
 ِمن ُنَكِت القرآن

(555) 

 وال تقولوا لما تصف ألسنتكم

 

تفَتُروا على اهلِل وا ِلما َتِصُف ألسنُتُكُم الكِذَب هذا حالٌل وهذا حراٌم لِ وال تقولُ )
 .111النحل ( الكِذَب إنَّ الذيَن َيفتُروَن على اهلِل الكِذَب ال ُيفِلُحونَ 

 

المذكورة آخر  16اآلية من سورة النحل تركيبها أصعب من  111هذه اآلية 
 .الورقة

، واللف والدوران والتكلف واالرتباك الغموض يغلب عليه فيها رينوكالم المفس  
 .دون أن يصر حوا بذلك

رفًعا ونصًبا  (الكذب)واختلفوا في ، (ما)واختلفوا في ، (مالِ )فاختلفوا في الم 
 !وجًرا

 .ولم يوضحوا عالقة هذه الجملة بما بعدها



غير ( ِلما َتِصُف ألسنُتكُم الكذبَ : )اآلية كما لو أن الجملة ومنهم من فسر
 !موجودة

 !الكالم من العلماء والفهم على القر اء

بأن الوصف معناه القول، وبأن الكذب وصف  16رنا اآلية وقد سبق أن فس  
 .مبالغة أللسنتهم

 !وال تقولوا لما تقول ألسنتكم

 !مناسًبالما وجدناه  111ولو طبقنا هذا في اآلية 

 !ولم يقم المفسرون بالمقارنة بين اآليتين

ض فيها أمري إلى أما أنا فلم يخطر لي فيها حتى اآلن تفسير واضح، وأفو  
 !اهلل

 : التقديرلكن قد يكون 

 !هذا حالل وهذا حرام: ال تقولوا وأنتم الكاذبون -
أنهم يصفون الشيء وصًفا  أوضح وأقوى، وهو معنىوقد يكون هناك  -

 يتالعبون بالوصف ألجل: أي! كاذًبا ِلُيحل لوا وُيحر موا حسب أهوائهم
( عن)، أو بمعنى (في): بمعنى( مالِ )فتكون الم  !التالعب في الحكم

 .كما سيأتي عن ابن عاشور، واهلل أعلم



 

 :الطبري

 ماوا لِ وال تقولُ : )والعراق الحجاز اء، فقرأته عامة قر  قراءة ذلك اء فياختلف القر  »
وال تقولوا لوصف : بمعنى (بَ الكذِ  فُ صِ تَ ) :فتكون (بَ الكذِ  كمُ ألسنتُ  فُ صِ تَ 

 . بمعنى المصدر (ما) :ألسنتكم الكذب، فتكون

هذا  (بَ الكذِ  كمُ ألسنتُ  فُ صِ ما تَ وا لِ وال تقولُ : )أنه قرأ الحسن البصري وذكر عن
 وهذا هذا حاللٌ : )الذي تصفه ألسنتكموال تقولوا للكذب : بخفض الكذب، بمعنى

، فتخفضه بما تخفض (مالِ )التي في  (ما)ن فيجعل الكذب ترجمة ع، (حرامٌ 
 . (ما) :به

رفع الكذب، فيجعل ب (بَ الكذِ  ألسنتكمُ  فُ صِ ما تَ لِ ) :وقد حكي عن بعضهم
، مثل بذوب وكذُ ج على فعل على أنه جمع كَ ، ويخر الكذب من صفة األلسنة

  .ركُ شكور وشُ 

 
إلجماع الحجة من القراء  ،والصواب عندي من القراءة في ذلك نصب الكذب

  .عليه

وال تقولوا لوصف ألسنتكم الكذب : كذلك لما ذكرنا فتأويل الكالم إذ كان ذلك
فتروا على اهلل كي ت ،هذا حالل، وهذا حرام: باده من المطاعمفيما رزق اهلل ع



ا مما كثيرً  ، وال أحل  مونحر  من ذلك ما تُ م حر  ن اهلل لم يُ ، فإبقيلكم ذلك الكذب
 .«ونل  حِ تُ 

 

 :البغوي

، ال تقولوا لوصف ألسنتكم: أي (بَ الكذِ  ألسنتكمُ  فُ صِ ما تَ وال تقولوا لِ )»
 .مون ألجل الكذب ال لغيرهحر  ون وتُ ل  حِ أنكم تُ : وصفكم الكذب، أي ألجل أو

