىا كىمىٍن ييٍكرًٍىهينَّ أىًإفَّ اللَّوى ًمٍن بػىٍعًد ًإٍكرىاًىًهنَّ غىفيوره  اغبٍىيىاًة الد 

 رىًحيمه 
 انفزلاٌ

ـى   .223 ٍلنىا قػىبػٍلىكى ًمنى اٍلميٍرسىًلنيى ًإالَّ ًإنػَّهيٍم لىيىٍأكيليوفى الطَّعىا كىمىا أىٍرسى

نىةن أىتىٍصربيكفى كىيبىٍ  شيوفى ُب اأٍلىٍسوىاًؽ كىجىعىٍلنىا بػىٍعضىكيٍم لًبػىٍعضو ًأتػٍ

 كىكىافى رىب كى بىًصينا 

20 99 

 انشعزاء

ا كىلىًبٍثتى ًأينىا ًمٍن عيميرًؾى ًسًننيى   .224  301 18 قىاؿى أىٓبٍى نػيرىبِّكى ًأينىا كىلًيدن
ٍي ى كىالى تىكيونيوا ًمنى اٍلمي   .225  298 181 ٍخًسرًينى أىٍكأيوا اٍلكى
 298 182 كىزًنيوا بًاٍلًقٍسطىاًس اٍلميٍستىًقيمً   .226
 298 183 كىالى تػىٍبخىسيوا النَّاسى أىٍشيىاءىىيٍم كىالى تػىٍعثػىٍوا ُب اأٍلىٍرًض ميٍفًسًدينى   .227
لىقىكيٍم كىاعٍبًًبلَّةى اأٍلىكًَّلنيى   .228  298 184 كىاتػَّقيوا الًَّذم خى

 انًُم

 182 4 الى يػيٍؤًمنيوفى بًاآٍلًخرىًة زىيػَّنَّا ؽبىيٍم أىٍعمىاؽبىيٍم أػىهيٍم يػىٍعمىهيوفى  ًإفَّ الًَّذينى   .229
ا كىقػىٍومىهىا يىٍسجيديكفى لًلشٍَّمًس ًمٍن ديكًف اللًَّو كىزىيَّنى ؽبىيمي   .230 كىجىٍدتػيهى

 الشٍَّيطىافي أىٍعمىاؽبىيٍم أىصىدَّىيٍم عىًن السًَّبيً  أػىهيٍم الى يػىٍهتىديكفى 

24 182 

 255 54 كىليوطنا ًإٍذ قىاؿى ًلقىٍوًمًو أىتىٍأتيوفى اٍلفىاًحشىةى كىأىنٍػتيٍم تػيٍبًصريكفى   .231

 انمصض

ا أىأىخىاؼي أىٍف يػىٍقتػيليوًف   .232 هيٍم نػىٍفسن  353 33 قىاؿى رىبِّ ًإ٘بِّ قػىتػىٍلتي ًمنػٍ
نىاىيمي اٍلًكتىابى ًمٍن قػىٍبًلًو ىيٍم بًًو يػيٍؤًمنيوفى   .233  425 52 الًَّذينى آتػىيػٍ
 425 53كىًإذىا يػيتػٍلىى عىلىٍيًهٍم قىاليوا آمىنَّا بًًو ًإنَّوي اغبٍىق  ًمٍن رىبػِّنىا ًإنَّا كينَّا ًمٍن   .234
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 قػىٍبًلًو ميٍسًلًمنيى 
أيكلىًئكى يػيٍؤتػىٍوفى أىٍجرىىيٍم مىرَّتػىنٍيً دبىا صىبػىريكا كىيىٍدرىءيكفى بًاغبٍىسىنىًة السَّيِّئىةى   .235

 يػيٍنًفقيوفى  كىفبَّا رىزىقٍػنىاىيمٍ 

54 425-426 

ٍن ؽبىيٍم   .236 كىقىاليوا ًإٍف نػىتًَّبًع اؽٍبيدىل مىعىكى نػيتىخىطٍَّف ًمٍن أىٍرًضنىا أىكىٓبٍى مبيىكِّ

حىرىمنا آًمننا هبيٍبى إًلىٍيًو شبىىرىاتي كي ِّ شىٍيءو رًٍزقنا ًمٍن لىدينَّا كىلىًكنَّ 

 أىٍكثػىرىىيٍم الى يػىٍعلىميوفى 

57 189 

تػىهىا أىًتٍلكى مىسىاًكنػيهيٍم ٓبٍى كىكىٍم أى   .237 ٍىلىٍكنىا ًمٍن قػىٍريىةو بىًطرىٍت مىًعيشى

 تيٍسكىٍن ًمٍن بػىٍعًدًىٍم ًإالَّ قىًليبلن كىكينَّا كبىٍني اٍلوىارًًثنيى 

58 18 

نٍػيىا كىزًينىتػيهىا كىمىا ًعٍندى اللًَّو   .238 تىاعي اغبٍىيىاًة الد  كىمىا أيكتًيتيٍم ًمٍن شىٍيءو أىمى

يػٍره   كىأىبٍػقىى أىأىبلى تػىٍعًقليوفى  خى

60 188 

أىأىمَّا مىٍن تىابى كىآمىنى كىعىًم ى صىاغبًنا أػىعىسىى أىٍف يىكيوفى ًمنى   .239

 اٍلميٍفًلًحنيى 

67 52 

كىرىب كى ىبىٍليقي مىا يىشىاءي كىىبىٍتىاري مىا كىافى ؽبىيمي اػٍبًيػىرىةي سيٍبحىافى اللًَّو   .240

  كىتػىعىأبى عىمَّا ييٍشرًكيوفى 

68 52 ،53 

 53، 52 69 كىرىب كى يػىٍعلىمي مىا تيًكن  صيديكريىيٍم كىمىا يػيٍعًلنيوفى   .241
كىىيوى اللَّوي الى إًلىوى ًإالَّ ىيوى لىوي اغبٍىٍمدي ُب اأٍليكٔبى كىاآٍلًخرىًة كىلىوي اغبٍيٍكمي   .242

 كىإًلىٍيًو تػيٍرجىعيوفى 

70 52 ،54 

ٍي ى كىالنػَّهىارى لًتىٍسكينيوا ًأيًو كىلًتىٍبتػىغيوا ًمٍن كىًمٍن رىضٍبىًتًو جىعى ى لىكيمي اللَّ   .243

 أىٍضًلًو كىلىعىلَّكيٍم تىٍشكيريكفى 

73 50 ،51 

نٍػيىا   .244 ارى اآٍلًخرىةى كىالى تػىٍنسى نىًصيبىكى ًمنى الد  كىابٍػتىًغ ًأيمىا آتىاؾى اللَّوي الدَّ

ا أىٍحسىنى اللَّوي إًلىٍيكى كىالى تػىٍبًغ الٍ  فىسىادى ُب اأٍلىٍرًض ًإفَّ كىأىٍحًسٍن كىمى

77 357 
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ب  اٍلميٍفًسًدينى   اللَّوى الى وبًي
 انعُأكثىخ

بػىقىكيٍم هًبىا ًمٍن   .245 كىليوطنا ًإٍذ قىاؿى لًقىٍوًمًو ًإنَّكيٍم لىتىٍأتيوفى اٍلفىاًحشىةى مىا سى

 أىحىدو ًمنى اٍلعىالىًمنيى 

28 255 

نٍػيىا ًإالَّ ؽبىٍ   .246 ًذًه اغبٍىيىاةي الد  يى كىمىا ىى ارى اآٍلًخرىةى ؽبًى وه كىلىًعبه كىًإفَّ الدَّ

 اغبٍىيػىوىافي لىٍو كىانيوا يػىٍعلىميوفى 

64 193 

 انزوو

كىًمٍن آيىاتًًو مىنىاميكيٍم بًاللٍَّيً  كىالنػَّهىاًر كىابًٍتغىاؤيكيٍم ًمٍن أىٍضًلًو ًإفَّ ُب   .247

يىاتو ًلقىٍوـو يىٍسمىعيوفى   ذىًلكى آلى

23 54 

يػٍره لًلًَّذينى أىآًت ذىا ا  .248 ٍلقيٍرىبى حىقَّوي كىاٍلًمٍسًكنيى كىاٍبنى السًَّبيً  ذىًلكى خى

 ييريديكفى كىٍجوى اللًَّو كىأيكلىًئكى ىيمي اٍلميٍفًلحيوفى 

38 340 

كىمىا آتػىٍيتيٍم ًمٍن رًبنا لًيػىٍربػيوى ُب أىٍموىاًؿ النَّاًس أىبلى يػىٍربيو ًعٍندى اللًَّو كىمىا   .249

اةو تيرًيديكفى كىٍجوى اللًَّو أىأيكلىًئكى ىيمي اٍلميٍضًعفيوفى آتػىٍيتيٍم ًمٍن زى   كى

39 340 

ٍ  ًمٍن   .250 ًيتيكيٍم ٍبيَّ وبيًٍييكيٍم ىى اللَّوي الًَّذم خىلىقىكيٍم ٍبيَّ رىزىقىكيٍم ٍبيَّ يبي

شيرىكىاًئكيٍم مىٍن يػىٍفعى ي ًمٍن ذىًلكيٍم ًمٍن شىٍيءو سيٍبحىانىوي كىتػىعىأبى عىمَّا 

 وفى ييشرًكي 

40 58 

ظىهىرى اٍلفىسىادي ُب اٍلبػىرِّ كىاٍلبىٍحًر دبىا كىسىبىٍت أىٍيًدم النَّاًس لًييًذيقىهيٍم   .251

 بػىٍعضى الًَّذم عىًمليوا لىعىلَّهيٍم يػىٍرًجعيوفى 

41 18 

 نمًاٌ

ـه كىاٍلبىٍحري يبىيد هي ًمٍن بػىٍعًدهً   .252  كىلىٍو أىفَّ مىا ُب اأٍلىٍرًض ًمٍن شىجىرىةو أىٍقبلى

ًلمىاتي اللًَّو ًإفَّ اللَّوى عىزًيزه حىًكيمه  بػٍعىةي أىحٍبيرو مىا نىًفدىٍت كى  سى

27 4 

 انسجدج
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ا كىسىبَّحيوا   .253 ًإمبَّىا يػيٍؤًمني بًآيىاتًنىا الًَّذينى ًإذىا ذيكِّريكا هًبىا خىر كا سيجَّدن

ٍم كىىيٍم الى يىٍستىٍكربيكفى   حًبىٍمًد رىهبًِّ

15 426 

ٍوأنا كىطىمىعنا كىفبَّا تػىتىجىاَبى جي   .254 نيوبػيهيٍم عىًن اٍلمىضىاًجًع يىٍدعيوفى رىبػَّهيٍم خى

 رىزىقٍػنىاىيٍم يػيٍنًفقيوفى 

16 426 

 اْلأَدزاب

يىا ًنسىاءى النَّيبِّ مىٍن يىٍأًت ًمٍنكينَّ بًفىاًحشىةو ميبػىيػِّنىةو ييضىاعىٍف ؽبىىا   .255

 يىًسينا  اٍلعىذىابي ًضٍعفىنٍيً كىكىافى ذىًلكى عىلىى اللَّوً 

30 252 

ٌب آتػىٍيتى أىجيورىىينَّ كىمىا   .256 ا النَّيب  ًإنَّا أىٍحلىٍلنىا لىكى أىٍزكىاجىكى البلَّ يىا أىيػ هى

ًينيكى فبَّا أىأىاءى اللَّوي عىلىٍيكى كىبػىنىاًت عىمِّكى كىبػىنىاًت  مىلىكىٍت يبى

ٌب  ًتكى البلَّ ىىاجىٍرفى مىعىكى  عىمَّاًتكى كىبػىنىاًت خىاًلكى كىبػىنىاًت خىاالى

بىٍت نػىٍفسىهىا لًلنَّيبِّ ًإٍف أىرىادى النَّيب  أىٍف  كىاٍمرىأىةن ميٍؤًمنىةن ًإٍف كىىى

يىٍستػىٍنًكحىهىا خىاًلصىةن لىكى ًمٍن ديكًف اٍلميٍؤًمًننيى قىٍد عىًلٍمنىا مىا أػىرىٍضنىا 

يٍ  بلى يىكيوفى عىلىٍيكى عىلىٍيًهٍم ُب أىٍزكىاًجًهٍم كىمىا مىلىكىٍت أىيٍبىانػيهيٍم ًلكى

 حىرىجه كىكىافى اللَّوي غىفيورنا رىًحيمنا 

50 243 

 سثأ

 396 17 ذىًلكى جىزىيٍػنىاىيٍم دبىا كىفىريكا كىىىٍ  قبيىازًم ًإالَّ اٍلكىفيورى   .257
دنا كىمىا كبىٍني دبيعىذًَّبنيى   .258  179 35 كىقىاليوا كبىٍني أىٍكثػىري أىٍموىاالن كىأىٍكالى

 فاطز

ا ًمٍلحه  كىمىا  .259 ا عىٍذبه أػيرىاته سىاًئغه شىرىابيوي كىىىذى يىٍستىًوم اٍلبىٍحرىاًف ىىذى

