
ِمن ُنكِت القرآن
مناقشة ونقد وإضافة

المجلد الثاني

من أول سورة آل ِعمران      إلى آخر سورة المائدة

 5 – 3السور 

*** 

 تأليف: رفيق يونس المصري  

 جمع وترتيب: نضال عبد الحميد السيد

*** 

 هـ1440ربيع اآلخر  24

 م2019كانون الثاني  01



 

2 
 

 ﴾آل عمران سورة﴿

 
 (3آل عمران ) نّزل عليك الكتاب ... وأنزل التوراة واإلنجيل ۞

( للقرآن ألنه نزل منجًما، نّزلمن يقرأ آيات القرآن في بعض المواضع قد يستخلص أن )
 ( للكتب األخرى ألنها نزلت دفعة واحدة!أنزلو)

 لكن هذا االستخالص منقوض بمواضع أخرى:

 .44النحل ( ُنّزل إليهموأنزلنا إليك الذكر لتبّين للناس ما ) -
 .7( آل عمران أنزل عليك الكتاب) -
 .1( الكهف ٱْلَحْمُد هلِل ٱلَِّذي َأْنَزَل َعَلٰى َعْبِدِه ٱْلِكتَـٰابَ ) -
*** 

 مفسرون قالوا بالتفريق بين نّزل وأنزل:

 البغوي. -
 الزمخشري. -
 القرطبي. -
 الشعراوي. -

 مفسرون رفضوا:
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 أبو حيان

 مفسرون ترددوا:

 الرازي.

 الزمخشري:قال 

(؟ قلت ألن القرآن نزل منجًما، َوَأنَزَل ٱلتَّْوَراَة َوٱإِلنِجيلَ ( )َنزََّل ٱْلِكتَـٰبَ فإن قلت لم قيل: )
  .ونزل الكتابان جملة

 :أبو حيانورّد عليه 

التعدية بالتضعيف ال تدل على التكثير، وال التنجيم، وقد جاء في القرآن: نّزل وأنزل، 
(، ويدل على أنهما أنزل عليك الكتابو) 44النحل  (وأنزلنا إليك الذكر) :تعالىقال 

 بمعنى واحد.

*** 

( تفيد التقوية وتعظيم شأن القرآن، وال تفيد نّزلورأى بعض العلماء )ابن عاشور( أن )
 التدريج. كما قال بأن الكتب السماوية نزلت كلها بالتدريج، ولم تنزل دفعة واحدة.

*** 

 آيات أخرى:
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على رسوله والكتاب الذي  َنّزليا أّيها الذين آَمنوا آِمنوا باهلل ورسوله والكتاب الذي )
 . 136( النساء من قبلُ  نزلأ

*** 

 أقوال المفسرين:

 البغوي:

  ألنه نزل مفصاًل، والتنزيل للتكثير. (نّزلقال في القرآن: )

*** 

 الزمخشري:

(؟ قلت ألن القرآن نزل منجًما، َوَأنَزَل ٱلتَّْوَراَة َوٱإِلنِجيلَ ( )ٱْلِكتَـٰبَ َنزََّل فإن قلت لم قيل: )
 .ونزل الكتابان جملة

*** 

 أبو حيان:

 ؟قال الزمخشري: فإن قلت: ِلَم قيل: نّزل الكتاب، وأنزل التوراة واإلنجيل

 قلت: ألن القرآن نزل منجًما، ونزل الكتابان جملة. انتهى. 
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وقد تقدم الرّد على هذا القول، وأن التعدية بالتضعيف ال تدل على التكثير، وال التنجيم، 
أنزل و) 44النحل  (وأنزلنا إليك الذكر) :وقد جاء في القرآن: نّزل وأنزل. قال تعالى

حد قراءة من قرأ ما كان ممن ينزل، مشدًدا (، ويدل على أنهما بمعنى واعليك الكتاب
بالتخفيف، إالَّ ما استثني، فلو كان أحدهما يدل على التنجيم، واآلخر يدل على النزول 

 .دفعة واحدة، لتناقض اإلخبار، وهو محال

*** 

 ابن عاشور:

(، وإّنما التضعيف يؤذن بقوة أنزل( للتعدية، فهو يساوي الهمز في )َنّزلالتضعيف في )
فعل في كيفيته أو كّميته، في الفعل المتعّدي بغير التضعيف، من أجل أّنهم قد أتوا ال

ر، وَفَرق وفّرق، وَكَسر  ببعض األفعال المتعّدية، للداللة على ذلك، كقولهم: َفَسر وفسَّ
وكّسر، كما أتوا بأفعال قاصرة بصيغة المضاعفة، دون تعدية للداللة على قوة الفعل، 

 وَمّوت، وَصاح وَصّيح.  كما قالوا: َماتَ 

فأما إذا صار التضعيف للتعدية فال أوقن بأّنه يدّل على تقوية الفعل، إاّل أن يقال: إّن 
 العدول عن التعدية بالهمز، إلى التعدية بالتضعيف، لقصد ما ُعهد في التضعيف من

( التوراة  وأنزل( أهّم من قوله: )نّزل عليك الكتاب) َتقوية معنى الفعل، فيكون قوله:
 للداللة على عظم شأن نزول القرآن. 
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، هنا «الكّشاف»وقد بّينت ذلك مستوفى في المقّدمة األولى من هذا التفسير، ووقع في 
( يدل على أّن أنزل( يدل على التنجيم، وإّن )نّزلوفي مواضع متعّددة، أن قال: إن )

التقوية الُمّدَعى للفعل المضاعف،  الكتابين أنزال جملًة واحدة، وهذا ال عالقة له بمعنى
( مستعمل في الزم التكثير، وهو التوزيع، وّرده أبو حيان بقوله نّزلإاّل أن يعني أّن )

، فجمع بين 32الفرقان  (واحدة وقال الذين كفروا َلْواَل ُنزِّل عليه القرآن ُجملة)تعالى: 
يل نزال مفّرَقين كشأن كّل ما (. وأزيُد أّن التوراة واإلنججملة واحدةالتضعيف وقوله: )

ينزل على الرسل في مدة الرسالة، وهو الحق، إذ ال يعرف أّن كتاًبا نزل على رسول 
 دفعة واحدة. 

*** 

 الجمعة:

 هـ1440ربيع اآلخر  13

 م2018كانون األول  21

 

 (6 عمران )آل األرحام في ُيصّوركم الذي هو ۞
  

 يخلقكم. :ُيصّوركم
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 هللا، خلق مضاهاة بها يراد التي التماثيل هو المحرم التصوير أن اآلية هذه تفيد ربما
 أعلم. وهللا كاألصنام، تعبد أن بها يراد أو

*** 
 أخرى: آيات

 .11 األعراف (صّورناكم ثم خلقناكم ولقد)
 .24 الحشر (المصّورُ  البارئ  الخالقُ  هللاُ  هو)

***  
   م13/12/2012 الخميس

 
 (7 عمران )آل متشابه؟ المتشابه حدّ  هل ۞

 ُمتشابهات   وُأَخرُ  الكتابِ  أم   هنّ  ُمحَكمات   آيات   منهُ  الكتابَ  عليكَ  َأنزلَ  الذي هو) 
 َيعلم وما تأويلهِ  وابتغاءَ  الفتنةِ  ابتغاءَ  منهُ  تشابهَ  ما فيّتبعونَ  َزْيغ   قلوِبهم في الذينَ  فأّما

 أولو إال يّذّكرُ  وما رّبنا عندِ  ِمن كل   بهِ  آمّنا يقولونَ  العلم في والراسخونَ  هللاُ  إال تأويَلهُ 
 .7 عمران آل (األلبابِ 

  
ه، أو تعريُفه المتشابه في المشكلة  في وتوسعنا التفويض، بمذهب أخذنا فإذا حد 

 لم فيه، وتوسعنا التأويل، بمذهب أخذنا وإذا شيء! أي تفسير من نتمكن لم المتشابه،
 بعلمه! هللا يستأثر شيء ثمة يعد

 أو التباس فيه أو خالف فيه يكون  أن إال شيء بحث في يدخل ال الباحث أو فالعاِلم
 بمناهج عارًفا وال باحًثا وال عالًما يكن لم بدهي بحث في دخل فإذا تشابه. أو غموض

 العلمي. البحث
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 يجب منهم واحد كل وكأن مبحوث، هو ما يبحثون  اإلسالمية الدراسات أهل من كثير
 هناك يكون  أن يجب يضف! لم أو إليه أضاف غيُره، بحثه بحث كل في يبحث أن

 أضاع وإال كثرت، أو قّلت جديدة، نتائج إلى الوصول إلى السعي ويجب أواًل، مشكلة
 نحن أننا المطبّ  هذا في يوقعنا ومما الفارغ. والكالم الحشو في وقته الباحث

 الباحث أو العاِلم إنجاز نقيس وبحوثهم وكتبهم العلماء رلسي والفاحصين المحّكمين
 عنها! البحث عناء أنفسنا نجّشم وال بإضافاته، نقيسه وال عناوينه، بعدد

 وشيخي كتاًبا، خمسين وحققتُ  كتاب، مئة وألفتُ  كتاب، ألف قرأتُ  تقول: أن يكفي ال
 مؤتمر، 100 في وشاركتُ  فالن، والوزير فالن، األستاذ وتلميذي فالن، العالمة

 واستمّرت كذا، عددها بلغ علمية ومجالس وفكري  أدبي وصالون  علم حلقات لي وكان
 ... األئمة لكبار وقرأت قرأته، إال الفن أو العلم هذا في كتاًبا أَدعْ  ولم سنة، خمسين

 والمعرفة؟ العلم إلى أضفت ماذا تقول: أن من بد ال
 الصفات بآيات مثالً  يختص ال عاًما قرآنال في جاء (المتشابهات) لفظ أن المشكلة
 من المتشابه حدّ  صار حتى كبيًرا اختالًفا المتشابه حدّ  في اختلفوا والعلماء وحدها،

 المتشابه!
 نوًعا هناك أن فالحقيقة المفسرين، عند والتجربة الواقع، ضوء في اآلية نفهم أن يمكن

 قّلما المفسرين أن وأالحظ .هللا إال أحد يعلمه ال ما المتشابه من فيها اآليات من
 ُعرفهم! في عيب الكلمة هذه وكأن أدري! ال يقولون:

 هو المتشابه بأن قلنا فإذا ودقته. عمقه حسب آلخر، عالم من حّده يختلف والمتشابه
 غامض، الغموض حدّ  ألن آلخر، عالم من يختلف فهذا التبس، أو غمض ما

 ونسبّي.
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 اإلنسان(، ومشيئة هللا، )مشيئة المشيئة وآيات الصفات، آيات بأن القول ويمكن
 في تدخل ذلك(، إلى وما والنار والجنة )القيامة الغيب وآيات والقدر، القضاء وآيات
 هللا. إال معناها يعلم ال التي اآليات

 مثل: تدخل، ال المتشابه ضروب من ذلك عدا وما
 اآليات. بين الترابط      -

 السور. أوائل عةالمقط الحروف      -

 وغيرها. كالواو الزائدة، الحروف      -

 القرآن. ُمْشكل      -

 اآلخرة؟ في أم الدنيا في المعنى هل      -

 والخصوص. العموم      -

 المشتركة(. )األلفاظ والنظائر الوجوه      -

 والمجاز. الحقيقة      -

 والتأخير. التقديم      -

 والتنكير. التعريف      -

 والتذكير. التأنيث      -

 والجمع. اإلفراد      -

 والحذف. اإلثبات      -
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 التكرار.      -

 والتراكيب. األلفاظ غرائب      -

 القرآن. مشكل إعراب      -

 القرآن. تراكيب      -

 والمنسوخ. الناسخ      -

 )المستحب(. والمندوب الواجب      -

 الفتنة، ورائه من يريد متشابه أيّ  التقاط ومحاولة الزيغ، يجتنب أن لمفسرا وعلى
 أهل مرتبة من االقتراب أمكن ما يحاول أن وعليه تفسيره. خالل من بالقرآن والتالعب

 وحسن ونزاهة بصفاء القرآن ويفّسر الُمحَكم، إلى المتشابه يردّ  بأن الراسخين، العلم
 حكمنا تجاوزه فإذا القرآني. النص حدود في ولكن ع،استطا ما عقله ُيعمل وأن نية،
 الفتن. وإشاعة والتالعب بالزيغ عليه
 بالصواب. أعلم وهللا هذا

***  
   م24/1/2015 السبت

 
 (7 عمران )آل هللا إال تأويله يعلم وما ۞

 جديد إعراب
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 وُأَخرُ  الكتابِ  أم   هنّ  ُمحَكمات   آيات   منهُ  الكتابَ  عليكَ  َأنزلَ  الذي هو) تعالى: قال 
 تأويلهِ  وابتغاءَ  الفتنةِ  ابتغاءَ  منهُ  تشابهَ  ما فيّتبعونَ  َزْيغ   قلوِبهم في الذينَ  فأّما ُمتشابهات  

 يّذّكرُ  وما رّبنا عندِ  ِمن كل   بهِ  آمّنا يقولونَ  العلم في والراسخونَ  هللاُ  إال تأويَلهُ  َيعلم وما
 .7 عمران آل (األلبابِ  أولو إال

 هللا: إال تأويله يعلم وما 

 .نظري  في اعتراضية، جملة

 أحد. من ذلك أنقل لم

 التقدير:

 َيعلم وما) تأويلهِ  وابتغاءَ  الفتنةِ  ابتغاءَ  منهُ  تشابهَ  ما فيّتبعونَ  َزْيغ   قلوِبهم في الذينَ  فأّما
 بِه. آمّنا يقولونَ  العلم في والراسخونَ  (هللاُ  إال تأويَلهُ 

 والراسخون:

 بعض قاله ما مع أتفق هنا وإلى .عاطفة هي بل استئنافية، ليست نظري  في الواو:
 العلماء.

 (،هللا) الجاللة اسم على (الراسخون ) عطف ليس هنا العطف بأن بالقول عنهم أختلفو 
 والواو قلت، كما اعتراضية، جملة نظري  في هي (هللاُ  إال تأويَله يعلمُ  وما) جملة: ألن

 (.زيغ   قلوبهم في الذينَ  فأّما) ة:جمل على (الراسخون ) تعطف
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 التقدير:

 به. آمّنا فيقولون  العلم في الراسخون  وأما

 في الراسخون  وأما ... منه تشابه ما فيتبعون  زيغ قلوبهم في الذين فأما اآلية: تقدير
 به. آمّنا فيقولون  العلم

 أعلم. وهللا

 التفسير وجوه  يزاحم جديًدا وجًها األقل على أراه  فإني الصواب هو الوجه هذا يكن لم إن
 واإلعراب!

 تساءلوا: السابقون  العلماء

 استئنافية؟ أم عاطفة هي هل الواو:

 الجمل؟ عطف باب من أم المفردات عطف باب من هنا العطف هل عاطفة، كانت إذا

 أقول:

 التقدير: تكّلف فقد (هللا) الجاللة: اسم على معطوف (والراسخون ) قوله: أن زعم من
 يقولون! تأويله يعلمون  العلم في والراسخون 

 وما" جملة:  رأيي حسب كانت )أو استئنافية جملة (والراسخون ) جملة: كانت إذا أما
 أي إلى تحتاج ال ألنها التكّلف، هذا عن ُتغنينا فإنها (اعتراضية جملة "تأويله يعلم

 تقدير.
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 هذا بقصور يعترفون  متواضعون  أنهم إال علمهم رسوخ من الرغم على أنهم المعنىو 
 وموقفهم علًما! إال يزيدهم ال االعتراف وهذا المتشابه. من ضروب أمام العلم
 أسلم، السَلف موقف العلماء: بعض يقول أن المقبول من وليس ،وأسلم لهم أعلم هذا

 أعلم! الخَلف وموقف

 العلماء: دّوخت عويصة مشكلة من ننتهي وبهذا

 يلتفتون  وال منه، تشابه ما يّتبعون  الراسخين( )غير العلماء من زيغ قلوبهم في فالذين
 الصحيح، الدين عن الناس يفتنوا لكي ذلك ويفعلون  إليه، المتشابه ليرّدوا منه الُمْحكم إلى

 إال يعلمه ال الذي تأويله عن عاجزون  وهم الخبيث، الغرض لهذا تأويله في ويخوضون 
 هللا.

 بل المتشابه، في يخوضون  وال الزائغون، يفعله ما فعلون ي ال العلم في والراسخون 
 أن ويعتقدون  المتشابه، ُينكرون  وال هللا، إلى أمرهم فيه ويفّوضون  بعجزهم، يعترفون 
 هللا. من والمتشابه المحكم

 علًما إال يزيدهم ال التواضع هذا فإن العكس على بل الراسخين، علم في هذا يطعن وال
 هللا! عند ورفعة

 آن العلم في رسوخهم من كان قالت: عنها هللا رضي عائشة عن روي  ما هذا يؤيد
 .الطبري( )تفسير وُمتشابهه بُمحكمه آمنوا

 :القرطبي وقال
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 صحة ولوال (.به آمّنا يقولون ) بأنهم: العلم في الراسخين على وجل عز هللا أثنى»
 «.عليه الثناء يستحقوا لم منهم اإليمان

 أيًضا: وقال

 أنهم وزعم قبله، ما على (الراسخون ) (َعَطف) َنَسق أنه مجاهد عن روي  وإنما »
 قائلين يعلمونه العلم في والراسخون  معناه: فقال: اللغة أهل بعض له واحتجّ  يعلمونه!

 ويستبعدونه; ينكرونه اللغة أهل وعامة الحال! على نصب يقولون  موضع أن وزعم آمّنا،
 لم فإذا الفعل، ظهور مع إال حاالً  تذكر وال مًعا، والمفعول الفعل ُتضمر ال العرب ألن

 )...(. حال يكون  فال فعل يظهر

 وحده مجاهد قول من أولى له، النحويين مذاهب مساعدة مع العلماء، عامة قول فكان
.)...( 

 وكذلك غيره. فيه يشاركه( )=ال َيشَركه ال بعلمه سبحانه هللا استأثر مما كّله هذا فكان
 في الواو كانت ولو (.هللاُ  إال تأويَله يعلمُ  وما) وتعالى: تبارك قوله

 وهللا فائدة، (رّبنا عندِ  ِمن كل  ) لقوله: يكن لم (للعطف أي:) للنَسق (والراسخون )قوله:
 «.أعلم

 عنهما: هللا رضي عباس ابن قول ويؤيده

 تعرفه وتفسير فهمه، في أحد ُيعذر ال تفسير أقسام: أربعة على يدور القرآن تفسير
 .وغيره( كثير ابن )تفسير هللا إال يعلمه ال تفسيرو  العلماء، يعلمه وتفسير بألسنتها، العرب

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=3&ayano=7#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=3&ayano=7#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=3&ayano=7#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=3&ayano=7#docu
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 :أخريين قراءتين من الطبري  ذكره ما ويؤيده

 يقرؤه. كان أنه عباس ابن عن ذكرناه كما العلم"، في الراسخون  "ويقول ُأَبّي: قراءة

 يقولون". العلم في والراسخون  هللا، عند إال تأويُله "إنْ  هللا: عبد وقراءة

 اسم على العلم في الراسخين عطف أردوا الذين ءفالعلما لآلية، اللغوي  النْظم ويؤيده
 التقدير هذا قّدروا  ثم أواًل، التقدير إلى لجؤوا حين وتعّسفوا تكّلفوا قد (هللا) الجاللة:

 ثانًيا:

 يقولون! تأويله يعلمون  العلم في والراسخون 

 الجاللة، اسم على معطوفين غير ألنهم المتشابه، يعلمون  ال الراسخين بأن قال ومن
 بينهم أو الراسخين، وغير الراسخين بين العلم في التسوية إلى يؤّدي ذلك بأن احتّجوا

 العواّم! وبين

 فيه ألن ،إشراك فيه وأخطر، أعظم هو ما فيه (هللا) على )الراسخين( عطف أن جوابي
 المتشابه! علم في هللا وبين بينهم تسوية

 هللا الصواب: يقولون: العلم"، في والراسخون  "هللا يقال: أن يقبلون  ال العلماء من وكثير
 العلم! في الراسخون  ثم

 ودقائقه القرآن نكت بعض أمام عاجزين يقفون  ما كثيًرا فالمفسرون  ،التجربة ويؤيده
 في الراسخين أن زعم ومن وغيبياته. آياته وترابط وإعرابه وتراكيبه وألفاظه وإشكاالته

 صار حتى ادعائه في وبالغ كبيًرا، خطأ اخطأ فقد القرآن في شيء كل يعلمون  العلم
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 هذا يّدعوا أن يمكن غيرهما، وال مجاهد، وال عباس، ابن فال !الشام( أهل بلغة )ِمنفاًخا نّفاًجا
 العريض! االدعاء

 يعلم وأنه أنزلت، وفيم نزلت، متى آية كل يعلم أنه من عباس ابن عن روي  فما
 صحيح. غير فهو ثبت وإن يثبت، لم الكالم هذا أن إما كله، القرآن يعلم أو المتشابه،

 وعلى مستقالً  ومنشور مطبوع وهو إلينا، وصل المقباس" "تنوير عباس: ابن وتفسير
 كافًيا! القيامة يوم إلى تفسير أي يكون  ولن كاف، غير ولكنه أخرى، تفاسير هامش

 اهدمج وتفسير المتشابه، في عباس ابن عن روي  مما قريب مجاهد عن روي  كذلك
 ولكنها التفاسير، جميع في مبثوثة ومجاهد عباس ابن وأقوال ومنشور. مطبوع أيًضا
 كافية! غير

 :البغوي  قال

 بن ُأَبيّ  قول المتشابه( يعلمون  ال العلم في الراسخين بأن القول )أي: وهو »
 رضي عباس ابن عن طاووس ورواية عنهم، هللا رضي الزبير بن وعروة وعائشة كعب

 ال وقالوا: واألخفش، والفّراء الكسائي واختاره التابعين وأكثر الحسن قال وبه عنهما، هللا
 ُيطلع لم بعلمه هللا استأثر تأويل للقرآن يكون  أن ويجوز .هللا إال المتشابه تأويل يعلم
 وخروج ربها،مغ من الشمس طلوع ووقت الساعة، بعلم استأثر كما خلقه من أحًدا عليه

 المتشابه في متعّبدون  والخلق ونحوها، والسالم الصالة عليه عيسى ونزول الدجال،
 والعمل. به باإليمان المحكم وفي به، باإليمان

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=25
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=25
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=25
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16561
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13674
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13674
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13674
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 يقولون  العلم في والراسخون  هللا، عند إال تأويُله "إنْ  هللا: عبد قراءة ذلك يصّدق ومما
 به". آمّنا

 به. آمّنا العلم في الراسخون  ويقول ُأَبّي: حرف وفي

 القرآن بتأويل العلم في الراسخين علم انتهى اآلية هذه في :العزيز عبد بن عمر وقال 
 بظاهر وأشبه العربية في أقيس قول وهذا (،ربنا عند من كل   به آمّنا) قالوا: أن إلى

 البغوي(. تفسير )راجع «اآلية

 مثل: القول، بهذا أخذوا المفسرين من وكثير

 الطبري.      -

 البغوي.      -

 المعتزلة(. من الُجّبائي علي أبي قول هذا )وقال: الرازي       -

 القرطبي.      -

 كثير. ابن      -

 الشوكاني.      -

 الشنقيطي.      -
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 هللا أن على تدلّ  قرائن اآلية في وألن نّصه: ما الناظر روضة في قدامة ابن قال »
 إال تأويله مايعلم) تعالى: قوله عند الصحيح الوقف وأن المتشابه، بعلم متفرد سبحانه

 ومعنى. لفًظا (هللا

 بالواو. به" آمنا "ويقولون  لقال: الراسخين عطف أراد لو فألنه اللفظ أّما

 ممدوًحا مبتغيه لكان معلوًما للراسخين ذلك كان ولو التأويل، مبتغي ذمّ  فألنه المعنى أّما
 على يقفوا لم لشيء وتسليم تفويض نوع على يدلّ  (به آمّنا) قولهم: وألن مذموًما; ال

 به، الثقة يعطي هاهنا ربهم فذكُرهم (رّبنا عندِ  ِمن كل  ) بقولهم: تبعوه إذا سيما معناه،
 (أّما) لفظة: وألن الُمْحكم، عنده من جاء كما عنده، من صدر وأنه ألمره، والتسليم
 باتباع إياهم وصفه مع (،زيغ   قلوبهم في الذين) في اله فذكُره الُجمل، لتفصيل

 (.الراسخون ) وهم الصفة، هذه في يخالفهم آخر قسم على يدلّ  تأويله، وابتغاء المتشابه،
 التأويل. ابتغاء في األول قسمال يخالفوا لم تأويله يعلمون  كانوا ولو

 اهـ ذكرنا. ما غير على حمله يجوز فال ألحد، التأويل معلوم غير أنه ثبت قد وإذ
 الشنقيطي(. )تفسير «بلفظه "الروضة" من

 يكونوا ألن نفسي ميل لديهم يكون  قد ،الكالم علماء سيما ال العلماء، بعض فإن وأخيًرا
 من المتشابه فهم في هلل شركاء أنهم يزعمون  الذين من بل العلم، في الراسخين من

 بالصواب. أعلم وهللا هذا آياته!

*** 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13439
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=64&ID=114&idfrom=161&idto=164&bookid=64&startno=2#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=64&ID=114&idfrom=161&idto=164&bookid=64&startno=2#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=64&ID=114&idfrom=161&idto=164&bookid=64&startno=2#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=64&ID=114&idfrom=161&idto=164&bookid=64&startno=2#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=64&ID=114&idfrom=161&idto=164&bookid=64&startno=2#docu
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 م22/1/2015 الخميس

 

 (8)آل عمران بعد إْذ  ۞
 (: وردت في القرآن في ثمانية مواضع:بعد إذ)
 .8( آل عمران ال ُتزغ قلوبنا بعَد إْذ هَديتنا)  – 1
 .80( آل عمران مسلمون أيأمركم بالكفر بعَد إْذ أنتم )  – 2
 . 71( األنعام ونرد  على أعقابنا بعد إذ هدانا هللا)  – 3
 ( بعد إذ نجانا هللا منها على هللا كذًبا إن عدنا في ملتكمقد افترينا )  – 4

 .89األعراف         
 .115( التوبة وما كان هللا ليضلَّ قوًما بعد إذ هداهم)  – 5
 .29( الفرقان بعَد إْذ جاءنيلقد أضّلني عن الذكر )  – 6
نك عن آيات هللا بعد إذ أنزلت إليك)  – 7  . 87( القصص وال يصدَّ
 . 32( سبأ أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم)  – 8
 

 هل هي بمعنى: "بعد أن"؟ 
  

. 80( آيــة آل عمران 2يمكن أن تحــّل محلهــا بــدون أي تغيير بعــدهــا، إال في اآليــة )
 صار الكالم: "بعد أن كنتم مسلمين".فلو حلت محلها ل
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( هنــا ال أظنهــا فجــائيــة، بــل أظنهــا ظرفيــة. لكن مــا إذهــل تختلف عن: "بعــد أن"؟ )
 معناها هنا، وماذا تضيف بالمقارنة مع: "بعد أن"؟ 

 
 ال تكاد تجدها في لغة البشر، لكنك تجدها منونة: "بعدئٍذ". 