 . «يعني البحيرة والسائبة (:وهذا حرامٌ  هذا حاللٌ )

 

 :الرازي

  :وجهان (بَ الكذِ  ألسنتكمُ  فُ صِ ما تَ لِ : )في قوله (بالكذِ ) :في انتصاب
 

 ألجلوال تقولوا : ، والتقديرمصدرية (:ما: )جوالزجا الكسائي قال: األول
لكذا : واال تقول: نظيره أن يقال .هذا حالل وهذا حرام :وصف ألسنتكم الكذب

 .كذا وكذا



  
 وا علىتفترُ لِ : )ألن قوله تعالى ،التكرارمل اآلية عليه يؤدي إلى ح: فإن قالوا

    .عين ذلك( الكذبَ  اهللِ 

ليس فيه بيان كذب على اهلل  (بَ الكذِ  كمُ ألسنتُ  فُ صِ ما تَ لِ : )أن قوله: والجواب
. ليحصل فيه هذا البيان الزائد (بَ الكذِ  وا على اهللِ تفترُ لِ : )، فأعاد قولهتعالى

فائدة  ا ثم يعيده بعينه مع، وهو أنه تعالى يذكر كالمً القرآن كثيرةونظائره في 
  .زائدة

 
كم وال تقولوا للذي تصف ألسنت: ، والتقديرموصولة( ما)أن تكون : الثاني

  .الكونه معلومً  ،(فيه) ف لفظ، وحذهذا حالل وهذا حرام :الكذب فيه
 

كأن ماهية  ،الكالم وبليغهمن فصيح  (بَ الكذِ  كمُ ألسنتُ  فُ صِ تَ : )قوله تعالى
، ماهيته ، وكالمهم الكذب يكشف حقيقة الكذب ويوضحالكذب وحقيقته مجهولة

   :المعري العالء أبي قول، ونظيره افي وصف كالمهم بكونه كذبً  وهذا مبالغة
 

 فبات برامة يصف الكالال المعرة بعد وهنسرى برق        
 

  .، واهلل أعلمأن سرى ذلك البرق يصف الكالل، فكذا ههنا: والمعنى
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أنهم كانوا ينسبون ذلك : المعنى (:بَ الكذِ  وا على اهللِ تفترُ لِ : )ثم قال تعالى

هذا الالم  وأظن أن !رنا بذلكإنه أمَ : التحريم والتحليل إلى اهلل تعالى، ويقولون
، بل كان الم العاقبة ا لهمن ذلك االفتراء ما كان غرضً ؛ ألليس الم الغرض

 :وقوله :الواحدي قال. 8 القصص( ًنازَ ًوا وحَ لهم عدُ  يكونَ لِ : )كقوله تعالى
ألن  (بَ الكذِ  كمُ ألسنتُ  فُ صِ ما تَ لِ : )بدل من قوله (بَ الكذِ  وا على اهللِ تفترُ لِ )

ر وصفهم الكذب باالفتراء على وصفهم الكذب هو افتراء على اهلل تعالى ، ففس  
 .«اهلل تعالى

 :أقول

 !شغلنا الرازي بالواضح عن الغامض

وشغل القراء  التكلف،باب فلم يكن هناك داع للكالم عن التكرار، بل هو من 
 .واهلل أعلم بأمر آخر غير األمر المطلوب،

 

 :القرطبي

 . لوصف :، أيمصدريةهنا  (:ما) (:فُ صِ ما تَ لِ ): تعالى قوله « 

 . وال تقولوا لوصف ألسنتكم الكذب: التقدير



م الكذب بنزع ال تقول ألجل وصفك :، أيالم سبب وأجل :الالم: وقيل
 . )...( لما تصف ألسنتكم من الكذب :، أيالخافض

هذا  :وال تقولوا للكذب الذي تصفه ألسنتكم :أي ،(ما) :نعلى البدل مِ  :يلوق
 .لتفتروا على اهلل الكذب ،حالل وهذا حرام

وا ما في بطون وأحل   ،موا البحائر والسوائباآلية خطاب للكفار الذين حر   
ن كان ميتة  .«األنعام وا 

 

 في مسندهالدارمي أبو محمد   أسند« 

 :قط يقول إبراهيم ما سمعت: قال األعمش عن حفص عن هارون أخبرنا 
 .ونكانوا يكرهون وكانوا يستحب  : حالل وال حرام، ولكن كان يقول

هذا حالل وهذا  :لم يكن من فتيا الناس أن يقولوا :مالك قال ابن وهب وقال 
 . إياكم كذا وكذا، ولم أكن ألصنع هذا :، ولكن يقولواحرام