منا طىرًياا كىتىٍستىٍخرًجيوفى ًحٍليىةن  أيجىاجه كىًمٍن كي ٍّ تىٍأكيليوفى غبٍى

تػىٍلبىسيونػىهىا كىتػىرىل اٍلفيٍلكى ًأيًو مىوىاًخرى لًتىٍبتػىغيوا ًمٍن أىٍضًلًو كىلىعىلَّكيٍم 

12 55 
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  تىٍشكيريكفى 
ةى كىأىنٍػفىقيوا فبَّا رىزىقٍػنىاىيٍم   .260 ليوفى ًكتىابى اللًَّو كىأىقىاميوا الصَّبلى ًإفَّ الًَّذينى يػىتػٍ

نًيىةن يػىٍرجيوفى ذًبىارىةن لىٍن تػىبيورى   ًسراا كىعىبلى

29 426 

ىيٍم ًمٍن أىٍضًلًو ًإنَّوي غىفيوره شىكيوره   .261  426 30 لًيػيوىأػِّيػىهيٍم أيجيورىىيٍم كىيىزًيدى

 يس

ٍيئنا أىٍف يػىقيوؿى لىوي كيٍن أػىيىكيوفي   .262  163 82 ًإمبَّىا أىٍمريهي ًإذىا أىرىادى شى

 انصافاخ

 159 153 أىٍصطىفىى اٍلبػىنىاًت عىلىى اٍلبىًننيى   .263
 159 154 مىا لىكيٍم كىٍيفى ربىٍكيميوفى   .264

 ص

حىىتَّ تػىوىارىٍت  أػىقىاؿى ًإ٘بِّ أىٍحبىٍبتي حيبَّ اػبٍىٍيً عىٍن ذًٍكًر رىيبِّ   .265

 بًاغبًٍجىاًب 

32 28 

 انزيز

قيٍ  يىا ًعبىاًدمى الًَّذينى أىٍسرىأيوا عىلىى أىنٍػفيًسًهٍم الى تػىٍقنىطيوا ًمٍن رىضٍبىًة   .266

يعنا ًإنَّوي ىيوى اٍلغىفيوري الرًَّحيمي   اللًَّو ًإفَّ اللَّوى يػىٍغًفري الذ نيوبى صبًى

53 337 

 غافز

ٍدعيو٘ب أىٍستىًجٍب لىكيٍم ًإفَّ الًَّذينى يىٍستىٍكربيكفى عىٍن كىقىاؿى رىب كيمي ا  .267

نَّمى دىاًخرًينى   ًعبىادىٌب سىيىٍدخيليوفى جىهى

60 155 

 انشىري

اللَّوي الًَّذم أىنٍػزىؿى اٍلًكتىابى بًاغبٍىقِّ كىاٍلًميزىافى كىمىا ييٍدرًيكى لىعى َّ   .268

 السَّاعىةى قىرًيبه 

17 337 

 122 26الًَّذينى آمىنيوا كىعىًمليوا الصَّاغبًىاًت كىيىزًيديىيٍم ًمٍن أىٍضًلًو كىيىٍستىًجيبي   .269
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 كىاٍلكىاًأريكفى ؽبىيٍم عىذىابه شىًديده 
رو   .270 كىلىٍو بىسىطى اللَّوي الرٍِّزؽى لًًعبىاًدًه لىبػىغىٍوا ُب اأٍلىٍرًض كىلىًكٍن يػينػىزِّؿي بًقىدى

 بىًصيه مىا يىشىاءي ًإنَّوي ًبًعبىاًدًه خىًبيه 

27 18 

ره   .271 يػٍ نٍػيىا كىمىا ًعٍندى اللًَّو خى تىاعي اغبٍىيىاًة الد  أىمىا أيكتًيتيٍم ًمٍن شىٍيءو أىمى

ٍم يػىتػىوىكَّليوفى   كىأىبٍػقىى لًلًَّذينى آمىنيوا كىعىلىى رىهبًِّ

36 22 

بىائًرى اإٍلًٍبًٍ كىاٍلفىوىاًحشى كىًإذىا مىا غىًضبي   .272 وا ىيٍم كىالًَّذينى هبىٍتىًنبيوفى كى

 يػىٍغًفريكفى 

37 188 

نػىهيٍم   .273 ةى كىأىٍمريىيٍم شيورىل بػىيػٍ ٍم كىأىقىاميوا الصَّبلى كىالًَّذينى اٍستىجىابيوا ًلرىهبًِّ

 كىفبَّا رىزىقٍػنىاىيٍم يػيٍنًفقيوفى 

38 189 

 189 39 كىالًَّذينى ًإذىا أىصىابػىهيمي اٍلبػىٍغيي ىيٍم يػىٍنتىًصريكفى   .274

 انزخزف

ةن عبىىعىٍلنىا ًلمىٍن يىٍكفيري بًالرَّضٍبىًن  كىلىٍوالى أىفٍ   .275 يىكيوفى النَّاسي أيمَّةن كىاًحدى

 لًبػيييوهًتًٍم سيقيفنا ًمٍن ًأضَّةو كىمىعىارًجى عىلىيػٍهىا يىٍظهىريكفى 

33 190 

 190 34 كىلًبػيييوهًتًٍم أىبٍػوىابنا كىسيريرنا عىلىيػٍهىا يػىتًَّكئيوفى   .276
نٍػيىا كىاآٍلًخرىةي ًعٍندى رىبِّكى كىزيٍخريأنا كىًإٍف كي   ذىلً   .277 كى لىمَّا مىتىاعي اغبٍىيىاًة الد 

 لًٍلميتًَّقنيى 

35 190 ،191 

ةي   .278 ًئكى أػىلىٍوالى أيٍلًقيى عىلىٍيًو أىٍسًورىةه ًمٍن ذىىىبو أىٍك جىاءى مىعىوي اٍلمىبلى

ًًننيى   ميٍقرتى

53 161 

هيٍم أىأىٍغرى   .279  162 55 قٍػنىاىيٍم أىصٍبىًعنيى أػىلىمَّا آسىفيونىا انٍػتػىقىٍمنىا ًمنػٍ
ليوفى   .280 ٍنتيٍم تػىٍعمى ا دبىا كي  401 72 كىتًٍلكى اعبٍىنَّةي الَّ ًي أيكرًثٍػتيميوىى

 يذًد
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ًإفَّ اللَّوى ييٍدًخ ي الًَّذينى آمىنيوا كىعىًمليوا الصَّاغبًىاًت جىنَّاتو ذبىٍرًم ًمٍن   .281

ا تىٍأكي ي ربىًٍتهىا اأٍلىنٍػهىاري كىالًَّذينى كىفىريكا يػىتىمى  تػَّعيوفى كىيىٍأكيليوفى كىمى

ـي كىالنَّاري مىثٍػونل ؽبىيٍم   اأٍلىنٍػعىا

12 164 

ٍوه كىًإٍف تػيٍؤًمنيوا كىتػىتػَّقيوا يػيٍؤًتكيٍم أيجيورىكيٍم   .282 نٍػيىا لىًعبه كىؽبى ًإمبَّىا اغبٍىيىاةي الد 

 كىالى يىٍسأىٍلكيٍم أىٍموىالىكيٍم 

36 195 

 انفرخ

رىًة أػىعىًلمى لىقىٍد رىًضيى اللَّ   .283 وي عىًن اٍلميٍؤًمًننيى ًإٍذ يػيبىايًعيونىكى ربىٍتى الشَّجى

ا قىرًيبنا   مىا ُب قػيليوهًبًٍم أىأىنٍػزىؿى السًَّكينىةى عىلىٍيًهٍم كىأىثىابػىهيٍم أػىٍتحن

18 99 

ا   .284 ًثيىةن يىٍأخيذيكنػىهىا كىكىافى اللَّوي عىزًيزنا حىًكيمن  99 19 كىمىغىاًٖبى كى

 ق

ا أىكىشىٍفنىا عىٍنكى ًغطىاءىؾى أػىبىصىريؾى   لىقىدٍ   .285 كيٍنتى ُب غىٍفلىةو ًمٍن ىىذى

 اٍليػىٍوـى حىًديده 

22 444 

ا مىا لىدىمَّ عىًتيده   .286  444 23 كىقىاؿى قىرًينيوي ىىذى
 28، 443 24 أىٍلًقيىا ُب جىهىنَّمى كي َّ كىفَّارو عىًنيدو   .287
ٍيً ميٍعتىدو ميرًيبو   .288  28، 443 25 مىنَّاعو لًٍلخى
اًب الشًَّديًد   .289  444، 443 26 الًَّذم جىعى ى مىعى اللًَّو ًإؽبىنا آخىرى أىأىٍلًقيىاهي ُب اٍلعىذى

 انذارياخ

 141، 140 15 ًإفَّ اٍلميتًَّقنيى ُب جىنَّاتو كىعيييوفو   .290
انيوا قػىٍب ى ذىًلكى ؿبيًٍسًننيى   .291  140 16 آًخًذينى مىا آتىاىيٍم رىبػ هيٍم ًإنػَّهيٍم كى
، 141، 140 19 كىُب أىٍموىاؽبًًٍم حىق  لًلسَّاًئً  كىاٍلمىٍحريكـً   .292

142 
 انطىر
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نَّمى دىعاا   .293  235 13 يػىٍوـى ييدىع وفى ًإٔبى نىاًر جىهى

 انُأجى

 322 43 كىأىنَّوي ىيوى أىٍضحىكى كىأىٍبكىى   .294

 انزدًٍ

 304، 302 7 كىالسَّمىاءى رىأػىعىهىا كىكىضىعى اٍلًميزىافى   .295
 304، 302 8 أىالَّ تىٍطغىٍوا ُب اٍلًميزىاًف   .296
 304، 302 9 كىأىًقيميوا اٍلوىٍزفى بًاٍلًقٍسًط كىالى زبيًٍسريكا اٍلًميزىافى   .297

 انذديد

آًمنيوا بًاللًَّو كىرىسيولًًو كىأىٍنًفقيوا فبَّا جىعىلىكيٍم ميٍستىٍخلىًفنيى ًأيًو أىالًَّذينى   .298

ًبيه آمىنيوا ًمٍنكيٍم كىأىنٍػفى   قيوا ؽبىيٍم أىٍجره كى

7 386 

ًبيً  اللًَّو كىلًلًَّو ًميىاثي السَّمىوىاًت   .299 كىمىا لىكيٍم أىالَّ تػيٍنًفقيوا ُب سى

كىاأٍلىٍرًض الى يىٍستىًوم ًمٍنكيٍم مىٍن أىنٍػفىقى ًمٍن قػىٍبً  اٍلفىٍتًح كىقىاتى ى 

ٍن بػىٍعدي كىقىاتػىليوا كىكيبلا أيكلىًئكى أىٍعظىمي دىرىجىةن ًمنى الًَّذينى أىنٍػفىقيوا مً 

ًبيه  ليوفى خى  كىعىدى اللَّوي اغبٍيٍسنى كىاللَّوي دبىا تػىٍعمى

10 389 

مىٍن ذىا الًَّذم يػيٍقًرضي اللَّوى قػىٍرضنا حىسىننا أػىييضىاًعفىوي لىوي كىلىوي أىٍجره    .300

 كىرٙبه 

11 389 ،378 

قىاًت كىأىقػٍ   .301 ًقنيى كىاٍلميصَّدِّ رىضيوا اللَّوى قػىٍرضنا حىسىننا ييضىاعىفي ًإفَّ اٍلميصَّدِّ

 ؽبىيٍم كىؽبىيٍم أىٍجره كىرٙبه 

18 379 

نىكيٍم   .302 ٍوه كىزًينىةه كىتػىفىاخيره بػىيػٍ نٍػيىا لىًعبه كىؽبى اٍعلىميوا أىمبَّىا اغبٍىيىاةي الد 

ثىً  غىٍيثو أىٍعجىبى اٍلكيفَّارى نػى  ًد كىمى اثػيره ُب اأٍلىٍموىاًؿ كىاأٍلىٍكالى بىاتيوي كىتىكى

ابه  ٍبيَّ يىًهيجي أػىتػىرىاهي ميٍصفىراا ٍبيَّ يىكيوفي حيطىامنا كىُب اآٍلًخرىًة عىذى

20 194 
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نٍػيىا ًإالَّ مىتىاعي  شىًديده كىمىٍغًفرىةه ًمنى اللًَّو كىرًٍضوىافه كىمىا اغبٍىيىاةي الد 

 اٍلغيريكًر 
ٍلنىا ريسيلىنىا بًاٍلبػىيػِّنىاًت كىأىنٍػزىلٍ   .303 نىا مىعىهيمي اٍلًكتىابى كىاٍلًميزىافى لىقىٍد أىٍرسى

لًيػىقيوـى النَّاسي بًاٍلًقٍسًط كىأىنٍػزىٍلنىا اغبٍىًديدى ًأيًو بىٍأسه شىًديده كىمىنىاًأعي 

 لًلنَّاًس كىلًيػىٍعلىمى اللَّوي مىٍن يػىٍنصيريهي كىريسيلىوي بًاٍلغىٍيًب ًإفَّ اللَّوى قىًوم  عىزًيزه 