  
ســــألت عنها عدًدا من علماء اللغة والتفســــير، فقالوا: ال ندري. وفتشــــت عنها في كتب 
اللغة والتفســــــير، فما وجدت فيها ما يشــــــفي الغليل. والمفســــــرون المعاصــــــرون يعيدون 
تفســير ما هو مفســر، وقلما يجتهدون في تفســير ما لم يفســر. إن علينا أن نعلم الناس 

 ما نجهل.  ما نعلم، وعلينا أيًضا أن نعلمهم
*** 

 جدة في:
    هـ16/09/1423
    م 21/11/2002
 

      (8 عمران آل) إذْ  بعد ۞
 :إذْ  بعد

 )بعدئٍذ(. بخالف البشر، كالم في ورودها يندر
 عنه: هللا رضي عمر قول ذلك من

 (.10/587 )المغني «منه هللاُ  أنقذه إذْ  بعد بالصغار أحُدكم ُيِقرنّ  ال»
 ال» (:ُمضاعفةً  أضعاًفا الربا تأكلوا ال) :130 عمران آل آية تفسير في الطبري  وقول
  «.له هداكم إذْ  بعد إسالمكم في الربا تأكلوا
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 :إذْ  بعد
 أن(. )بعد بمعنى: هي

 فعلية. جملة على يدخل كالهما
 الماضي. الفعل على تدخل (إذْ  بعد) لكن

 تعالى: كقوله اسمية، جملة على أيًضا وتدخل
 (:ُمسلمون  أنتم إذْ  بعد) :80 عمران آل سورة في

 مسلمين. كنتم أن بعد بمعنى: تأويلها ويمكن
 .تعليلية وال فجائية وال ظرفية ليست هنا وإذْ 

 الظرفية: مثال
 زكاته. أخرج إذْ  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول له دعا
 زكاته. أخرج عندما أي:
 الفجائية: مثال
 والدي. علي دخل إذْ  غرفتي في أدرس كنت بينما
 التعليلية: مثال

 كريم. هو إذْ  طعامه من األكل في تترددْ  ال
 كريم. ألنه أي:
 فيها! وردْت  التي اآليات من آية أي في المفسرون، لها يتعّرض لم المسألة هذه

  
 إعراب:

 مضاف. وهو منصوب، زمان ظرف :بعد
 باإلضافة. جرّ  محل في :إذْ 
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 قارْن:
 هشام. البن ريباألعا كتب عن اللبيب ُمغني -

 الفصيح. شبكة موقع -

 العربية. اللغة موقع -

  
 هـ27/1/1424 في نشره وأعيد م.25/11/2002 = هـ20/9/1423 أبوظبي )الوحدة( صحيفة في أصله )نشر

 م(.30/3/2003 =
***  

     2015 نيسان 28 الثالثاء
 

 (8)آل عمران ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إْذ هديتنا  ۞

 بعد إْذ في القرآن

 بعد إْذ هديتنا:

 بعد أْن هديتنا

 رأيت أن مفسًرا إذا أغفل شيًئا أغفله معه سائر المفسرين!

خشية الفضيحة! فمن ينقل عن السابقين فهو محمي بهم، ومن يكتب من عنده فهو 
 معّرض للفضيحة!
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 بعد إْذ: 

نستعملها اليوم في كتاباتنا، وقد وجدتها في كالم بعض الصحابة، وفي كتاب ال 
 المغني البن قدامة، وسبق أن نشرت ذلك. وال أعلم إذا كانت موجودة قبل القرآن.

قال عمر رضي هللا عنه: ال ُيقرنَّ أحكم بالصغار بعد إذ أنقذه هللا منه )المغني 
10/587 .) 

مازن المبارك أستاذ اللغة العربية، عندما كان في دبي،  وسألُت عنها األستاذ الدكتور
 وأطلعته على اآليات الواردة فيها، فقال لي: ال أدري.

 نحن نستعمل: بعدئٍذ.

 تمنيُت أن يشرحها مفّسر من المفّسرين! ال سيما وأنها نادرة وغير مستعملة.

 ( بمعنى: بعد أْن. و)إْذ( ليست فجائية.بعد إذْ ورأيت أن )

*** 

جعُت كل كتب التفسير الواردة في موقع مؤسسة آل البيت في األردن، وهي تفاسير را
 كثيرة، فلم أجد إال ما أنقله لكم:

 هـ(:150-)مقاتل بن سليمان 

 أيامرنا بالكفر بعد اإليمان.
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 هـ(:468-)الواحدي 

 بعد إسالمكم.

 هـ(:817-)الفيروزبادي 

 : بعد إْذ أمركم باإلسالم.بعد إذ أنتم مسلمون 

 هـ(:1332) اطفيش

 و)بعد( مضاف لـ )إْذ(، و)إْذ( مضاف للجملة بعدها، كحينئٍذ ويومئٍذ.

 م(:2011-)أسعد حومد 

 بعد أن أسلموا.

*** 

 األربعاء:

 هـ1439شعبان  10

 م2018نيسان  25

 

 (10 عمران )آل أموالهم عنهم تغني لن ۞
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 (النارِ  َوقودُ  همْ  وأولئكَ  شيًئا هللاِ  ِمنَ  أوالُدهم وال أمواُلهم عنهم ُتْغنيَ  لن كفروا الذين إنّ )
 .10 عمران آل
 هللا: ِمنَ 
 أقواها: أقوال، فيها

 هللا. عذاب من -

 هللا. عند -

  
 المعنى:

 هللا. عذاب من شيًئا عنهم تدفع لن -

 هللا. عند شيًئا تنفعهم لن -

***  
   2015 شباط 28 السبت

 
 (11)آل عمران كّذبوا بآياتنا فأخذهُم هللُا بذنوبهم وهللُا شديُد العقاب  ۞

 أخذهم: 

 عاقبهم.  -
 (.وهللُا شديُد العقابأهلكهم. وهو المناسب لقوله: ) -

 بذنوبهم: 
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 بسبب ذنوبهم.

*** 

 لم يقل:

 فأخذهم هللا بتكذيبهم.

 تكذيبهم باآليات نشأت عنه ذنوب كثيرة أخذهم هللا بها.

 وهللا أعلم.

*** 

 اإلثنين:

 هـ1439شعبان  08

 م2018نيسان  23

 

 ( 12)آل عمران سُتغلبون وُتحشرون  ۞

 .12( آل عمران ُقْل للذين كفروا سُتغلبون وُتحشرون إلى جهّنم)

 لم يقل:
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 سُتغلبون وسُتحشرون.

 لم يكرر في الفعل المعطوف )الجملة المعطوفة( سين االستقبال.

*** 

 الثالثاء:

 ه1440ربيع اآلخر  17

 م2018كانون األول  25

 

 (12 عمران )آل المهاد وبئس ۞
 .12 عمران آل (الِمهادُ  وبئَس  جهنَّمَ  إلى وُتحشرونَ  سُتغلبونَ  كفُروا للذينَ  ُقلْ )
  
 يقل: لم

 وسُتحشرون.
  

 الِمهاد:
 الِفراش.

  
 المهاد: وبئس

 حيان(. )أبو المعنى لفهم ُيحذف ما وكثيًرا جهنُم. المهادُ  وبئَس  التقدير:
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 مهدوا بئسما أي: ألنفسهم، مهدوا ما ":المهاد" جعل من وأما » :حيان أبو قال
 وُيروى  ُبعد، ففيه جهّنم، إلى أّداهم الذي فعُلهم وبئس عنده: المعنى وكان ألنفسهم،

   «.مجاهد عن
  

 إعراب: جهنُم: المهادُ  ِبْئَس 
 ِنْعَم. بخالف: الذم، على يدل الفتح على مبني جامد ماض فعل :بئس

 مرفوع. فاعل :المهادُ 
 مؤخَّر. مبتدأ :جهنمُ 
م. خبر محل في :المهادُ  بئَس   مقدَّ

***  
      م2013/8/23 الجمعة

 

 (  13)آل عمران فئة  تقاتل في سبيل هللا وأخرى كافرة  ۞

 لم يقل: 

 تقاتل في سبيل هللا.فئة تقاتل في سبيل هللا وأخرى ال 

 لم يقل: 

 فئة مؤمنة وفئة كافرة.
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يفهم من اآلية أن الفئة األولى فئة مؤمنة، وتقاتل في سبيل هللا. وكيف تكون مؤمنة 
 وال تقاتل في سبيل هللا؟! كيف تكون مؤمنة وتقاتل في سبيل الشيطان؟!

افرة أصاًل، فكيف ويفهم من اآلية أن الفئة الثانية ال تقاتل في سبيل هللا، بل هي ك
 تقاتل في سبيل هللا؟!

*** 

 م2003ُنشرت عام 

 إعادة نشر

 السبت:

 هـ1440ربيع اآلخر  21

 م2018كانون األول  29

 

 (13)آل عمران فئة تقاتل في سبيل هللا وأخرى كافرة  ۞

 ماذا قال فيها وزير األوقاف محمد عبد الستار السيد؟

 :المكتوب باللغة العاميةما قاله الوزير في تفسيره 
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)وأخرى كافرة( تتمة الجملة يجب أن تكون: )وأخرى كافرة تقاتل في سبيل الشيطان(، "
لكن ُحذفت هنا، وهذا في اللغة يسمى احتباك، وهو أن ال تذكر في الثانية ضد ما ذكر 

 ".في األولى، ولكنها تفهم من السياق

 :تعليق

 .أ في اللغة )النحو(قوله: وهذا في اللغة يسمى احتباك: خط

شرحه لالحتباك خطأ آخر. االحتباك أن يجتمع في الكالم متقابالن، ويحذف من كل 
منهما مقابله، لداللة اآلخر عليه. وقد يسمى حذف المقابل. فالوزير ذكر )تقاتل في 

 !سبيل الشيطان( ولم يذكر المقابل: )فئة مؤمنة(

 .وفئة كافرة تقاتل في سبيل الشيطان: فئة مؤمنة تقاتل في سبيل هللا التقدير

 .قوله: )تفهم من السياق( صوابه: تفهم من الجملة األخرى المقابلة

قوله: )تتمة الجملة يجب أن تكون( غير الئق! فكيف يجب أن تكون كذا، وهللا قال 
 غير ذلك؟

 :ما قاله أبو حيان

سبيل هللا، وفئة أخرى  )فئة تقاتل في سبيل هللا وأخرى كافرة( أي: فئة مؤمنة تقاتل في
كافرة تقاتل في سبيل الشيطان، فحذف من األولى ما أثبت مقابله في الثانية، ومن 

 .الثانية ما أثبت نظيره في األولى
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*** 

 :السبت

 هـ1439ذو الحجة  14

 م2018آب  25

 

 (14)آل عمران ُحسن الثواب وُحسن المآب  ۞

 األحسن: أحَسن الثواب.ُحسن الثواب: الثواب الحَسن، أو 

 ُحسن المآب: المآب الحَسن، أو األحسن: أحَسن المآب.

*** 

 (.14)آل عمران ُحْسن المآب 

 (.49و 40و 25وص  29)الرعد ُحْسن مآب 

 (.148)آل عمران ُحْسن ثواب اآلخرة 

 (.195)آل عمران ُحْسن الثواب 

*** 
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 .14( آل عمران المآبذلك متاُع الحياة الدنيا وهللُا عنَده ُحْسُن )

 .148( آل عمران فآتاهُم هللُا ثواَب الدنيا وُحْسَن ثواِب اآلخرة)

 .195( آل عمران وهللُا عنده ُحْسُن الثواب)

*** 

 : قد تعني الثواب الحَسن، وربما األحسن: أحسن الثواب.ُحسن الثواب

 العربية.: الصفة جاءت بعد الموصوف، كما في لغتنا الثواب الحَسن

 : اسم، تقدم على الثواب، فكان له معنى الصفة المتقدمة، وهللا أعلم.ُحسن

 : ثواب اآلخرة الحَسن، أو األحسن.ُحسن ثواِب اآلخرة

 لم أجد كالًما من هذا القبيل عند أهل التفسير واللغة.

*** 

 الخميس:

 هـ1440ربيع اآلخر  12

 م2018كانون األول  20
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 (14)آل عمران زين للناس حب الشهوات  ۞
 

ناطير المقنطرة من والق زين للناس حب الشـــــــــــــهوات من النســـــــــــــاء والبنينقال تعالى: )
وهللا عنده  والخيل المســــــــومة واألنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا الذهب والفضــــــــة

 .14( آل عمران حسن المآب
 

 القناطير المقنطرة: 
، وأبي 4/31، والقرطبي 3/201بعضــــــــــه على بعض )تفســــــــــير الطبري المال الكثير 

)المقنطرة(: المضــــــــاعفة مرات، كقولهم: آالف مؤلفة، . وقال بعضــــــــهم: (3/52حيان 
( المقنطرةفي ). ورأى بعضهم (3/182، وابن عاشور 4/271ظل ظليل )نظم الدرر 

 (.3/52وأبي حيان  ،4/31القرطبي ة إلى حضور المال وكونه عتيًدا )إشار 
 

 الذهب والفضة: 
مالكهما كالمالك لجميع األشـــــــــــياء ، فاألشـــــــــــياء، ألنهما ُجعال ثمَن جميع ِ كانا محبوبين

 .(4/88، والغزالي في اإلحياء 2/60، والقاسمي 7/197)تفسير الرازي 
 

 الذهب: 
فرق. وهذا االشـــــــتقاق يشـــــــعر : الت: من االنفضـــــــاض( الفضـــــــة). ومأخوذ من الذهاب

 .(3/58، والدر المصون 4/32بزوالهما، وعدم ثبوتهما )تفسير القرطبي 
 

 الخيل المسومة: 
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 . (3/202)الطبري ، الِحسان ... فيها أقوال: السائمة، المعلَـّمة
 

أن هذا المعنى حاصـــــــــــــل لجميع الناس،  : ظاهر اللفظ يقتضـــــــــــــي7/195قال الرازي 
ا يدل عليه ابن علقمة  . وذكر أنو أن كل ما كان لذيًذا فهو محبوب، وهوالعقل أيضـــــــً
عرف صــــدق محمد صــــلى هللا عليه وســــلم، إال أنه ال ، بأنه يالنصــــراني اعترف ألخيه

 .والجاه : المالَ الروم ، خوفـًا من أن يأخذ منه ملوكُ يقّر بذلك
 

لة إلى الرغائب، وموصـــــــــــل إلى الشـــــــــــهوات إن المال وســـــــــــي: "3/243 قال في المنار
، فهو الســـــــــتعداده وأفراد لذائذه غير معدودة، ورغائب اإلنســـــــــان غير محدودة؛ واللذائذ

وهذه الرغائب يتولد ، الوســــــــــــــائل إلى رغائب ال منتهى لها الذي ال منتهى له يطلب
 . بعضها من بعض

 
 أرب إال إلى أربوال انتهى   فما قضى أحد منها لبانته

 
إن كثرته هي التي ، بل رم أن اإلنسان ال يستكثر المال )ال يراه كثيًرا( مهما كثرفال ج

يتفنن في  تى إنه لينسى أنه وسيلة إلى غيره، فيجعل جمعه مقصًدا،، حتزيد فيه نهمته
عنَّ له من الســــــــلوك فيه طرق أخرى. قال صــــــــلى هللا عليه  ، كلما ســــــــلك طريًقاطرقه

. )رواه الشــــــــيخان(و كان البن آدم واديان من ذهب لتمنى أن يكون له ثالث ل: وســــــــلم
 . كثرة هي التي تكون مظنة االفتتان"والتعبير بالقناطير المقنطرة يشعر بأن ال

 
 " السؤدد والرئاسة والمجد والتفاخر( تـُسـتجمع أسباب : "وبه )الغنى2/62قال القاسمي 
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، (: النساء والبنينx 2  =6 3أو ثالث شهوات ثنائية : ست شهوات )ذكر هللا تعالى 
ومن هذه األموال: . والنبات ، والحيوانالذهب والفضــــــــــــة: اف من المالوأربعة أصــــــــــــن

: وغالت )الحرث، أصــــول ســــائلة )الذهب والفضــــة( ، وأصــــول ثابتة )الخيل واألنعام(
 .الزروع والثمار(

 
إن شـــــــــــــهواتهــا )أي النفس( غير : "336ص ، ل المــاوردي في أدب الــدنيــا والــدينقــا

تها إلى شـــــــهوات قد اســـــــتحدثتها، عطاها المراد من شـــــــهوات وقتها. فإذا أ متناهية ، تعدَّ
 .ال ينقضي" ، وعبد هوى أسير شهوات ال تنقضي فيصير اإلنسان

 
)مشكلة الندرة النسبية(، المعروفة عند هذه اآلية تشير إلى وجود المشكلة االقتصادية 

دخل فيها ، تأن الموارد محدودة، والحاجات )وهي عبارة ملطفةعلماء االقتصــــــــــــــاد، ب
 .ض الكاتبين في االقتصاد اإلسالمي، خالًفا لما يدعيه بعالشهوات( غير محدودة

 
، وال تفعل(، وهي األكثر، افعلمقوالت قيمية )ومن المعلوم أن في القرآن أحكاًما أو 

، بدون أمر وال نهي، وهي األقل. وهذه البشريةوالفطرة ، تصف الواقع ومقوالت وصفية
، التي يقوم عليها ان تقع ضــــــمن هذه المقوالت الوصــــــفيةمن ســــــورة آل عمر  14اآلية 

، بخالف المقوالت القيمية )التحليل االقتصــــادي، النظرية االقتصــــادية(علم االقتصــــاد 
 .االقتصاديةلتي يقوم عليها النظام االقتصادي، واالقتصاد المعياري، والسياسات ا

*** 
 2003تشرين األول  28
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 ( 14)آل عمران ُزّين للناس حب  الشهوات  ۞

 في المشكلة االقتصادية يستعمل علماء االقتصاد مصطلح الحاجات!

 قال تعالى:

ُزّين للناس حب  الشهوات من النساِء والبنيَن والقناطيِر المقنطرة من الذهب والفضة )
 .14( آل عمران المسّومِة واألنعام والحرثِ والخيِل 

 ذهب وفضة وخيل وأنعام ومزارع ... إلخ.

*** 

 آية وصفية:

في القرآن آيات قيمية، وآيات وصفية واقعية، وهذه اآلية تدخل في اآليات التي تصف 
 الواقع، وال تدعو إليه.

*** 

 حاجات أم شهوات؟

 ات غير محدودة.يقول علماء االقتصاد: الموارد محدودة، والحاج

 يقول علماؤنا: الموارد محدودة، والشهوات غير محدودة.
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 وهذا أصح.

المصطلح االقتصادي: )الحاجات( مصطلح مهّذب غير معّبر عن الحقيقة. وهو من 
باب استعمال مصطلحات غير صحيحة. ال بد في العلم من تسمية األشياء بأسمائها، 

 ر خادعة!والتعبير عن المعاني بألفاظ مالئمة، غي

*** 

 هـ(:450-)الماوردي يقول 

ليس للشهوات حد  متناٍه، فيصير ذلك ذريعًة إلى أن ما يطلبه )اإلنسان( من الزيادة 
 غير متناٍه!

 ويقول أيًضا:

إن شهواتها )أي النفس( غير متناهية، فإذا أعطاها المراد من شهوات وقتها تعّدتها إلى 
 اإلنساُن أسيَر شهواٍت ال تنقضي، وعبَد أهواٍء ال تنتهي!شهواٍت قد استحدثتها، فيصير 

 هـ(:505-)أبو حامد الغزالي ويقول 

 األموال متناهية )محدودة(، وشهوات اإلنسان غير متناهية.

*** 

 الخالصة:
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مصطلح الحاجات عند رجال االقتصاد الوضعي مصطلح ال يسّمي األشياء بأسمائها، 
الشهوات. وتصحيح المصطلح أدعى إلى فهم االقتصاد وأفضل منه في ذلك: مصطلح 

 ومشكالته من حيث الدقة والسرعة في الفهم.

 وهللا أعلم.

*** 

 :الثالثاء

 هـ1439شعبان  09

 م2018نيسان  24

 

 (18 عمران )آل بالقسط قائًما ۞
  
 العزيزُ  ُهوَ  إال إلهَ  ال بالِقْسطِ  قائًما الِعلم وأولو والمالئكةُ  ُهوَ  إال إلهَ  ال أّنهُ  هللاُ  شهدَ )

 .18 عمران آل (الحكيمُ 
  

 بالقسط: قائًما
 كذلك. األحوال كل في وهو الحال، على منصوب :كثير ابن قال
 (.هللا) الجاللة اسم من أو (،هو) الضمير من الحال على منصوب :حيان أبو قال
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 بالقسط. قائًما هو إال إله ال أو: بالقسط، قائًما هللا شهد التقدير: :الرازي  قال
***  

   م22/8/2013 الخميس
 

 (19)آل عمران بغًيا بينهم  ۞

 :قال تعالى

( سورة آل عمران وما اختلف الذين ُأوتوا الكتاب إآل ِمن بعد ما جاءهُم العلُم بغًيا بينهم)
19. 

 .بغًيا: حسًدا

*** 

 :قال لي

 لماذا لم يقل: بغًيا منهم؟( لم أفهمها! بينهم( فهمتها، لكن )بغًيا)

 :قلت

 .(: حسًدا انتشر بينهم، وهللا أعلمبغًيا بينهم)

 .ولم أجد هذا عند أحد

*** 
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 :اإلثنين

 هـ1439شعبان  08

 م2018نيسان  23

 

 (19)آل عمران فإّن هللَا سريُع الحساِب  ۞

التعبير : فوري الحساب، يجري حسابه تعالى في زمن قدره صفر. سريع الحساب -
بالسريع هنا لكي يفهمه عامة الناس! ولم يرد ذكر الصفر في القرآن كما بينا 

 سابًقا.
أمر مهم جًدا ألنه يقتصد في الزمن، ومن ثم  في علم الحساب سرعة الحساب -

 فله قيمة زمنية.
أمر  سرعة المحاسبةفي اصطالحنا المعاصر صنوان. و  الحساب والمحاسبة -

متكامالن، وكالهما مطلوبان، واألجهزة والبرامج مهم كسرعة الحساب، وهما 
المحاسبية الحديثة توفر للمنشآت هذه السرعة. وصار من الممكن أن تصدر 
الحسابات الختامية وميزانية المنشأة خالل فترة وجيزة جًدا، ال نحتاج معها إلى 

 توقيف العمل وإغالق المنشأة.
لمحاسبة، وأال ينتظروا يجب أن يتعلم الناس الحساب، وسرعة الحساب وا -

أصحاب االستحقاق أن يطالبوهم بالدفع حتى يدفعوا. وهم إذا دفعوا لم يفعلوا إال 
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بعد بطء ومطل وغلظة وتثاقل ومطالبات كثيرة ومتكررة! وإذا لم يطالبوهم لم 
 يدفعوا وأكلوا أموال الناس بالباطل!

*** 

 تعجيل الحساب يعني تعجيل األجر:

 فاألجر المعجل خير من األجرهذا يعني أن أجرهم يزداد بسرعة الحساب والجزاء. 
 100. تماًما مثل الثمن المعجل هو خير من الثمن المؤجل. وبعبارة أخرى فإن المؤجل

 مؤجلة.  100معجلة أكبر في القيمة من 

لى هذا أن ولهذا قال العلماء: المعجل خير من المؤجل، إذا تساويا في المبلغ. وبنوا ع
 للزمن قيمة، وأن الحاضر أفضل من المستقبل ما لم يرجح المستقبل بزيادة مناسبة. 

جاز أن يكون ثمنها  100كما بنوا عليه أموًرا أخرى منها أن السلعة إذا كان ثمنها نقًدا 
إذا كان هذا الثمن مؤجاًل. ذلك أن للزمن حصة من الثمن. وهذا ثابت  100أكثر من 

اهب الفقهية، لكن ليس عند جميع الفقهاء، بل عند جمهورهم فقط. ويمكن في جميع المذ
تطبيق هذا ليس في الثمن فقط، بل في األجر أيضًا: أجر العمل، وأجر المال. كما 

 يمكن تطبيقه في ريع األرض، والربح. 

كال بل تحّبوَن وهناك آيات أخرى قد تكون أوضح داللة من هذه اآلية. قال تعالى: )
( إّن هؤالِء يحّبوَن العاجلَة ويذروَن وراَءهم يوًما ثقيالً . وقال أيًضا: )20( القيامة ةالعاجل
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-16( األعلى بل ُتؤثروَن الحياَة الدنيا. واآلخرُة خير  وأبقى. وقال أيًضا: )27اإلنسان 
17. 

وهذا سبق شرعي في مجال علم االقتصاد، يمكن أن يعّد من اإلعجاز االقتصادي 
الكريم. وقد سبق لي أن كتبت مثل هذا، ولكن ليس بخصوص هذه اآلية، فهذه للقرآن 

أول مرة أنتبه إليها، وهذا شأن القرآن الكريم، فقد يشعر قارئه في كل مرة كأنه يقف 
 ألول مرة أمام هذه اآلية أو تلك.

*** 

 2013حزيران  8

 

 (20ن )آل عمرافإْن حاّجوَك فقْل أسلمُت وجهَي هلل وَمِن اّتبعِن  ۞

 للمفسرين فيها ثالثة معان:

 حاّجة.: التوقف عن المُ األول

 ة بأن اإلسالم حّق.: تلخيص للحجّ الثاني

 إلى عبادة غيره مثلكم. : ال ألتفتُ الثالث

 )الرازي وابن عاشور(.



 

43 
 

 وجهي: أسلمتُ 

 نفسي. أسلمتُ 

  العبادة من دون شريك له.هلل أخلصتُ 

 عّبر بالوجه عن النفس.

 :حيانأبو قال 

ر بالوجه عن جميع ذاته، ألن الوجه أشرف األعضاء، وإذا خضع الوجه فما سواه "عبّ 
 أخضع".

 .، أي ذاته88القصص  (كل  شيٍء هالك  إاّل وجَهه)كما في قوله تعالى: وهذا  

 وجهَي:

 : وجهي، بتسكين الياء.في قراءة

 لم يقل:

 .اتبعنِ  نِ أنا ومَ 

  وَمن:

 اإلعراب على خالف بين أهل التفسير واللغة:( ثالثة أوجه من َمنفي )
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 (.أسلمتُ في موضع رفع، عطًفا على التاء في ) -
 في موضع رفع مبتدأ محذوف الخبر، أي: ومن اتبعني كذلك. -
 في موضع نصب مفعول معه. الواو: واو المعية. -

 )الزمخشري وأبو حيان وغيرهما(.

 في قراءة:

 اتبعني.

 على األصل.

*** 

 الثالثاء:

 هـ1440ربيع اآلخر  24

 م2019كانون الثاني  01

 

 (27)آل عمران وترزق من تشاء بغير حساب  ۞

 ترزق:

 من الولد والمال والعقل والحسن والذوق ... إلخ.
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 الرزق أعم من المال.

 َمن تشاء:

 ِمن مؤمن أو كافر.

*** 

 ترزقه:

 في الدنيا واآلخرة.

 والكافر.في الدنيا للمؤمن 

 في اآلخرة للمؤمن فقط.

 للمؤمن في الدنيا على سبيل االبتالء.

 للكافر في الدنيا على سبيل االستدراج.

*** 

 بغير حساب:

 بغير حساب في المقدار.  -
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يبُسط الرزَق ِلَمن بغير حساب: لماذا يوّسع على فالن، ويضّيق على آخر ) -
 يشاء.، أي: وَيقِدر لمن 26( الرعد يشاُء وَيقِدرُ 

 بغير حساب من أحد. -

 .3( الطالق يرزْقه ِمن حيث ال يحتِسبُ بغير حساب من المرزوق ) -

*** 

 آيات أخرى:

 .212( البقرة وهللُا يرزُق َمن يشاُء بغير حساب)

 فاتني أن أذكر هذه اآلية في سورة البقرة، حيث وردت ألول مرة.

 المفسرون يفسرون اآلية عند ورودها ألول مرة.

 بعد ذلك قد ال يفسرونها، وقد يفسرونها باختصار.إذا وردت 

 وقد ُيحيلون على أول موضع، وقد ال ُيحيلون.

 وقد يختلف السياق بين موضع وآخر، فيجب عندئذ تفسيرها في موضعها.