ألحد أن يقول أو  ، وليسعز وجلأن التحليل والتحريم إنما هو هلل  معنى هذاو 
. خبر بذلك عنهيُ ، إال أن يكون البارئ تعالى عيانيصرح بهذا في عين من األ

وكذلك . ه كذاإني أكر : إليه االجتهاد في أنه حرام يقول وما يؤدي
 فيمن قال فقد قال: فإن قيل. ل اقتداء بمن تقدم من أهل الفتوىيفع مالك كان



لما  امالكً  فالجواب أن. ثالثا إنها حرام ويكون حرام علي   لزوجته أنتِ 
 . يقول إنها حرام اقتدى به علي بن أبي طالب سمع

، تهد فال بأس عند ذلك أن يقول ذلكوقد يقوى الدليل على التحريم عند المج
رحمه  مالك ا ما يطلق، وكثيرً األعيان الستةالربا حرام في غير يقول إن  كما
فذلك حرام ال يصلح في األموال الربوية وفيما خالف المصالح وخرج عن ، اهلل

  .«طريق المقاصد لقوة األدلة في ذلك

 

 :ابن كثير

 .«وال تقولوا الكذب لوصف ألسنتكم: ، أيمصدرية( مالِ : )في قوله (ما)»

 :أقول

 ،  .وغير مفيدقوله فيه اختصار ُمِخل 

 

  :أبو حيان

  .بفتح الكاف والباء وكسر الذال( بالكذِ )قرأ الجمهور  »

: العائد محذوف تقديره، و بمعنى الذيفي هذه القراءة أن تكون  (ما)وجوزوا في 
 . للذي تصفه ألسنتكم
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وال تقولوا الكذب للذي تصفه : على أنه معمول لتقولوا، أي( الكذب)وانتصب 
. إلى الوحي ، من غير استناد ذلك الوصفوالحرمة بالحل   لسنتكم من البهائمأ
فتقولوا : ي، أبدل من الكذب، أو على إضمار فعل (:وهذا حرامٌ  هذا حاللٌ )و

 . هذا حالل وهذا حرام

على أنه بدل من  (بالكذِ )أن يكون انتصاب  وأبو البقاء الحوفي وأجاز
، الذي ضربت أخاكجاءني : ، كما تقول(ما)الضمير المحذوف العائد على 

 . ضربته أخاك أي

 . أعني :ا بإضمارأن يكون منصوبً  أبو البقاء وأجاز

وانتصب الكذب على المفعول به،  .مصدرية (:ما) :الكسائي والزجاج وقال
هذا ): لهالجملة من قو  (وال تقولوا): ومعمول. لوصف ألسنتكم الكذب: أي

ا ألجل قول تنطق به ألسنتكم مو حر  تُ لوا وال حل  وال تُ : ، والمعنى(حرامٌ  وهذا حاللٌ 
  .وهذا معنى بديع. نة  ي  وب ة  ، ال بحج  اكذبً 

ت الكذب ، فإذا نطقت به ألسنتهم فقد حل  هالكذب ومحضُ  جعل قولهم كأنه عينُ 
 ها تصفُ ، وعينُ الجمالَ  ه يصفُ وجهُ : كقولهم ،ليته وصورته بصورتهبح

 . رَ السح



وابن  وابن أبي إسحاق، ،واألعرج ة،وطلح ،، وابن يعمرالحسن وقرأ
، (ما) :من ، وخرج على أن يكون بدالً بكسر الباء :ونعيم بن ميسرة عبيد،

 . الذي تصفه ألسنتكم الكذب: والمعنى

  قال. المصدرية( ما)صفة لـ  ره أن يكون الكذب بالجر  وغي الزمخشريوأجاز 
م دَ بِ : )كقوله تعالى ،لوصفها الكذب بمعنى الكاذب: كأنه قيل: الزمخشري

وهذا عندي . انتهى ،والحرمة وصفها البهائم بالحل  : والمراد بالوصف. (بذِ كَ 
ت المصدر المنسبك المصدرية ال ينع (أن  ) ، وذلك أنهم نصوا على أن  ال يجوز

قيامك  ، يريديعجبني أن قمت السريع: منها ومن الفعل، وال يوجد من كالمهم
وحكم باقي . من خروجك السريع: السريع، وال عجبت من أن تخرج السريع، أي