25 92 

نىا عىلى   .304 نىاهي ٍبيَّ قػىفَّيػٍ نىا بًًعيسىى ٍبًن مىٍرٙبىى كىآتػىيػٍ ى آثىارًًىٍم ًبريسيًلنىا كىقػىفَّيػٍ

ي ى كىجىعىٍلنىا ُب قػيليوًب الًَّذينى اتػَّبػىعيوهي رىأٍأىةن كىرىضٍبىةن كىرىٍىبىانًيَّةن  اإٍلًقبًٍ

ا رى  نىاىىا عىلىٍيًهٍم ًإالَّ ابًٍتغىاءى رًٍضوىاًف اللًَّو أىمى تىبػٍ ا ابٍػتىدىعيوىىا مىا كى عىٍوىى

هيٍم  ًثيه ًمنػٍ نىا الًَّذينى آمىنيوا ًمنػٍهيٍم أىٍجرىىيٍم كىكى ا أىآتػىيػٍ حىقَّ رًعىايىًتهى

 أىاًسقيوفى 

27 131 

 انذشز

الى يىٍستىًوم أىٍصحىابي النَّاًر كىأىٍصحىابي اعبٍىنًَّة أىٍصحىابي اعبٍىنًَّة ىيمي   .305

 اٍلفىائًزيكفى 

20 392 

 انجًعح

ةي أىانٍػتىًشريكا ُب اأٍلىٍرًض كىابٍػتػىغيوا ًمٍن أىٍضً  اللًَّو أىًإذىا قيًضيىًت ا  .306 لصَّبلى

ًثينا لىعىلَّكيٍم تػيٍفًلحيوفى   كىاذٍكيريكا اللَّوى كى

10 59 

 انًُافمىٌ

ا اأٍلىذىؿَّ كىلًلًَّو   .307 ًدينىًة لىييٍخرًجىنَّ اأٍلىعىز  ًمنػٍهى ٍعنىا ًإٔبى اٍلمى يػىقيوليوفى لىًئٍن رىجى

 ًلرىسيولًًو كىلًٍلميٍؤًمًننيى كىلىًكنَّ اٍلمينىاًأًقنيى الى يػىٍعلىميوفى اٍلًعزَّةي كى 

8 116 

ديكيٍم عىٍن ًذٍكًر   .308 ا الًَّذينى آمىنيوا الى تػيٍلًهكيٍم أىٍموىاليكيٍم كىالى أىٍكالى يىا أىيػ هى

 اللًَّو كىمىٍن يػىٍفعىٍ  ذىًلكى أىأيكلىًئكى ىيمي اػبٍىاًسريكفى 

9 392 
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ا فبَّا رىزىقٍػنىاكيٍم ًمٍن قػىٍبً  أىٍف يىٍأٌبى أىحىدىكيمي اٍلمىٍوتي أػىيػىقيوؿى كىأىٍنًفقيو   .309

 رىبِّ لىٍوالى أىخٍَّرتىيًن ًإٔبى أىجى و قىرًيبو أىأىصَّدَّؽى كىأىكيٍن ًمنى الصَّاغبًًنيى 

10 392 

ليوفى كىلىٍن يػيؤىخِّرى اللَّوي نػىٍفسنا ًإذىا جىاءى أىجىليهىا كىاللَّوي خىًبيه دبى   .310  392 11 ا تػىٍعمى

 انرغاتٍ

هي أىٍجره عىًظيمه   .311 نىةه كىاللَّوي ًعٍندى ديكيٍم ًأتػٍ ، 400، 394 15 ًإمبَّىا أىٍموىاليكيٍم كىأىٍكالى

124 
يػٍرنا أًلىنٍػفيًسكيٍم   .312 أىاتػَّقيوا اللَّوى مىا اٍستىطىٍعتيٍم كىاظٍبىعيوا كىأىًطيعيوا كىأىٍنًفقيوا خى

 ًو أىأيكلىًئكى ىيمي اٍلميٍفًلحيوفى كىمىٍن ييوؽى شيحَّ نػىٍفسً 

16 399 ،400 ،

401 ،380 
ًإٍف تػيٍقرًضيوا اللَّوى قػىٍرضنا حىسىننا ييضىاًعٍفوي لىكيٍم كىيػىٍغًفٍر لىكيٍم كىاللَّوي   .313

ًليمه   شىكيوره حى

17 380 

 380 18 عىآًبي اٍلغىٍيًب كىالشَّهىادىًة اٍلعىزًيزي اغبٍىًكيمي   .314

 انطَّالق

يػ هىا النَّيب  ًإذىا طىلٍَّقتيمي النِّسىاءى أىطىلِّقيوىينَّ ًلًعدَّهًتًنَّ كىأىٍحصيوا يىا أى   .315

اٍلًعدَّةى كىاتػَّقيوا اللَّوى رىبَّكيٍم الى زبيٍرًجيوىينَّ ًمٍن بػيييوهًتًنَّ كىالى ىبىٍريٍجنى ًإالَّ 

مىٍن يػىتػىعىدَّ حيديكدى أىٍف يىٍأًتنيى ًبفىاًحشىةو ميبػىيػِّنىةو كىتًٍلكى حيديكدي اللًَّو كى 

 اللًَّو أػىقىٍد ظىلىمى نػىٍفسىوي الى تىٍدرًم لىعى َّ اللَّوى وبيًٍدثي بػىٍعدى ذىًلكى أىٍمرنا 

1 252 

ٍنتيٍم ًمٍن كيٍجدًكيٍم كىالى تيضىار كىينَّ   .316 أىٍسًكنيوىينَّ ًمٍن حىٍيثي سىكى

ًت ضبىٍ و أىأى  ٍنًفقيوا عىلىٍيًهنَّ حىىتَّ لًتيضىيػِّقيوا عىلىٍيًهنَّ كىًإٍف كينَّ أيكالى

نىكيٍم  ريكا بػىيػٍ يىضىٍعنى ضبىٍلىهينَّ أىًإٍف أىٍرضىٍعنى لىكيٍم أىآتيوىينَّ أيجيورىىينَّ كىٍأسبًى

تػيٍرًضعي لىوي أيٍخرىل   دبىٍعريكؼو كىًإٍف تػىعىاسىٍرًبيٍ أىسى

6 269 ،270 ،
271 

 273، 269 7ًو رًٍزقيوي أػىٍليػيٍنًفٍق فبَّا آتىاهي لًيػيٍنًفٍق ذيك سىعىةو ًمٍن سىعىًتًو كىمىٍن قيًدرى عىلىيٍ   .317
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 الصفحة اآلية  ـ

اللَّوي الى ييكىلِّفي اللَّوي نػىٍفسنا ًإالَّ مىا آتىاىىا سىيىٍجعى ي اللَّوي بػىٍعدى عيٍسرو 

 ييٍسرنا 
 انمهى

ٍيً ميٍعتىدو أىثًيمو   .318  28 12 مىنَّاعو لًٍلخى

 انًعارج
ٍنسىافى خيًلقى ىىليوعنا   .319  142 ،29 19 ًإفَّ اإٍلً
 142، 29 20 ًإذىا مىسَّوي الشَّر  جىزيكعنا   .320
 142، 29 21 كىًإذىا مىسَّوي اػبٍىيػٍري مىنيوعنا   .321
 145 22 ًإالَّ اٍلميصىلِّنيى   .322
هًتًٍم دىائًميوفى   .323  142 23 الًَّذينى ىيٍم عىلىى صىبلى
 142 24 كىالًَّذينى ُب أىٍموىاؽبًًٍم حىق  مىٍعليوـه   .324
 142 25 اٍلمىٍحريكـً لًلسَّاًئً  كى   .325
 143 35 أيكلىًئكى ُب جىنَّاتو ميٍكرىميوفى   .326

 َىح

قىاؿى نيوحه رىبِّ ًإنػَّهيٍم عىصىٍو٘ب كىاتػَّبػىعيوا مىٍن ٓبٍى يىزًٍدهي مىاليوي كىكىلىديهي ًإالَّ   .327

 خىسىارنا 

21 125 

 انجٍ

ٍد لىوي كىأىنَّا كينَّا نػىٍقعيدي ًمنػٍهىا مىقىاًعدى لًلسٍَّمًع أىمىٍن   .328 يىٍستىًمًع اآٍلفى هبًى

ا   ًشهىابنا رىصىدن

9 133 

 انًزيم

ا اٍلميزَّمِّ ي   .329  382، 61 1 يىا أىيػ هى
 382، 61 2 قيًم اللٍَّي ى ًإالَّ قىًليبلن   .330



 فهرس اٌَاث

469 

 

 الصفحة اآلية  ـ
 382، 61 3 ًنٍصفىوي أىًك انٍػقيٍص ًمٍنوي قىًليبلن   .331
 382 ،61 4 أىٍك زًٍد عىلىٍيًو كىرىتًِّ  اٍلقيٍرآفى تػىٍرتًيبلن   .332
ًإفَّ رىبَّكى يػىٍعلىمي أىنَّكى تػىقيوـي أىٍدٗبى ًمٍن ثػيليثىًي اللٍَّيً  كىًنٍصفىوي كىثػيليثىوي   .333

ري اللٍَّي ى كىالنػَّهىارى عىًلمى أىٍف لىٍن  كىطىائًفىةه ًمنى الًَّذينى مىعىكى كىاللَّوي يػيقىدِّ

قيٍرآًف عىًلمى أىٍف ربيٍصيوهي أػىتىابى عىلىٍيكيٍم أىاقٍػرىءيكا مىا تػىيىسَّرى ًمنى الٍ 

سىيىكيوفي ًمٍنكيٍم مىٍرضىى كىآخىريكفى يىٍضرًبيوفى ُب اأٍلىٍرًض يػىٍبتػىغيوفى ًمٍن 

ًبيً  اللًَّو أىاقٍػرىءيكا مىا تػىيىسَّرى ًمٍنوي  أىٍضً  اللًَّو كىآخىريكفى يػيقىاتًليوفى ُب سى

ةى كىآتيوا الزَّكىاةى كىأىٍقرًضيوا اللَّوى  قػىٍرضنا حىسىننا كىمىا  كىأىًقيميوا الصَّبلى

يػٍرنا كىأىٍعظىمى  ديكهي ًعٍندى اللًَّو ىيوى خى ٍيو ذبًى تػيقىدِّميوا أًلىنٍػفيًسكيٍم ًمٍن خى

 أىٍجرنا كىاٍستػىٍغًفريكا اللَّوى ًإفَّ اللَّوى غىفيوره رىًحيمه 

20 61 ،62 ،
382 

 انًدثز

ا   .334 لىٍقتي كىًحيدن  165، 164 11 ذىٍر٘ب كىمىٍن خى
 165، 164 12 لىوي مىاالن فبىٍدكدنا  كىجىعىٍلتي   .335
 165، 164 13 كىبىًننيى شيهيودنا   .336
ا   .337 ًٍهيدن  165، 164 14 كىمىهٍَّدتي لىوي سبى
 165، 164 15 ٍبيَّ يىٍطمىعي أىٍف أىزًيدى   .338
ا   .339  165، 164 16 كىبلَّ ًإنَّوي كىافى آًليىاتًنىا عىًنيدن
 165، 164 17 سىأيٍرًىقيوي صىعيودنا   .340

 َأساٌاْلأِ 

ـى عىلىى حيبًِّو ًمٍسًكيننا كىيىًتيمنا كىأىًسينا   .341  373 8 كىييٍطًعميوفى الطَّعىا

 اِلَأفطار
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 الصفحة اآلية  ـ
 308 10 كىًإفَّ عىلىٍيكيٍم غبىىاًأًظنيى   .342
 308 11 ًكرىامنا كىاتًًبنيى   .343

 انًطففيٍ

 308، 306 1 كىٍي ه لًٍلميطىفًِّفنيى   .344
 306 2 لنَّاًس يىٍستػىٍوأيوفى الًَّذينى ًإذىا اٍكتىاليوا عىلىى ا  .345
 306 3 كىًإذىا كىاليوىيٍم أىٍك كىزىنيوىيٍم ىبيًٍسريكفى   .346
، 308، 306 4 أىالى يىظين  أيكلىًئكى أىنػَّهيٍم مىبػٍعيوثيوفى   .347

309 
، 308، 306 5 لًيػىٍوـو عىًظيمو   .348

309 
 308، 306 6 يػىٍوـى يػىقيوـي النَّاسي ًلرىبِّ اٍلعىالىًمنيى   .349

 انفجز

هي رىب وي أىأىٍكرىمىوي كىنػىعَّمىوي أػىيػىقيوؿي رىيبِّ   .350 ٍنسىافي ًإذىا مىا ابٍػتىبلى أىأىمَّا اإٍلً

 أىٍكرىمىًن 

15 167 

رى عىلىٍيًو رًٍزقىوي أػىيػىقيوؿي رىيبِّ أىىىانىًن   .351 هي أػىقىدى  167 16 كىأىمَّا ًإذىا مىا ابٍػتىبلى
، 101، 18 17 كىبلَّ بىٍ  الى تيٍكرًميوفى اٍليىًتيمى   .352

166 ،233 
، 101، 18 18 كىالى ربىىاض وفى عىلىى طىعىاـً اٍلًمٍسًكنًي   .353

166 
 168 19 كىتىٍأكيليوفى التػ رىاثى أىٍكبلن لىماا   .354
ب وفى اٍلمىاؿى حيباا صبىاا   .355  168 20 كىربًي