*** 

 الثالثاء:
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 هـ1440ربيع اآلخر  24

 م2019كانون الثاني  01

 

 (28 عمران )آل شيء في هللا من فليس ۞
                                                  

 في هللاِ  ِمنَ  فليَس  ذلكَ  يفعلْ  وَمن الُمؤمنينَ  ُدونِ  ِمن أولياءَ  الكافرينَ  الُمؤمنونَ  يّتخذِ  ال)
 .28 عمران آل (الَمصيرُ  هللاِ  وإلى نفَسهُ  هللاُ  وُيحّذُركمُ  ُتقاةً  منهم تتقوا أن إال شيءٍ 

  
 شيء: في هللا من فليس

 أوليائه. من وال هللا حزب من فليس -

 منه. هللا برئ  أو هللا. من برئ  فقد -

 شيء. في هللا دين من فليس -

 شيء. في هللا والية من فليس -

 البعد. غاية هللا وبين بينه يكون  -

 باهلل. صلته تنقطع -

 نم جزء أحدهما كأن حتى االتصال، شدة بمعنى منك، وأنا مّني أنت العرب: تقول
 منَك! ولستُ  مّني لستَ  والقطيعة: االنفصال في ويقولون  اآلخر.
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 المفسرين. أقوال هي هذه
  

 ُتقاة:
ل القلب. دون  باللسان تقّية،  المفسرين. بعُض  أحكاَمها فصَّ

 .102 عمران آل (ُتقاِته حقَّ  هللاَ  اتقوا)
 نفَسه: هللاُ  يحذركمُ  
 نفِسه. عقابَ  -

 عقاَبه. -

  
 تعّمد معه يضرّ  ال رًضا هلل أنَّ  لتوهم غضَبه" هللاُ  "يحذركمُ  قيل: لو :عاشور ابن قال

 أوامره! مخالفة
  
 يقل: لم
 نافية. هنا ال: يتخُذ. ال

 الساكنين. اللتقاء بالكسر وُحّرك مجزوم، يتخْذ: ناهية. اآلية في ال:
  
 يقل: لم
 اّتقاًء. منهم تتقوا أن إال

 اآلخر. لفظ على أحدهما مصدر إخراج جاز واحًدا اللفظين معنى كان إذا :البغوي  قال
 المصدر. موضع ُوضع اسم :الرازي  قال
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 ولم حسن. بتقب لٍ  يقل: لم .37 عمران آل (حَسًنا نباًتا وأنبَتها حَسنٍ  بَقبولٍ  رب ها فتقّبلها)
 حسًنا. إنباًتا يقل:

  
 يقل: لم
 تقاة. منهم يتقوا أن إال

 المخاَطب(. صيغة إلى الغائب صيغة )من التفات
  
 يقل: لم

 هللا. إلى والمصير
***  
      م25/8/2013 األحد

 

 (28 عمران )آل نفَسه هللاُ  وُيحّذركمُ  ۞
   
 نفِسه. عقابَ  هللاُ  وُيحّذركمُ       -

 عقاَبه. هللاُ  وُيحّذركمُ       -

 نقمَته. هللاُ  وُيحّذركمُ       -

 غضَبه. هللاُ  وُيحذركمُ       -

 بطَشه. هللاُ  وُيحذركمُ       -
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 أعداَءه. ُتوالوا أو معاصَيه تركبوا أن نفَسه هللاُ  وُيخوفكمُ       -

  
 األحوال، في أعم ليكون  ذاته، أي هللا، نفس من هنا التحذير جعل» :عاشور ابن قال
 «.أوامره مخالفة تعّمد معه يضرّ  ال رًضا هلل أن لتوهم غضَبه" هللاُ  "ُيحّذركمُ  قيل: لو ألنه

  
 نفَسه:

 الخافض. بنزع منصوب
 نفِسه. ِمن هللاُ  ُيحّذركمُ  :التقدير
***  

 م26/8/2013 اإلثنين
 

 (28 عمران )آل تقاة منهم تتقوا أن إال ۞

 في هللاِ  ِمنَ  فليس ذلكَ  يفعلْ  وَمن الُمؤمنينَ  دونِ  ِمن أولياءَ  الكافرينَ  الُمؤمنونَ  يّتخذِ  ال) 
  .28 عمران آل (ُتقاةً  منهم تّتقوا أن إال شيءٍ 

 يتخْذ: ال

  يتخُذ. ال اللغة(: )في لجاز الخبر على رفع ولو الزّجاج: قال

 ُتقاة:
  وُتْقية. وتقّية ُتقاة يقال:
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 الشيعة: عند التقية

 التقية أن تبّين اآلية لكن الشيعة، على يؤخذ أمر التقية أن يشاع السنة أهل نحن عندنا
 فقط. بالشيعة خاصة ليست وأنها مواضعها، في عيًبا ليست

 عندهم؟ شيوًعا أكثر هي هل

 الغني(. )المعجم لهم مبدأ التقّية الشيعة اتخذ المعاجم: بعض في جاء

 الرائد(. )معجم المبدإ في أو الدين في تسّتر المذاهب: بعض في

 دولتهم، غير في لناسا وُمصاَنعةُ  الَحقِّ  ِإخفاءُ  اإلسالمية(: الفرق  بعَض  )عند والتَِّقّيةُ 
   .الوسيط( )المعجم التلف من تحّرًزا

 شيء: في هللا من فليس

 أي: محذوف، مضاف الكالم في

 شيء. في هللا والية من فليس -

 دينه. من وقيل: -

 عبادته. من وقيل: -

 حزبه. من وقيل: -

  حيان(. )أبو
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 قراءة: في

 تقّية.

 الشائعة. الكلمة وهي

 واحد. والمعنى

 .102 عمران آل (ُتقاِته حقّ  هللاَ  اتقوا)

***  

 المفسرين: أقوال

 الفقه! علم إلى التقسير علم من خرجوا أنهم لي بدا حتى التقّية، في المفسرون  توسع

 فقط. الطبري  قاله ما سأنقل

 الطبري:

 مطمئن   وقلُبه باللسان، التكّلم التقاة: قال: (تقاة منهم تتقوا أن إال) عباس: ابن عن»
 )...(. باإليمان

 لم وما مسلم، دم ُيهرق  لم ما قال: ، (تقاة منهم تتقوا أن إال) قوله: في عكرمة عن
 )...(. ماله ُيستحلّ 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=3&ayano=28#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=3&ayano=28#docu
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 إال (،المؤمنين دون  من أولياء الكافرين المؤمنون  يتخذ ال) قوله: في مجاهد عن
 )...(. ومخالقة الدنيا في مصانعة

 )...(. بالعمل وليس باللسان، التقّية العالية: أبو قال

 على ُحمل من باللسان. التقّية قال: (تقاة منهم تتقوا أن إال) قوله: في يقول الضّحاك
 فال باإليمان، مطمئن   وقلُبه فسه،ن على مخافة فتكّلم معصية، هلل وهو به، يتكلم أمر
 )...(. باللسان التقّية إنما عليه، إثم

 أمر على ُحمل من باللسان. فالتقّية  (تقاة منهم تتقوا أن إال) قوله: في عباس ابن عن
 ذلك فإن باإليمان، مطمئن   وقلُبه الناس، مخافة به فيتكلم هلل، معصية وهو به، يتكلم

 )...(. باللسان التقّية إنما يضّره. ال

 (.تقاة منهم تتقوا أن إال) قوله: قراءة في )ُقّراء( الَقَرأةُ  اختلفتِ  وقد

 مثل: "ُفَعلة" تقدير على (،ُتقاة منهم تتقوا أن إال) األمصار: )ُقّراء( َقَرأةِ  عامةُ  ذلك فقرأ
 اتقيت". " من " وُتَكأة وُتَؤدة، ، ُتَخمة "

 «."فعيلة" مثال: على (،تقّية منهم تتقوا أن إال) آخرون: ذلك وقرأ

***  

    2015 آذار 4 األربعاء

 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=3&ayano=28#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=3&ayano=28#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=3&ayano=28#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=3&ayano=28#docu
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 (29 عمران )آل ويعلمُ  هللا يعلْمه ۞

 في وما السمواتِ  في ما ويعلمُ  هللاُ  َيعلْمهُ  ُتْبدوهُ  أو صدوِركم في ما ُتخفوا إنْ  ُقلْ ) 
  .29 عمران آل (األرضِ 

 إعراب:

 ويعلُم: هللا يعلْمه

 الشرط. بجواب مجزوم :يعلمْ 

 مجزوًما. لجاء عليه معطوًفا كان لو (.يعلْمه) على: معطوف غير :ويعلمُ 

 واإلبداء باإلخفاء خاص األول فالعلم بالمعنى. ُيِخلّ  ألنه العطف هذا يجوز وال
 عاّم. الثاني والعلم )اإلظهار(،

 استئنافية. والواو: استئنافية. جملة (:ويعلمُ ) وجملة:

***  

 لمفسرين:ا أقوال

 البغوي:

 «.االستئناف على ُرفع :ويعلمُ  »

***  
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 الرازي:

 (.األرضِ  في وما السماواتِ  في ما ويعلمُ ) تعالى: قال »

 جزم 14 التوبة ( هللاُ  ُيعذْبهم قاتلوهم ) كقوله: وهو ،االستئناف على ُرفع أنه واعلمْ 
 هللاُ  يشأ فإن)قوله: ومثُله فرفع، ،15 التوبة ( هللاُ  ويتوبُ  ) قال: ثم )األفعال(، األفاعيل

 «.رفًعا 24 الشورى  ( الباطلَ  هللاُ  وَيْمحُ  قلبكَ  على يخِتمْ 

 الشورى: آية

 (بكلماته الحقّ  ويحق   الباطلَ  هللاُ  وَيْمحُ  قلبكَ  على يخِتمْ  هللاُ  يشأ فإن)

 ُلفظت. كما ُكتبت ويمحو. أصلها: :وَيْمحُ 

***  

 حيان: أبو

 عموم وذكرُ  علمه، سعة على دليل هذا (:األرضِ  في وما السماواتِ  في ما ويعلمُ »)
 أحدهما: التوكيد، سبيل على مّرتين كوًرامذ صدورهم في بما علمه فصار خصوص، بعد

    «.األرض في مّمن هم إذ بالعموم، واآلخر: بالخصوص،

***  

 الشوكاني:

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1333&idto=1333&bk_no=132&ID=352#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1333&idto=1333&bk_no=132&ID=352#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1333&idto=1333&bk_no=132&ID=352#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1333&idto=1333&bk_no=132&ID=352#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1333&idto=1333&bk_no=132&ID=352#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=97&idfrom=375&idto=378&bookid=62&startno=3#docu
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 أو ُيخفونها التي األمور من أعمّ  هو مما (،األرضِ  في وما السماواتِ  في ما ويعلمُ »)
    «.ذلك من أخّص  هو ما عليه يخفى فال ُيبدونها،

***  

 عاشور: ابن

 فهي الشرط، جملة على معطوفة (:األرضِ  في وما السماواتِ  في ما ويعلمُ ) جملة: »
 السماوات في ماب هللا علم ألن الشرط، جواب على معطوفة وليست (،ُقلْ ) لفعل: معمولة

 في وما وإبدائه، نفوسهم في ما إخفاء على معّلق غير مطلًقا ثابت األرض في وما
 «.التذييل قوة في يجعلها التعميم من الجملة

 أقول:

 أعلم. وهللا الشرط، جملة على معطوفة وليست استئنافية، الجملة

***  

   2015 آذار 1 األحد

 

 (32)آل عمران فإن هللا ال يحب الكافرين  ۞

 لم يقل:

 يبغض الكافرين.

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=3&ayano=29#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=3&ayano=29#docu
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 يمقت الكافرين.

 ال يحب:

 ال أعلم لماذا قال: ال يحب؟

 ولم أجد للمفسرين قواًل فيه.

*** 

 الثالثاء:

 هـ1440ربيع اآلخر  24

 م2019كانون الثاني  01

 

 (36 عمران )آل وضعتها فلما ۞
  
 .36 عمران آل (أنثى وضعُتها إّني ربّ  قالْت  وَضعْتها فلّما)
  
 يقل: لم

 وضعْت. فلّما
  

 وضعْتها: فلّما
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 النَسمة. أو النفس،      -

 األنثى.      -

  
 أنثى:

 حال.      -

 (.وضعُتها) قوله: في الضمير من بدل      -

*** 

 م27/8/2013 الثالثاء
 

 (36 عمران )آل كاألنثى الذكر وليس ۞
  
 كاألنثى الذَكرُ  وليَس  وضعْت  بما أعلمُ  وهللاُ  أنثى وضعُتها إّني ربّ  قالْت  وضعْتها فلّما)

 .36 عمران آل (َمريمَ  سّميُتها وإّني
  

 النكتة:
 كاألنثى؟ الذكر وليس :قالت لماذا

 كالذكر؟ األنثى وليست :تقل ولم
 أخريان. نكتتان وَثمّ 
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 وضعْتها:
 مريَم. عمران امرأةُ  وضعتِ 

  
 يقل: لم

 كالذكر. األنثى وليست
 المرأة  تلك أن على يدل الكالم هذا» :الرازي  قال ،موهوبي واألنثى مطلوبي، الذَكر
 العبد يريده مما خير بالعبد الرب يفعله ما بأن عالمةً  هللا، جالل في مستغرقةً  كانت
 من خير هنا األنثى أي الذكور! من كثير من خير وضعْتها التي األنثى «!لنفسه

 األنثى. على الذَكر قّدمت لذلك :أقول لذَكر!ا
 الذَكر قّدم ولكن المقصود، لفهم كالذَكر األنثى وليست قالت: لو » :عاشور ابن قال
 «.المتكلم لفظ إلى أسبق فهو المأمول، المرجو هو ألنه هنا

 أوضح. الرازي  وكالم غامض، عاشور ابن كالم :أقول
  

 كاألنثى: الذَكر وليس وضعْت  بما أعلمُ  وهللاُ 
 أيًضا. هللا كالم من (كاألنثى الذكر وليس) كان: إذا معترضتان، جملتان

  
 كاألنثى: الذَكر وليس

 قوالن. عمران؟ امرأة  كالم أم هللا كالم هذا هل
 شيء. كل في وليس المطلوبة، المهمة في كاألنثى الذكر وليس
 منهما. كل له يصلح فيما كاألنثى الذكر ليس
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 وضعت: بما أعلم وهللا
 أنثى. أنها يعلم وهللا      -

 وضعْت. ما وقيمة وضعْت  بما أعلم وهللا      -

***  
  م7/8/2013 األربعاء

 

 (39 عمران )آل الصالحين من ونبًيا ۞
 ِمنَ  بكلمةٍ  مصّدًقا بَيحيى ُيبّشركَ  هللاّ  أنّ  الِمحرابِ  في ُيصّلي قائم   وهو المالئكةُ  فنادتهُ )

 .39 عمران آل (الصالحينَ  ِمنَ  ونبًيا وَحُصوًرا وسّيًدا هللاِ 
  

 النكتة:
 صالحين؟ غير أنبياء هناك هل

  
 فنادْته:
 زكريا. فنادْت 

  
 المحراب:

 المسجد.      -

 المسجد. من اإلمام موضع      -
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 هللا: من بكلمة مصدًقا

 فيكون. كنْ 
 السورة. من 47 اآلية انظر أب. غير من كان

 السالم. عليه بعيسى مصدًقا
  

 َحصوًرا:
 القدرة. مع النساء يأتي ال
 والمعاصي. الشهوات يأتي ال

 مجرد. وصف هي أو المدح، معرض في الصفة
  

 الصالحين: من ونبًيا
 الصالحين. أنبيائه من

 لهم. مالزم وصف فالصالح الصالحين، من إال يكونون  ال األنبياء
 أوجه: ثالثة فيه الرازي: ذكر

 الصالحين. أوالد من أنه      -

 الخير. أهل الصالحين من أنه      -

 وقد إال نبي من ما وسلم: عليه هللا صلى هللا رسول قال غيره. من أتم صالحه أن      -
 يهّم. ولم يعص لم فإنه يحيى، غير بمعصية، همّ  أو عصى،

 أعلم. وهللا (،حصوًرا) لـ تفسيًرا يصلح فإنه صح إن وهو الحديث. صحة عن أعلم ال
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 أعلم. وهللا لألنبياء! مالزمة صفة الصالح أن وهو رابًعا، وجًها أضاف الرازي  ليت

***  
    م29/8/2013 الخميس

 

 (44)آل عمران القرعة متى تجوز ومتى ال تجوز؟  ۞

 :اآلية

 .44( آل عمران يلقون أقالَمهم أّيهم يكُفل مريمَ وما كنَت لديهم إْذ )

 :(يلقون أقالمهم)

 .يقترعون 

االفتراض أنهم متساوون في أهلية كفالة مريم، وهم متنافسون عليها، فكيف نختار واحًدا 
 منهم؟

 !بالقرعة

فالقرعة تفويض لقضاء هللا فيهم، ولوالها لنشأ بينهم خصام ونزاع. فالقرعة هنا جائزة، 
واجبة، وهي وإن كانت ِمن شرع َمن قبلنا إال أنها موافقة لشرعنا، وسيأتي مزيد بل 

 .بيان، وهللا أعلم
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 :اآلية

وإّن يوُنس َلِمن المرَسلين إْذ أَبق إلى الفْلك المشحون فساهم فكان ِمن الُمدَحضين، )
 .142( الصافات فالتقمُه الحوُت وهو ُمليم

 :(أبق)

 .فّر من قومه

 :(ن الُفلك المشحو )

 .السفينة المملوءة بالحمولة الزائدة

 .فخافوا الغرق 

 :(ساهم)

 .اشترك في القرعة

 :(الُمدحضين)

 .المغلوبين في القرعة

 .قيل: هو الذي َألقى بنفسه في البحر لتخفيف حمولة السفينة

 .وهذا أيًضا في شرع من قبلنا، ولعّله موافق كذلك لشرعنا

 .ُيغني عن اإلنساناالفتراض هنا عدم وجود متاع 
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 :(ُمليم)

 .مذنب

 .َملوم

 !آٍت بما ُيالم عليه

 :الحديث

 !لو يعلُم الناُس ما في النداء والصّف األول، ثم لم يجدوا إال أن يستهموا عليه الستهموا

 .)متفق عليه(

 :(النداء)

 .األذان

 :(الصف األول)

 .من صفوف صالة الجماعة

 :(االستهام)

 .االقتراع

 .القرعة

 :حديث يتعلق بترتيب المصلين في صالة الجماعة خلف اإلمامفي 
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 .ليلني منكم أولو األحالم والنهى

 .)صحيح مسلم(

 :(أولو األحالم والنهى)

 .أولو العقول

االفتراض في حديث االستهام على األذان أن المرشحين لألذان مستوون في كل شيء، 
ا أطيب لقلوبهم، من االختيار ومتنافسون على األذان، هنا ال بد من القرعة، فإنه

 !التحّكمي أو االختيار بالواسطة

واالفتراض في االستهام على الصّف األول في صالة الجماعة أن المتنافسين عليه من 
 !أولي النهى، ومتساوون فيما بينهم في ذلك، فالحّل هو القرعة بينهم

 :الحديث

كان رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم إذا أراد سفًرا أقرع بين نسائه! فأيتهّن خرج سهُمها 
 !خرج بها معه

 .)متفق عليه(

االفتراض هنا أن زوجات النبي كّلهّن ُيردن الخروج معه في السفر، فهّن إذن متساويات 
لقرعة من سافرت متنافسات، فالحّل هو القرعة بينهن! وفي السفرة التالية ال تشترك في ا

 !معه في السفرة السابقة، وهكذا. فإذا بقيت األخيرة خرجت معه بال قرعة
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 متى تجوز القرعة؟

 .تجوز في مثل هذه الحاالت، بشرط التساوي، والتنافس )التشاّح(، وعدم إمكان القسمة

 ما معنى عدم إمكان القسمة؟

تسابقا في الرمي فاستويا في اإلصابة، هْب أن اثنين تسابقا في الجري فوصال مًعا، أو 
فإن الجائزة ُتحجب عنهما مًعا، ألن النتيجة ال سابق وال مسبوق! أو توزع بينهما 

  !مناصفة، حسب شرط المسابقة في الحجب أو التوزيع

وهنا ال يجوز إجراء القرعة بينهما إذا كانت الجائزة نقدية! أما إذا كانت الجائزة عبارة 
 .بل للقسمة )درع مثاًل( فالحّل هو إجراء القرعة بينهماعن شيء غير قا

هْب أيًضا أّن عدًدا كبيًرا من الناس اشتركوا في مسابقة الختيار واحد من بينهم موظًفا 
في شركة، فإذا تساوى ثالثة منهم مثال في التفوق، وكان المطلوب واحًدا منهم فقط، 

 !فالحّل هو القرعة

 متى ال تجوز القرعة؟

تجوز على الواجبات والمحرمات، فال يقبل: هل أصّلي أم ال أصّلي؟ هل أسرق ال  -
 !أم ال أسرق؟ فالصالة واجبة والقرعة هنا حرام! والسرقة ممنوعة والقرعة فيها حرام

ال تجوز القرعة في التحليل والتحريم، فال يقبل: هل نحلل القمار أم نحرمه؟ فالقمار  -
 !حرام يحرم استحالله بالقرعة
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ال تجوز في الخير والشّر، هل أفعل الخير أم ال أفعل؟ هل أفعل الشر أم ال أفعل؟  -
 !فالخير ال يحرم بالقرعة، والشر ال يحل بالقرعة

ال تجوز القرعة في اختيار المشاريع: هل أختار هذا المشروع التجاري أو ذاك؟ فهذا  -
 .ى واالستشارة واالستخارةاالختيار طريُقه ليس طريق القرعة، بل طريق دراسات الجدو 

إذا تقدم للوظيفة عدد كبير من المتسابقين، والمطلوب منهم واحد أو عدد محدود،  -
فال يجوز إجراء القرعة بينهم لالختيار إال بعد إجراء مسابقة بينهم، فإذا استوى في 

 !التفوق عدد أكبر من المطلوب كان الحل هو القرعة! فالقرعة هنا ملجأ أخير للترجيح

ال يجوز توزيع المال بين الناس بالقرعة والحظ، بل يجب أن يكون التوزيع رشيًدا  -
  !حسب األهلية أو الحاجة، وليس حسب الحظ

 !ال تجوز القرعة في اليانصيب، ألنها تكون عندئذ من باب القمار -

*** 

 :الخالصة

في حاالت، وتحرم القرعة ليست جائزة في كل حالة، وال محرمة في كل حالة، بل تجوز 
 .في حاالت، وهللا أعلم

*** 

  2016أيار  28السبت 
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 (49)آل عمران تّدخرون  ۞

 .49( آل عمران وأنّبئكم بما تأكلون وما تّدخرون في ُبيوتكم)

 على لسان عيسى عليه السالم.

 البخاري(.كان النبي صلى هللا عليه وسلم يحِبس )يّدخر( ألهله قوَت سنِتهم )صحيح 

 وفي سورة يوسف جاء االدخار بمعناه، ال بلفظه:

قال تزرعون سبَع سنيَن دَأًبا فما حصدتم فَذروه في ُسنبله إال قلياًل مما تأكلون. ثم )
( يوسف يأتي ِمن بعِد ذلك سبع  ِشداد  يأكلَن مما قّدمتم لهّن إال قلياًل مما ُتحِصنون 

47 – 48. 

 روه: فذَ 

 جاف. من السبع السمان للسبع العِ  أي اّدخروه

 في سنبله:

 هذه طريقة مالئمة الدخاره، لتمنعوا عنه السوس.

 ُتحصنون: 

 تّدخرون في الحصن.
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*** 

 الثالثاء:

 هـ1440ربيع اآلخر  24

 م2019كانون الثاني  01

 

 (54)آل عمران ومكروا ومكر هللا  ۞
لكن هل  .هنا، ألن الناس يمكرون ليس هو موضــــــــــــع بحثنا ( إن قوله تعالى: )ومكروا

ولمتابعة . (ومكر هللاتصــــــــح نســــــــبة المكر إلى هللا؟ ظاهر األمر: نعم، لقوله تعالى: )
نتعرف أوال على معنى المكر. أصل المكر في اللغة: الستر. يقال: ، علينا أن الجواب

والخداع. أما ، ثم أطلق المكر على الخبث مكر الليُل، أي أظلم وســـــــتر بظلمته ما فيه
ســـــــــــتعمال فهو إلحاق ضـــــــــــرر بأحد الناس، بطريقة خفية، أو هو تلبيس المكر في اال

ــــــــلماء. (3/256 تفسير ابن عاشورالضرر بالنفع ) : هو صرف الغير وقال بعض العـ
. وقد يكون المكر بنية (3/212الدر المصــــــون ، و مفردات القرآنعما يقصــــــده بحيلة )

 . ضرار، أو بنية الجزاء على اإلاإلضرار
 

. فمنهم من فسر نسبة المكر إلى هللا لذلك اختلف العلماء والمفسرون في كيفية تفسير
وقف على المعنى المعتمد . وهذا متإال بتأويل ، ومنهم من لم يفسرهايلنسبته بدون تأو 

للمكر. فإن كان بمعنى لطف التدبير، جازت نســـــــــبته إلى هللا، وكان في حق هللا غير 
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، والمنار 3/212، والدر المصــــون 3/175، وأبي حيان 8/66رازي ممتنع )تفســــير ال
ز نســبته إلى هللا إال على ســبيل "المشــاكلة" . وإن كان بمعنى الخداع فال تجو (46/  2

(. فههنـــا تكرر المكر ومكروا ومكر هللاأو "المقـــابلـــة" أو "المزاوجـــة"، كقولـــه تعـــالى: )
. لكن اللفظ الثاني جاء لثانية منســــــــوًبا هللمرتين: المرة األولى منســــــــوًبا للناس، والمرة ا

لة، ويعني عند بعض العلماء: كشـــف المكر على شـــكل اللفظ األول على ســـبيل المقاب
الذنب )تفسير أبي حيان . وكثيًرا ما تسمى العقوبة باسم األول وإحباطه، والعقوبة عليه

الجزاء من  ، أي إن40( الشــــــــورى ســــــــيئٍة ســــــــيئة  مثلها وجزاء(. قال تعالى: )3/175
 .جنس العمل

  
ـــــــــــــــــــــ اكلة، كقوله تعالى: وذهب بعض العلماء إلى أن عبارة المكر قد تأتي بدون مشـــــــــ

هذا ، ولم يجئ في هنا جاء لفظ المكر منسوًبا هلل. فها 99( األعراف أفأمنوا مكر هللا)
الوا بأن المشــــــاكلة هنا . غير أن هناك علماء آخرين قالســــــياق منســــــوًبا لغيره ســــــبحانه

فظ محذوف ، أي إن اللفظ اآلخر المقابل لهذا الل(3/256اشور تفسير ابن عية )تقدير 
 . ومقدر، بداللة آيات أخرى عليه

 
وال يحيق المكر الســـيىء فالمكر إذن مكران: مكر حســـن، ومكر ســـيىء. قال تعالى: )

ــــــــــــــبيل المجازاة أو المقاّص 43( فاطر إال بأهله ة . والمكر الحسن هو ما يكون على سـ
 . و التلطف لرد الحقوق إلى أصحابها، أ(االقتصاص)

 
ا على: الكيد، والخداع، واالســــتهزاء هذا الذي والســــخرية،  ،قلناه في المكر ينطبق أيضــــً
 واالعتداء. ، والتغابن، والشكر ،والنسيان
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ــًدا يكيــدون قــال تعــالى: ) ــًدا وأكيــد كي ( وهو خــادعهمو قــال: ). 16 -15الطــارق ( كي
( التوبة فيسـخرون منهم سـخر هللا منهم)، 15( البقرة  يسـتهزئ بهمهللاو) ،142النسـاء 

( شـــاكر، أو )17( التغابن وهللا شـــكور) ،34( الجاثية اليوم ننســـاكم كما نســـيتم، )79
، فمن غبن الناس غبنه هللا، أو من َغبن 9التغابن  (ذلك يوم التغابن)، و158البقرة 

اعتدوا فمن اعتدى عليكم ف): كذلك قوله تعالى .غبن غيره غبن نفســـــــــــــه ، أي منُغبن
ة194( البقرة عليه بمثل ما اعتدى عليكم . وتدل هذه ، فاألول اعتداء، واآلخر مقاصـــــــّ

، وهو قد تمتد إلى العباد، ألن الجزاء على االعتداء اآلية األخيرة على أن المشـــــــــــــاكلة
أو  أو المشــــــــــــــاكلة  ، وإنما هو من باب المقابلةاءً ، ليس اعتدصــــــــــــــادر من العبادهنا 

 . المعاملة بالمثل
*** 

              2006تموز  13جدة في 
 

 (54)آل عمران ومكروا ومكَر هللُا وهللُا خيُر الماكرين  ۞

 مكروا:

 يراد به حقيقة المكر.