نسبك فال يوجد من كالمهم وصف المصدر الم ،(أن)الحروف المصدرية حكم 
ن فإنه يجوز أ ،، بخالف صريح المصدر(كي)وال من ( ما)وال من ( أن)من 
نما يتبع في ذلك ما تكلمت به  ،، وليس لكل مقدر حكم المنطوق بهينعت وا 
  .العرب

 
، بضم الثالثة صفة بُ ذُ الكُ  : الشام وبعض أهل، وابن أبي عبلة معاذ وقرأ

. انتهى ،ذابأو جمع كاذب أو كِ : قال صاحب اللوامح. لأللسنة، جمع كذوب
ونسب هذه القراءة صاحب  .تبتاب وكُ ف، أو مثل كِ رُ ارف وشُ فيكون كش

 .لمسلمة بن محارب اللوامح



أنه جمع على  ،الكذب، بفتح الباء مسلمة بن محارب وقرأ :ابن عطية وقال 
وجاء : وقال صاحب اللوامح. تابتب في جمع كِ ذاب، ككُ كِ 

ذاب وهو ، فأما الضمتان فألنه جمع كِ بضمتين والنصب( بَ ذُ الكُ ) يعقوب عن
 . بتُ تاب وكُ مصدر، ومثله كِ 

جمع ، أو هو على الشتم، أو بمعنى الكلم الكواذببالنصب  :الزمخشري وقال
 . انتهى، ابن جنيذكره  ،اكذب كذابً : ذاب من قولكالكِ 

وا وما ، للكفار في شأن ما أحل  (وال تقولوا): والخطاب على قول الجمهور بقوله
 .وابن عطيةالزمخشري   ، وعلى ذلكةموا من أمور الجاهليحر  

ه وال وا ما لم يأتكم حظرُ ال تسم  : الخطاب للمكلفين كلهم، أي :العسكري وقال 
هلل في إخباركم ، فتكونوا كاذبين على ااوال حرامً  ه عن اهلل ورسوله حالالً إباحتُ 

اب ، ألنه خطاب معطوف على خطوهذا هو الظاهر. انتهى ،مهله وحر  بأنه حل  
 .«، فهو شامل لجميع المكلفينفكلوا إنما حرم عليكم: وهو

 

 :أقول

  !هه وهضمُ ر فهمُ كالم ينقله ويعسُ 

 



 :الشوكاني

في : قال. اآلية (بَ الكذِ  كمُ ألسنتُ  فُ صِ ما تَ وال تقولوا لِ ) :في قوله مجاهد عن»
  .البحيرة والسائبة

 
 وال: )اآلية في سورة النحلقرأت هذه : قال نضرة أبي عن حاتم أبي ابن وأخرج
، فلم أزل إلى آخر اآلية (وهذا حرامٌ  هذا حاللٌ  بَ الكذِ  كمُ ألسنتُ  فُ صِ ما تَ تقولوا لِ 

  .أخاف الفتيا إلى يومي هذا

  
، فإن هذه اآلية تتناول بعموم لفظها فتيا من أفتى صدق رحمه اهلل: قلت

كما يقع  ،وسلمرسوله صلى اهلل عليه  بخالف ما في كتاب اهلل أو في سنة
ن لعلم الكتاب ، أو الجاهليمين له على الروايةقد  ثرين للرأي المُ ؤ  كثيرا من المُ 
نهم لحقيقون بأن يُ  .دةوالسنة كالمقل   منعوا من حال بينهم وبين فتاويهم ويُ وا 

، واوا وأضل  فضل   ،فإنهم أفتوا بغير علم من اهلل وال هدى وال كتاب منير م،جهالته
 :يستفتيهم كما قال القائلن فهم ومَ 

  أعمى على عوج الطريق الجائر     كبهيمة عمياء قاد زمامها       
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إن اهلل أمر بكذا  :عسى رجل أن يقول: قال مسعود ابن عن الطبراني وأخرج
م كذا أو حر   إن اهلل: كذبت، أو يقول: اهلل عز وجل له، فيقول أو نهى عن كذا

 .«كذبت: له ، فيقول اهللكذا أحل  

 

 :أقول

  !الشوكاني هرب من المشكلة، ولم يصرح بهروبه

 

 :الشنقيطي

  :، أوجه من اإلعراب(الكذب) :في قوله »

  
ال تقولوا الكذب لما تصفه ألسنتكم من : ، أي(تقولوا): أنه منصوب بـ: أحدهم

ذكر في اآليات المذكورة آنفا من غير استناد  كما ،رزق اهلل بالحل والحرمة
هو : اهلل ال تقولوا لما أحل: ذلك الوصف إلى دليل، والالم مثلها في قولك