 انهيم
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 الصفحة اآلية  ـ
 145 1 كىاللٍَّيً  ًإذىا يػىٍغشىى   .356
 145 2 كىالنػَّهىاًر ًإذىا ذبىىلَّى   .357
 145 3 مىا خىلىقى الذَّكىرى كىاأٍلينٍػثىى كى   .358
 145 4 ًإفَّ سىٍعيىكيٍم لىشىىتَّ   .359
 147، 145 5 أىأىمَّا مىٍن أىٍعطىى كىاتػَّقىى   .360
 145 6 كىصىدَّؽى بًاغبٍيٍسنى   .361
نػييىسِّريهي لًٍلييٍسرىل   .362  145 7 أىسى

 انضذً

ٍر   .363  218 9 أىأىمَّا اٍليىًتيمى أىبلى تػىٍقهى

 انعهك

ٍنسىافى لىيىٍطغىى كىبلَّ   .364  18 6  ًإفَّ اإٍلً
 18 7 أىٍف رىآهي اٍستػىٍغنى   .365

 انعادياخ

 30، 29، 28 8 كىًإنَّوي غًبيبِّ اػبٍىٍيً لىشىًديده   .366
 انهًزج

 169 1 كىٍي ه ًلكي ِّ نبيىزىةو ليمىزىةو   .367
 169 2 الًَّذم صبىىعى مىاالن كىعىدَّدىهي   .368
هي وبىٍسىبي أىفَّ مىالىوي أىٍخلى   .369  169 3 دى
ًة   .370  169 4 كىبلَّ لىيػيٍنبىذىفَّ ُب اغبٍيطىمى
ةي   .371  169 5 كىمىا أىٍدرىاؾى مىا اغبٍيطىمى
 169 6 نىاري اللًَّو اٍلميوقىدىةي   .372
ًة   .373  169 7 الَّ ًي تىطًَّلعي عىلىى اأٍلىٍأًئدى
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 الصفحة اآلية  ـ
ةه   .374  169 8 ًإنػَّهىا عىلىٍيًهٍم ميٍؤصىدى
 169 9 ُب عىمىدو فبيىدَّدىةو   .375

 نًاعىٌا

يًن   .376  134 1 أىرىأىٍيتى الًَّذم ييكىذِّبي بًالدِّ
 134 2 أىذىًلكى الًَّذم يىديع  اٍليىًتيمى   .377
 234، 175 3 كىالى وبىيض  عىلىى طىعىاـً اٍلًمٍسًكنًي   .378
، 176، 175 4 أػىوىٍي ه لًٍلميصىلِّنيى   .379

177 ،234 
هًتًٍم سىاىيوفى   .380  234 5 الًَّذينى ىيٍم عىٍن صىبلى
 234 6 الًَّذينى ىيٍم يػيرىاءيكفى   .381
ٍنػىعيوفى اٍلمىاعيوفى   .382  234 7 كىيبى
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 األدبد٠ش اٌٛاسدح فٟ اٌجذش

 سلُ انحدٌج انصفحت

ؽي أ 262 ًؿ ًإٔبى اللًَّو تػىعىأبى الطَّبلى  1 .بٍػغىضي اغبٍىبلى

 أنا أكٔبى بكي ِّ مؤمنو ًمن نفسو أمن ترؾى دينان أعىلىيَّ قضاؤه كمىن ترؾ ماالن  349

 .ألورثتو

2 

 3 .أٍف تتصدؽى كأنت صحيح شحيحه تأمي  العيش كزبشى الفقر 134

ثػيرى أعاقبتيو إٔب ًق ٍّ  فَّ إ 322  . الربا كإف كى

 

4 

إمبا الدنيا ألربعة نفرو: عىبدو رزقو اهلل ماالن كعلما أهو يتقى أيو ربو كيص  أيو  19

رزقو اهلل علما كٓب يرزقو رضبو كيعم  هلل أيو حبقو أهذا بأأض  اؼبنازؿ، كعبدو 

ماالن أهو صادؽ النية يقوؿ لو أف ٔب ماالن لعملت بعم  أبلف أهو بنيتو، 

أأجرنبا سواء كعبدو رزقو اهلل ماالن كٓب يرزقو علما أهو ىببط َب مالو بغي علم 

 ال يتقى أيو ربو كال يص  أيو رضبو كال يعلم هلل أيو حقا أهذا بأخبث اؼبنازؿ.

5 

 6 . عز كج  ال يقب  صبلة بغي طهور، كال صدقة من غلوؿ إف اهلل 45

 7  ف لك  أمة أتنة، كإف أتنة أمىت اؼباؿإ 127

 8  .أنا ككاًأ  اليتيم كهاتني 220

 9  .هتادكا رباب وا 242

 10  .حب الدنيا رأس ك  خطيئة 18

 11 .اغبرائر صبلح البيت كاإلماء ىبلؾ البيت 77

ؿ: أأنزؿ اهلل: )من ذا الذم يقرض اهلل قرضا حسنا( قاؿ: ربِّ زد أم ي" قا 137

  "ربِّ زد أم ي" قاؿ: أأنزؿ اهلل: )إمبا يػيوىَبَّ الصابركف أجرىم بغي حساب(.

12 
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بالرأق يا عائشة أإنو ما كاف ُب شيء إال زانو كال نزع من شيء إال  عليكً  32

 .شانو

13 

 14 أبأيب كأمي ىو، ما كهر٘ب. 220

سوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم بالدين قب  الوصية، كأنتم تقرؤكهنا: قضى ر  351

 ."من بعد كصية ييوًصي هبا أك دين

15 

 16  .كاد الفقر أف يكوف كفرا 17

كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ال ييصىلِّي على رج و ماتى كعليو دينه،  143

دينه قالوا: نعم ديناراًف قاؿ:  أعليو –صلى اهلل عليو كسلم  –أأيٌبى دبىيِّتو أقاؿ 

ا عليَّ يا  صىل وا على صاحبكم. أقاؿ أبو قتادة األنصارم رضي اهلل عنو: نبي

رسوؿ اهلل. قاؿ: أصىلَّى عليو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم. ألما أتح اهلل 

على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم قاؿ: أنا أكٔبى بكي ِّ مؤمنو ًمن نفسو أمن 

 ينان أعىلىيَّ قضاؤه كمىن ترؾ ماالن ألورثتو.ترؾى د

17 

351 -

352 

أقاؿ: كيف  كيف تأمر بالعمرة قب  اغبج كاهلل يقوؿ:"كأسبوا اغبج كالعمرة "؟

تقرؤكف؟ إفَّ الدينى قب  الوصية أك الوصية قب  الدين؟ قالوا: الوصية قب  

يًن، قاؿ: أهو ذل  ك.الدين، قاؿ: أبأيِّهما تبدؤكف؟ قالوا: بالدى

18 

"ال تتصدَّقوا إال على أى  دينكم". كقاؿ عليو السبلـ: "تصدَّقوا على أى   384

 األدياف

19 

ال حسد إال َب اثنتني رج  آتاه اهلل القرآف أهو يتلوه آناء اللي  كآناء النهار،  19

 كرج  آتاه اهلل ماال أهو ينفقو آناء اللي  كآناء النهار

20 

ًتًو ُب اغبٍىقِّ كىرىجي و  الى حىسىدى ًإالَّ ُب  370 اثٍػنىتػىنٍيً رىجي و آتىاهي اللَّوي مىاالن أىسىلَّطىوي عىلىى ىىلىكى

ا  .آتىاهي اللَّوي ًحٍكمىة أػىهيوى يػىٍقًضي هًبىا كىيػيعىلِّميهى

21 

 22 اليدخ  اعبنة صاحب مكس. 301
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ـى النيب صلى اهلل عليو كسلم اؼبدينة كانو من أخبًث النا ؼبَّا 308 س كيبلن، أأنزؿ قىًد

اهلل تعأب: )كي ه للمطففني( أأحسنوا الكي  بعد ذلك. قاؿ الفرَّاء: أهيم ًمن 

 أىكَب الناس كيبلن إٔب يومهم ىذا.

23 

 24 ؿ رضي اهلل عنو: تركت ؽبم اهلل كرسولو. اا تركت ألىلك؟ قم 137

 25  .اؼبس  مىس  األرنب 319

 26 بو كجو اهلل ملعونة ملعوف ما أيها إال ما أريد 189

من أيكٌبى القرآف أرأل أف أحدان أكٌب من الدنيا أأض  فبا أكٌب أقد صىغَّر عظيمان  187

 كعظَّم صغيا". 

27 

من تصدؽ بعدؿ سبرة من كسب طيب، كال يقب  اهلل إال الطيب، كإف اهلل  - 45

يتقبلها بيمينو، ٍب يربيها لصاحبو، كما يريب أحدكم ألوه، حىت تكوف مث  

 .اعبب 

28 

مىن جاء باغبسنة ألو عشر أمثاؽبا كأزيد، كمىن جاء بالسيئة أجزاءه سيئة أك  339

أغًفر كمىن تقرَّب مين شرباتقربت منو باعا باعان، كمن أتا٘ب يبشي أتيتيو 

  ىىركىلىة...اْب

29 

 30  من ٓب يشكر الناس ٓب يشكر اهلل( 4

 31 نعم اؼباؿ الصاّب للرج  الصاّب 32

إفَّ كي َّ ربان كاف ُب اعباىلية موضوعه. كإفَّ اهلل قضى أفَّ أكَّؿ ربان ييوضىعي ربا ك  315

 .العباس بن عبداؼبطلب. لكم رؤكس أموالكم ال تظلموف كال تيظلموف
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كركم "أنو عليو الصبلة كالسبلـ كاَب بأذرعات سبع قواأ  ليهود بين قريظة  187

واىر كسائر األمتعة، أقاؿ اؼبسلموف: لو  كالنضي أيها أنواع البز كالطيب كاعب

كانت ىذه األمواؿ لنا لتقوينا هبا كأنفقناىا ُب سبي  اهلل أقاؿ ؽبم: لقد 

 أيعًطيتم سبع آيات ىي خي من ىذه القواأ  السبع".
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 اٌّصبدس ٚاٌّشاجغ اٌىبًِخ لبئّ

 القرآف اغبكيم-1

اؼبث  السائر ُب ) :الكتاب، ىػ637اؼبتوُب ، ن األثي نصر اهلل بن ؿبمدابن األثي: ضياء الدين اب -2

كالنشر ة مصر للطباعة الناشر: دار هنض، ةكبدكم طبان احملقق: أضبد اغبوَب (أدب الكاتب كالشاعر

 .ةالقاىر  –ة الفجال، كالتوزيع

 :أسد الشيبا٘ب )اؼبتوَب أبو عبد اهلل أضبد بن ؿبمد بن حنب  بن ىبلؿ بن :أضبد بن حنب  رضبو اهلل -3

 -الناشر: دار اغبديث  احملقق: أضبد ؿبمد شاكر (مسند اإلماـ أضبد بن حنب ) :الكتاب ىػ(241

 ـ 1995 -ىػ  1416، األكٔب :ةالطبع ةالقاىر 

)اؼبتوُب  أبو الفداء اإلستانبوٕب اغبنفي اػبلوٌب اؼبؤبى بن مصطفى إظباعي  حق :ىإظباعي  حق -4

 بيكت. –الناشر: دار الفكر  (تفسي ركح البياف) :بالكتا، ىػ(1127

البغدادم ٍب اؼبصرم ، عبد العظيم بن عبدالواحد بن ظاأر ابن أيب اإلصبع العدكا٘ب :ابن أيب اإلصبع -5

تقدٙب  (الشعر كالنثر كبياف إعجاز القرآفة ربريرالتحبي ُب صناع) :الكتاب ىػ(654 :)اؼبتوَب

للشئوف ى اجمللس األعل -ة اؼبتحدة العربية شرؼ الناشر: اعبمهوري كربقيق: الدكتور حفين ؿبمد

 إحياء الرتاث اإلسبلمي. ة عبن -ة اإلسبلمي

 :الكتاب( ىػ502 :)اؼبتوَب أبو القاسم اغبسني بن ؿبمد اؼبعركؼ بالراغب األصفهاٗب :األصفها٘ب -6

د. ؿبمد عبد العزيز  :ةكدراس ربقيق، ةكالبقر ة كتفسي الفاربة اؼبقدم (راغب األصفها٘بلتفسي ا)

عدد ، ـ 1999 -ىػ  1420 :األكٔبة الطبع، طنطاة جامع -اآلداب ة الناشر: كلي، بسيو٘ب

ربقيق ، النساءة من سور  113ة اآلي كحىت -آؿ عمراف ة : من أكؿ سور 3، 2جزء ، 1األجزاء: 

 -ىػ  1424 :األكٔبة بعالط، الرياض -دار النشر: دار الوطن ، د. عادؿ بن علي الشًِّدم :ةكدراس

ة آخر سور  كحىت -النساء ة من سور  114ة : )من اآلي5، 4جزء ، 2عدد األجزاء: ، ـ 2003