 ومكر هللا:

 جازاهم هللا على مكرهم.

 وهذا على سبيل المشاكلة.
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 .15البقرة ( هللا يستهزئ بهمكقوله تعالى: )

 .142( النساء وهو خادُعهموقوله: )

 .40( الشورى وجزاُء سّيئٍة سّيئة  مثُلهاوقوله: )

 .194( البقرة فَمِن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثِل ما اعتدى عليكموقوله: )

 البشر يمكرون: منهم يمكر للشر، ومنهم يمكر للمجازاة عليه.

 .المكر: محاولة إيصال الشر بصورة خفية

*** 

 الثالثاء:

 هـ1440ربيع اآلخر  24

 م2019كانون الثاني  01

 

 (57)آل عمران وهللا ال يحب الظالمين  ۞

 لم يقل:

 يمقت الظالمين.
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 يبغض الظالمين.

 ال يحب:

 ال أعلم لماذا قال: )ال يحب(؟

 ولم أجد للمفسرين قوال فيه.

*** 

 الثالثاء:

 هـ1440ربيع اآلخر  24

 م2019كانون الثاني  01

 

 (59 عمران )آل فـيـكـون  كـن ۞
  

 (فيكونُ  ُكنْ  لُه: قالَ  ثمّ  تراٍب، ِمن خلقهُ  آدمَ  كَمثلِ  هللاِ  عندَ  عيسى َمثلَ  إنّ ) تعالى: قال
 .59 عمران آل
  
 يقل: لم

 فكاَن. ُكنْ 
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 فعالن هما السابقين الفعلين أن مع الماضي، الفعل بدل المضارع بالفعل التعبير جاء
 "فكان"؟ قوله: من بدالً  (فيكون ) قوله: من الحكمة فما (.قالَ و) (خلقه) ماضيان:

  
 :أمور ثالثة منه يفهم (فيكون ) قوله:
 (.كن) األمر: بعد فوًرا جاء قد الكون  أن :األول

 عنه عّبر ما وهذا الماضي. في ال اآلن، يجري  وكأنه لكون،ا هذا استحضار :والثاني
 ابن تفسير أيًضا )وانظر ماضية" حال "حكاية بأنه: 3/861 تفسيره في حيان أبو

 (.3/220 المصون  الدر وقارن  ،3/264 عاشور
 التجدد. يفيد فالمضارع أمر، كل مع يتجدد الكون  هذا أن :والثالث

  
 أن الذهن إلى يتبادر لكي الماضي، دون  )...( المضارع بصيغة "عّبر :البقاعي قال

 وتنبيه تخّلف، غير من  كان األمر أن إلى وإشارة لها، وتصوير للحال، حكاية المعنى
 أصاًل" اآلمر مراد عن يتخلف وال مراد، كل مع يتجدد دائًما، الشأن هو هذا أن على
 (.4/111 تفسيره في أيًضا لقاسميا نقله ما وهو بتصرف، 4/427 الدرر )نظم
***  

 آية؟ كل على هذا ينطبق هل
 فيها جاءت  أخرى  آيات على ينطبق ال 59 عمران آل آية في قلناه الذي هذا إن

 ،40 والنحل ،73 واألنعام ،47 عمران وآل ،117 البقرة آية (:فيكون  كن) عبارة:
 جاء المواضع هذه في (يكون ) فعل: ألن ذلك .68 وغافر ،82 ويس ،35 ومريم

 يقولُ  فإّنما أمًرا قَضى وإذا) تعالى: قال قبله. (يقول) أو (نقول) فعل: مثل مضارًعا،
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 (،يقول) فعل: مع متناسب (يكون ) فعل: أن نجد فهاهنا .117 البقرة (فيكونُ  كنْ  له:
 إشكال. وال

***  
   م11/4/2013 الخميس

 
 (59)آل عمران كْن فيكون  ۞

 هللُا فعاًل: ُكْن؟هل يقول 

 قال لي:

 ؟نْ كُ . هل يقول هللا: فيكون  نْ كُ جاء في القرآن قوله تعالى: 

 قلت:

 ، فما يريده يكون فوًرا. نْ كُ هذا للتقريب إلى األذهان، فاهلل ال يحتاج إلى: 

 : الفاء للفورّية.فيكون 

 .نْ كُ المسألة أسرع من: 

 بل أسرع من الكاف إذا ُحذفت النون!

 النون ِمن: )كان( وارد في القرآن واللغة:وحذف 

 .53( األنفال ا نعمةً رً هللا لم يُك مغيّ  ذلك بأنّ )
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 .43( المدثر ينصلّ المُ  نَ ُك مِ لم نَ )

*** 

( سورة النمل كإليك طرفُ  به قبل أن يرتدّ  الكتاب أنا آتيكَ  نَ مِ  قال الذي عنده علم  )
40. 

 : الهاء تعود على عرش بلقيس.به

 الكاف يراد بها سليمان عليه السالم.: آتيك

 .من الكتاب الذي عنده علم  فإذا كان األمر كذلك عند 

 فكيف برّب العالمين؟

 .الذي عنده علم  من الكتابوهو الذي سّخر لسليمان هذا 

 ألم أقل لكم بأن الصفر لم َيرد في القرآن؟

 هللا يخلق األشياء بزمن قدره صفر، وليس فيمتو ثانية!

*** 

 :الثالثاء

 هـ1440ربيع اآلخر  24
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 م2019كانون الثاني  01

 
 (60)آل عمران الحق  من ربَك فال تكْن ِمن الُممترين  ۞

 ظاهر الخطاب أنه للنبي صلى هللا عليه وسلم.

 .من القرآن الكريم وأنا قررت أال أتدخل بين هللا وأنبيائه في هذه اآلية وأمثالها

 والمراد أّمته.قالوا: الخطاب للنبي 

 لماذا ال يكون الخطاب للنبي وأّمته؟

 إذا كان هذا الخطاب للنبي، فأّمته أولى به.

 يمكن أن يكون هذا الخطاب لكل واحد.

 : "قيل: الخطاب بهذا لكل سامع".أبو حياننقل 

 وربما يكون لكل واحد عدا األنبياء.

*** 

 األلوسي:

 ذكروا في هذا األسلوب فائدتين: 
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: أنه صلى هللا عليه وسلم إذا سمع مثل هذا الخطاب تحركت منه األريحية،  إحداهما
 فيزداد في الثبات على اليقين نوًرا على نور. 

: أن السامع يتنبه بهذا الخطاب على أمر عظيم، فينزع وينزجر عما يورث وثانيتهما
ني، إذا خوطب االمتراء، ألنه صلى هللا عليه وسلم، مع جاللته التي ال تصل إليها األما

ولطف  ،بمثله، فما يظن بغيره؟ ففي ذلك زيادة ثبات له صلوات هللا تعالى وسالمه عليه
 بغيره. 

 وجوز أن يكون خطاًبا لكل من يقف عليه ويصلح للخطاب.

*** 

 الثالثاء:

 هـ1440ربيع اآلخر  24

 م2019كانون الثاني  01

 (63)آل عمران فإْن تولَّوا فإّن هللَا عليم  بالُمفسدين  ۞

 لم يقل:

 فإّن هللا عليم  بهم. -
 فإنهم مفسدون وهللا عليم بهم. -
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)آل ها أنتم هؤالء حاججتم فيما لكم به علم فِلَم ُتحاّجون فيما ليس لكم به علم  ۞
 (66عمران 

 :هؤالء

 .يا هؤالء

 :فيما لكم به علم

 .كما تزعمون أنتم

 .لم أجد هذا إال عند ابن عطية، وتبعه الرازي )من دون إشارة( وأبو حيان

*** 

 :هـ(542-)ابن عطية 

  .( أي: على زعمكملكم به علمفيما معنى قوله تعالى: )

*** 

 :هـ(606) الرازي 

( أنه لم يصفهم في العلم ها أنتم هؤالء حاججتم فيما لكم به علمُيحتمل في قوله: )
حقيقة، وإنما أراد أنكم تستجيزون محاّجته فيما تّدعون علمه، فكيف تحاّجونه فيما ال 

 !علم لكم به البتة؟
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*** 

 :هـ(745-)أبو حيان 

  .( إثبات العلم لهمفيما لكم به علمالظاهر في قوله : )

 .(...) ( على زعمكمفيما لكم به علموقال ابن عطية: )

: )...( ويحتمل أن يكون قوله: )لكم به علم( أي: تّدعون علمه، ال أنه الرازي وقال 
 !وصفهم بالعلم حقيقة، فكيف يحاّجون فيما ال علم لهم به ألبتة؟

*** 

 :الثالثاء

 هـ1439شعبان  09

 م2018نيسان  24

 (66)آل عمران وهللا يعلم وأنتم ال تعلمون  ۞

الناس بالنسبة لبعضهم إلى بعض ال ريب أنهم يعلمون، ويتفاوت علمهم. لكن علم 
البشر إذا قورن بعلم هللا فالنتيجة صفر، ألن علمهم محدود وعلم هللا غير محدود، 

الصفر، ولم يرد الصفر في القرآن. فإذا تعارض ونسبة المحدود إلى غير المحدود هي 
 علم البشر مع علم هللا ُقّدم علم هللا.
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 (67 عمران )آل حنيًفا كان ولكن ۞

 واإلعراب المعنى بين العالقة

 (المشركين من كان وما مسلًما حنيًفا كان ولكن نصرانًيا وال يهودًيا إبراهيم كان ما) 
  .67 عمران آل

 (الُمشركينَ  ِمنَ  كانَ  وما حنيًفا إبراهيمَ  مّلةَ  بلْ  ُقلْ  تهتُدوا َنصارى  أو ُهوًدا كوُنوا وقاُلوا)
  .135 البقرة

 مسلًما:

 عيسى. ودين موسى دين على محمد دين تفضيل فيه

 أعلم. وهللا غيرهم، على المسلمين تفضيل آخر: تفضيل وفيه

 تطبيق. تفضيل اآلخر: والتفضيل دين، تفضيل األول: التفضيل

 واإلسالم وسلم، عليه هللا صلى محمد قبل اإلسالم نوعان: الحنيفية( )أو واإلسالم
 بعده.

 نبّينا. بعثة قبل االصطالحي اإلسالم أو اللغوي، اإلسالم باب من األول يكون  ربما
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 عمران(: آل )في حنيًفا

 منصوب. كان خبر

 كنت ما وواضح سهل أمر فهذا كان، خبر هي أقول: أن ألجل إلعرابها أتعّرض لم
 و)البقرة(. عمران( )آل بين: المقارنة ألجل له تعّرضت لكن القرآن! إعراب في ألذكره

 (،إبراهيم ملة) من: حال البقرة في (حنيًفا) أن حيان، أبي وسكوت الشجري، فتفضيل
 علم.أ  وهللا عمران(، )آل آية: استحضرنا ما إذا التكّلف، من ُيعدّ  (إبراهيم) من: ال

 مقطوع عمران آل في (حنيًفا) إعراب إن أي: المعنى، ضبط على أثر اإلعراب ولهذا
 من وهذا البقرة. آية في )التفسير( المعنى توجيه في إليه فاستندت فيه، خالف ال به

 لإلعراب فإن اإلعراب، على تأثيًرا للمعنى أن فكما المعنى. على اإلعراب تأثير باب
 أعلم. وهللا تبادلية، عالقة واإلعراب المعنى بين لعالقةفا المعنى! على تأثيرا

 األنبياء، وسائر وعيسى موسى حنيفية تنفي ال إبراهيم حنيفية بأن قلت أن سبق وقد
 هللا. عند األنبياء بين المفاضلة على بناءً  وأسبق، حنيفيةً  أفضل إبراهيم لكن

*** 

 المفسرين: أقوال

 الرازي:
 في أو األصول في الموافقة به أتريدون  اإلسالم، دين على إبراهيم قولكم: قيل: فإن »

 الفروع؟
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 على أيًضا إبراهيم بأن نقطع بل اإلسالم، بدين مختًصا يكن لم األول كان فإن
 دينالنصارى، على أيًضا فكان موسى، به جاء الذي الدين ذلك أعني اليهود، دين

 تكون  أن يجوز ال األنبياء ديانأ فإن عيسى، بها جاء التي النصرانية تلك أعني
 األصول. في مختلفة

 الشرع صاحب السالم عليه محمد يكون  ال أن فلزم الفروع، في الموافقة به أردتم وإن
 غيره. لدين كالمقرر كان بل البتة،

 عليه إبراهيم زمان في موجوًدا كان ما بالقرآن التعّبد أن بالضرورة المعلوم من وأيًضا
 أن جاز قلنا: صالتهم، في مشروعة غير صالتنا، في مشروعة لقرآنا فتالوة السالم،

 أصول في موافًقا كان ما أنه بيان منه والغرض األصول، في الموافقة به المراد يكون 
 يقال أن أيًضا وجاز هذا. زماننا في والنصارى  اليهود هم الذين هؤالء لمذهب الدين
 في ثم موسى، بشرع فروعال تلك نسخ هللا ألن وذلك الفروع، به المراد
 كانت التي الشريعة السالم عليه موسى شرع نسخ وسلم عليه هللا صلى  محمد زمن
 السالم عليه محمد يكون  التقدير هذا وعلى السالم. عليه إبراهيم زمن في ثابتة

 عليه إبراهيم لشرع موافًقا السالم عليه محمد شرع غالب كان لما ثم الشريعة، صاحب
  «.الموافقة حصول في ذلك يقدح لم القليل، في المخالفة وقعت فلو السالم،

***  

 حيان: أبو
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 الذي الدين على يكن لم (نصرانًيا وال يهودًيا كان ما) معنى الجبار: عبد وقال »
 المسلمون. به يدين الذي الدين جهة على كان ولكن المحاّجون، هؤالء به يدين

 صحيحة. تكن لم وعيسى موسى شريعة أن رادالم وليس

 صفتا ألنهما نصرانًيا; وال يهودًيا، كان بأنه إبراهيم يوصف ال عيسى: بن علي وقال
 وعيسى، دينموسى عن محرفان طريقان وهما ضالتين، بفرقتين الختصاصهما ذم

 كان بل وسلم، عليه هللا صلى  محمد شريعة على يكون  أن يوجب ال مسلًما وكونه
  )...(. اإلسالم جهة لىع

 ليهود الموافقة في فتكون  األصول، في كان إن النفي إن ملخصه: ما الرازي  وقال
 المسيحابن فقالوا: غّيروا ألنهم ونصاراه; وسلم عليه هللا صلى هللا رسول زمان
 كانوا الذين والنصارى، اليهود عليها كان التي األصول في ال هللا! ابن وُعزير هللا!

 في كان وإن األصول، في متوافقون  األنبياء وجميع وعيسى، موسى به جاء ما على
 موافقته وأما وعيسى، موسى بشريعة إبراهيم شريعة نسخ هللا فألن الفروع

 في كان وإن فظاهر، األصول في كان فإن  وسلم عليه هللا صلى  محمد لشريعة
  «.الموافقة في يقدح فلم األقل في خالف وإن األكثر، في الموافقة فتكون  الفروع

*** 

   م11/1/2015 األحد

 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=62&surano=3&ayano=67#docu
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 (67)آل عمران ولكن كان حنيًفا مسلًما وما كان من المشركين  ۞

 : كان

 أي إبراهيم عليه السالم.

 لم يقل:

 ا.كان مشركً وما 

 لعل السبب: 

 رعاية الفاصلة.

 

وا وهللُا ولي  الُمؤمنين إّن أولى الناس بإبراهيَم َللذين اّتبعوه وهذا النبي  والذين آمنُ  ۞
 (68)آل عمران 

 لم يقل:

 وهللُا ولي هم.

 لعل السبب: 

 مراعاة الفاصلة.



 

86 
 

 

 (72 عمران )آل الرّدة حدّ  ۞
 
 واكُفروا الّنهارِ  وجهَ  آَمُنوا الذينَ  على ُأنزلَ  بالذي آِمُنوا الكتابِ  أهلِ  ِمن طائفة   وقالْت )

 .72 عمران آل (َيرِجعونَ  لعّلهم آخَرهُ 
  

 آخَره: واكُفروا

وا  النهار. آخرَ  وارتد 

 آخَره. واكُفروا أوَله آِمنوا

 سريع!

  

 منه. الخروج وال االعتقاد، حرية في يندرج ال هنا اإلسالم في الدخول

 الخروج! بقصد إال الدخول كان وما

 دينهم! في المؤمنين وتشكيك والحيلة والمكر الكيد ألجل دخلوا

  

 َيرِجعون:

 رجعنا. كما دينهم عن يرجعون 

 ارتدينا. كما دينهم عن المسلمون  يرتدّ 

  

 الردة: حدّ 
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 اقتناع. عن دينه يغّير من على وليس المخادعين، هؤالء مثل على يقام الحدّ  لعل

 .256 البقرة سورة (الدينِ  في إكراهَ  ال)

 البخاري(. )صحيح فاقتلوه دينه بّدل من حديث:

 أعلم. وهللا بدينهم، المسلمين وتشكيك والمكر والخديعة الحيلة بقصد ِدينه بّدل أي:

 :المنار في قال

 الذين أولئك لتخويف إال المرتد بقتل أمر ما وسلم عليه هللا صلى النبي أن لي يظهر »
 المكايد هذه مثل ألن فيه، بالتشكيك اإلسالم عن الناس إلرجاع المكايد يدّبرون  كانوا

 فيه ووصلوا الحق، عرفوا الذين الصحابة من األقوياء نفوس في أثر لها يكن لم إذا
 على لتفضيله اإلسالم، في يدخلون  الذين الضعفاء تخدع قد فإنها اليقين، عين إلى

 بالمؤلفة ُيعرفون  كانوا كالذين باإليمان، قلوبهم تطمئن أن قبل الجملة، في الوثنية
 قلوبهم.

 فيما له، والمنِكرة الدين في لإلكراه  النافية اآليات مع بذلك اآلمر الحديث يتفق وبهذا
  «.أعلم وهللا لي، يظهر كما بذلك أفتيتُ  وقد أرى،

 أو عناًدا أو استهزاءً  ذلك فعل سواء الحّد، عليه يقام المرتد أن آخرون  علماء ويرى 
 اعتقاًدا.

*** 

     م22/5/2014 الخميس

 

 (72)آل عمران واكفروا آخره  ۞
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وقالت طائفة من أهل الكتاب آِمنوا بالذي أنزل على الذين آَمنوا وجَه : )قال تعالى
 .72( آل عمران واكفروا آخَره لعّلهم َيرِجعون  النهار

: ادخلوا في اإلسالم أول النهار واخرجوا منه آخره، لكي تنّفروا من دخل في أي
: ما خرج هؤالء من : لكي يقلدوكم فيقولوا في أنفسهماإلسالم ليخرج منه مثلكم، أي 

 اإلسالم إال بعد أن خبروه وعرفوا أنه ليس بدين صحيح! 

أصاًل إال ليعلنوا خروجهم  والحقيقة أن هؤالء المرتدين عن الدين ما أعلنوا دخولهم فيه
 منه في وقت قريب، على سبيل المخادعة والمكيدة والمكر.

*** 

 :جدة في

 هـ20/01/1432

 م26/12/2010

 

 (73 عمران )آل أوتيتم ما مثل أحد يؤتى أن ۞

 أو أوتيُتم ما ِمثلَ  أحد   ُيؤَتى أن هللاِ  ُهَدى الُهَدى إنَّ  ُقلْ  ديَنكم َتِبعَ  ِلَمن إال ُتؤِمُنوا وال)
وكم  عمران آل (عليم   واسع   وهللاُ  َيشاءُ  َمن ُيؤتيهِ  هللاِ  بيدِ  الفضلَ  إنَّ  ُقلْ  رّبكم عندَ  ُيحاج 

73.  
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 الصعبة. المشكالت من اآلية هذه أن اعلم :الرازي  قال

 السورة. في ما أشكل اآلية هذه :القرطبي قال

***  

 اإلشكال: وجه

 من جملة كل السابقة؟ بالجملة (هللا ُهَدى الُهَدى إنَّ  ُقلْ ) الجملة: هذه عالقة ما -
 غامضة! بينهما العالقة لكن مفهومة، ذاتها في الجملتين

 هي؟ ما محذوفة، ربط أداة  قبلها (:أوتيتم ما مثلَ  أحد   يؤتى أن) -

  السابقة؟ بالجملة عالقتها وما وحدها؟ معناها ما (:ربكم عندَ  ُيحاّجوكم أو) -

 تؤمنوا: وال

 لبعض. بعضهم اليهود كالم من هذا -

  للمؤمنين. هللا كالم هذا -

 ِمن طائفة   وقالْت ) نفسها: السورة من السابقة اآلية ففي األرجح، هو األول أن وعندي
 هذه وفي (،آخَرهُ  واكُفروا النَّهارِ  وجهَ  آَمُنوا الذينَ  على ُأنِزلَ  بالذي آِمنوا الكتاِب: أهلِ 

 من (تؤمنوا وال) يكون  أن العسير فمن .ُتؤِمنوا وال ... آِمنوا ي:أ (.تؤمنوا وال) اآلية:
  أعلم. وهللا هللا، كالم

 ُقْل:
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  محمد. يا

 ُقْل:

 يقول؟ ِلَمن ِلَمن؟ األولى:

  يقول؟ ِلَمن ِلَمن؟ الثانية:

 هللا: ُهَدى الُهَدى إنَّ  ُقلْ 

  اعتراضية. جملة المفسرين: بعض قال

 واحد؟ كالم جزأي بين فيما (هللاِ  ُهَدى الُهَدى إنَّ  ُقلْ ) قوله: وقع كيف » :الرازي  قال
 ُقلْ ) قوله: يكون  أن يحتمل : القفال قال م،المستقي الكالم عن البعد غاية في هذا فإن
 إلى اليهود عن الحكاية انتهاء عند يقوله أن نبيه هللا أمر كالًما (هللاِ  ُهَدى الُهَدى إنَّ 

 - رسوله أدب َجرم ال باطالً  قوالً  الموضع هذا في عنهم حكى لما ألنه الموضع؛ هذا
 إذا كما كالمهم، تمام حكاية إلى يعود ثم حق، بقول يقابله بأن - وسلم عليه هللا صلى
 آمنتُ  الكلمة: تلك إلى بلوغه عند فيقول كفر، فيه قوالً  الكفار بعض عن المسلم حكى
 فيكون  الحكاية، تمام إلى يعود ثم هللا، تعالى يقول: أو هللا، إال إله ال يقول: أو باهلل،
 إلى اليهود قول بتمام بعده أتى ثم الباب، هذا من (هللاِ  ُهَدى الُهَدى إنَّ  ُقلْ ) تعالى: قوله
وكميُ  أو) : قوله  في بمحاجتهم - وسلم عليه هللا صلى - النبي أمر ثم (ربكم عندَ  حاج 
  ». اآلية آخر إلى (هللاِ  بيدِ  الفضلَ  إنَّ  ُقلْ )  :له فقيل ،قولهم بطالن على وتنبيههم هذا

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=386&idfrom=1401&idto=1403&bookid=132&startno=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=386&idfrom=1401&idto=1403&bookid=132&startno=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=386&idfrom=1401&idto=1403&bookid=132&startno=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=386&idfrom=1401&idto=1403&bookid=132&startno=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=386&idfrom=1401&idto=1403&bookid=132&startno=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=386&idfrom=1401&idto=1403&bookid=132&startno=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=386&idfrom=1401&idto=1403&bookid=132&startno=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=386&idfrom=1401&idto=1403&bookid=132&startno=1#docu
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 قوله: وقع كيف قال: عندما المسألة، طرح في اعتراض وعليه تكلف، فيه الرازي  كالم
 الكالم عن البعد غاية في هذا فإن واحد؟ كالم جزأي بين فيما (هللاِ  ُهَدى الُهَدى إنَّ  ُقلْ )

 أو ...، البعد غاية في ظاهره في هذا يقول: أن األقل على عليه انك ربما المستقيم!
  أعلم. وهللا أخرى! عبارة يختار

 ُيؤَتى: أن

 َتضلوا. لئال أي: ،176 النساء (َتِضّلوا أن لكم هللاُ  يبّينُ ) كقوله: يؤتى. لئال -

 عليكم الحجة ُيقيموا أو أوتيتم، ما مثل يؤتى أحًدا بأن دينكم تبع من غير ُتصّدقوا وال -
 ربكم. عند

 وال فكذِّبوه، أوتيتم ما مثل النبوة من غيركم يؤتى أن يجوز إنه قائل: لكم قال إذا -
 له. ُتؤمنوا

 أوتيتم؟ ما مثل أحد يؤتى أن كراهةَ  الكيد هذا أتكيدون  -

 ما مثل أحد يؤتى أن تؤمنوا وال دينكم، تبع لمن إال تؤمنوا وال المعنى: األخفش: قال -
 معطوف. أنه إلى فذهب يحاّجوكم، أن تصّدقوا وال أوتيتم،

 المسلمين بأن تصديقكم أِسّروا أي أوتيتم، ما مثل أحد يؤتى أن إيمانكم ُتظهروا ال - 
 دينكم. ألتباع إال ُتفشوه وال أوتيتم، ما مثل هللا كتب ِمن أوتوا قد

 أوتوه. ما مثل أحد يؤتى أن دينكم تبع لمن إال تؤمنوا وال المعنى: وقيل: -

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=386&idfrom=1401&idto=1403&bookid=132&startno=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=3&ayano=73#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=3&ayano=73#docu
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 يؤتى. أن كراهية دينكم تبع لمن إال تؤمنوا وال المعنى: :جريج ابن وقال -

 وسلم. عليه هللا صلى محمد صفة من كتابكم في ابم تخبروا ال المعنى: وقيل - 

 مثل. أحد يؤتى أن تنكروا فال      -

 الذي اإلسالم، دين وهو أوتيتم، ما مثل أحد يؤتى أال )بدل( هللا هدى الهدى إن     -
 بعيد. وهذا عليه. لكم قضيتُ  عندي به حاّجكم من

 أوتيتم. ما مثل أحد يؤتى أن هللا هدى إن     -

 قل ربكم عند يحاّجوكم أو أوتيتم ما مثل أحد يؤتى أن دينكم تبع لمن إال تؤمنوا ال    -
 هللا. بيد الفضل وإن هللا هدى الهدى إن

***  

 ربكم: عند ُيحاّجوكم أو

 وإذا) البقرة: آية بدليل كالمهم من هو بل وسلم عليه هللا صلى النبي كالم من ليس هذا
 عليكم هللاُ  فتحَ  بما أُتحّدثوَنهم قاُلوا بعضٍ  إلى بعُضهم َخال وإذا آمّنا قاُلوا آمُنوا الذينَ  لُقوا

  .76 البقرة (َتعِقلونَ  أفال ربكم عندَ  بهِ  لُيحاّجوكم

 البقرة. في كما به، ُيحاّجوكم عمران: آل في هنا التقدير يكون  قد

***  

 أختاره: الذي المعنى
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 الهدى إن عليهم: رًدا لهم محمد يا قل دينكم. تبع لمن إال تؤمنوا ال لهم: زعماؤهم قال
 مقصورة النبوة ليست أي: (،هللا هدى) لـ تفسير (يؤتى أن) ... يؤتى أن هللا هدى

 نعته وجدتم ألنكم ربكم، عند بها وسيحاّجوكم النبوة منهم محمد أوتي فالمسلمون  عليكم.
 من يؤتيه النبوة، الفضل: هللا، دبي الفضل إن أيًضا: محمد يا قل وأخفيتموه. كتبكم في

 يستحق. ال ممن النبوة يستحق من يعلم عليم: كريم. واسع: وهللا يشاء.