: ، وجملة151 البقرة (أمواتٌ  اهللِ  في سبيلِ  قتلُ ن يُ مَ وال تقولوا لِ : )، وكقولهحرام
  .(الكذب): بدل من :(وهذا حرامٌ  هذا حاللٌ )
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، "تقول"، بتضمينها معنى (تصفُ ): نصب إن الجملة المذكورة في محل: وقيل
 . هذا حالل وهذا حرام وانتكم، فتقوللما تصفه ألس وال تقولوا الكذب: أي

 هذا حاللٌ : )، وجملةمصدرية (:ما)، و(تصفُ ) ـمفعول به ل (:الكذب): وقيل
ذا حرام لوصف ال تقولوا هذا حالل وه: أي، (ال تقولوا) ـمتعلقة ب (وهذا حرامٌ 

، ويجول قول تنطق به ألسنتكم ألجللوا موا وال تحل  ال تحر  : أي، ألسنتكم الكذب
 . الكشاف، قاله صاحب نةة وبي  ال ألجل حج   ،في أفواهكم

ما تصفه ألسنتكم لِ : أي ،بدل من هاء المفعول المحذوفة (:الكذب): وقيل
  .«الكذب

 :أقول

 .أحدها: في مطلع الكالم هو خطأ، صوابه( أحدهم: )قوله

 !ُنقول ينقلونها وال يشرحونها

 

 :عاشورابن 

، (بَ الكذِ  مُ كُ ألسنتُ  فُ صِ ما تَ لِ : )عاد الخطاب إلى المشركين بقرينة قوله»
  .اآلية( ثالً مَ  اهللُ  بَ رَ وضَ : )فالجملة معطوفة على جملة

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=64&surano=16&ayano=116#docu


  
، فربما بقيت ألنهم كانوا قريبي عهد بجاهلية ،وفيه تعريض بتحذير المسلمين

  .في الجاهلية في نفوس بعضهم كراهية أكل ما كانوا يتعففون عن أكله
 
يعلق باألمر بأكل ما عدا ما ، ولم (وهذا حرامٌ  هذا حاللٌ : )وعلق النهي بقولهم 

، ال ، والحرام حالالً امقصود النهي عن جعل الحالل حرامً ألن ال م،حر 
ألن إمساك  ،جميع الحرام حتى في حال االضطرار، وترك جميع الحالل أكل

: ه، وأما قولعمل قاصر على ذاته هو ،لكراهية أو عيف ،المرء عن أكل شيء
  .فهو يفضي إلى التحجير على غيره ممن يشتهي أن يتناوله( وهذا حرامٌ )
 

مين اللتين يتعدى بهما فعل القول، هي إحدى الال( فُ صِ ما تَ لِ : )والالم في قوله
: فهي كالالم في قوله ،الداخلة على المتحدث عنه( عن)وهي التي بمعنى 

، ، أي قالوا عن إخوانهم(والُ تِ وا لو أطاعونا ما قُ دُ هم وقعَ إلخوانِ وا قالُ  الذينَ )
  .الداخلة على المخاطب بالقول الم التقويةوليست هي 

  
 همُ ألسنتُ  فُ صِ وتَ : )، كما في قوله تعالىا وحاالً معناه تذكر وصفً  :(فُ صِ تَ )و

ال تقولوا ذلك  :، أي، وقد تقدم ذلك في هذه السورة(سنىالحُ  لهمُ  أن   الكذبَ 
   .، وهو اهلل تعالىريمألنه تقول لم يقله الذي له التحليل والتح، اا كذبً وصفً 



 
ألنه  ،اا كذبً ، أي وصفً (فُ صِ تَ )على المفعول المطلق لـ  (الكذب)ب وانتص

ألن الذي له التحليل والتحريم لم ينبئهم بما قالوا وال نصب لهم ، مخالف للواقع
  .«دليال عليه

 

 :أقول

 .فيه محاولة جيدة منه( عن)بمعنى ( ِلما: الم)قوله عن الالم 

 . لكن األمر ال يزال يكتنفه الكثير من الغموض والتداخل والتشويش

 

 :آيات أخرى

 .16النحل ( ال َجَرَم أن  لهُم الن ارَ  وَتِصُف ألسنُتُهُم الكِذَب أنَّ لهُم الُحسنى)
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