 -كأصوؿ الدين ة الدعو ة الناشر: كلي، د. ىند بنت ؿبمد بن زاىد سردار :ةربقيق كدراس(،ةاؼبائد

 .2عدد األجزاء:  ـ 2001 -ىػ 1422 :األكٔبة الطبع، لأـ القر ة جامع
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ركح ) :الكتاب ىػ(1270 :شهاب الدين ؿبمود بن عبد اهلل اغبسيين اآللوسي )اؼبتوَب :لوسياآل-7

الناشر: دار الكتب ، ةاحملقق: علي عبد البارم عطي اؼبعا٘ب ُب تفسي القرآف العظيم كالسبع اؼبثا٘ب(

 ىػ 1415، األكٔب :ةالطبع، بيكت –ة العلمي

القاضي أبو بكر الباقبل٘ب اؼبالكي ، جعفر بن القاسمؿبمد بن الطيب بن ؿبمد بن  :الباقبل٘ب-8

الناشر: دار الفتح ة ربقيق: د. ؿبمد عصاـ القضا (،االنتصار للقرآف) :الكتاب ىػ(403 :)اؼبتوَب

 ـ 2001 -ىػ  1422 األكٔب :ةالطبع بيكت –دار ابن حـز ، عىمَّاف -

  بداهلل البخارم اعبعفيأبو عة البخارم: اإلماـ ؿبمدبن إظباعي  البخارم بن مغي -9

ؿبمد بن إظباعي  بن إبراىيم بن اؼبغية البخارم، أبو عبد اهلل  اؼبؤلف: التاريخ الكبي (:1الكتاب )

ؿبمد عبد  طبع ربت مراقبة: الدكن –دائرة اؼبعارؼ العثمانية، حيدر آباد  الطبعة: ىػ(256)اؼبتوَب: 

 8 عدد األجزاء: اؼبعيد خاف

اهلل عليو كسلم كسننو كأيامو = ى ؼبسند الصحيح اؼبختصر من أمور رسوؿ اهلل صلاعبامع ا:(2الكتاب )

عن ة )مصور ة الناشر: دار طوؽ النجا حقق: ؿبمد زىي بن ناصر الناصربت)صحيح البخارم( 

 ىػ1422، األكٔب :ةالطبع ترقيم ترقيم ؿبمد أؤاد عبد الباقي(ة بإضاأة السلطاني

الناشر: دار ، ـ1989، ةالثالثة الطبع، حقيق ؿبمد أؤاد عبدالباقيبت )األدب اؼبفرد(-:(3الكتاب )

  بيكت –ة البشائر اإلسبلمي

أبو بكر أضبد بن عمرك بن عبد اػبالق بن خبلد بن عبيد اهلل العتكي اؼبعركؼ بالبزار ) :البزَّار– 10

ؿبفوظ الرضبن زين اهلل،  :احملقق (" حر الزخاربال" ور باسم هشمسند البزار اؼب) :الكتاب ىػ(292اؼبتوَب: 

كصربم عبد اػبالق  (17إٔب  10كعادؿ بن سعد )حقق األجزاء من  (9إٔب  1)حقق األجزاء من 

 األكٔب، )بدأت الطبعة: اؼبدينة اؼبنورة -مكتبة العلـو كاغبكم  الناشر: (18الشاأعي )حقق اعبزء 

 ـ(2009ـ، كانتهت 1988
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ني بن مسعود بن ؿبمد بن الفراء البغوم الشاأعي أبو ؿبمد اغبس، ةؿبيي السن :البغوم -11

 ق. 516أقد كيتب سن  كأاتو ُب كتابو "شرح السنة "  -ُب سن كأاتو ايختلف - ق( 510:)اؼبتوَب

 كاهلل أعلم.

دار  :الناشر عبد الرزاؽ اؼبهدم :احملقق تفسي البغوم()= (معآب التنزي  ُب تفسي القرآف):(1الكتاب )

 ىػ 1420، األكٔب :ةالطبع بيكت–عريب إحياء الرتاث ال

 -اؼبكتب اإلسبلمي  الناشر: ؿبمد زىي الشاكيش-شعيب األرنؤكط ربقيق: (شرح السنة) :(2الكتاب )

 15 عدد األجزاء: ـ1983 -ىػ 1403الثانية،  الطبعة: دمشق، بيكت

 ػ(ى885 :توَب)اؼبإبراىيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أيب بكر البقاعي  :البقاعي -12

 ة القاىر ، الناشر: دار الكتاب اإلسبلمي (نظم الدرر ُب تناسب اآليات كالسور) :الكتاب

 ىػ(685 :ناصر الدين أبو سعيد عبد اهلل بن عمر بن ؿبمد الشيازم البيضاكم)اؼبتوَب :البيضاكم -13

 عبد الرضبن اؼبرعشلياحملقق: ؿبمد  (تفسي البيضاكم = أنوار التنزي  كأسرار التأكي ) :الكتاب

 1418 – األكٔب :ةالطبع بيكت –الناشر: دار إحياء الرتاث العريب 

 :)اؼبتوَب أبو بكر البيهقي، اػبيٍسرىٍكًجردم اػبراسا٘بى أضبد بن اغبسني بن علي بن موس :البيهقي -14

: دار الناشر احملقق: ؿبمد عبد القادر عطاء ،(للبيهقيل السنن الكرب )(: 1الكتاب ) ىػ(458

 ـ 2003 -ىػ  1424، ةالثالث :ةالطبع لبنات –بيكت ، ةالكتب العلمي

حققو كراجع نصوصو كخرج أحاديثو: الدكتور عبد العلي عبد اغبميد  (شعب اإليباف) (2الكتاب )

 –أشرؼ على ربقيقو كزبريج أحاديثو: ـبتار أضبد الندكم، صاحب الدار السلفية ببومبام ك  امدح

 الطبعة: تبة الرشد للنشر كالتوزيع بالرياض بالتعاكف مع الدار السلفية ببومبام باؽبندمك الناشر: اؽبند

 ، كؾبلد للفهارس(13) 14 عدد األجزاء: ـ 2003 -ىػ  1423األكٔب، 

، ىػ(271)اؼبتوُب ى بن الضحاؾ الرتمذم أبو عيسى بن موسة بن سور ى الرتمذم: ؿبمد بن عيس -15

كؿبمد أؤاد ، 2، 1ج، ربقيق كتعليق: ؿبمد شاكر (هلل تعأبسنن الرتمذم رضبو ا) :الكتاب
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ة مكتبة الناشر: شرك، 5، 4ج، عوض اؼبدرس ُب األزىر الشريفة كإبراىيم عطو ، 3ج، عبدالباقي

 ـ.1975 -ىػ 1395، ةالثانية الطبع، مصر –البايب اغبليب ى مصطفة كمطبع

 ، ىػ(283 :ع التيسرتم )اؼبتوَبالتسرتم: أبو ؿبمد سه  بن عبد اهلل بن يونس بن رأي -16

الناشر: ، احملقق: ؿبمد باس  عيوف السود، صبعها: أبو بكر ؿبمد البلدم (تفسي التسرتم) :الكتاب

 ةالطبع، بيكت -ة منشورات ؿبمد علي بيضوف / دارالكتب العلمي

تصراؼبعا٘ب ـب) :الكتابػ ى 791 التفتازا٘ب: مسعودبن عمر اؼبلقب ب"سعدالتفتازا٘ب: اؼبتوَب -17

 ىج 1359:ةالطباعة سن باكستاف، الناشر: قديبي كتب خانو مقاب  آراـ باغ كراتشي (للتفتازا٘ب

تفسي ) :الكتاب ىػ(875 :أبو زيد عبد الرضبن بن ؿبمد بن ـبلوؼ الثعاليب )اؼبتوَب: الثعاليب -18

معوض كالشيخ عادؿ احملقق: الشيخ ؿبمد علي ، (الثعاليب=اعبواىر اغبساف ُب تفسي القرآف-19

 ىػ. 1418 - األكٔب :ةالطبع بيكت –الناشر: دار إحياء الرتاث العريب  أضبد عبد اؼبوجود

  :الكتاب ىػ(427أبو إسحاؽ )اؼبتوُب ، أضبد بن ؿبمد بن إبراىيم الثعليب :الثعليب -20

ة مراجع، شورربقيق: اإلماـ أيب ؿبمد بن عا (تفسي الثعليب= الكشف كالبياف عن تفسي القرآف)

ة الطبع –لبناف  –بيكت  –الناشر: دار إحياء الرتاث العريب ، كتدقيق: األستاذ نظي الساعدم

 ىػ1422 :األكٔب

 :)اؼبتوَباعبرجا٘ب الدار ، أبو بكر عبد القاىر بن عبد الرضبن بن ؿبمد الفارسي األص  :اعبرجا٘ب -21

اؼبد٘ب ة الناشر: مطبع مد شاكر أبو أهراحملقق: ؿبمود ؿب، (دالئ  اإلعجاز) :الكتاب ىػ(471

 ـ1992 -ىػ 1413ة الثالث :ةالطبعة دار اؼبد٘ب جبد -ة بالقاىر 

كتاب:  ىػ370ة اؼبتوُب سن، اعبصاص الرازم: أضبد بن علي أيب بكر الرازم اعبصاص اغبنفي -22

، ىر الشريفاؼبصاحف باألز ة مراجعة احملقق: ؿبمد صادؽ القمحاكم عضًو عبن ،(أحكاـ القرآف)اؿ

 بيكت –دار أحياء الرتاث العريب ، الناشر
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أبو جعفرالغرناطي: اإلماـ اغباأظ العبلمة أبو جعفر أضبد بن إبراىيم بن الزبي الثقفي العاصمي  - 23

)مبلؾ التأكي  القاطع بذكم اإلغباد كالتعطي  ُب توجيو اؼبتشابو :الكتاب ىػ 708ػ  627الغرناطي 

 دار النشر: دار الكتب العلمية ػ بيكت اللفظ من آم التنزي (
تفسي ) :الكتاب ىػ(864 :جبلؿ الدين ؿبمد بن أضبد احملٌلي )اؼبتوَب: جبلؿ الدين احملٌلي-24

، األكٔب :ةالطبع، ةالقاىر  -الناشر: دار اغبديث  ،،()اؼبؤلف للنصف األكَّؿ من التفسي(اعببللني

 كاحد( )جزء

م ؿبمد بن عبد اهلل بن ؿبمد بن ضبدكيو بن نيعيم بن اغبكم الضيب أبو عبد اهلل اغباك :اغباكم-25

 ، (الصحيحنيى اؼبستدرؾ عل) :الكتاب ىػ(405 :الطهما٘ب النيسابورم اؼبعركؼ بابن البيع )اؼبتوَب

 – 1411، األكٔب :ةالطبع بيكت –ة الناشر: دار الكتب العلمي عبد القادر عطاءى ربقيق: مصطف

1990 

، التميمي، أبو حاًب، الدارمي، ):ابن حباف -26 ؿبمد بن حباف بن أضبد بن حباف بن معاذ بن مىٍعبدى

ترتيب: األمي عبلء  (اإلحساف ُب تقريب صحيح ابن حباف) :الكتاب ىػ(354البيس ي )اؼبتوَب: 

 حققو كخرج أحاديثو كعلق عليو: شعيب األرنؤكط ىػ( 739الدين علي بن بلباف الفارسي )اؼبتوَب: 

 ـ1988 -ىػ  1408األكٔب،  الطبعة: : مؤسسة الرسالة، بيكتالناشر

 ىػ(852أبو الفض  أضبد بن علي بن ؿبمد بن أضبد بن حجر العسقبل٘ب )اؼبتوَب:  :ابن حجر -27

الطبعة: األكٔب،  سوريا –الناشر: دار الرشيد  احملقق: ؿبمد عوامة (تقريب التهذيب) :الكتاب

 ـ  1986 – 1406

)من ة أبوعبداهلل ؿبمد بن ؿبمد بن عمر اؼبلقب ب"حساـ الدين" من أقهاء أرغان :حساـ الدين -28

ة الناشر: اؼبكتب )ُب أصوؿ الفقو اغبنفي( (اغبسامي) :الكتابػ ى 644 اؼبتوَب(ىببلد آسيا الوسط

 ىج  1322(باكستاف، )ملتافة اغبقاني
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ة سن مشقي النعما٘ب )اؼبتوَبأبوحفص سراج الدين عمر بن علي بن عادؿ اغبنبلي الد :أبو حفص-29

الشيخ عادؿ أضبد عبداؼبوجود كالشيخ علي :احملقق، (ُب علـو الكتاب اللباب) :الكتاب ىج( 775

 ـ 1998ق 1419ة سن األكٔبة الطبع.بيكتة دارالكتب العلمي:الناشر .ؿبمد عوض

 :األزرارم )اؼبتوَبتقي الدين أبو بكر بن علي بن عبد اهلل اغبموم ، اغبمومة ابن حج :اغبموم -30

-اؽببلؿة احملقق: عصاـ شقيو الناشر: دار كمكتب (رباألة األدب كغاية خزان) :الكتاب ىػ(837

 ـ 2004ة األخي ة بيكت الطبع-دار البحار، بيكت

 :)اؼبتوَب أبو حياف ؿبمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حياف أثي الدين األندلسي :أبو حياف -31