 ابن أن مع أدري، ال يقول: من المفسرين من رأيت وقّلما .أدري  ال أقول: ذلك ومع 
 أوجه: أربعة على القرآن تفسير قال: القرآن ترجمان عباس

 جهله. يقع ال تفسير   -1

 بألسنتها. العرب تعرفه تفسير    -2

 العلماء. يعلمه تفسير    -3

  هللا. إال يعلمه ال تفسير   -4

 يفّسره لما تفسيره يكون  أن يشترط ال كما شيء. كل يفّسر أن المفّسر في يشترط فال
 يجيده ال ما أحدهم يجيد وقد متفاوتون؛ والعلماء والمتانة. القوة من واحد مستوى  على

  آية! كل في إضافة له تكون  أن المفّسر في يشترط وال اآلخر.

 المفّسر إن أقول ُيغني. هذا التفسير صعبة اآلية هذه بأن المفّسر قول إن يقال: قد
 يقول قد ألنه كاف؛ غير ولكنه يسكت، ممن ومنهجًيا علمًيا أفضل ذلك يقول الذي
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 ينقلون  مفّسرون  وهناك يستطع! لم وربما اإلشكال، حلّ  استطاع أنه منه وُيفهم ذلك
  فيها! رأيهم يبّينون  وال إشكااًل، إال األمر تزيد ال ومتناقضة كثيرة تفاسير

 قراءة: في

 يؤتى. ما بمعنى: يؤتى، إن

 *** 

     م17/8/2013 السبت

  

 (75)آل عمران ليس علينا في األميين سبيل  ۞
 

 في: 
أي في معـــاملـــة األميين، ليس علينـــا في أكـــل حقوقهم حرج وال إثم )ابن عـــاشـــــــــــــور 

3/288 .) 
 

 األميين: 
األمي من األم، وســـمي النبي صـــلى هللا عليه وســـلم أمًيا، ألنه كان ال يكتب، أو ألنه 
منسوب إلى أم القرى، مكة المكرمة. واألم أصل الشيء، فمن ال يكتب فهو باق على 

 (. 8/102أصله )تفسير الرازي 
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 : 1/438 الزمخشري قال 
 األميون يعنون بهم من ليسوا من أهل الكتاب. 

: يعنون بهم األميين بمعرفة التوراة، أي الجاهلين، كناية 3/287ابن عاشــــــــــــور وقال  
 عن كونهم ليسوا من أتباع دين موسى عليه السالم. 

 : يعنون بهم كل من سوى اليهود.1/417 الظاللوقال في 
 

 سبيل: 
 ة، فعل يؤدي إلى اإلثم والعقوبة. إثم، عقوبة، حرج، بأس، مؤاخذة، حج

: الســبيل هنا طريق المؤاخذة، ثم أطلق في كالم العرب على 3/287ابن عاشــور قال 
 المؤاخذة نفسها. 

 
  .1( التوبة ما على المحسنين من سبيلقال تعالى: )

  141( النساء يجعل هللا للكافرين على المؤمنين سبياًل  ولنوقال أيًضا: )
ا: ) لمن انتصـــر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من ســـبيل ، إنما الســـبيل على و وقال أيضـــً

 .42 – 41( الشورى الذين يظلمون الناس
 

 : 3/318 الطبري قال 
ال حرج علينا )على اليهود( فيما أصـــــــــــــبنا من أموال العرب، وال إثم، ألنهم على  :أي

أمانتك؟ غير الحق، وأنهم مشــــــــــــركون. عن الســــــــــــدي قال: يقال له: ما بالك ال تؤدي 
فيقول: ليس علينــا حرج في أموال العرب، قــد أحلهــا هللا لنــا. عن ســـــــــــــعيــد بن جبير: 

 يعنون أخذ أموالهم. 
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 : 4/118 القرطبيوقال 

(، أي حرج في ليس علينا في األميين ســـبيلكان اليهود إذا بايعوا المســـلمين يقولون: )
األعراب أموااًل، فلما أســـــــــــــلم أرباب ظلمهم، لمخالفتهم إيانا. وكانوا قد اســـــــــــــتدانوا من 

 الحقوق قالت اليهود: ليس لكم علينا شيء، ألنكم تركتم ِدينكم، فسقط عنا دَينكم.
 

 : 8/102 الرازي وقال 
 ذكروا في السبب الذي ألجله اعتقد اليهود هذا االستحالل وجوًها: 

 
: أنهم مبالغون في التعصب لدينهم، فال جرم يقولون: يحل قتل المخالف، ويحل األول

 أخذ ماله بأي طريق كان؛ 
 

، والخلق لنا عبيد، فال ســـــــــــــبيل 18( المائدة نحن أبناء هللا وأحباؤه: أنهم قالوا: )الثاني
 ألحد علينا إذا أكلنا أموال عبيدنا؛ 

 
لًقا لكل من خالفهم، بل للعرب الذين آمنوا : أنهم إنما ذكروا هذا الكالم ال مطالثالث

 بالرسول صلى هللا عليه وسلم. 
*** 

 2006تموز  13
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 (75)آل عمران ليس علينا في األميين سبيل  ۞

 :قال تعالى

وِمن أهل الكتاب َمن إْن تأمْنه بقنطاٍر يؤّده إليك ومنهم َمن إْن تأمْنه بديناٍر ال يؤّده )
قائًما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في األميين سبيل ويقولون على إليك إال ما دمَت عليه 
 .75( آل عمران هللا الكذب وهم يعلمون 

 .: العرباألميين

 :ليس علينا في األميين سبيل

  :التقدير

 .ليس علينا في أموال األميين، إذا أكلناها، مؤاخذة، أو سبيل للمؤاخذة

*** 

 !المفعول حتى يومنا هذا من قبل الدول الكبرى وحلفائهاوال يزال هذا األمر ساري 

*** 

 :الخميس

 هـ1439شعبان  11

 م2018نيسان  26
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 (75)آل عمران ويقولون على هللا الكذَب  ۞

 :قال لي

 نحن نقول: يكذبون، وال نقول: يقولون الكذَب؟

 :قلت

 .وغيرها 50يقولون: هنا بمعنى: يفترون. كما في سورة النساء 

*** 

 :األربعاء

 هـ1439شعبان  10

 م2018نيسان  25

 

 (76)آل عمران ى بعهده واّتقى فإّن هللَا ُيِحب  المّتقين ن أوفبلى مَ  ۞

 لم يقل:

 فإن هللا يحّبه. -
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 فإن هللا يحّبهم. -

 َمن: 

 يمكن الحمل عليها باإلفراد أو بالجمع.

 

 (79 عمران )آل تدرسون  كنتم وبما ۞
  
 .79 عمران آل (َتدُرسونَ  كنُتم وبما الكتابَ  ُتعّلُمونَ  كنُتم بما رّبانيينَ  كوُنوا)
 رّبانيين: 

 أنفسكم. إلى ال الربّ  إلى دعاة معناها: أن أرّجح
 كوُنوا للنَّاسِ  يقولَ  ثم والنبّوةَ  والُحكمَ  الكتابَ  هللاُ  ُيؤتَيه أن لبشرٍ  كانَ  ما) اآلية: أول

  (.رّبانيينَ  كوُنوا كنول هللاِ  ُدونِ  ِمن لي ِعباًدا
 الرّباني:

 لكثير وَشعراني اللحية، لعظيم ِلحياني يقال: كما قياس، غير على الربّ  إلى نسبة
 الشعر.

  المتكلم. بياء اللتبس رّبي، قيل: لو :أقول
    قراءة: في

  َتعَلُموَن.
 يقل: لم

 تدرسونه.
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                                           بما: 
  للسبب. الباء

               تدُرسون:
 والتأمل. والبحث الدراسة المقصود: لعل

 وَتدُرسون. ُتعّلمون  و)البحث(: التدريس( أو )التعليم بين اآلية في جمع
***  

     م6/9/2013 الجمعة
 

 (80 عمران )آل مسلمون؟ أنتم إذ بعد بالكفر أيأمركم ۞
   
 يقل: لم
 مسلمين. صرتم أن بعد -

 مسلمين. كنتم أن بعد -

 إسالمكم. بعد -

 وأضيف (،قليل   أنُتم إذ واذكروا) كقوله: االسمية، للجملة مضافة (:إذ) :حيان أبو قال
 زمان. ظرف إال إليها يضاف وال (،بعد) إليها

  
 مسلمون: أنتم إذ بعد
  إْذ: بعد
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 بعدئٍذ. بخالف: جًدا، نادر تعبير
***  
 أخرى: آيات

 .8 عمران آل (هديتنا إذْ  بعدَ  قلوَبنا ُتزغْ  ال رّبنا) -

 (هللاُ  هدانا إذْ  بعدَ  أعقاِبنا على وُنَردّ  يضّرنا وال ينفُعنا ال ما هللاِ  ُدون  ِمن أندعو قل) -
 .71 األنعام

 .89 األعراف (منها هللاُ  نّجانا إذْ  بعدَ  ِمّلتكم في ُعْدنا إن َكِذًبا هللاِ  على افتَرينا قد) -

 .115 التوبة (يّتقونَ  ما لهم يبّينَ  حتى هداُهم إذْ  بعدَ  قوًما ِلُيِضلّ  هللاُ  كانَ  وما) -

 .29 الفرقان (جاءني إذْ  بعدَ  الّذكرِ  عن أضّلني لقد) -

 .87 القصص (إليكَ  أنزلْت  إذْ  بعدَ  هللاِ  آياتِ  عن َيُصّدّنكَ  وال) -

 .32 سبأ (جاءكم إذْ  بعدَ  الُهدى عن صَدْدناكم أنحنُ ) -

 فعلية، جمل إلى أضيفت حيث (إذ بعد) بـ أن( )بعد نستبدل أن يمكن اآليات هذه في 
  اسمية. جملة إلى أضيفت حيث (،80 عمران )آل أعاله اآلية بخالف

***  
     م30/8/2013 الجمعة

 (82)آل عمران فَمن توّلى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون  ۞

 لم يقل:
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 فهو فاسق. -
 فهو من الفاسقين. -
 فهم فاسقون. -

 

 (84)آل عمران ال نفّرق بين أحٍد منهم  ۞

 لم يقل:

 ال نفرق بين أحد منهم وأحد. -
 ال نفرق بين واحد وآخر. -
 ال نفرق بينهم. -

 

كيف َيهدي هللا قوًما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أّن الرسوَل حق  وجاءهم البّيناُت  ۞
 (86)آل عمران وهللُا ال َيهدي القوَم الظالمين 

 لم يقل:

 وجاءتهم البينات.

 تأنيث مجازي يجوز فيه التذكير والتأنيث.

 لم يقل:
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 وهللا ال يهدي القوم الكافرين.

 

ا بعد إيمانهم وشهدوا أّن الرسوَل حق  وجاءهم البّيناُت كيف َيهدي هللا قوًما كفرو  ۞
 (86)آل عمران وهللُا ال َيهدي القوَم الظالمين 

 لم يقل:

 وجاءتهم البينات.

 تأنيث مجازي يجوز فيه التذكير والتأنيث.

 لم يقل:

 وهللا ال يهدي القوم الكافرين.

 

الرسوَل حق  وجاءهم البّيناُت كيف َيهدي هللا قوًما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أّن  ۞
 (86)آل عمران وهللُا ال َيهدي القوَم الظالمين 

 لم يقل:

 وجاءتهم البينات.

 تأنيث مجازي يجوز فيه التذكير والتأنيث.
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 لم يقل:

 وهللا ال يهدي القوم الكافرين.

 

 (89)آل عمران وا ِمن بعِد ذلك وأصلحوا فإّن هللَا غفور  رحيم  إال الذين تابُ  ۞

 لم يقل:

 فإن هللا لهم غفور رحيم.

 

  (91 عمران )آل به افتدى ولو ۞

 افتَدى ولو ذهًبا األرضِ  ِملءُ  أحِدهم ِمن ُيقبلَ  فلن كفَّار   وُهم وماُتوا كفُروا الذينَ  إنَّ )
  .91 عمران آل (بهِ 

                              النكتة:

 (.ولو) قوله: في األولى الواو

***  

 المفسرين: أقوال

 الطبري:
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 "الواو"، دخول عليه دلّ  بعده الكالم من لمحذوف "به افتدى ولو" قوله: في الواو أدخلت
 من وليكون  الكالم: وتأويل .75 األنعام سورة (الموقنينَ  ِمنَ  وليكونَ ) قوله: في وكالواو

 يكن لم ولو ".به افتدى ولو" قوله: فكذلك واألرض. السموات ملكوت أريناه الموقنين
 من يقبل فلن وكان: متروك. هنالك يكن ولم صحيًحا، الكالم لكان "واو" الكالم في

 به. افتدى لو ذهًبا األرض ملء أحدهم

***  

 البغوي:

 مقحمة. زائدة والواو به، افتدى لو معناه: قيل:

*** 

 الرازي:

   واضح. غير

*** 

 القرطبي:

 ملء أحدهم من يقبل فلن المعنى: زائدة، مقحمة هي قيل: (به افتدى ولو) في الواو
 الواو تكون  أن يجوز ال النحويين: من النظر أهل وقال به. افتدى لو ذهًبا األرض

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=3&ayano=91#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=954&idto=954&bk_no=48&ID=374#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=954&idto=954&bk_no=48&ID=374#docu
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 ذهبا األرض ملء أحدهم من يقبل فلن اآلية: ومعنى معنى. على تدل ألنها مقحمة
 به. افتدى ولو تبرًعا

 غامض! موتقديره واضح، اعتراضهم النحويون  أقول:

*** 

 كثير: ابن

 أن من أحسن ذكرناه وما غيره. أنه على فدلّ  األول، على (به افتدى لوو ) فعطف
 كان ولو شيء، هللا عذاب من ينقذه أال ذلك ويقتضي أعلم. وهللا زائدة، الواو إن يقال:

 جبالها بوزن  ذهًبا، األرض بملء هللا من نفسه افتدى ولو ذهًبا، األرض مثل أنفق قد
 وبحرها. وبّرها ووعرها وسهلها ورمالها وترابها وتاللها

*** 

 حيان: أبو

 وغامض. طويل وللزمخشري  له بكالم ذلك بعد وأتى ضعيف. وهو زائدة، الواو قيل:

*** 

 عاشور: ابن

 إليه. فليرجع شاء ومن وغموض. تكلف فيه كالمه

***  

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=3&ayano=91#docu
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 المنار:

 غامض.

***  

 قراءة: في

  واو. دون 

 أقول:

 وكالم اللغة في زائدة أنها يعني بل حذفها، يجب أنه معناه ليس زائدة الواو بأن القول
 في فليس ثم ومن العرب، بلغة نزل والقرآن األقل، على بعضها سماعية واللغة العرب،

 التكلف عن وأبعد أوضح كان كالبغوي، عليه، اقتصر ومن أعلم. وهللا حرج، القول هذا
 والمجازفة.

***  

                                           مقترح: آخر تفسير

 األرضِ  بِملءِ  افتدى ولو توبة أحِدهم ِمن ُيقبلَ  فلن كفَّار   وُهم وماُتوا كفُروا الذينَ  إنَّ 
 .ذهًبا

 السابقة. اآلية انظر

***  
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   م14/8/2013 األربعاء

 

 (94 عمران )آل الظالمون  همُ  فأولئك ذلك بعدِ  ِمن الكذبَ  هللا على افترى  فمنِ  ۞

 لم يقل:

 فهو ظالم. -
 فهو من الظالمين. -

 

 (96 عمران )آل ُمبارًكا ۞
  .96 عمران آل (ُمبارًكا ببّكةَ  َلّلذي للّناسِ  ُوِضعَ  بيتٍ  أّولَ  إنّ )

 مبارًكا:
 الخيرات. عظيم
 في كثيًرا ويستعملونها يعرفونها الناس أن السبب لعلّ  يفسرونها، ال المفسرين بعض

 والصالة الدعاء في  المناسبات، من الكثير وفي وزمان، مكان كل في اليومية أحاديثهم
 والتهاني. والمخاطبات والرسائل )التحية( والسالم والطعام
 يقولون:
 وبركاته. هللا ورحمة يكمعل السالم

 فيك. هللا بارك
 وتجارتك. وطعامك، وولدك، وأهلك، ورزقك، ومالك، وعلمك، وقتك، في لك هللا بارك
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 عليك. مبارك
 بركة. الحركة

 وبركة. خير كله
 البركة. حّلت

 البركة. انطرحت
 بركة. فيه هذا

 بركة. فيه ما وهذا
 العلماء: ويقول

  قائله. إلى العلم تعزو أن البركة من
 البركة:
 والثبوت. والوفرة، والنماء، الخير،

 تحصى. ال إلهية ِنَعم  
 .34 إبراهيم (ُتْحصوها ال هللا نعمةَ  تعّدوا وإن)

 .السعادة هي البركة الفراء: قال
 وباركك. وعليك وِفيك لك هللاُ  بارك يقال:
***  

 ألفاظها: من القرآن في ورد ما
 وتنّزه. وتقدس وتعاظم تعالى (:54 )األعراف هللا تبارك
 ربك. تعالى ربك، تبارك (:78 )الرحمن ربك اسم تبارك
 النفع. عظيم (:92 )األنعام مبارك كتاب

 النفع. عظيم (:9 )ق مبارك ماء
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 النفع. عظيمة (:35 )النور مباركة شجرة
 الموّدة. تستجلب النفع، عظيمة (:61 )النور مباركة تحية
 مقدسة. التقدير. عظيمة (:30 )القصص مباركة بقعة
 القدر. ليلة الخير، عظيمة (:3 )الدخان مباركة ليلة
 الخيرات. عظيم (:96 عمران )آل مبارك بيت

 آمن. األمن. عظيم (:29 )المؤمنون  مبارك منزل
 والخير. النفع عظيم (:31 )مريم مبارًكا جعلني

 ونماءها. وخيراتها منافعها عّظم (:10 )فصلت فيها بارك
 من فيه دفن بمن وقدسناه وأنهار، ثمار من منافعه عّظمنا (:1 )اإلسراء حوله ركنابا

 الصالحين.
 وغيره. الولد نعمنا: من له أكثرنا (:113 )الصافات عليه باركنا
 وباركك(. وعليك وِفيك لك هللاُ  بارك )يقال:
 ونبات. مطر من عظيمة خيرات (:96 )األعراف بركات عليهم فتحنا
 ثابتة. عظيمة نعم (:48 )هود عليك وبركات منا بسالم اهبط
 األنبياء من كثير منهم كان العظيمة. نعمه (:73 )هود عليكم وبركاته هللا رحمة

 والمرسلين.
***  
 النبوي: الحديث في البركة

 بإشراف أخذه ومن فيه، له بورك نفس بسخاوة أخذه فمن حلوة، خضرة المال هذا إن -
 مسلم(. )صحيح يشبع وال يأكل كالذي فيه، له يبارك لم نفس
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 وكّذبا كتما وإن بيعهما، في لهما بورك وبّينا صدقا فإنْ  يتفرقا، لم ما بالخيار البّيعان -
 البخاري(. )صحيح بيعهما بركة ُمحقت

 أحمد(. )مسند بكورها في ألمتي بارك اللهم -

 االستخارة: دعاء -

 )أو أمري  وعاقبة ومعاشي ودنياي ديني في لي خير األمر هذا أن تعلم كنت إن اللهم
 فيه. لي بارك ثم لي، ويّسره لي فاقدره وآجله(، أمري  عاجل

 النبوي(. الحديث أللفاظ المفهرس المعجم )راجع
 أعلم. وهللا

***  
    م26/1/2015 اإلثنين

 

 (97 عمران )آل البيت حج الناس على وهلل ۞

  بالكسر! لفظها منهم وأستغرب الحاء، بكسر ِحّج، يقولون: مصر أهل أسمع كنت 

 يقل: لم

 البيت. حجّ  الناس على هللاُ  َكتب -

  البيت. حجّ  الناس على ُكتب -

 يقل: لم
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 الحّج. الناس على وهلل -

  البيَت. حّجوا الناس أيها يا -

 حّج:

  وفتحها. الحاء بكسر وقراءتان: لغتان فيها

 البيت: حجّ 

 البيت. قصدُ 

 القصد. أصله: الحّج:

 المتكرر. القصد

  أخرى. بعد مرةً  القصد

 البقرة: سورة من 158 اآلية تفسير في :الطبري  قال

 إلى االختالف أكثر من كل وكذلك بدء. بعد إليه عائًدا أتاه فمن (:البيتَ  حجّ  فَمن»)
 )...( إليه" "حاجّ  فهو شيء

 إليه يعود ثم عرفات(، )من التعريف قبل البيت يأتي ألنه "حاّج"، للحاّج: قيل وإنما
 لطواف إليه يعود ثم منى، إلى عنه ينصرف ثم التعريف، بعد النحر يوم لطواف

 «.حاجّ  له: قيل أخرى  بعد مرةً  إليه العودَ  فلتكراره الصدر.
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 :عاشور ابن وقال 

 جدالَ  وال قوله: إلى معلومات أشهر الحج نحو: اإلضافة عن مقطوًعا القرآن في ورد »
 تشريع، ابتداء مقام ألنه ،البيت حجّ  الناس على وهلل قوله: في مضاًفا وورد ، الحجّ  في

 وإطناب. بيان مقام فهو

 فلذلك العرب، كالم في القصد على اإلطالق عن ينقطع لم قصد، بمعنى: )حّج( وفعل:
 «.البيان لزيادة المفعول ذكر كان

***  

 عمران: آل آية في المفسرين: أقوال

 البغوي:

 الحرف هذا في الحاء بكسر (البيت حج) وحفص والكسائي وحمزة جعفر أبو قرأ »
 فصيحتان، لغتان وهما الحجاز، أهل لغة وهي الحاء، بفتح اآلخرون  وقرأ خاصة.

 «.واحد ومعناهما

***  

 الرازي:

 بفتحها. والباقون  الحاء، بكسر (البيت حج) عاصم عن وحفص والكسائي حمزة قرأ »

 المعنى. في واحد وهما نجد، لغة والكسر الحجاز، لغة الفتح قيل:

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=2&ayano=158#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=2&ayano=158#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=2&ayano=158#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=2&ayano=158#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15080
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15080
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15080
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1443&idto=1448&bk_no=132&ID=402#docu
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 وبزر. وبزر ورطل، رطل مثل اللغة، في مطلًقا جائزان هما وقيل:

 مصدر. والمفتوحة للعمل، اسم المكسورة وقيل:

 «.والعلم كالذكر مصدًرا، أيًضا المكسورة تكون  أن زيجو  سيبويه: وقال

 أقول:

 المقصود كان إذا إال أعلم، وهللا مناسب، غير وبزر: وبزر ورطل، رطل مثل قوله:
 فقط. الوزن  مجرد

*** 

 حيان: أبو

 الكسر لغتان: وهما بفتحها، والباقون  الحاء، بكسر وحفص)حج( والكسائي حمزة قرأ»
 ِذكًرا. ذكر نحو: مصدًرا بالكسر الحج سيبويه وجعل العالية. أهل لغة والفتح نجد، لغة

 «.مصدر أنه الفتح في يختلفوا ولم العمل. اسم الزجاج وجعله

***  

 المنار:

 قرأ وبه  وفتحها، عاصم، عن وحفص والكسائي حمزة قرأ وبه الحاء، بكسر هو»
 «.نجد لغة والكسر الحجاز، لغة الفتح وقيل: الباقون.

 عاشور: ابن

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16076
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16076
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16076
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15080
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15080
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15080
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16076
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16076
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16076
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14416
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14416
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14416
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15080
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15080
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15080
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 وكسرها. الحاء فتح لغتان: فيه»

 اآلية: هذه في إال الحاء بكسر القرآن في مواقعه جميع في يقرأ ولم
 «.الحاء بكسر  جعفر، وأبو عاصم، عن وحفص والكسائي، حمزة، قرأ

***  

  م17/11/2014 اإلثنين

 

 (97 عمران )آل العالمين عن غني هللا فإن كفر ومن ۞
   
 (العاَلمينَ  عنِ  غنيّ  هللاَ  فإنَّ  كفرَ  وَمن سبيالً  إليهِ  استطاعَ  َمنِ  البيتِ  ِحج   النَّاسِ  على وهللِ )

  .97 عمران آل
:  ِحج 

. :قراءة في   َحج 
 استطاع: َمنِ 
 (.الناسِ ) من: بدل

 يقل: لم
  البيِت. حج   الناسِ  ِمنَ  استطاع َمنِ  على وهلل
 يقل: لم
 بالحج. كفر ومن      -

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15080
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15080
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15080
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 الحج. بفرض كفر ومن      -

 به. كفر ومن      -

 كافر! فهو عليه قادر وهو الحج ترك من وغيره: البصري  الحسن قال
  باإلسالم. كفر ومن :عاشور ابن قال

 يقل: لم
 عنه. غني هللا فإن      -

 الكافرين. عن غني هللا فإن      -

 عنهم. غني هللا فإن      -

 العالمين. حجِّ  عن غني هللا فإن      -

 مستغنًيا يكون  أن أولى العالمين كل عن المستغني ألن عنه؛ يقل لم » :الرازي  قال
 «.السخط على أدلّ  ذلك فكان طاعته، وعن الواحد اإلنسان ذلك عن

  
 «.العموم هذا تحت مندرج فإنه كفر ومن » :حيان أبو قال

***  
    م12/9/2013 الخميس

 

 (98 عمران )آل ًجاوَ عِ  تبغونها ۞
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 أهلَ  يا ُقلْ  تعملوَن. ما على شهيد   وهللاُ  هللاِ  بآياتِ  تكفرونَ  لم الكتابِ  أهلَ  يا ُقلْ )
ونَ  ِلمَ  الكتابِ   بغافلٍ  هللاُ  وما شهداءُ  وأنُتم ِعَوًجا تبُغوَنها آَمنَ  َمن هللاِ  سبيلِ  عن َتُصد 

  .99-98 عمران آل (َتعملونَ  عمَّا
 شهيد:
 )شاهد(. من مبالغة صيغة

 شاهد. بمعنى: تكون  وقد
 (.شهداءُ  وأنتم) قوله: قاِرنْ 

  
 شهداء:

 شهيد. جمع:
 ُشهود. جمعها شاهد:

  
 تبغونها: 

 السبيل. تبغون 
  

 عوًجا:
 الحال. على منصوبة
 المستقيم. الصراط هللا، سبيل وعكسها:

  
 عوًجا: تبغونها

 حالية. جملة
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 شهداء: وأنتم
 حالية. جملة
 (.شهيد   وهللاُ ) :98 اآلية في الحالية الجملة مقابل

  
 بغافٍل: هللاُ  وما

 حالية. جملة
***  

 م13/9/2013 الجمعة
 

 (101)آل عمران ومن يعتصْم باهلل فقد ُهدي إلى صراط مستقيم  ۞

وكيف تكفرون وأنتم ُتتلى عليكم آياُت هللا وفيكم رسوُله وَمن يعتصْم باهلل ) :قال تعالى
 .101( آل عمران فقد ُهدي إلى صراٍط مستقيم

 :قال لي

 .( أشعر أنه غير مرتبط بما قبلهومن يعتصمْ قوله تعالى: )

 :قلت
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هناك حذًفا تقديره: وكيف ال تعتصمون باهلل؟ )أو: اعتصموا باهلل( وَمن يعتصْم لعل 
 .باهلل ... إلخ

 .وهللا أعلم

*** 

 :الخميس

 هـ1439شعبان  11

 م2018نيسان  26

 

   (102 عمران )آل تقاته حق هللا اتقوا ۞

 يقل: لم

 اتقائه. حق هللا اتقوا -

 تقواه. حق هللا اتقوا -

  ُتقاه. حق هللا اتقوا -

 التقاة:

 الخوف.
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 وُتًقى. وَتِقيَّة وُتَقاةً  وَتْقًوى  اتقاءً  يتقي اتََّقى يقال:

  مجلًدا(! 840 الكريم، القرآن تفسير في )الحاوي 

 (.تقاة) كلمة: تستغرب قد (ُتقاة منهم تتقوا أن إال) :28 عمران آل آية تقرأ عندما

 الكلمة أن مع (،تقاته) كلمة: تستغرب ال قد (تقاِته حقّ  هللاَ  اتقوا) هذه: اآلية تقرأ وعندما
  )الهاء(. الضمير بها يتصل لم األولى أن غير واحدة!

 فال ُيذكر وأن ُيعصى، فال ُيطاع أن (:تقاته حق) وسلم: عليه هللا صلى هللا رسول قال
  )البخاري(. ُيكفر فال ُيشكر وأن ُينسى،

 تقاته: حق

 االستطاعة. حدود في ممكن للبشر بالنسبة ممكن، غير هلل بالنسبة

*** 

 المفسرين: أقوال

 الرازي:

 هللا ألن التقوى، من يستطاع ال ما  (تقاته حق) بقوله: المراد يكون  أن يجوز ال»
 اآلية هذه ونظير الطاقة، دون  والوسع وسعها، إال نفًسا يكّلف ال أنه أخبر سبحانه

 )...(. 78 الحج (جهاده حق هللا في وجاهدوا) قوله:
    .«اهتديت قولك: من الفعل اسم الُهدى أن كما اتقيت، قولك: من الفعل اسم والت قى

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=962&idto=962&bk_no=48&ID=382#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1455&idto=1459&bk_no=132&ID=406#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1455&idto=1459&bk_no=132&ID=406#docu
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***  

 القرطبي:

 وشقّ  هذا؟ على يقوى  َمن هللا، رسول يا قالوا: اآلية هذه نزلت لما أنه المفسرون  ذكر »
 اآلية. هذه فنسخت،16 التغابن (استطعتم ما هللا فاتقوا) وجل: عز هللا فأنزل عليهم،

 زيد. وابن والربيع قتادة عن

 اآلية. هذه إال شيء المنسوخ من عمران آل في وليس مقاتل: قال

 نسًخا(. )وليس اآلية لهذه بيان 16 التغابن (استطعتم ما هللا فاتقوا) قوله إن وقيل:
 عند يكون  إنما النسخ ألن أصوب; وهذا تطعتم،اس ما تقاته حق هللا فاتقوا والمعنى:

 )...(. أولى فهو ممكن والجمع الجمع عدم

 لم (تقاته حق هللا اتقوا آمنوا ينالذ أيها يا) وجل: عز هللا قول قال: عباس ابن عن
 لومة هللا في تأخذكم وال جهاده، حق هللا سبيل في تجاهدوا أن (تقاته حق) ولكن تنسخ،
 «.وأبنائكم أنفسكم على ولو بالقسط، وتقوموا الئم،

***  

 حيان: أبو

   «.(ُتقاة منهم تتقوا أن إال) في: عليه الكالم وتقدم مصدر، هنا تقاة: »

*** 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=962&idto=962&bk_no=48&ID=382#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=962&idto=962&bk_no=48&ID=382#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=962&idto=962&bk_no=48&ID=382#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=962&idto=962&bk_no=48&ID=382#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=62&surano=3&ayano=102#docu
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 المنار:

 بالغوا أي: 16 التغابن (استطعتم ما هللا فاتقوا ) تعالى: قوله مثله قال: الكشاف في »
  «.شيًئا منها المستطاع من تتركوا ال حتى التقوى  في

*** 

 عاشور: ابن

 في إلبدالها تبًعا تاءً  الواو أبدلت ثم وقاة، ثم وقية، وأصله: اتقى. مصدر: اسم التقاة»
 (تقاة منهم تتقوا أن إال) تعالى: قوله في تقدم كما اإلدغام. منه قصدوا إبداالً  االفتعال

 «.28 عمران آل

*** 

 2015 آذار 3 الثالثاء 

 

 (105 عمران )آل البّيناتُ  جاءهمُ  ما بعدِ  ِمن ۞

 يقل: لم

 جاءتهم.

 والتأنيث. التذكير فيه يجوز مجازي  مؤنث البينات:

 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=65&ID=201&idfrom=336&idto=339&bookid=65&startno=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=3&ayano=102#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=3&ayano=102#docu
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 (106)آل عمران فأما الذين اسوّدت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم  ۞

 .ههنا حذف تقديره: فيقال لهم: أكفرتم

*** 

 :الخميس

 هـ1439شعبان  11

 م2018نيسان  26

 

 (108)آل عمران مين ا للعالَ ظلمً  يريدُ  وما هللاُ  ۞

 يقل:لم 

 يريد ظلما ألحد من العالمين.

 

 (112)آل عمران إال بحبل من هللا  ۞

﴾ آل عمران ُضربْت عليهُم الِذّلة أيَنما ُثِقُفوا إال بحبٍل ِمَن هللِا وحبٍل ِمَن الناسِ ﴿
112. 
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 ُضربت:

 ُفرضت.

 أينما:

 أين: اسم شرط جازم تجزم فعلين.

 ما: زائدة.

  .78﴾ النساء الموتُ أينما تكونوا يدرككُم ﴿

  .31﴾ مريم وجعلني ُمبارًكا أينما كنتُ ﴿

  إال بحبل من هللا:

 إال أن يعتصموا بحبل من هللا.

 حبل هللا: اإلسالم.

 . 103﴾ آل عمران واعتصموا بحبِل هللِا جميًعا﴿

 ال تنفك عنهم إال بحبل من هللا.

 حبل من هللا:

 عهد من هللا.
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 حبل من الناس: 

 عهد من محمد )صلى هللا عليه وسلم( والمؤمنين. 

 الذّمة التي لهم. 

 أهل ذّمة.

 الذّمة: العهد

 ثقفوا:

 وجدوا.

 صودفوا.

 في كل مكان.

 ثقفوا: في محل جزم.

 وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله.

 التقدير: أينما ثقفوا ضربْت عليهُم الذّلة.

   ما يفهم من اآلية:

 كتبت عليهم قبل اإلسالم، فإذا أسلموا عّزوا، فاإلسالم ُيعّزهم وال ُيذّلهم!أن هذه الذلة 
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*** 

 2013أيلول  14

 (112)آل عمران  بغير حقّ  ويقتلون األنبياءَ  ۞

 هل يقتل األنبياء بحق؟

 بغير حق:

 توكيد.

 

 (112)آل عمران ذلك بما عَصوا وكانوا َيعتدون  ۞

 لم يقل:

 وا واعتدوا.بما عَص  -
 كانوا يعُصون ويعتدون.بما  -

 

 (115)آل عمران بالمتقين  عليم   كفروه وهللاُ فلن يُ  ن خيرٍ وما يفعلوا مِ  ۞

 لم يقل:
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 وهللا عليم بهم. -
 وأولئك هم المتقون وهللا عليم بالمتقين. -

 

 (117 عمران )آل َيظِلمون  أنفَسهم ولكنْ  هللاُ  ظلمهمُ  وما ۞
   
 يقل: لم
 أنفسهم. يظلمون  ولكن      -

 ظلموا. أنفَسهم ولكن      -

 أنفَسهم. ظلموا ولكن      -

 أنفَسهم. يظلمون  كانوا ولكن      -

 يظلمون. أنفَسهم كانوا ولكن      -

 هم. يظلمونها أنفَسهم ولكن      -

  
 يظلمون: أنفَسهم
 مقدم. به مفعول أنفس:

  
 قراءة: في

.  ولكنَّ
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 اسمها. أنفَسهم:
 خبرها. يظلمون:

***  
 أخرى: آيات

 .160 واألعراف ،57 البقرة (َيظِلُمونَ  أنفَسهم كاُنوا ولكنْ  ظَلُمونا وما)      -

 .177 األعراف (َيظِلُمونَ  كاُنوا وأنفَسهم)      -

 .44 يونس (َيظِلُمونَ  أنفَسهم الناَس  ولكنَّ )      -

***  
 م29/9/2013 األحد

 

 (119 عمران )آل األنامل عليكم واعّض  ۞
  
وا َخَلوا وإذا آمّنا قالوا لُقوكم وإذا)  إنَّ  بغيِظكم ُموُتوا ُقلْ  الغيظِ  ِمنَ  األناملَ  عليكمُ  عض 

ُدورِ  بذاتِ  عليم   هللاَ    .119 عمران آل (الص 

 النكتة:

  عليكم.

 عاشور. ابن إال المفسرين من فسرها من أجد لم

  نظر. تفسيره وفي

 آمنَّا: قالوا
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  وتقّية. نفاقا

 خَلوا:

 عنكم. خَلوا

 األنامل:

  األصابع. أطراف

 عليكم:

 عليكم. حقًدا التقدير: لعل

 للتعليل. فيه على (عليكم) قوله :عاشور ابن قال

 بسببكم. يعني: لعله

  

 التقدير: لعل

 األنامل. عليكم الغيظ من عّضوا

 عليكم. الغيظ من األنامل عّضوا

 الحقد. بمعنى الغيظ:
*** 

      م4/1/2014 السبت

 

 (119)آل عمران إّن هللَا عليم  بذاِت الصدور  ۞

 لم يقل:
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 بما في الصدور.

 

 (120)آل عمران إن تمَسْسكم حسنة  َتُسؤهم وإن ُتصبكم سيئة  َيفرحوا بها  ۞

 لم يقل:

 وإن تمَسْسكم سيئة .

 لم يقل:

 ُتفرحهم.

 

 (121)آل عمران وإذ غدوَت ِمن أهلك ُتبّوئ المؤمنين مقاعَد للقتال  ۞

 غدوت:

 خرجت غدوة.

 تبوئ:

 تهيئ.

 مقاعد:
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 مواضع.

 

 (125 عمران )آل هذا فورهم من ويأتوكم ۞

 المالئكةِ  ِمنَ  آالفٍ  بخمسةِ  رّبكم ُيْمِدْدكم هذا َفورِهم ِمن ويأُتوكم وتّتقوا َتصِبروا إن)
  .125 عمران آل (ُمسّومينَ 

 النكتة:

 (.ويأتوكم) قوله: في العطف واو

 السابقة. الجملة على العطف حيث من إشكال فيها بواو قرأتها إذا

  (.ُيْمِدْدكم) قوله: مع أشكلت واو بال قرأتها وإذا

  كالمه. وسنذكر !عاشور ابن إال لها يتعرض لم

 ُمسّومين:

 عليهم. تدل عالمات لهم أي: معّلمين،

 :اءتانقر  وفيها

 المشددة. الواو بفتح ُمسّومين:  -

 المشددة. الواو بكسر ُمسّومين:  -
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 معطوف المعنى في فهو وعد، موقع (ويأتوكم) قوله: موقع » :عاشور ابن قال
 تعجيالً  عليه، المعطوف على قّدم ولكنه بعده، يرد أن حّقه وكان (،رّبكم ُيمِدْدكم على)

 المعطوف على المعطوف تقديم من تقديمه فيكون  المؤمنين، نفوس إلى للطمأنينة
  «.عليه

 :التقدير أي

 فورهم ِمن ويأتوكم ُمسّومينَ  المالئكةِ  ِمنَ  آالفٍ  بخمسةِ  رّبكم ُيْمِدْدكم وتتقوا تصبروا إن
  هذا.

 الموضع هذا في مستغرًبا القول هذا يكون  قد لكن للفاصلة. رعاية أيًضا وفيه :أقول
 أعلم! وهللا الشكل، هذا وعلى

***  

 م10/8/2013 السبت

 

 (128 عمران )آل يعذبهم أو عليهم يتوب أو ۞
  
 أو شيء   األمرِ  ِمنَ  لكَ  ليَس  خائبيَن. فينقلُبوا َيكبَتهم أو َكفُروا الذينَ  ِمنَ  طَرًفا ِليقطعَ )

  .128-127 عمران آل (ظالمونَ  فإنَُّهم ُيعّذَبهم أو عليهم َيتوبَ 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=3&ayano=125#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=3&ayano=125#docu


 

133 
 

 يقل: لم

 أو شيء. األمر من لك ليس خائبين، فينقلبوا يكبتهم أو كفروا الذين من طرًفا ليقطع
  شيء. األمر من لك ليس ظالمون  فإنهم يعّذَبهم أو عليهم ليتوبَ 

 النكتة:

 (،يعّذَبهم أو عليهم يتوبَ  أو) قوله: من بلدانهم، بعامية متأثرين القراء، بعض يفهم ربما
  صحيح. غير اإلعراب حيث من همالف وهذا يعذَبهم". أن وإما عليهم يتوبَ  أن "إما

           عليهم: يتوبَ  أو

 أو عليهم يتوبَ  أو ... يكبَتهم أو كفُروا الذينَ  ِمنَ  طرًفا ليقطعَ  الطبري: قال :التقدير
 شيء. األمر من لك ليس ظالمون  فإنهم يعذَبهم

  كله. ذلك في أمري  األمر بل :البغوي  وأضاف

 شيء: األمر من لكَ  ليس

 اعتراضية. جملة

 .154 عمران آل (هللِ  كلَّه األمرَ  إنَّ  ُقلْ  شيءٍ  ِمن األمرِ  ِمنَ  لنا هل يقولونَ )

***  

     م8/1/2014 األربعاء

 

 (130)آل عمران ال تأكلوا الربا أضعاًفا مضاعفة  ۞

 جديد تفسير

  .130 عمران آل (ُمضاعفة أضعاًفا الربا تأكلوا ال آمُنوا الذينَ  أي ها يا)
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 للعلماء: قوالن فيها

 الربا، تحريم  في التدّرج مراحل من مرحلة واآلية الفاحش، الربا عن نهي   :األول القول
 فقط. الفاحش الربا وليس حرام، كّله الربا بأن المراحل هذه وانتهت

 إنما (،مضاعفة أضعاًفا) وقوله: الفاحش. وغير الفاحش الربا عن نهي   :الثاني القول
 على قيًدا وليس الجاهلية، عرب من يمارسونه كانوا بمن تشنيع أو قع،للوا حكاية هو

 له! مفهوم ال القيد فهذا الربا، تحريم

***  

 مقترح: تفسير

 األجل، حلّ  فإذا الزمن، ألجل الثمن في ويزيدون  مسمى، أجل إلى البيع يبيعون  كانوا
 الربا أن اآلية من فيفهم الدين. في أخرى  بزيادة آخر أجالً  أجلوه بدينه، المدين يف ولم
 بزيادات المتكرر التأجيل ذلك بعد يجوز وال العقد، عند واحدة لمرة يجوز اآلجل البيع في

 أخرى.

 زيادة أي عن تنهى ولكنها البيع، عقد في الزمن ألجل الثمن في الزيادة تجيز فاآلية
 القرض كمح تأخذ القبيل هذا من زيادة كل ألن السداد، عن المدين عجز كلما أخرى 

 الربوي.

 أعلم. وهللا !مرتين تأكلوه وال واحدة، مرة آلجل(ا البيع )في الربا ُكلوا اآلية: فمعنى
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 اآلجل، البيع في جائزة وهي الزمن، مقابل في المشروطة الزيادة هنا بالربا والمقصود
 القرض. في جائزة وغير

 وفي القرض، في يكون  الحرام الربا حالل. وربا حرام، ربا ربوان: الربا أن يتأكد وبهذا
 بيع في الزمن ألجل الثمن زيادة في يكون  الحالل والربا األجل، حلول بعد اآلجل البيع

 السَلم. بيع في الثمن رخص أو المبيع وزيادة النسيئة،

 :آخر تفسيًرا اآلية تحتمل وقد

 قّل! أو الربا كثر مضاعفة، أضعاًفا يتضاعف فإّنه الربا، تأكلوا ال

 اليسير بالنزر استغرق  ربما الربا أن من المسلمين علماء بعض ذكره ما القول هذا يؤّيد
 المديون! مال

 للمدة بفائدة، استثمر إذا واحًدا، قرًشا أن من الغرب علماء من عدد ذكره ما يؤيده كما
 قيمة قيمته ألصبحت الرأسمالي، العصر ومطلع األولى الميالدية السنة بين الواقعة

 األرضية! الكرة حجم أضعاف حجمها يبلغ الُمصمت، الذهب من كرة قيمة جًدا، ةكبير 

 أن هنا المفيد ومن .الهندسية المتوالية أساس على تقوم المركبة الفائدة أن المعلوم ومن
 في له، يضع أن عليه، فاز إذا خصمه، إلى طلب الذي الشطرنج العب قصة نتذكر
 يضاعفها فقط! واحدة قمح حبة والستين، ألربعةا الشطرنج مربعات من األول المربع

 أن صاحبنا ظن الشطرنج. مربعات جميع يبلغ حتى الثالث، في ثم الثاني، المربع في
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 مذهلة كمية القمح هذا بلغ القمح من عليه ما يسدد أن أراد عندما لكنه سهلة، المسألة
 مطلًقا! عجًزا السداد عن وعجز خيال! كل تفوق 

***  

 افتراض:

 هناك أن إلى هنا القارئ  يتنّبه أن يجب لكن قلياًل! كان مهما الفائدة، معدل شأن فهذا
 التراكم فهذا التضخم. وعدم للنقود الشرائية القوة ثبات وهو ،افتراًضا الباب هذا في

 معدل كان أو الفائدة، معدل يأكل تضخم معدل يوجد ولم الفائدة، معدل وجد إذا يحدث
 الفائدة! معدل من أقل التضخم

***  

 والكثير: القليل بين الفائدة معدل

 مرتفًعا؟! معدله كان إذا بالك فما المنخفض، المعدل في الربا، شأن هو هذا كان إذا

*** 

 التفسيرين: بين الفرق 

 من الجاهلية  عرب عليه كان ما هو اآلية في المقصود الربا أن يفيد المفسرين قول
 سواء الربا شأن من هو التضاعف أن يفيد بل ذلك، فيدي ال )الثاني( وقولي فاحش، ربا

 منخفًضا. أم عالًيا معّدله أكان
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*** 

 المضاعفة: األضعاف وربا األضعاف وربا الفاحش الربا

 معّدله وكان %،10 هو الربا معّدل كان فإذا نسبي، مفهوم ذات عبارة الفاحش الربا
 فاحش! معّدل الربا معّدل فإن %،5 السوق  في

 ألنها الفاحش، الربا من تحديًدا أكثر أو محّددة، )حسابية( رياضية عبارة األضعاف ربا
 %.100 الربا أن يعني مما مثاًل، 2 بـ التضاعف تعني

 ربا مستوى  فوق  الربا أن تفيد رياضية عبارة كذلك هي المضاعفة األضعاف ربا
 أخرى. بأضعاف األضعاف

 *** 

 المضاعفة: فاألضعا هو عنه المنهي أن في شك هناك

 جهة من الفهم هذا فإن معّدله، قلّ  مهما مضاعفة أضعاًفا يتضاعف الربا أن فهمنا إذا
 اآلية! تركيب جهة من ُمشكالً  يكون  وقد معقواًل، يكون  المعنى

 المفسرون، ذكره الذي بالمعنى المضاعفة األضعاف ربا على يقع النهي أن فهمنا وإذا
 اإلسالم، يجيز أن المستبعد من ألن شًكا، الفهم هذا في فإن ذلك، دون  ما على يقع وال
 تكن لم ولو األضعاف، ربا يجيز أن التدّرج، سبيل على مرحلًيا ولو آخر، دين أي أو

 المضاعفة؟! باألضعاف فكيف مضاعفة،
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***  

 واقع: حكاية

 ألن القليل، الربا جواز يعني ال المضاعفة األضعاف ربا عن النهي أن المفسرون  ذكر
 ما أو الجاهلية، في العرب عند الربا عليه كان ما واقع حكاية تفيد إنما العبارة ههذ

 كّله الربا ألن المحرم، الربا على قيد أنها العبارة تعني وال عندهم. الربا يبلغه أن يمكن
 قلياًل. أو كان كثيًرا محرم،

*** 

 وتقبيح: توبيخ

 على قيد وضع ليس المضاعفة األضعاف ذكر من المراد أن المفسرين بعض ذكر
 المضاعفة. األضعاف ربا من الجاهلية عرب عليه كان ما تقبيح المراد بل التحريم،

*** 

 اإلعراب:

 أنها على منصوبة هي أم التفسير، أهل قال كما الحال على منصوبة هي هل :أضعاًفا
 مطلق؟ مفعول

 أضعاًفا كونه حال يكون  إنما رباال عن النهي أن الذهن إلى تبادر حال، هي قلنا: إذا
 عنه! منهًيا يكن لم ذلك دون  كان فإذا مضاعفة،
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 مضاعفة؟ أضعاًفا يتضاعف تقدير: على مطلق، مفعول إذن: هي فهل

 للربا، مالزمة دائمة حال هي الحال هذه أن معنى على ولكن حااًل، تكون  أن يمكن
 قلياًل. أم كثيًرا الربا أكان سواء

 المفعول من أفضل يكون  لعّله الحال فإن الدائمة، الحال معنى على اإلعراب كان إذا
 تقدير. إلى تحتاج ال الحال في اآلية ألن المطلق،

***  

 المفسرين: أقوال

 الطبري:

 تأكلوا ال) قوله: في يقول زيد ابن سمعت قال: وهب ابن أخبرنا قال: يونس حدثني»
 التضعيف، في الجاهلية في الربا كان إنما يقول: أبي كان قال: (،مضاعفة أضعافا الربا
 السّن. وفي

 كان فإن تزيدني؟ أو تقضيني له: فيقول ،األجل حلّ  إذا فيأتيه َدين، فضل للرجل يكون 
 َمخاض ابنة كانت إن ذلك، فوق  التي السنّ  إلى حّوله وإال قضى، يقضيه شيء عنده

 فوق. إلى هكذا ثم َرباعًيا، ثم َجَذعة، ثم ة،ِحقّ  ثم الثانية، السنة في َلُبون  ابنة جعلها

 عنده يكن لم فإن القابل، العام في أضعفه عنده يكن لم فإن يأتيه، )النقود( الَعين وفي
 أربعمائة، جعلها عنده يكن لم فإن مائتين، قابل إلى فيجعلها مائة فتكون  أيًضا، أضعفه

 «.(مضاعفة أضعاًفا الربا تأكلوا ال) قوله: فهذا قال: يقضيه. أو سنة كلّ  له ُيضعفها
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*** 

 كثير: ابن 

 «.مضاعًفا كثيًرا يصير حتى القليل تضاعف ربما»

*** 

 حيان: أبو

 أم أتقضي يقول: الطالب كان عليها. الربا ُيوقعون  التي الشنعاء الحالة عن ُنهوا»
 الدين، في زاد وفاءً  يجد لم إذا ألنه ؛المدين مال اليسير بالنزر استغرق  وربما تربي؟

 األصل. في وزاد

 محّرم والربا عام. بعد عاًما التضعيف يكّررون  كانوا أنهم إلى (مضاعفة ) بقوله: وأشار
 أضعاًفا يقع ال ما إذْ  النهي، في قيًدا وليست ،لها مفهوم ال لحالا فهذه أنواعه. بجميع

 «.مضاعفة أضعاًفا كان ِلما التحريم في مساوٍ  مضاعفة

***  

 المنار:

 في ويزيده دينه يؤّخر أن مثل الجاهلية، في يفعلونه كانوا الذي وهو النسيئة، ربا »
 )...(. مؤلفة آالًفا المائة تصير حتى المال، في زاد أّخره وكلما المال،

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=62&surano=3&ayano=130#docu
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 فاألمة بدونه، تقوم ال المدنية أركان من ركن الربا إباحة أن اليوم يظن من الناس من
 )...(. نفسه في باطل وهذا كيانها! يحفظ وال مدنّيتها ترتقي ال بالربا تتعامل ال التي

 حتى عالم،ال في الثروة أزّمة على قبضت قد مادية، أمم أيدي في العالم زمام وإنما
 )...(. عليها عياالً  والشعوب األمم سائر صار

 في يكون  ضعًفا كم فانظر ،يوم كل المائة في ثالثة بربا استدان من مصر في رأيت
 «!السنة

***  

 عاشور: ابن

 دون  عما وسكت ،الفاحش الربا عن نهًيا (مضاعفة أضعاًفا) بـ: الربا وصف يكون  »
 )...(. البقرة سورة في التي اآلية نزلت ثم األضعاف. مبلغ يبلغ ال مما ذلك،

 أنهم وذلك التضعيف. يدخلها أضعاف هي أي: لألضعاف، صفة (:مضاعفة) وقوله:
 التأخير، رام أو األجل، عند أعسر ومتى بزيادة، داينوه أجل إلى أحًدا داينوا إذا كانوا

 وهكذا. ويزيد، ضعًفا، الضعف فيصير الزيادة، تلك مثل زاد

 زاد ثانًيا أجالً  ازداد وإذا ل.األج إلى بمثله مضاعًفا الدين يجمعوا أن بصورة فيصدق
 اآلجال في ومضاعفتها األول، لألجل التداين أول من فاألضعاف ذلك. جميع مثل

 )المتوالية(. الموالية

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=3&ayano=130#docu
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 الدين يصير حتى اآلجال، بزيادة تزيد ثم الدين، مقدار دون  بمراباة يداينوا بأن ويصدق
 أضعاًفا. األضعاف وتصير أضعاًفا،

 المفهوم استفادة شرط ألن ،مفهوًما تفيد فال ،الواقع لحكاية واردة لفالحا األول كان فإن
 الواقع. لحكاية جرى  به الملفوظ القيد يكون  ال أن القيود من

 كان قد وإذ الفاسدة. العاقبة هذه وإرادة التشنيع لقصد واردة فالحال الثاني كان وإن 
 وحينئذٍ  مطرًدا. العاقبة هذه في الوقوع كان طويلة، آجاالً  حاجتهم تستمرّ  المدينين غالب

 يقتصر فال التشنيع، بل التقييد منها القصد ليس إذ كذلك، مفهوًما تفيد ال فالحال
 أقل الربا كان إذا قائل: يقول حتى كثيرة، أضعاًفا البالغ الربا على اآلية بهذه التحريم

 الربا، أكل عن النهي مصبّ  هو الحال هذا فليس بمحّرم. فليس المال رأس ضعف من
 حراًما. يكن لم الضعف دون  كان إن أنه متوّهم يتوّهم حتى

 هذه صيغة ألن البقرة، آية بعدها وجاءت الربا، تحريم في نزلت آية أول أنها ويظهر
 )...(. تقّرر قد الحكم أن على تدل البقرة آية وصيغة التشريع. ابتداء تناسب اآلية

 )...(. حال كل على معّطل القيد فمفهوم

 بالربا، التعامل إلى محتاجين فيها أنفسهم يروا لم طويلة قروًنا المسلمون  قضى ولقد
 سيادة كانت أزمان العالم، في األمم بقية ثروة عن قاصرة أيامئذٍ  ثروتهم تكن ولم

 أمم بيد العالم سيادة صارت فلما شئونهم. بإدارة مستقلين كانوا أزمان أو بيده، العالم
 الثروة سوق  وانتظمت والمعاملة، التجارة في بغيرهم المسلمون  وارتبط إسالمية، غير

 أساليب تعرف وال المعامالت، في المراباة تتحاشى ال التي القوانين قواعد على العالمية
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 صريح، اآلية في الربا وتحريم يتساءلون، اليوم وهم المسلمون، ُدهش المسلمين، مواساة
 «.ُمبيح هللا حّرمه لما وليس

*** 

 مرتين الربا تأكلوا ال
 أن جديد( تفسير :مضاعفةً  أضعاًفا الربا تأُكلوا ال) القرآنية: النكتة في قلت أن سبق 

 مرتين! تأكلوه وال اآلجل(، البيع )في واحدة مّرة الربا ُكلوا المعنى: خالصة
 التدّرج، من فننتهي الربا، تحريم في التدّرج بمسألة عالقة لآلية يكون  ال التفسير وبهذا

 ولعلهم له، مفهوم ال المضاعفة األضعاف قيد بأن المفسرين ادعاء من ننتهي كما
 أصاًل! له وجود وال عندهم، من اخترعوه

 جائزة وهي الزمن، مقابل في المشروطة الزيادة اآلية، معنى في هنا بالربا، والمقصود
 القرض. في جائزة وغير اآلجل، البيع في

 يكون  الحرام الربا حالل. وربا حرام، ربا ربوان: الربا أن من سابًقا نقلته ما يتأكد وبهذا
 الثمن زيادة في يكون  الحالل والربا األجل، حلول بعد اآلجل البيع وفي القرض، في

 السَلم. بيع في الثمن رخص أو المبيع وزيادة النسيئة، بيع في الزمن ألجل
 أسلمتَ  إذا قال: أنه السَلم بيع في عنهما هللا رضي عباس ابن عن روي  ما هذا يؤيد قد

 تربح وال منه، أنقَص  ِعَوًضا فُخذْ  وإال فيه، أسلمتَ  ما أخذتَ  فإنْ  أجل، إلى شيءٍ  في
 منصور(. بن سعيد )سنن !مرتين

 له"، مساوًيا "ِعَوًضا يقول: أن منه أتوقع كنت منه"، أنقَص  "ِعَوًضا قال: لماذا أدري  ال
 ُخذْ  أي: منه، أنقص فقوله: التسليم. يوم السلعة ثمن حسب منه صأنق يقصد ربما لكن

 االستحقاق؛ بتاريخ السلعة ثمن من أنقص ِعَوًضا
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 قيمته من أنقص السابقة قيمته كانت ولو العقد، بتاريخ دفعته الذي ِعَوضك خذ أو
 اليوم. الحالية

 الربح ألن !مرتين ُتْربِ  ال األفضل: لعل مرتين"، تربح "ال قوله: الثاني واألمر أمر، هذا
 مقابل في المشروطة الزيادة أي: الربا، عن الكالم بصدد هنا ونحن الربا، عن يختلف
 بلفظ ال الربا، بلفظ عنهما هللا رضي عباس ابن عبارة تأتي أن أتوقع وكنت الزمن.
  وحرام! حالل ربوان: الربا قوله: عنه ُعرف وقد سيما ال الربح،
 (.7/152 والمراغي ،8/182 والقاسمي ،5/156 والسيوطي ،3/268 لماورديا )تفسير
 بهذا وظنوا عنه، رووا ممن بل عنهما، هللا رضي عباس ابن من يكن لم الخطأ ولعل

 ُمحسنون! أنهم اليوم، كالمصححين الُعدول،
 من تفسير، أحسن واالختصار الحسن في هذا لكان "،مرتين ُتْربِ  ال" الكالم: جاء لو
 أعلم. وهللا المضاعفة! األضعاف ربا في عمران، آل آلية القرآن، رجمانتُ 
 وهللا أعلم. 