الناشر: دار  احملقق: صدقي ؿبمد صبي  ()تفسي القرآف اغبكيم (لبحر احمليطا) :الكتاب ىػ(745

 ـ 1420 :ةالطبع، بيكت –الفكر 

، اؼبعركؼ باػبازف، عبلء الدين علي بن ؿبمد بن إبراىيم بن عمر الشيحي أبو اغبسن :اػبازف-32

الناشر: دار  د علي شاىنيؿبم احملقق:، (لباب التأكي  ُب معا٘ب التنزي ) :الكتاب ىػ(741 :)اؼبتوَب

 ىػ 1415 - األكٔب :ةالطبع، بيكت –ة الكتب العلمي

أبو بكر ؿبمد بن جعفر بن ؿبمد بن سه  بن شاكر اػبرائطي السامرم )اؼبتوَب: اػبرائطي )–33

أيبن عبد اعبابر  :تقدٙب كربقيق ()مكاـر األخبلؽ كمعاليها كؿبمود طرائقها :الكتاب ىػ(327

 ـ 1999 -ىػ  1419األكٔب،  الطبعة: دار اآلأاؽ العربية، القاىرة :الناشر البحيم

اؼبتوُب )اؼبعركؼ باػبطايب أبو سليماف ضبد بن ؿبمد ًبن إبراىيم بن اػبطاب البيسىت :اػبطايب-34

كخرج أحاديثو ، لاحملقق: عبدالكرٙب إبراىيم الغرباك ، (غريب اغبديث للخطايب) :الكتاب (ىػ388

 ـ 1982 –ق 1402 :ةالطبع، الناشر: دار الفكر .النيب عبدالقيـو عبد ربِّ 

، ىػ1069اؼبتوُب شهاب الدين أضبد بن ؿبمد بن عمر اػبفاجي اؼبصرم اغبنفي  :اػبفاجي-35

تفسي ى الراضي علة القاضي ككفاية عناي ة:)اؼبسما (تفسي البيضاكمى الشهاب علة حاشي)

 بيكت، دار النشر: دار صادرالبيضاكم( 
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أبو العباس مشس الدين أضبد بن ؿبمد بن إبراىيم بن أيب بكر ابن خلكاف الربمكي  :بن خلكافا - 36

الناشر:  ،احملقق: إحساف عباس كأيات األعياف كأنباء أبناء الزماف:الكتاب ىػ(681اإلربلي )اؼبتوَب: 

  ،بيكت –دار صادر 

ؽ بن بشي بن شداد بن عمرك أبو داكد سليماف بن األشعث بن إسحا):السًِّجٍستا٘ب أبوداؤد-37

ؿبىمَّد   -احملقق: شعىيب األرنؤكط  ،(سنن أيب داكدالكتاب: ) ىػ(275: األزدم السًِّجٍستا٘ب )اؼبتوَب

 ـ 2009 -ىػ  1430، األكٔب ة:الطبعة العاؼبية الناشر: دار الرسال كاًم  قره بللي

 ىػ(204لطيالسي البصرل )اؼبتوَب: أبو داكد سليماف بن داكد بن اعباركد اأبو داؤد الطيالسي )–38

الناشر: دار ىجر  احملقق: الدكتور ؿبمد بن عبد احملسن الرتكي (مسند أيب داكد الطيالسي) :الكتاب

 4عدد األجزاء:  ـ 1999 -ىػ  1419الطبعة: األكٔب،  مصر –

آف إعراب القر ) :الكتاب ىػ(1403 :دركيش )اؼبتوَبى ركيش: ؿبيي الدين بن أضبد مصطفدي -39

، بيكت( -دمشق  -ة )دار اليمام، ةسوري -ضبص  -ة دار اإلرشاد للشئوف اعبامعي :الناشر (كبيانو

  ىػ 1415، ةالرابع :ةبيكت( الطبع -دمشق  -دار ابن كثي )

 (ةاللغة صبهر ) :الكتاب ،ىػ321اؼبتوُب ، أبوبكر ؿبمد بن اغبسن بن بن دريد األزدم :ابن دريد-40

  ،ـ1987 ط أكٔب –بيكت  –الناشر: دار العلم للمبليني ، عبلكياحملقق رمزم مني ب

 ىػ(748 :مشس الدين أبو عبد اهلل ؿبمد بن أضبد بن عثماف بن قىايٍباز الذىيب )اؼبتوَب):الذىيب –41

 :الناشر ؾبموعة من احملققني بإشراؼ الشيخ شعيب األرناؤكط :احملقق (سي أعبلـ النببلء) :الكتاب

 كؾبلداف أهارس( 23) 25 :عدد األجزاء ـ 1985ىػ /  1405 ،الثالثة :الطبعة مؤسسة الرسالة

أبو عبد اهلل ؿبمد بن عمر بن اغبسن بن اغبسني التيمي الرازم اؼبلقب بفخر الدين الرازم  :الرازم– 42

الناشر: دار إحياء  (التفسي الكبي= مفاتيح الغيب) :الكتاب ىػ(606 :خطيب الرم )اؼبتوَب

 ىػ 1420 -ة الثالث ة:الطبع بيكت –العريب الرتاث 
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أبو يعقوب إسحاؽ بن إبراىيم بن ـبلد بن إبراىيم اغبنظلي اؼبركزم اؼبعركؼ بػ ابن ) :بن راىويوا-43

احملقق: د. عبد الغفور بن عبد اغبق  (مسند إسحاؽ بن راىويو):الكتاب ىػ(238راىويو )اؼبتوَب: 

 1991 – 1412الطبعة: األكٔب، ، ؼبدينة اؼبنورةا -الناشر: مكتبة اإليباف ، البلوشي

معا٘ب ) :الكتاب، ىػ(311 :الزجاج )اؼبتوَب، أبو إسحاؽ إبراىيم بن السرم بن سه  :الزجاج-44

 ـ 1988 -ىػ  1408 األكٔب :ةالطبع، بيكت -الناشر: عآب الكتب  (القرآف كإعرابو للزجاج

 ، الزحيليى بن مصطفة كىبكتور د   :الزحيلي-45

دار الفكر  :الناشر كاؼبنهج(ة كالشريعة = )التفسي اؼبني ُب العقيد (التفسي اؼبني للزحيلي) :(1) الكتاب

 ىػ 1418، ةالثاني :ةالطبع دمشق –اؼبعاصر 

 ىػ 1422 - األكٔب :ةالطبع، دمشق -الناشر: دار الفكر  (تفسي الوسيط للزحيلي) :(2) الكتاب

 :الكتاب ،ىػ794اؼبتوُب ، الدين ؿبمد بن عبداهلل بن هبادر الزركشيأبو عبداهلل بدر  :الزركشي-46

 -ىػ 1376 األكٔبة الطبع، احملقق: أبو الفض  إبراىيم، (ُب علـو القرآف للزركشي الربىاف)

، ةدار اؼبعرأ، ٍب صىوَّرىتو، البايب اغبليب كشركاؤهى عيسة الناشر: دار احياء الكتب العربي، ـ1957

 ، نفس ترقيم الصفحاتلبناف ب –بيكت 

شرح ) :الكتاب (ىػ486حسني بن أضبد بن حسني الزٍَّكزى٘ب، أبو عبد اهلل )اؼبتوَب: ):الزكز٘ب–47

 ـ 2002 -ىػ 1423الطبعة: األكٔب ، الناشر: دار احياء الرتاث العريب (اؼبعلقات السبع

زىرة :الكتاب ىػ(1394: ؿبمد بن أضبد بن مصطفى بن أضبد اؼبعركؼ بأيب زىرة )اؼبتوَب :زىرةأبو -48

 دار النشر: دار الفكر العريب، التفاسي

اؼبؤلف:  .القسم اؼبتمم لتابعي أى  اؼبدينة كمن بعدىم ("الطبقات الكربل" ) الكتاب :ابن سعد - 49

أبو عبد اهلل ؿبمد بن سعد بن منيع اؽبامشي بالوالء، البصرم، البغدادم اؼبعركؼ بابن سعد )اؼبتوَب: 

الطبعة: الثانية،  اؼبدينة اؼبنورة -الناشر: مكتبة العلـو كاغبكم  قق: زياد ؿبمد منصوراحمل ىػ(230

1408 
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تفسي السعدم =تيسي الكرٙب الرضبن ُب ) :الكتاب، عبد الرضبن بن ناصر السعدم :السعدم-50

 األكٔب ةالطبعة الرسالة بتحقيق عبدالرضبن بن معبل اللووبق. الناشر: مؤسس، (تفسي كبلـ اؼبناف

 اؼبصحف الشريف.ة مصدر الكتاب: ؾبمع اؼبلك أهد لطباع ،ـ2000

تفسي ) :الكتاب ىػ(982 :)اؼبتوَبى أبوالسعود: أبو السعود العمادم ؿبمد بن ؿبمد بن مصطف-51

 –الناشر: دار إحياء الرتاث العريب  (مزايا الكتاب الكرٙب = إرشاد العق  السليم إٔب، أيب السعود

  بيكت

 :سكاكي: يوسف بن أيب بكر بن ؿبمد بن علي السكاكي اػبوارزمي اغبنفي أبو يعقوب )اؼبتوَبال-52

الناشر:  ضبطو ككتب ىوامشو كعلق عليو: نعيم زرز. (مفتاح العلـو للسكاكي) :الكتاب ىػ(626

 ـ 1987 -ىػ  1407ة، الثاني ة:الطبع ،لبناف –بيكت ، ةدار الكتب العلمي

السمعا٘ب التميمي اغبنفي ل منصور بن ؿبمد بن عبد اعببار ابن أضبد اؼبركز ، فرالسمعا٘ب: أبو اؼبظ-53

احملقق: ياسر بن إبراىيم كغنيم ، (تفسي القرآف للسمعا٘ب) :الكتاب، ىػ(489 :ٍب الشاأعي )اؼبتوَب

 ـ1997 -ىػ1418، األكٔب :ةالطبع، ةالسعودي -الرياض ، الناشر: دار الوطن، بن عباس بن غنيم

 (ُب ظبلؿ القرآف) :الكتاب، ىػ(1385 :د قطب: سيد قطب إبراىيم حسني الشاريب )اؼبتوَبسي -54

 ىػ 1412 -عشر ة السابع :ةالطبع، ةالقاىر  -بيكت -الناشر: دار الشركؽ 

  ىػ(911 :السيوطي: جبلؿ الدين عبد الرضبن بن أيب بكر السيوطي )اؼبتوَب -55

 )جزءكاحد(، األكٔب :ةالطبع، ةالقاىر  -دار اغبديث  الناشر:، (تفسي اعببللني) :(1الكتاب )

ة العامة اؼبصرية الناشر: اؽبيئ، احملقق: ؿبمد أبو الفض  إبراىيم (اإلتقاف ُب علـو القرآف):(2الكتاب )

 ـ 1974ىػ/ 1394 :ةالطبع، للكتاب

 :لكتابا ىػ(344 :نظاـ الدين أبو علي أضبد بن ؿبمد بن إسحاؽ الشاشي )اؼبتوَب :الشاشي -56

 بيكت –الناشر: دار الكتاب العريب  (أصوؿ الشاشي)

اإلماـ الشاأعي أبو عبد اهلل ؿبمد بن إدريس بن العباس بن عثماف بن شاأع بن عبد  :الشاأعي-57

، (مسند اإلماـ الشاأعي) :الكتاب ىػ(204 :اؼبطلب بن عبد مناؼ اؼبطليب القرشي اؼبكي )اؼبتوَب
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حقق نصوصو كخرج  ىػ(745 :علم الدين )اؼبتوَب، أبو سعيد، اكٕبرتبو: سنجر بن عبد اهلل اعب

 :ةالطبع، الكويت، غراس للنشر كالتوزيعة الناشر: شرك، أحاديثو كعلق عليو: ماىر ياسني أح 

 ـ 2004 -ىػ  1425، األكٔب

، ىػ1069شهاب الدين أضبد بن ؿبمد بن عمر اػبفاجي اؼبصرم اغبنفي اؼبتوُب  :الشهاب -58

تفسي ى الراضي علة القاضي ككفاية عناي :ة)اؼبسما (تفسي البيضاكمى الشهاب عل ةحاشي)

 بيكت، البيضاكم( دار النشر: دار صادر

عبد اهلل بن ؿبمد بن إبراىيم بن عثماف بن خواس ي العبسي ، ةأبو بكر بن أيب شيب :ةابن أيب شيب -59

احملقق: كماؿ يوسف  (ةر البن أيب شيباؼبصنف ُب األحاديث كاآلثا) :الكتاب ىػ(235 :)اؼبتوَب

 1409، األكٔب ة:الطبع .الرياض –الرشد ة الناشر: مكتب، اغبوت

 :الكتاب، ىػ(920 :)اؼبتوَبكيعرؼ بالشيخ علواف ، اهلل بن ؿبمود النخجوا٘بة نعم :الشيخ علواف-60

الناشر: دار ركايب للنشر ، (ةكاغبكم الفرقانية للكلم القرآنية اؼبوضحة كاؼبفاتح الغيبية الفواتح اإلؽبي)