*** 

  م2/12/2014 الثالثاء

 

 ( 130)آل عمران ال تأكلوا الربا أضعاًفا مضاعفة  ۞

 هل يعني جواز الربا إذا لم يكن أضعاًفا مضاعفة؟

 ما قاله المفسرون:
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سورة البقرة مرحلة الحقة بالنهي عن الربا كله نهي مرحلي عن الربا الفاحش، وفي  -
 )االفتراض هنا أن تحريم الربا كان على مراحل(.

حكاية واقع )ربا الجاهلية(، فال مفهوم لها، وليست قيًدا في النهي، والقصد التشنيع  -
على ربا الجاهلية، والمحّرم هو كّل ربا، ولو لم يكن أضعاًفا )االفتراض هنا أن تحريم 

 لم يكن على مراحل(.  الربا

 ما أراه أنا العبد الفقير:

 هناك حذف تقديره:

 ال تأكلوا الربا أضعاًفا مضاعفة في البيع اآلجل، ُكلوه مرة واحدة عند العقد.

 مزايا هذا التفسير:

 يغنينا عن التفسير المتكلف. -
 زمن.يشعرنا بأن هناك رًبا حالاَل، وهو الزيادة المشروطة في البيع اآلجل لقاء ال -
يفيدنا بأنه ال يجوز عند استحقاق الثمن )الدين( في البيع اآلجل أن نزيد فيه إذا  -

 عجز المشتري )المدين( عن الدفع.
نعم يجوز الربا إذا لم يكن أضعاًفا مضاعفة، في البيع اآلجل، أي: يجوز في البيع 

 ضاعفة.اآلجل لمرة واحدة، فإذا تعددت المرات دخل في النهي عن أكل األضعاف الم

 وال يجوز في القرض، ولو لمرة واحدة!
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لو جاز في القرض مّرة لجاز في البيع مّرات كلما تأخر المدين عن سداد الدين! 
 ولتضاعف الربا أضعاًفا مضاعفة. 

ومن شأن الربا التضاعف، ولو كان معدله قلياًل، ال سيما إذا كانت الفائدة مركبة )قائمة 
 :ريتشارد برايسنا أستحضر قول على المتوالية الهندسية(، وه

"لو ُوظف بنس واحد بفائدة مرّكبة، في السنة الميالدية األولى، ألصبحت قيمته، في 
مطلع العصر الرأسمالي، قيمة كرة ُمصمتة من الذهب، حجمها أضعاف حجم الكرة 

 األرضية"!

 :قصة العب الشطرنجكما أستحضر 

المربع األول من رقعة الشطرنج حّبة قمح واحدة قال له: إذا ربحُت أنا ضْع لي في 
، وهكذا بحيث 8حّبات، وفي الرابع  4فقط، وفي المربع الثاني حّبتين، وفي الثالث 

تضع في كل مربع ضعف ما وضعَت في المربع الذي قبلِه، حتى تنتهي من المربعات 
 مربًعا(. 64كّلها )

 ن قمح الدنيا ال يكفيه لهذا الغرض!خسر اللعبة، وتعّين عليه الوفاء بالشرط، فوجد أ

*** 

 2016آب  24

 (130)آل عمران ال تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة  ۞
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 كيف نفهم الربا في اإلسالم؟ ۞

قد يظن المسلم أن فهم الربا يتوقف على فهم القرض فحسب، حيث ال يجوز أن 
اإلسالم، بل ال  يلفهم الربا ف يباب القرض ال يكف يكون القرض بفائدة، فالفائدة ربا.

بد لفهمه بدقة من فهم األبواب الستة التالية مجتمعة: الَقرض، الِقراض، البيع اآلجل، 
 َضْع وَتعّجْل، السفتجة، ربا الَنسيئة. 

 ربا محرم .  يمقابل األجل ه يل زيادة مشروطة ف: كالَقرض -1

 : يجوز للمال أن يحصل على حصة من الربح. الِقراض -2

مقابل األجل جائزة: للزمن حصة من  ي: الزيادة المشروطة فالبيع اآلجل -3
 الثمن. 

البيع الزيادة للتأجيل، وأجاز  ي: أجاز جمهور الفقهاء فَضْع وَتعّجلْ  -4
 بعضهم الحطيطة )الوضيعة( للتعجيل. 

جائزة ولو كان فيها منفعة  يوه بلد آخر، يوفاء القرض ف ي: هالسفتجة -5
 للمقرض، بشرط أال تكون فيها مؤنة على المقترض. 

القرض ألنه  يبعد سنة جائز ف 100اليوم مقابل  100: ربا الَنسيئة -6
فالمعجل خير من المؤجل.  البيع ألنه معاوضة، يإحسان، وغير جائز ف

 )العدل(. المعاوضة القائمة على  ي)اإلحسان( ما ال يجوز ف يويجوز ف
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 (130)آل عمران  ال تأكلوا الربا أضعاًفا مضاعفة ۞

 لم يميز الشعراوي بين الربا والربح ۞

 .130( آل عمران يا أيَها الِذين آَمُنوا ال تأكلوا الربا أضَعاًفا ُمَضاَعفةً )
  قال الشعراوي:

نظام، ( هو كالم اقتصادي على أحدث مضاعفةً ( و)أضعافاً قوله سبحانه: )» 
فاألضعاف هي: الشيء الزائد بحيث إذا قارنته باألصل صار األصل ضعيفًا، فعندما 

وسيؤخذ عليها عشرون بالمائة كفائدة،  -على سبيل المثال -يكون أصل المال مائة 
فيصبح المجموع مائة وعشرين. إذن فالمائة والعشرون تجعل المائة ضعيفة، هذا هو 

 معنى )أضعاف(.
(؟ إننا سنجد أن المائة والعشرين ستصبح رأس مال جديدًا، مضاعفة)فماذا عن معنى 

وعندما تمر سنة ستأخذ فائدة على المائة وعلى العشرين أيضًا، إذن فاألضعاف 
ضوعفت أيضًا، وهذا ما يسمى بالربح المركب، وهل معنى هذا أننا نأكله بغير 

 عليه وسلم كان أضعاف مضاعفة؟! ال؛ ألن الواقع في عهد رسول هللا صلى هللا
 هكذا.

وقد يقول لك واحد: أنا أفهم القرآن وأن المنهي هو األضعاف المضاعفة، فإذا لم تكن 
أضعافًا مضاعفة فهل يصح أن تأخذ ربحًا بسيطًا يتمثل في نسبة فائدة على أصل 

وإْن تبتم فلكم رؤوُس أموالكم ال ): المال فقط؟ ولكن مثل هذا القائل نرده إلى قول هللا
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 .279( البقرة ْظِلُموَن َواَل ُتْظَلُمونَ تَ 
إن هذا القول الحكيم يوضح أن التوبة تقتضي أن يعود اإلنسان إلى حدود رأس ماله 

( فهي قد أضعافًا مضاعفةً وال يشوب ذلك ربح بسيط أو مركب. وعندما نجد كلمة )
 «.جاءت فقط لبيان الواقع الذي كان سائدًا في أيامها

*** 

 تعليق:
مل الشعراوي عبارة الربح البسيط والربح المركب. والصواب: الربا البسيط استع -

 والربا المركب، أو الفائدة البسيطة والفائدة المركبة.
فلم يمّيز بين الربا والربح، وهذا أمر مهم جًدا في الشريعة واالقتصاد. وقد سبق أن  -

 أفردته بمقالة خاصة.
ال يعرفها، وأن يترك ذلك ألهل كان يحسن أال يستعمل مصطلحات فنية  -

 االختصاص!
 وهللا أعلم.

*** 
  2015آب  27الخميس 

 

 (136-133 عمران )آل فاحشة فعلوا إذا والذين ۞
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 الذينَ  للُمتقيَن. أُِعّدْت  واألرُض  السمواتُ  َعرُضها وجّنةٍ  ربُكمْ  ِمن ٍ َمغفرة إلى وسارعوا)
 ُيِحب   وهللاُ  الّناسِ  عنِ  والعافينَ  الَغْيظَ  والكاظمينَ  والضّراءِ  السّراءِ  في ُينفقونَ 

 وَمن ِلُذنوِبهم فاستغفُروا هللاَ  ذكروا أنفَسهم َظلُموا أو فاحشةً  فعلوا إذا والذينَ  الُمحسنيَن.
وا ولم هللاُ  إال الذنوبَ  َيغِفرُ   ِمن َمغِفرة   َجزاؤهم أولئكَ  َيعلموَن. وهم فعُلوا ما على ُيِصر 
 عمران آل (العاملينَ  أجرُ  وِنعمَ  فيها خالدينَ  األنهارُ  تحِتها ِمن َتجري  وَجّنات   رّبهم

133-136.  

 فاحشة: فعلوا إذا والذين

 المفسرين: عند قوالن فيها

 للمتقين. صفة معطوفة،      -

 المتقين. غير هم أو المتقين، من درجة أدنى فئة هم مستأنفة،      -

  العلماء. عند أرجح يوالثان

 والكبائر: المعاصي ارتكاب إلى يدعو وال التوبة إلى يدعو هللا

 عليه(. )متفق عبده بتوبة يفرح هللا أن الصحيح في ثبت

 يفرح فمن منها، التوبة بغرض ولو والكبائر، المعاصي بارتكاب يفرح أن هللا ومعاذ
 الرحمن. وليس الشيطان، هو والكبائر المعاصي بارتكاب
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. َعُدو   لكم إّنهُ  الشيطانِ  ُخُطواتِ  تتبعوا وال) وءِ  يأمُركم إّنما ُمبين   البقرة (والَفحشاءِ  بالس 
169. 

 .28 األعراف (بالَفحشاءِ  َيأمرُ  ال هللاَ  إنّ  ُقلْ )

 اآلية في ليس فإنه المتقون، هم (فاحشةً  َفَعُلوا إذا والذينَ ) بقوله: المراد أن فرض وعلى
 بقصد حتى والكبائر، المعاصي ارتكاب على التشجيع منه يشتم معنى أيّ  غيرها وال

 غير أو لموتٍ  التوبة يستطيع ال ثم كبيرة، أو معصية اإلنسان يرتكب فقد منها. التوبة
 عدم على واإلصرار وقوعه، على والندم الذنب، عن اإلقالع التوبة شروط ومن ذلك.

 إليه. العودة

 في الراغبون  فيها يرى  ،موهمة عبارات كتابة في تبينالكا بعض وقع ربما ثم ومن
 هذه ترتكب التي المترفة األوساط في سيما ال الرتكابها! فسحة والكبائر المعاصي
 يفعل أن ُيحب من المسلمين فمن اإلسالم! باسم ترتكبها أن وتريد والكبائر، المعاصي

 على فأَتوا البحرَ  إسرائيلَ  ِبَبني وجاَوْزنا) اإلسالم. باسم والمنافقون، الكفار يفعله ما كل
 قوم   إنكم قالَ  آلهة   لهم كما إلًها لنا اجعلْ  ُموَسى يا قاُلوا لهم أصنام على َيعُكُفونَ  قوم

  .138 األعراف (َيعمُلونَ  كاُنوا ما وباطل   فيهِ  ُهمْ  ما ُمتّبر   هؤالءِ  إنّ  َتجهُلوَن.

 دخلوا لو حتى بذراع، وذراًعا بشبر، شبًرا قبَلكم كان َمن َسننَ  َلتركُبنّ  :الحديث وفي
 للمجاورة، ُكسرت لُجحر، صفة َخرب: البخاري(. !)صحيحلدخلتموه َخربٍ  َضبٍ  ُجحرَ 

  َخرًبا. أصلها:
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 فيستغفرون  ُيذنبون، بقوم ولجاء بكم، هللا لذهب ُتذنبوا لم لو صحيح: حديث في جاء نعم
 طول الحديث هذا يكتم عنه هللا رضي أيوب أبو وكان مسلم(. )صحيح لهم فيغفر هللا،

 حين به حّدث ثم المغفرة، على اتكاالً  بالذنوب الناس بعض تهاون  من خوًفا حياته،
 المنار(. في رضا رشيد )محمد للعلم كاتًما يكون  لئال الوفاة، حضرته

 يفهم كما وضعه، حسب كل الذنوب، في الوقوع شأنهم من البشر أن الحديث من يفهم
 يحب هللا أن منه يفهم وال ويتوب، يستغفر أن الذنب في وقع إذا المسلم على أن منه

 الرحمن. وليس الشيطان، هو هذا يحب فالذي الذنوب، ارتكاب للناس

***  

 المفسرين: أقوال

 الطبري:

 إذا والذين والضراء، السراء في المنفقين للمتقين، أعدت صفتها وصف التي الجنة إن
 ."المتقين" صفة من النعوت هذه وجميع فاحشة. فعلوا

***  

 القرطبي:

 ومنه، برحمته به فألحقهم األول الصنف دون  هم صنًفا، اآلية هذه في تعالى هللا كرذ 
 التوابون. هم فهؤالء
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*** 

 حيان: أبو

 بتلك الموصوفون  المتقون  وهم األعلى الصنف ذكر لما بالمغايرة. مشعر بالواو العطف
 باب من وليس وأقلع، وتاب المعاصي قارف ممن دونهم من ذكر الجميلة، األوصاف

 الموصوف. واتحاد الصفات عطف

  الحسن. عن ذلك روي  المتقين، نعت من وإنه الصفات، عطف من إنه وقيل:

***  

 الشوكاني:

 (.أولئك) وخبره مبتدأ هذا :جزاؤهم أولئك ... حشةفا فعلوا إذا والذين

 المتقين. على معطوف وقيل:

  
 التوابون. وهم بهم، ملحقين األول الصنف دون  صنف هم وهؤالء ،أولى واألول

***  

 المنار:

 سبعين اليوم في عاد وإن استغفر، َمنِ  أصرّ  ما حديث هنا يوردون  المفسرين رأيت
 .- عنه هللا رضي - بكر أبي عن والترمذي داود أبو رواه  ،ضعيف حديث وهو مرة،

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13948
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13948
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13948


 

154 
 

 ومنافاة التوبة في كافٍ  باللسان االستغفار أن ظاًنا به فيغترّ  يراه  من الجاهلين ومن
 شيًئا منها أصاب وكلما ،المعصية على فيتجرأ لآلية، كالمفسر الحديث وأن اإلصرار،

 ذلك أن واعتقد أكثر أو مائة عدّ  وربما مرات. أو مرة هللا" "أستغفر بكلمة: لسانه حّرك
 له! كفارة

 على كفارة. اللفظ كون  عن ال التوبة، عن عبارة الحديث في االستغفار أن والصواب
 !لضعفه فيه حجة ال أنه

*** 

 شور:عا ابن

 خلطوا المتقين من فريق هم بل الكاملين، المتقين غير فهم ،آخر فريق عطف كان إن
 سيًئا. وآخرَ  صالًحا عمالً 

 كمالهم، حال أوالً  ذكر بأن المتقين لحال آخر تفضيل فهو ،صفات عطف كان وإن
  نقائصهم. تداركهم حال بعده وذكر

*** 

       م27/2/2014 الخميس

 

 (135 عمران )آل يعلمون  وهم ۞
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 الذنوبَ  َيغِفرُ  وَمن لُذنوِبهم فاستغفُروا هللاَ  ذكُروا أنفَسهم ظَلُموا أو فاحشةً  َفعُلوا إذا والذينَ )

وا ولم هللاُ  إال  .135 عمران آل (َيعلمونَ  وهم فعُلوا ما على ُيِصر 
  

 أنفسهم: ظلموا أو

 الواو. بمعنى: أو:      -

 بها. أنفسهم وظلموا فاحشة فعلوا إذا :التقدير   

 آخر. بشيء أنفسهم ظلموا أو فاحشة فعلوا إذا :التقدير يكون  وربما      -

  

 لذنوبهم: فاستغفروا

 حيان(. )أبو لذنوبهم فاستغفروه :التقدير

 (.هللاُ  إال الذنوبَ  يغفرُ  وَمن) قوله: مع ليتالءم الضمير أضمر وربما

  

 هللا: إال الذنوبَ  َيغِفرُ  ومن

 اعتراضية. جملة

  

 َيعلمون: وهم

 اإلصرار. على يعاقب هللا أن      -

 عليهم. هللا تاب تابوا إن أنهم      -

 لهم. هللا غفر استغفروا إن أنهم      -
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 أذنبوا. قد أنهم      -

 الذنب. يغفر رًبا لهم أن      -

 التقدير: أن أرجح 

 اإلصرار. عاقبة يعلمون  وهم      -

 األول. التفسير من قريب وهذا    

 هللا. إال الذنوب يغفر أحد ال أن يعلمون  وهم      -

 أعلم. وهللا تقدم، ما لكل جامًعا المعنى يكون  وقد      -

*** 

 م9/1/2014 الخميس

 

 (136 عمران )آل العاملين أجر ونعم ۞
 أجرُ  وِنْعمَ  فيها خالدينَ  األنهارُ  تحِتها ِمن تجري  وجنَّات   ربِّهم ِمن َمغِفرة   جزاُؤُهم أولئكَ ) 

 .136 عمران آل (العاملينَ 
  

 يقل: لم

 أجرهم. األجر وِنعمَ       -

  أجرهم. وِنعمَ       -

 العاملين:
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 لها. العاملين

 للجنة. العاملين

 هلل. العاملين

 للمغفرة. العاملين

 والجنة(. )المغفرة لهما العاملين

 المطيعين.

  

 مشتقاته. من آخر بلفظ وال اللفظ بهذا ال سابق ذكر لهم يجر لم

***  

     م28/5/2014 األربعاء

 

 (137 عمران )آل سنن قبلكم من خلت قد ۞

 آل (الُمكّذبينَ  عاقبةُ  كانَ  كيفَ  فانُظروا األرضِ  في فِسيروا ُسنن   قبِلكم ِمن َخَلْت  قد) 
  .137 عمران

 ُسنن:

  قوانين.

 األرض: في فِسيروا

 العلم. طلب في ارحلوا
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  علمية. سياحة

 فانُظروا:

 بادت. وكيف سادت كيف األمم أحوال في وتأملوا وتفكروا وابحثوا فادرسوا

 السابقة. األمم في واالنهيار االزدهار أسباب

 التاريخ: علم

 :الرازي  قال

  «.السماع أثر من أقوى  أثًرا المتقدمين آثار لمشاهدة إن »

*** 

 :حيان أبو وقال

 من وهو التفكر، عن مجاز هنا السير وقيل: السماع. أثر من أقوى  أثر للمشاهدة إذ »
 هو قوم: وقال العين. نظر من هنا النظر الجمهور: وقال بالمحسوس. المعقول تشبيه
 «.بالفكر

 حوت ما نظرو  لالعتبار األرض؛ فجاج في السفر جواز على داللة اآلية هذه وفي »
 يفعله كما المعظمة، األماكن وزيارة الصالحين، وزيارة تعالى، هللا مخلوقات عجائب من

 العالم سير معرفة إلى سبيل ألنها المؤرخين؛ كتب في النظر وجواز المّلة، هذه سّياح
  «.الَمُثالث من عليهم جرى  وما
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 وعبرة. مثالً  تتخذ عقوبات أمثالهم، عقوبات المماثلة، العقوبات :المثالت

*** 

 :المنار في وقال 

 من علًما السنن هذه نجعل أن علينا يوجب سنًنا خلقه في له أن إلى إيانا هللا إرشاد إن
 على فيجب وجه. أكمل على والموعظة الهداية من فيها ما لنستديم المدونة، العلوم
 غير في فعلوا كما خلقه، في هللا سنن لها يبّينون  قوم فيها يكون  أن مجموعها في األمة

 بالتفصيل العلماء بينها وقد باإلجمال. القرآن إليها أرشد التي والفنون  العلوم من العلم هذا
 والفقه. واألصول كالتوحيد بإرشاده، عمالً 

 وقد كثيرة. مواضع في عليه نص والقرآن وأنفعها، العلوم أهم من تعالى هللا بسنن والعلم
 ومعرفة اجتالئها ألجل األرض في نسير أن أمرنا إذ األمم، أحوال من مأخذه على دلنا

 هذا غير يدونوا لم الصحابة فإن لها، الصحابة تدوين بعدم علينا يحتج وال حقيقتها.
 الفروع منها وفرعت والقواعد، األصول لها وضعت التي الشرعية العلوم من العلم

 والمسائل.

 من هللا بمراد وعالمين السنن بهذه مهتدين كانوا الصحابة كون  في أشك ال وإنني )قال(
 ومن منهم القريبة والشعوب العربية القبائل أحوال معرفة من لهم بما أنهم يعني ذكرها.

 االستنباط وقوة والحذق الذكاء من منحوا وبما وغيرها الحرب في واألخبار التجارب
 وسياستهم وفتوحاتهم محروبه في بها ويهتدون  تعالى، هللا سنن من المراد يفهمون  كانوا
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 من أنفع والعمل بالتجربة العلم من عليه كانوا وما قال: لذلك عليها؛ استولوا التي لألمم
 كلها. علومهم كانت وكذلك المحض، النظري  العلم

 وعلم األحكام علم تدوين إلى األمة معه احتاجت اختالًفا العصر حالة اختلفت ولما
 السنن علمتسميه أن ولك العلم، هذا تدوين إلى اأيًض  محتاجة كانت وغيرهما العقائد
 التسمية. في حرج فال شئت بما سمّ  الدينية. السياسة علم أو االجتماع علم أو اإللهية

***  

 :عاشور ابن وقال

 معرفة وهي األرض، في السير فائدة هفي ألن التاريخ علم أهمية على داللة اآلية في »
 حسي األرض في السير :عرفة ابن قال وفسادها. األمم صالح وأسباب األوائل، أخبار

 بأحوال العلم اظرللن يحصل بحيث التاريخ كتب في النظر هو والمعنوي  ومعنوي،
 األرض في بالسير يحصل ال ما العلم من به يحصل وقد العلم، من يقرب وما األمم،
   وقصوره. اإلنسان لعجز

 كانوا من المخاطبين في ألن الكتب مطالعة دون  األرض في بالسير هللا أمر وإنما
  «.عليه قّص  أو التاريخ قرأ من علم وتقّوي  علًما، يقرأ لم من تفيد المشاهدة وألن أميين،

*** 

       م6/1/2014 اإلثنين
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 (137 عمران )آل المكذبين عاقبة كان كيف فانظروا ۞

 يقل: لم

 كانت. كيف

 عاقبة: كان

 القرآن. جميع في وردت هكذا

 والتأنيث. التذكير فيه يجوز مجازي  مؤنث عاقبة:

 

 (139 عمران )آل تحزنوا وال تهنوا وال ۞
  
 القومَ  مسَّ  فقد قرح   َيْمَسْسكم إن ُمؤمنيَن. كنُتم إن األعَلونَ  وأنُتمُ  َتحَزُنوا وال َتِهنوا وال)

 .140-139 عمران آل (النَّاسِ  بينَ  ُنداوُلها األيامُ  وتلكَ  ِمثُلهُ  قرح  
  

 المناسبة:
 أُحد. معركة في المسلمين هزيمة

  
 تهنوا: وال
 الوهن؟ من

 الهوان! إلى يؤدي قد الوهن لكن الضعف. وهو
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 األعلون: وأنتم

 وال َتِهُنوا وال) مع: لتناقضت للحاضر كانت لو ألنها الحاضر، في ال المستقبل في
 (.َتحَزُنوا
 لكم. العاقبة

 «.النصر من المستقبل في سيكون  بما التبشير بها يراد » :المنار في قال
  

 مؤمنين: كنتم إن
 ضعيًفا يكون  فقد إيمانهم، يراجعوا أن فعليهم كذلك يكونوا لم إذا المؤمنين أن تفيد قد
 براء! منها الدين وخزعبالت، وحيل أهواء مجموعة يكون  أو
  

 قرح:
 جرح.

  
 ِمثُله: قرح   القومَ  مسَّ  فقد قرح   َيْمَسْسكم إن
هم فقد أُحد في قرح   يمَسْسكم إن  بدر. في قرح   مسَّ
  

 األيام:
 ين.مع زمن في السيادة لها أي: الفالنية، الدولة أيام هذه يقال:

  
 ُنداولها:
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 لهؤالء. وتارة لهؤالء تارة
 دول. األيام

 أحد! في وُهزمتم بدر في انتصرتم
 الغرور، يصيبه قد النصر في النصر. من يتعلمه ال ما الهزيمة من المؤمن يتعلم قد

 بالوهن الشعور واجتناب أفكاره، ومراجعة إيمانه فحص إلى هللا يدعوه الهزيمة وفي
 وصبره. شكره ليختبر والضّراء، السّراء بين المؤمن يقّلب وهللا والحزن. والهوان

***  
   م11/8/2013 األحد

 
  (140 عمران )آل آمنوا الذين هللاُ  وِليعلمَ  ۞

 أي: وليعلم هللا علم ظهور للناس، وإال فإن هللا عالم بالشيء قبل وقوعه.

 

 (140)آل عمران وهللا ال يحب الظالمين  ۞

 لم يقل:

 الظالمين.يبغض 

 

 (142 عمران )آل هللا يعلم ولّما ۞



 

164 
 

 عمران آل (الصابرينَ  وَيعلمَ  منكم جاهُدوا الذينَ  هللاُ  َيعلمِ  ولمَّا الجنَّةَ  تدُخلوا أن َحِسبُتم أم)
142.  

 النكتة:

 مرتين: ورد (يعلم) فعل:

 ويعلَم. يعلْم/

  منصوب. والثاني مجزوم، األول الفعل

 يقل: لم

 والصابرين. منكم المجاهدين هللا يعلم ولّما -

  صبروا. والذين منكم جاهدوا الذين هللا يعلم ولّما -

 حسبتم: أم

 مجاهدة غير من الجنة تدخلوا أن حسبتم أم تؤمرون  كما ذلك أن أفتعلمون  التقدير:
  وصبر.