 ـ 1999 -ىػ  1419، األكٔب :ةالطبع، مصر، ةالغوري -

بن مرشد بن علي بن مقلد بن نصر بن منقذ ة ؾبد الدين أسامة الشيزرم: أبو اؼبظفر مؤيد الدكل-61

 بتحقيق: الدكتور أضبد ،(البديع ُب نقدالشعر) :الكتاب ىػ(584 :الكنا٘ب الكليب الشيزرم )اؼبتوَب

ة العربية الناشر: اعبمهوريى األستاذ إبراىيم مصطف :ةمراجع، الدكتور حامد عبد اجمليد، أضبد بدكم

 .ةللثقاأة العامة اإلدار  -اإلقليم اعبنويب  -كاإلرشاد القومي ة الثقاأة كزار  -ة اؼبتحد

أبو الطيب ؿبمد صديق خاف بن حسن بن علي ابن لطف اهلل اغبسيين  :صديق حسن خاف-62

عين بطبعًو كقٌدـ لو  ،(أتحي البياف ُب مقاصد القرآف) :الكتاب ىػ(1307 :خارم الًقنَّوجي )اؼبتوَبالب

كتب كراجعو: خادـ العلم عىبد اهلل بن إبراىيم األنصىارم
ى
ا ، كالٌنٍشرة للطبىاعة العصريَّ ة الناشر: اؼب  –صىيدى

 ـ 1992 -ىػ  1412عاـ النشر:  بىيكت
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الواُب :الكتاب ىػ(764خلي  بن أيبك بن عبد اهلل الصفدم )اؼبتوَب:  صبلح الدين :فدمالصى – 63

عاـ ، بيكت –الناشر: دار إحياء الرتاث ، احملقق: أضبد األرناؤكط كتركي مصطفى، بالوأيات

 29عدد األجزاء: ، ـ2000 -ىػ1420النشر:

الطربا٘ب )اؼبتوَب: سليماف بن أضبد بن أيوب بن مطي اللخمي الشامي، أبو القاسم الطرباٌ٘ب )–64

عبد احملسن بن  ،احملقق: طارؽ بن عوض اهلل بن ؿبمد، (اؼبعجم األكسط) :الكتاب ىػ(360

 10عدد األجزاء: ، القاىرة –الناشر: دار اغبرمني ، إبراىيم اغبسيين

 ىػ(310 -234) ؿبمد بن جرير بن يزيد بن كثي بن غالب اآلملي أيب جعفر الطربم :الطربم-65

، بتحقيق أضبد ؿبمد شاكر (جامع البياف ُب تأكي  القرآف للطربم= تفسيابن جريرالطربم)الكتاب: 

، اؼبصحب الشريفة اؼبطبوع ُب موقع ؾبمع اؼبلك أهد لطباع، ـ(2000ىػ 1430 األكٔبة الطبع

 ة الرسالة مؤسس :الناشر

اغبجرم اؼبصرم األزدم ة بن عبد اؼبلك بن سلمة الطحاكم: أبو جعفر أضبد بن ؿبمد بن سبلم-66

حققو كقدـ لو:  ،(شرح معا٘ب اآلثار للطحاكم) :الكتاب ىػ(321 :اؼبعركؼ بالطحاكم )اؼبتوَب

راجعو كرقم كتبو كأبوابو ، ؿبمد سيد جاد اغبق( من علماء األزىر الشريف -)ؿبمد زىرم النجار 

الناشر: عآب  .ةالنبوي ةباؼبدينة السنة الباحث دبركز خدم -كأحاديثو: د يوسف عبد الرضبن اؼبرعشلي 

 ـ 1994، ىػ 1414 - األكٔب :ةالطبع، الكتب

طىرىأىة بن العىٍبد بن سفياف بن سعد البكرم الوائلي أبو عمرك الشاعر اعباىلي  طرأة بن العبد : -67
 ديواف طرأة بن العبدالكتاب :  ـ( 564)اؼبتوَب: 
 مهدم ؿبمد ناصر الدين احملقق:
 ةدار الكتب العلمي الناشر:
 ـ 2002 -ىػ  1423الثالثة،  الطبعة:

 1 عدد األجزاء:
للطنطاكم( الناشر: التفسي الوسيط للقرآف الكرٙب ) :الكتاب، ؿبمد سيد الطنطاكم :الطنطاكم-68

 ، ةالقاىر  –ة الفجال، كالنشر كالتوزيعة مصر للطباعة دار هنض
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، ـة الشريف القاىر  جبامع األزىر ةعادؿ: األستاذالدكتور عادؿ ؿبمد ؿبمد األكرت أستاذالببلغ -69

  (كتطبيقناة أسلوب القصر قاعد) :الكتاب

تنويراؼبقياس من ) :الكتابىػ( 68 :)اؼبتوَب -رضي اهلل عنهما  -عبد اهلل بن عباس  :ابن عباس-70

صبعو:  .عبد اهلل بن عباس رضي اهلل تعأب عنوالصحايب اعبلي  سيدنا ينسب إٔب، (تفسي إبن عباس

 –ة الناشر: دار الكتب العلميىػ( 817 :)اؼبتوَبل ين أبو طاىر ؿبمد بن يعقوب الفيكزآبادؾبد الد

 .الطبع ليس مكتوبا عليو تاريخ، لبناف

، (ؾباز القرآف) :الكتاب، ىػ209التميمي البصرم اؼبتوُب  معمر بن اؼبثنة أبو عبيد :ةأبوعبيد-71

 ىػ.1381ة الطبع –ة لقاىر ا –اػباقبي ة الناشر: مكتب، احملقق: أواد سزكني

 اغبسين األقبرم الفأسي الصوُب اؼبتوَبة أبوالعباس أضبد بن ؿبمد بن اؼبهدم بن عجيب :ةابن عجيب-72

احملقق: أضبد عبد اهلل القرشي  (البحر اؼبديد ُب تفسي القرآف اجمليد) :الكتاب، ق1224ة سن

 ق 1419 :ةالطبع، ةالقاىر  –الناشر: الدكتور حسن عباس زكي ، رسبلف

 ىػ(571ابن عساكر: أبو القاسم علي بن اغبسن بن ىبة اهلل اؼبعركؼ بابن عساكر )اؼبتوَب: ػ- 73

الناشر: دار الفكر للطباعة كالنشر ، احملقق: عمرك بن غرامة العمركم (تاريخ دمشق) :الكتاب

 س(ؾبلدات أهار  6ك  74) 80عدد األجزاء: ، ـ 1995 -ىػ  1415عاـ النشر: ، كالتوزيع

، األندلسي احملاريبة أبو ؿبمد عبد اغبق بن غالب بن عبد الرضبن بن سباـ بن عطي :ةابن عطي -74

احملقق: عبد السبلـ عبد ، (احملرر الوجيز ُب تفسي الكتاب العزيز) :الكتاب ىػ(542 :)اؼبتوَب

 ىػ 1422 - األكٔب ة:الطبع ،بيكت –ة الناشر: دار الكتب العلمي، الشاُب ؿبمد

اؼبتوَب:  ،أبو البقاء عبد اهلل بن اغبسني بن عبد اهلل العكربم البغدادم ؿبب الدين)العكربم:  -75

 ، (ىػ616

البايب اغبليب ى الناشر: عيس، احملقق: علي ؿبمد البجاكم (التبياف ُب إعراب القرآف) :(1الكتاب )

 ، كشركاه
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الناشر: ، راىيم األبيارم/عبد اغبفيظ شليب/إبءااحملقق: مصطفى السقَّ  (شرح ديواف اؼبتنيب) :(2) الكتاب

 بيكت -دار اؼبعرأة 

مسند أمي اؼبؤمنني عمر بن ) :الكتاب، عمر: أمي اؼبؤمنني عمر بن اػبطاب رضي اهلل عنو-76

أبو الفداء )رتَّبو  .(الراشدين رضي اهلل تعأب عنهم أصبعني ثا٘ب اػبلفاء،اػبطاب رضي اهلل عنو

قلعجي. دار ى احملقق: عبداؼبعط، (ىػ774 البصرم الدمشقي اؼبتوُب: إظباعي  بن عمر بن كثي

 .األكٔبة الطبعة اؼبنصور  -النشر: دار الوأاء

 :الكتابىػ( 392أبو اغبسن علي بن عبد العزير القاضي اعبرجا٘ب )اؼبتوَب: ):القاضي اعبرجا٘ب– 77

، ىيم، علي ؿبمد البجاكمربقيق كشرح: ؿبمد أبو الفض  إبرا (الوساطة بني اؼبتنيب كخصومو)

 الناشر: مطبعة عيسى البايب اغبليب كشركاه

 ، ىػ276الدينورم اؼبتوُب ة أيب ؿبمد عبداهلل بن مسلم بن قتيب :ةابن قتيب-78

بيكت ة الناشر: دار الكتب العلمي، احملقق: إبراىيم مشس الدين ،(تأكي  مشك  القرآف) :(1الكتاب )

 لبناف. –

عدد األجزاء: ، ىػ 1423عاـ النشر: ، الناشر: دار اغبديث، القاىرة (كالشعراءالشعر ): (2الكتاب )

2 

اؼبعركؼ ، جبلؿ الدين القزكيين الشاأعي، أبو اؼبعإب، ؿبمد بن عبد الرضبن بن عمر :القزكيين -79

  ىػ(739 :)اؼبتوَب"خطيب دمشق ب"

 –الناشر: دار اعبي  ، م خفاجياحملقق: ؿبمد عبد اؼبنع (ةاإليضاح ُب علـو الببلغ): (1الكتاب )

 ، ةالثالث :ةالطبع، بيكت

  باكستاف -سعيد اٙب ايج كمبين أدب منزؿ كراتشية اؼبطبوع ُب مطبع (تلخيص اؼبفتاح) :(2الكتاب )

 ،أبو عبد اهلل ؿبمد بن سبلمة بن جعفر بن علي بن حكموف القضاعي اؼبصرمالقضاعي ) –80

  ىػ(454)اؼبتوَب: 

 –الناشر: مؤسسة الرسالة ، احملقق: ضبدم بن عبد اجمليد السلفي (سند الشهابم) :(3) الكتاب

 2عدد األجزاء: ـ، 1986 –ىػ 1407الطبعة: الثانية، ، بيكت
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 (ىػ751 :)اؼبتوَبة ابن قيم: ؿبمد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اعبوزي-81

احملقق: مكتب الدراسات كالبحوث  (البن القيم التفسي القيم = تفسي القرآف الكرٙب) :الكتاب

 ة:الطبع .بيكت –اؽببلؿ ة الناشر: دار كمكتب، بإشراؼ الشيخ إبراىيم رمضافة كاإلسبلمية العربي

 ىػ 1410 - األكٔب
 ىػ(774 :ابن كثي: أبو الفداء إظباعي  بن عمر بن كثي القرشي البصرم ٍب الدمشقي )اؼبتوَب-82

 (ن كثي = تفسي القرآف العظيماب تفسي) :الكتاب

أبو اؼبظفر مؤيد الدكلة ؾبد الدين أسامة بن مرشد بن علي بن مقلد بن نصر بن منقذ  :الكنا٘ب- 83

، بتحقيق: الدكتور أضبد (البديع ُب نقد الشعر)ىػ( الكتاب: 584الكنا٘ب الكليب الشيزرم )اؼبتوَب: 

ألستاذ إبراىيم مصطفى الناشر: اعبمهورية العربية أضبد بدكم، الدكتور حامد عبد اجمليد مراجعة: ا

اإلدارة العامة للثقاأة، عدد األجزاء:  -اإلقليم اعبنويب  -كزارة الثقاأة كاإلرشاد القومي  -اؼبتحدة 

 -ىػ 1420ة الثانية الطبع، للنشر كالتوزيعة الناشر: دار طيب، ةبتحقق سامي بن ؿبمد سبلم، 1

 ـ 1999

اؼبعركؼ بالكيا ، اؼبلقب بعماد الدين، أبو اغبسن الطربم، لي بن ؿبمد بن عليالكيا اؽبراسي: ع-84

عبد ة ؿبمد علي كعز ى احملقق: موس، (أحكاـ القرآف) :الكتاب، ىػ504 :اؽبراسي الشاأعي اؼبتوَب

 ىػ 1405، ةالثاني :ةالطبع -بيكت ، ةالناشر: دار الكتب العلمي، ةعطي

   ىػ(41الك، أبو عقي  العامرم الشاعر معدكد من الصحابة )اؼبتوَب: لىًبيد بن ربيعة بن م لبيد : -85
 ديواف لبيد بن ربيعة العامرمالكتاب: 
 دار اؼبعرأة الناشر:, ضبدك طٌماس اعتن بو:
 ـ 2004 -ىػ  1425األكٔب،  الطبعة:

 1 عدد األجزاء:
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تفسي ) :الكتابىػ( 333 :أبو منصور اؼباتريدم )اؼبتوَب، اؼباتريدم: ؿبمد بن ؿبمد بن ؿبمود-86

، بيكت-ة الناشر: دار الكتب العلمي، احملقق: د. ؾبدم باسلـو (ةاؼباتريدم= تأكيبلت أى  السن

 ، ـ 2005 -ىػ  1426، األكٔب :ةالطبع، لبناف

 :الكتاب ىػ(273: )اؼبتوَبأبو عبد اهلل ؿبمد بن يزيد القزكيين  -اسم أبيو يزيد ة كماج :ةابن ماج-87

ؿبمَّد كام  قره  -عادؿ مرشد  -احملقق: شعيب األرنؤكط  )بتحقيق: األرنؤكط( (ةن ماجسنن اب)

 ـ2009 -ىػ  1430، األكٔب :ةالطبع، ةالعاؼبية الناشر: دار الرسال، عىبد الٌلطيف حرز اهلل -بللي 

 :الكتاب ىػ(179 :اإلماـ مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي اؼبد٘ب )اؼبتوَب :مالك-88

تعليق كربقيق: عبد الوىاب عبد  (-رضبهمااهلل-ؿبمد بن اغبسن الشيبا٘بة بركاي) (مؤطا مالك)

 ة منقحى ة مىزًيىد، ةالثاني :ةالطبع، ةالعلمية الناشر: اؼبكتب، اللطيف

، الشهي باؼباكردم، اؼباكردم: أبو اغبسن علي بن ؿبمد بن ؿبمد بن حبيب البصرم البغدادم-89

احملقق: السيد بن عبداؼبقصود بن  (تفسي اؼباكردم = النكت كالعيوف) :تابالك (ىػ450)اؼبتوُب 

 لبناف  –بيكت  –ة الناشر: دار الكتب العلمي، عبدالرحيم

أبو عبد الرضبن عبد اهلل بن اؼببارؾ بن كاضح اغبنظلي، الرتكي ٍب اؼبٍركزم )اؼبتوَب: ):ابن اؼببارؾ-90

ا »يليو ك )، ن اؼببارؾالب (الزىد كالرقائق) :الكتاب، (ىػ181 ًتًو زىائًدن مىا رىكىاهي نػيعىٍيمي ٍبني ضبىَّادو ُب نيٍسخى

الناشر:  ،احملقق: حبيب الرضبن األعظمي («عىلىى مىا رىكىاهي اٍلمىٍركىزًم  عىًن اٍبًن اٍلميبىارىًؾ ُب ًكتىاًب الز ٍىدً 

 بيكت –دار الكتب العلمية 

اإليضاح لتلخيص اؼبفتاح ُب علـو ة بغي) :الكتاب، ىػ1391عبداؼبتعاؿ الصعيدم اؼبتوُب  -91

  .ـ2005 -ىػ 1426عشر ة السابعة اآلداب الطبعة الناشر: مكتب، (ةالببلغ

أضبدي بن اغبسني بن اغبسن بن عبد الصمد اعبعفي  أبو الطيب اؼبتنيب )الشاعر اؼبعركؼ:اؼبتنيبِّ – 92

 نتيجة لوالدتو حبي تلك القبيلة ُب كندةنسب إٔب قبيلة  ،ىػ 303الكوُب اؼبولد، كلد سنة  الكندم

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A9_%28%D9%82%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A9%29
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 قرب النعمانية كىو ُب طريقو إٔب الكوأة. ىج 354قت  ُب سنة  :النتماء ؽبم. كأاتو الكوأة

 .اكستافشارع غز٘ب ببلىور ب الواقعة ُب و اؼبكتبة الرضبانيةتطبع ،(اف اؼبتنيبو دي) :الكتاب

اعبدكؿ ُب إعراب القرآف ) :الكتاب ىػ(1376 :ؿبمود: ؿبمود بن عبد الرحيم صاُب )اؼبتوَب-93

 ىػ 1418، ةالرابع :ةالطبع، بيكت، اإليبافة مؤسس -دمشق ، الناشر: دار الرشيد (كصرأو

دار مفسر مصرم، من العلماء. زبرج ب، ىػ(1371 :اؼبراغي )اؼبتوَبى اؼبراغي: أضبد بن مصطف-94

ٍب كاف مدٌرس الشريعة اإلسبلمية هبا. ككٕب نظارة بعض اؼبدارس. كعني أستاذا  1909العلـو سنة 

. كتوُب بالقاىرة  ـ،1952ىػ =  1371سنة للعربية كالشريعة اإلسبلمية بكلية غوردكف باػبرطـو

 :ةالطبع، صراغبليب كأكالده دب الباىبى مصطفة كمطبعة مكتبة الناشر: شرك (ىتفسي اؼبراغ) :الكتاب

 ـ 1946 -ىػ  1365، األكٔب

ٌمد بن ؿبٌمد بن عبد الرزٌاؽ اغبسيين، أبو الفيض، اؼبلٌقب دبرتضى، الزَّبيدم ؿب):اؼبرتضى الزبيدم-95

، احملقق: ؾبموعة من احملققني (تاج العركس من جواىر القاموس) :الكتاب ىػ(1205)اؼبتوَب: 

 الناشر: دار اؽبداية

معجم ) :الكتاب ىػ( 384 :اـ أيب عبيد اهلل ؿبمد بن عمراف اؼبرزبا٘ب )اؼبتوَبإلما):اؼبرزبا٘ب–96

مكتبة القدسي، دار الكتب  :الناشر، كرنكو  .األستاذ الدكتور ؼ :بتصحيح كتعليق (الشعراء

 ـ 1982 -ىػ  1402الثانية،  :الطبعة، لبناف –العلمية، بيكت 

 :الكتاب ىػ(261 :شيم النيسابورم )اؼبتوَبمسلم بن اغبجاج أبو اغبسن الق اإلماـمسلم:-97

اهلل عليو ى رسوؿ اهلل صل صحيح مسلم=)اؼبسند الصحيح اؼبختصر بنق  العدؿ عن العدؿ إٔب)

 بيكت –الناشر: دار إحياء الرتاث العريب ، احملقق: ؿبمد أؤاد عبد الباقي كسلم(

ابن اؼبتوك  ابن اؼبعتصم ابن الرشيد العباسي عبد اهلل بن ؿبمد اؼبعتز باهلل ، ابن اؼبعتز: أبو العباس-98

 ىػ(296 :)اؼبتوَب

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%81%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%81%D8%A9
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 -ىػ 1410 األكٔبة الطبع :ةالطبع، الناشر: دار اعبي  (البديع ُب البديع البن اؼبعتز) :(1)الكتاب 

 ـ1990

الطبعة:  ،القاىرة –الناشر: دار اؼبعارؼ ، احملقق: عبد الستار أضبد أراج (طبقات الشعراء) :(2الكتاب )

 .الثالثة

 :الكتاب ىػ(150 :)اؼبتوَبى مقات : أبو اغبسن مقات  بن سليماف بن بشي األزدم البلخ-99

 -بيكت –ة ط. دار الكتب العلمي)، : عبد اهلل ؿبمود شحاتواحملقق (تفسيمقات  بن سليماف)

 ـ(2003 األكٔبة الطبع

 ىػ(643لواحد اؼبقدسي )اؼبتوَب: اؼبقدسي: اؼبؤلف: ضياء الدين أبو عبد اهلل ؿبمد بن عبد ا- 100

األحاديث اؼبختارة أك اؼبستخرج من األحاديث اؼبختارة فبا ٓب ىبرجو البخارم كمسلم ُب ) :الكتاب

الناشر: دار ، دراسة كربقيق: معإب األستاذ الدكتور عبد اؼبلك بن عبد اهلل بن دىيش (صحيحيهما

 ـ 2000 -ىػ  1420طبعة: الثالثة، ال، لبناف –خضر للطباعة كالنشر كالتوزيع، بيكت 

أبو ؿبمد مكي بن أيب طالب ضبىٌوش بن ؿبمد بن ـبتار القيسي القيكا٘ب ٍب :مكي بن أيب طالب -101

بلوغ  إٔبة )اؽبداي=  (ةبلوغ النهاي إٔبة اؽبداي) :الكتاب ىػ(437 :األندلسي القرطيب اؼبالكي )اؼبتوَب

رسائ  ة احملقق: ؾبموع كصب  من أنوف علومو(، كأحكامو، ُب علم معا٘ب القرآف كتفسيهة النهاي

، بإشراؼ أ. د: الشاىد البوشيخي، ةالشارقة امعجبالدراسات العليا كالبحث العلمي ة بكلية جامعي

، ةالشارقة جامع -ة كالدراسات اإلسبلمية الشريعة كلي  -ة حبوث الكتاب كالسنة الناشر: ؾبموع

 ـ 2008 -ىػ  1429، األكٔب :ةالطبع

 ىػ(429عبد اؼبلك بن ؿبمد بن إظباعي  أبو منصور الثعاليب )اؼبتوَب: )أبومنصور الثعاليب:-102

الناشر: مكتبة ، احملقق: ؿبمد ؿبيي الدين عبد اغبميد (أبو الطيب اؼبتنيب كما لو كما عليو) :الكتاب

 القاىرة –اغبسني التجارية 
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صباؿ الدين ابن منظور األنصارم الركيفعى  ؿبمد بن مكـر بن على، أبو الفض ،):ابن منظور–103

 -الثالثة  الطبعة:، بيكت –الناشر: دار صادر  (لساف العرب) :الكتاب ىػ(711اإلأريقى )اؼبتوَب: 

 ىػ1414

اؼبتوُب ، النحاس: أبو جعفر النحاس أضبد بن ؿبمد بن إظباعي  بن يونس اؼبرادم النحوم -104

، كضع حواشيو كعلَّق عليو عبداؼبنعم خلي  إبراىيم، (اسإعراب القرآف للنح) :الكتاب، ىػ338

 ىػ1421 األكٔبة الطبع، بيكت –ة دار الكتب العلمي، الناشر: منشورات ؿبمد علي بيضوف

 ىػ(303 :النسائي )اؼبتوَب، النسائ: أبو عبد الرضبن أضبد بن شعيب بن علي اػبراسا٘ب-105

الناشر: ، ةربقيق: عبد الفتاح أبو غد، (السنن من اجملتب =للنسائيل السنن الصغر ) :الكتاب

 1986 – 1406، ةالثاني :ةالطبع، حلب –ة مكتب اؼبطبوعات اإلسبلمي

 ىػ(710ة سن النسفي: أبو الربكات عبد اهلل بن أضبد بن ؿبمود حاأظ الدين النسفي اؼبتوَب -106

ة بيكت. الطبع، رالكلم الطيبالناشر: دا (تفسي النسفي =مدارؾ التنزي  كحقائق التاكي ) :الكتاب

 ـ.1998 -ىػ 1419 األكٔب

شهاب الدين ، النويرم: أضبد بن عبدالوىاب بن ؿبمد بن عبدالدائم القرشي التميمي البكرم-107

ة الناشر: دار الكتب كالوثائق القومي (األرب ُب أنوف األدبة هناي) :الكتاب، ىػ733النويرم اؼبتوُب 

 ىػ 1432 األكٔبة الطبع، ةالقاىر  –

أبو اغبسن علي بن أضبد بن ؿبمد بن علي الواحدم، النيسابورم، الشاأعي )اؼبتوَب: ):الواحدم–108

 ٓب ييكتب عليو اسم اؼبطبعة كالتاريخ الطباعة..(شرح ديواف اؼبتنيب) :الكتاب ىػ(468

ابن ، صباؿ الدين، أبو ؿبمد، ابن ىشاـ: عبد اهلل بن يوسف بن أضبد بن عبد اهلل بن يوسف-109

احملقق: د. مازف اؼببارؾ /  (مغين اللبيب عن كتب األعاريب) :الكتاب ىػ(761 :ىشاـ )اؼبتوَب

 ـ1985، ةالسادس :ةالطبع، دمشق -الناشر: دار الفكر ، ؿبمد علي ضبد اهلل
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بن مهراف العسكرم  أبوىبلؿ العسكرم: أبو ىبلؿ اغبسني بن عبداهلل بن سه  بن سعد بن وبىي-110

، احملقق: علي ؿبمد البجادم كؿبمد أبو الفض  إبراىيم (الصناعتني) :الكتابىػ( 395)اؼبتوُب 

 ىػ1419، بيكتة العصرية الناشر: اؼبكتب

الشاه »كٕب  اهلل: أضبد بن عبد الرحيم بن الشهيد كجيو الدين بن معظم بن منصور اؼبعركؼ بػ -111

  ىػ(1176 :)اؼبتوَب« كٕب اهلل الدىلوم

 لبناف -بيكت ، الناشر: دار اعبي ، احملقق: السيد سابق (ةاهلل البالغة حج) :(1الكتاب )

 ـ 2005 -ىػ  1426الطبع: ة سن، األكٔب :ةالطبع

الناشر: دار ، سلماف اغبسيين الندكم :ةعىرَّبو من الفارسي (الفوز الكبي ُب أصوؿ التفسي) :(2الكتاب )

 ـ1986 -ىػ 1407 :ةالثانية الطبع، ةالقاىر  –ة الصحو 

أبو يعلى أضبد بن علي بن اؼبثين بن وبىي بن عيسى بن ىبلؿ التميمي، اؼبوصلي )اؼبتوَب:  – 112

 –الناشر: دار اؼبأموف للرتاث ، احملقق: حسني سليم أسد (مسند أيب يعلى)س :الكتاب ىػ(307

 13عدد األجزاء: ـ، 1984 – 1404الطبعة: األكٔب، ، دمشق

 

__________________________________________________
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