 يعلم: ولّما

 الساكنين. اللتقاء بالكسر وُحّرك (،لّما) بـ مجزوم :يعلم

  بعُد. علمي لم يعلم: لّما
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 الصابرين: ويعلم

 الجمع(. )واو المعية واو الواو:

 )أن(. بإضمار منصوب يعلَم:

 اللبن. وتشربَ  السمك تأكلِ  ال نحو:

 مًعا. اللبنِ  وشربُ  السمكِ  أكلُ  يكن ال أي:

 بين الجمع منكم يتحقق لم أنه والحال الجنة، تدخلوا أن حسبتم أم اآلية: في التقدير
  والصبر؟ الجهاد

 قراءة: وفي 

 الصابرين. ويعلمِ 

 العطف. على مجزوم

***  

 المنار: في قال

 والبرهان، بالدليل مقرونة دعوى  عن عبارة به هللا علم بنفي ذلك نفي عن التعبير »
 منكم، يقع لمَّا الجنة دخول إلى وسيلة هما اللذين والصبر الجهاد من كالً  إن قال: كأنه
 األمة. شأن من يعدّ  صار بحيث أكثركم، أو مجموعكم من اآلن إلى يقع لم أي
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 فلم وسلم، عليه هللا صلى النبي مع ثبتوا الذين األفراد بعض من وقوعه ذلك ينافي فال
 ولكنه شيء، عليه يخفى ال الذي تعالى هللا َلعِلَمهُ  وقع لو إذ ينهزموا، ولم يخالفوا

 قطًعا. يتحقق لم فهو يعلمه لْم( )لّما لّما

 الجّنةَ  تدُخلوا أن حسبُتم أم) البقرة: آية في تعالى قوله الوجه هذا على اآلية تفسير ويؤيد
تهم قبِلكم ِمن َخَلوا الذينَ  َمثلُ  يأِتكم ولمَّا  الرسولُ  يقولَ  حتى وُزلزُلوا والضرَّاءُ  البأساءُ  مسَّ

 .214 البقرة »(قريب   هللاِ  نصرَ  إنَّ  أال هللاِ  نصرُ  متى معهُ  آمُنوا والذينَ 

***  

           م13/5/2014 الثالثاء

 

 (144 عمران )آل رسول إال محمد وما ۞
 أعقاِبكم على انقلبُتم ُقِتلَ  أو ماتَ  أفإن الر ُسلُ  قبِلهِ  ِمن َخلْت  قد رسول   إال ُمحّمد   وما)

 .144 عمران آل (الشاكرينَ  هللاُ  وسَيجزي  شيًئا هللاَ  َيُضرَّ  فلن عِقَبيهِ  على ينقلْب  وَمن
  

 النكتة:

 هللا! رسول وفاة بعد نزلت أنها إليه ُيخيَّل ربما اآلية هذه يقرأ من

  

 هللا. رسول موت يدي بين وإرهاًصا مقدمة كانت يةاآل هذه :القيم ابن قال

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=65&ID=211&idfrom=368&idto=373&bookid=65&startno=0#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=65&ID=211&idfrom=368&idto=373&bookid=65&startno=0#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=65&ID=211&idfrom=368&idto=373&bookid=65&startno=0#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=65&ID=211&idfrom=368&idto=373&bookid=65&startno=0#docu
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 وكان أحد، معركة في وسلم عليه هللا صلى هللا رسول بموت إشاعة على رًدا نزلت وقد
 قتل! ما نبًيا كان لو المنافقون: قال سّنه. وُكسر رأسه ُشجَّ  قد

 إليه انحازت حتى هللا، عبادَ  إليَّ  ويقول: ينادي وسلم عليه هللا صلى الرسول وجعل
 وأمهاتنا، بآبائنا فديناك هللا رسولَ  يا فقالوا: هزيمتهم، على فالَمهم أصحابه، من طائفة

  مدبرين! فوّلينا قلوبنا، على الرعب فاستولى قتِلَك، خبرُ  أتانا

 وسلم. عليه هللا صلى هللا لرسول الحقيقية الوفاة حين األثر عظيم اآلية لهذه كان

 :عمر فقال وسلم. عليه هللا صلى هللا رسول مات قد وهللا عنه: هللا رضي بكر أبو قال
 هللا! رسول مات ما

 محمًدا يعبد كان ومن يموت! ال حي هللا فإن هللا يعبد كان من وقال: بكر أبو فخطب
 اآلية. وتال مات، قد محمًدا فإن

 رسول يكون  أن يتمنى عمر كان اليوم! قبل اآلية هذه أقرأ لم كأني وقال: عمر فرجع
 موًتا! آخرهم وسلم عليه هللا صلى هللا

 بكر! أبي من إال يسمعوها لم الناس كأن قيل:

 إلى وهويتُ  رجالي ارتعشت حتى هللا رسول بموت سمعت إن ما قوله: عمر عن روي 
 األرض!

  

 خلت:

 مضت.

 ماتت.

  

 قراءة: في
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 رسل. قبله من خلت

  

 أعقابكم: على انقلبتم

 كفاًرا. ورجعتم دينكم عن ارتددتم

 المكان. إلى الرجوع االنقالب:

 منزله. إلى انقلب يقال:

 الرْجل. مؤّخرة وهو عقب، جمع األعقاب:

 الوراء. إلى الرجوع هنا: المراد

وكم كفُروا الذينَ  ُتطيعوا إن)  .149 عمران آل (خاسرينَ  فتنقلبوا أعقاِبُكم على َيرد 

  

 الشاكرين:

 باإلسالم. عليهم هللا نعمةَ 

    يقل: لم

 الصابرين.

 اإلسالم. نعمة على هلل والشاكرين الرسول، وفاة على الصابرين

 الصابرين. على الشاكرين تغليب تمَّ 

  

 هللا: رسول بعد الناس

 فرق: ثالث الناس صار وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قبض لّما

 ما على قاِتلوا وسلم؟ عليه هللا صلى هللا رسول بعد بالحياة نصنع ما قالت: فرقة      -
 النضر. بن أنس منهم: قتلوا، حتى فقاتلوا عليه، قاتل
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 عّمنا. وبنو قومنا فإنهم بأيدينا، إليهم نلقي قالوا: وفرقة      -

 قتل! ما نبًيا محمد كان فلو األول، دينكم إلى ارجعوا وقالوا: النفاق أظهرت وفرقة      -
  حيان(. )أبو

 هللا! شريعة وبقيت وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مات
*** 

     م25/4/2014 الجمعة

 

 (146 عمران )آل نبيّ  من وكأيِّن ۞
 َضُعُفوا وما هللاِ  سبيلِ  في أصاَبهم ِلما وَهنوا َفما كثير   ِرّبّيونَ  مَعهُ  قاتلَ  نبيّ  ِمن وكأيِّن) 

  .146 عمران آل (الصابرينَ  ُيِحب   وهللاُ  استكاُنوا وما

 كأيِّن:

 كم.

 االستفهامية. أيّ  + التشبيه كاف

  االستفهام. ال التكثير المقصود:

 رّبّيون:

 ألوف -

 جموع. جماعات، -

  ربانيون. -

 يقل: لم

 كثيرون.
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 .1 النساء (كثيًرا رجاالً  منهما وبثَّ )

 .109 البقرة (الكتابِ  أهلِ  ِمن كثير   ودَّ )

 .26 األنفال (قليل   أنُتم إذ واذكروا)

  .43 األنفال (َلفِشلُتم كثيًرا أراكهم ولو قليالً  مناِمكَ  في هللاُ  ُيريَكهمُ )

 يقل: لم

 ُيحّبهم. وهللا

 الصابرين. يحب وهللا صبروا بل :التقدير

***  

  م14/5/2014 األربعاء
 

 (148 عمران )آل اآلخرة ثوابِ  وُحسنَ  الدنيا ثوابَ  هللاُ  فآتاهمُ  ۞
 يقل: لم

 اآلخرة. وثواب
 ثواب: حسن

 الحسن. الثواب
 األحسن. أو

 الدنيا. ثواب من أحسن
 

 (153 عمران )آل بغمّ  غًما فأثابكم ۞
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 لكيال بغمّ  غًما فأثابُكم ُأخراكم في يدعوُكم والرسولُ  أَحدٍ  على تلوونَ  وال ُتصِعُدونَ  إذ) 
  .153 عمران آل (َتعمُلونَ  بما خبير   وهللاُ  أصابُكم ما وال فاتُكم ما على َتحزُنوا

 قراءة: في

  َتصَعُدون.

 ُتصعدون:

 األعلى. إلى َتصعدون       -

  األرض. بمعنى: الصعيد من األرض. في تمشون       -

 تلوون: وال

  هرًبا. بعض إلى بعُضكم يلتفتُ  وال

 أخراكم:

 آخر. مؤنث أخرى:

  الناس. وُأخريات الناس، وُأخرى  الناس، وأَخرةَ  الناس، آخرَ  فالن جاء

 أخراكم: في يدعوكم والرسول

  !هللا عباد إليّ  قائاًل: العودة وإلى الفرار ترك إلى يدعوكم ظهوركم وراء خّلفتموه

 فأثابكم:

 فجازاكم.

      التهكم. سبيل على فعاقبكم،

    بغّم: غًما

 بغّم. متصالً  غًما غّم(. مع غًما غّم، فوق  )غًما غمّ  على غًما      -

 بابها. على بغّم. غًما      -

 غّم: على غًما
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 وسلم. عليه هللا صلى النبي بقتل اإلرجاف الثاني والغمّ  والجراح، القتل األول الغمّ       -

 والهزيمة. القتل من أصابهم ما الثاني والغمّ  والغنيمة، النصر من فاتهم ما األول الغمّ       -

 الصواب بل غمَّْين، ههنا إن يقال أن المعنى، هذا على هنا، الصواب من أرى  ال :أقول
 كثيرة! غموم أنها

 
 بغّم: غًما

 بدر. يوم المشركين غمّ  الثاني والغمّ  ،أحد يوم غّمهم األول الغمّ       -

 منهم. أصيب بمن هللا غّمهم الثاني والغمّ  إياه، بمخالفتهم النبي غّموا األول الغمّ       -

 األصناف حديث في بالذهب الذهب وسلم: عليه هللا صلى كقوله الِعَوض، باء الباء
 الستة.

  اآلخر. مقابل أحدهما غّمان: هناك نعم المعنى هذا على :أقول

    أصابكم: وما فاتكم ما على

 الهزيمة! من أصابكم وما الغنيمة من فاتكم ما

 فيذهب المصائب، نزول لتعتادوا الهزيمة عن نشأ الذي بالغمّ  أصابكم المعنى قيل:
 عاشور(. )ابن النوائب عند والجزع الهلع عنكم

***  

 الهزيمة: سبب

 مهما يغادروها وال أماكنهم في يبقوا أن الرماة من وسلم عليه هللا صلى النبي طلب
 فانكشف الغنيمة! طلب إلى وُهرعوا هللا رسول خالفوا بالغنائم سمعوا مال لكنهم حصل،

 وُهزموا! المسلمون 
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 فال غنمنا قد رأيتمونا وإن تنُصرونا! فال ُنقتلُ  رأيتمونا فإن ُظهوَرنا، احُموا لهم: قال 
 ُتشاركونا. فال َتشَركونا: فال أحمد(. )مسند َتشَركونا!

***  

 م18/4/2014 الجمعة

 

 (154)آل عمران يظّنون باهلِل غيَر الحّق ظنَّ الجاهلية  ۞

 التقدير:

 ظًنا غيَر الحق ظنَّ الجاهلية.

 ظًنا:

 مفعول مطلق محذوف.

 غير:

 صفة للمفعول المحذوف.

:  ظنَّ

 بدل.
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 (154)آل عمران وهللُا عليم  بذاِت الصدور  ۞

 لم يقل:

 بما في الصدور.

 (156)آل عمران أو كانوا ُغّزى  ۞

 غّزى:

 في حالة غزو.

 ُغّزى: ُغزاة.

 

 (159 عمران )آل لهم لنت هللا من رحمة فبما ۞

 يقل: لم 

  فبرحمة.

 إعراب:

 :فبما

 زائدة. :ما
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  بالباء. مجرورة :رحمة

 زائدة؟ هي هل )ما(:

 والترخص. والتسامح التجّوز سبيل على ربما اإلعراب، أهل عند زائدة هي

 والبالغة. والفصاحة البيان أهل عند يختلف األمر لكن

 )فبرحمة(. من: أجمل (رحمة فبما) فقوله:

 إيديولوجي. تحّكم موقف عن أو تقليد عن أقوله وال بهذا، أشعر هنا وأنا

 وبين: بينها فرًقا فيها أجد ال ،96 يوسف (البشيرُ  جاء أنْ  فلّما) آخر: موضع في لكن
 ومطابًقا صحيًحا يكون  أو وبالغتي، ذوقي في لنقص هذا يكون  وقد لبشير"،ا جاء "فلّما
 أعلم. وهللا اإلعراب، ألهل

 نرفضها! فال صحيحة، أنها اللغة في يثبت أن ألجل ذكرها هللا ولعل

 الدوام! على )أْن(، دون: من )فلّما( استعمال آلثرت القرآن في أْن( )فلّما ترد: لم ولو

 تارة: وُحذفت تارة ُأثبتت أنها نجد أخرى  مواضع وفي

 .33 العنكبوت سورة (ُرُسُلنا جاءْت  أنْ  ولّما)

 .77 هود سورة (ُرُسُلنا جاءْت  ولّما)

  .74 هود (الروعُ  إبراهيمَ  عن ذهبَ  فلّما)
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 استفهامية؟ تكون  أن يمكن )ما( هل

 أن الشوكاني رفض وأعجبني وافقه! كيف حيان أبي من وتعجبتُ  الرازي، رّجح هكذا
  استفهامية. تكون 

 التأكيد؟ تفيد )ما( هل

 شك. عندي

 َيكفينا أبلغ بأنها القول لكن زائدة، بأنها القول ثقل من للتخفيف بالتأكيد قالوا ربما
 أعلم. وهللا وُيغنينا،

***  

 المفسرين: أقوال

 نفسه، من القارئ  يتضايق ال لكي ذلك وأقول غموض، فيه أقوالهم في جاء ما بعض
 اللغو! من وليس العلم، من هو الغموض وذكر العلماء. هؤالء كالم يقرأ وهو

 الطبري:

 بينتُ  وقد صلة. (:ماو) هللا، من فبرحمة (،هللا من رحمة فبما) بقوله: ثناؤه جل يعني »
 فما بعوضةً  ما مثالً  يضربَ  أن يستحيي ال هللا إنّ ) قوله: في الكالم في دخولها وجه

 فبما) قال: كما والنكرة، المعرفة في صلة (ما) تجعل: والعرب .26 البقرة سورة (فوَقها

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=3&ayano=159#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=3&ayano=159#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=3&ayano=159#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=3&ayano=159#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=3&ayano=159#docu


 

177 
 

 ميثاَقهم. فبنقِضهم والمعنى: ،13 المائدة وسورة 155 النساء سورة (ميثاَقهم نقِضهم
 المعرفة. في وهذا

 قليل. عن والمعنى: ،40 المؤمنون  سورة (نادمين َلُيصبُحنّ  قليلٍ  عّما) النكرة: في وقال
 الصلة، وجه على أحياًنا بعدها ما فيرفع صلة، مذهب في وهي اسًما جعلت وربما

  الشاعر: قال كما قبلها، ما الصلة إتباع على ويخفض
 إيانا محمد النبيّ  حبّ             غيرنا من على فضالً  بنا فكفى          

 فذلك فأعربْته. "من"، أتبعت خفضت وإنْ  "هو"، بإضمار: رفعت صلة غير جعلت إذا
  النكرات. مع وصفنا ما على حكمه

 نقِضهم فبما) قيل: كما اإلتباع، الكالم من الفصيح كان معرفة، الصلة كانت إذا افأم
 «.العربية في جائز والرفع (،ميثاَقهم

*** 
 الرازي:

 في ومثله زائدة، صلة (هللا ِمنَ  رحمةٍ  فبما) قوله: في (ما) أن إلى األكثرون  ذهب »
 فبما)11 ص (هنالك ما جند  ) و [40 المؤمنون  (قليل عّما) كقوله: كثير، القرآن

 الكالم في تزيد قد والعرب قالوا: 12 العنكبوت (اهمخطاي من) 155 النساء (نقِضهم
 فلما أراد: ،96 يوسف (البشير جاءَ  أن فلّما) تعالى: قال عنه، يستغنى ما على للتأكيد
 الحاكمين أحكم كالم في الضائع المهمل اللفظ دخول المحققون: وقال بأْن، فأكد جاء،
 هللا من رحمةٍ  فبأيّ  تقديره: للتعجب، استفهاًما (ما) تكون: أن يجوز وهاهنا جائر، غير
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 القول، في تغليًظا ألبتة، أظهر ما إنه ثم عظيمة كانت لّما جنايتهم ألن وذلك لهم، لنتَ 
 ذلك فكان إلهي، وتسديد ربانيّ  بتأييد إال يتأتى ال هذا أن علموا الكالم، في خشونة وال

 لهم، لنت هللا من رحمة فبأي فقيل: والتسديد، التأييد ذلك كمال من التعجب موضع
 «.عندي األصوب هو وهذا

*** 
 القرطبي:

 وليست (،ميثاَقهم نقِضهم فبما) كقوله: فبرحمة. أي: التوكيد، معنى فيها صلة (:ما»)
 عملها. زال حيث من الزيادة معنى سيبويه عليها أطلق وإنما ،اإلطالق على بزائدة

 «.منها بدل (:رحمة) بالباء. جرّ  موضع في نكرة (:ما) كيسان: ابن

***  

 كثير: ابن

 (:ماو) لهم. لنتَ  هللا من فبرحمة يقول: (لهم لنتَ  هللاِ  ِمنَ  رحمةٍ  فبما) قتادة: قال »
 ،155 النساء(ميثاَقهم نقِضهم فبما) ه:كقول بالمعرفة تصلها والعرب زائدة(، )أي: صلة

 رحمةٍ  فبما) قال: هاهنا وهكذا ،40 المؤمنون  (قليل عّما) كقوله: وبالنكرة ،13 والمائدة
 «.هللا من برحمة أي: (لهم لنتَ  هللا ِمنَ 

***  

 حيان: أبو
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 شيء مجروراتها وبين والكاف، ومن وعن الباء بين وزيادتها للتأكيد، زائدة هنا (:ما»)
 تامة، نكرة أنها إلى الناس بعض وذهب العربية. علم في مقّرر اللسان، في معروف

 فقال: التوضيح، سبيل على أبدل ثم أبهم، فبشيء قيل: كأنه منها. بدل (رحمةو)
 .زائدة أنها عليها اإلطالق من يفر هذا قائل وكأن (.رحمة)

 في الوضع المهمل اللفظ دخول المحققون: قال :الرازي  قال .استفهامية هنا (ما) وقيل:
 تقديره: للتعجب، استفهامية (ما) تكون  أن يجوز وهنا جائز، غير الحاكمين أحكم كالم
 «.لهم لنتَ  هللا من رحمة فبأي

***  

 الشوكاني:

 وغيره. سيبويه قاله للتأكيد، مزيدة (هللا من رحمة فبما) قوله: في (:ما»)

 أولى واألول منها، بدل (:رحمةو) بالباء، جر موضع في نكرة إنها كيسان: ابن وقال
 ،13 والمائدة ،155  النساء (ميثاَقهم نقِضهم فبما) تعالى: قوله ومثله العربية. بقواعد
 (رحمة) وتنوين القصر، إلفادة عليه وقّدم (،لهم لنتَ ) بقوله: متعلق والمجرور والجار

 منه. العظيمة الرحمة بسبب إال كان ما لهم لينه أن والمعنى: للتعظيم،

 التعجيب معنى وفيه لهم؟ لنتَ  هللا من رحمة فبأي والمعنى: ،استفهامية (ما) إن: وقيل:
 «.هللا من رحمة فبمَ  وقيل: (،ما) من: األلف لحذف كذلك كان ولو ،بعيد وهو

 أقول:
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 الرحمة؟ وليست: رحمة، هي لماذا أي: رحمة، تنكير يريد: لعله رحمة( )تنوين قوله:

 محّله. في رفض هو أبوحيان، وتبعه الرازي، زعم كما استفهامية، )ما( تكون  أن ورفضه
 صحيح. وهذا األلف، محذوفة فبم، لجاءت: استفهامية كانت لو قال:

 بالمصحف العبرة وليست بالقرآن فالعبرة القرآن، في حّجة ليس اإلمالء إن يقال: قد لكن
 توقيفي. أمر المصحف إمالء أن أبًدا أرى  ال هذا. بيان لي سبق وقد المصحف. وإمالء

***  

 عاشور: ابن

 التقديم كون  بزيادة فتعين القصر، من فيها بما الجملة لتأكيد الجرّ  باء بعد (ما) زيدت »
 «.الكشاف في عليه ونّبه االهتمام، لمجرد ال للحصر،

***  
  2015 أيار 3 األحد

 

 (159 عمران )آل األمر في وشاورهم ۞

 الديمقراطية. غير الشورى 

 اإلسالم. في مهمة أمور ثالثة واالستخارة واالستشارة التفكير

 اإلدارة. مستويات جميع على الشورى  تطبيق يجب
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 الشورى. سورة سميت سورة نزلت ألهميتها

 أولى. باب من البشر من فغيره بالشورى، امأمورً  وسلم عليه هللا صلى النبي كان وإذا

 (161 عمران )آل َيُغلّ  أن لنبيّ  كان وما ۞

 َيغّل؟ النبي هل

 غيره. المراد

 أولى. باب من وغيره

 الناس. بعض اتهمه ربما

 

 (162 عمران )آل هللا ِمنَ  بسَخط باء كَمن هللا ِرضوانَ  اتبع أفَمنِ  ۞

 بدهي. جوابه السؤال بقال: قد

 هللا. رضوان يتبعون  ال فأكثرهم الناس. لسلوك بالنسبة كذلك ليس لكنه

 السخط. خسارة تجنب + الرضوان ربح مرتين: ربح فقد الرضوان حقق من

 السخط. كلفة + الرضوان فوات كلفة مرتين: خسر فقد السخط في دخل ومن

 أعلم. وهللا
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 (164 عمران )آل ُمبينٍ  ضاللٍ  َلفي قبلُ  ِمن كانوا وإنْ  ۞

 وإن:

 وإّنهم.

 )المشّددة(. الثقيلة من مخففة إْن:

 

 (166)آل عمران بكم يوم التقى الجمعان فبإذن هللا وِليعلَم المؤمنين اوما أص ۞

 وليعلم المؤمنين:

 وليعلم هللا المؤمنين.

 .أي: ليعلم هللا المؤمنين علَم ظهوٍر للناس، وإال فإن هللا يعلم الشيء قبل وقوعه

 

)آل عمران يستبشرون بنعمٍة ِمَن هللِا وفضٍل وأّن هللَا ال ُيضيع أجَر المؤمنين  ۞
171) 

 لم يقل:

 وأن هللا ال يضيع أجرهم.

 أي: هم مؤمنون وهللا ال يضيع أجر المؤمنين.
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 ( 175)آل عمران فال تخافوهم وخافون  ۞

 : وخافوني.في قراءة

 على األصل.

 

 (178)آل عمران  ألنفسهم ملي لهم خير  الذين كفروا أنما نُ  وال يحسبنّ  ۞

 أّنما:

 أّن ما.

 

 (179)آل عمران ما كان هللُا ليذَر المؤمنين على ما أنتم عليه  ۞

 لم يقل:

 ليذركم على ما أنتم عليه. -
 ما كان هللا ليذركم أيها المؤمنون. -

 وقيل: الخطاب للكفار.
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 أيها الكفار.والتقدير: على ما أنتم عليه 

 

 (180)آل عمران وال يحسبّن الذين يبخلون بما آتاهم هللُا ِمن فضِله هو خيًرا لهم  ۞

 لم يقل:

 هو خير لهم.

 خيًرا:

 مفعول به ثان.

 والمفعول األول: هو )أي البخل(.

 

 (182)آل عمران سنكتب ما قالوا وقتَلهم األنبياء بغير حق  ۞

 وقتلهم:

 مفعول به معطوف.

 : سنكتب قولهم وقتلهم.التقدير
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 (182)آل عمران وما ربك بظالم للعبيد  ۞
، والحج 51ورد قريب منه في ســــورة األنفال ، و 182هذا ما ورد في ســــورة آل عمران 

 . 29، و ق 46، وُفصلت 10
تنفي أن  . واآلية هنا" من صـــــــــــيغ المبالغة، أي كثير الظلمظالمويالحظ هنا أن لفظ "

إن هللا ال معنى ذلك أنه ظالم؟ معاذ هللا. قال تعالى: ) ، فهليكون هللا تعالى ظالًما
 . 44( يونس  ال يظلم الناس شيًئاإن هللا. وقال أيًضا: )40( النساء يظلم مثـقال ذرة

 
أنه ال يظلم كثيًرا، ويظلم . فيفهم منه الم، أي ليس بكثير الظلم: زيد ليس بظأنت تقول

ت: زيد ليس بظالم، النتفى عنه الظلم من أصـــــــــــــله، فهو ليس . ولو قلقلياًل أو أحياًنا
 . ظالًما، فضاًل عن أن يكون ظالًما

 
رت المفســـــرين والعلماء، فبعضـــــهم ســـــكت عنها، ولم يأت على ذكرها هذه المســـــألة حيّ 

أكثر من رأيته . ولعل ذكر فيها أقوااًل قليلة أو كثيرة، و ض لها، وبعضــهم تعرّ وتفســيرها
(. فذكر فيها 513-2/511رهان في علوم القرآن في البا هو الزركشـــــــــي )توســـــــــع فيه

قصــــــــــــــد بها ال يراد بها المبالغة أو التكثير. ومنها أنه: ". منها أنه أحد عشـــــــــــــر قوالً 
 ". ثمة ظالًما للعبيد من والة الجورالتعريض بأّن 

ا تفســـــــير الرازي  ، 3/515المصـــــــون ، والدر 3/456 ، وتفســـــــير أبي حيان9/120)انظر أيضـــــــً
 .(310-4/309، والقاسمي 4/266والمنار 

 
ندما يرتكب ذنًبا فإنه يظلم نفســـــــــــــه، فيعاقبه هللا على ذنبه، وإني أرى أن اإلنســـــــــــــان ع

أي مقابلة ظلم العباد بظلم  ،بمقابلة الظلم بالظلم، بدون زيادة. وهذا من باب المشــاكلة
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نى أنه يكشــف ظلمهم، ويعاقبهم عليه. قال تعالى: بل بمع، هللا، ال بمعنى أن هللا يظلم
ومثــل هــذا قولــه تعــالى:  .33( النحــل هللا ولكن كــانوا أنفســـــــــــــهم يظلمون ومــا ظلمهم )
 ، بلعني أن هللا يمكر كما يمكر الناس. فهذا ال ي54( آل عمران ومكروا ومكر هللا)

ى باللفظين متشـــــاكلين، . فأترهم، ويعاقبهم على مكيعني أن هللا يكشـــــف مكر الماكرين
ى هو مقابلة . فالمعنناقصــــــة، وبالمعنى تامة. فالمشــــــاكلة باللفظ واحدأي على شــــــكل 

، وهي أن نقطة اختالف ، ولكن المعنى يتضـــــــــــــمنفاللفظ واحد. مكرهم بالعقوبة عليه
ن مكر هللا عقوبــة على مكر ، وهي أنقطــة اتفــاق، و هللا مختلف عن مكر العبــاد مكر

 . العباد
 

ا أن قانون  الجزاء اإللهي هو مضـــــــــــــاعفة الحســـــــــــــنات، وعدم علينا أن نالحظ أيضـــــــــــــً
ال ، إال أنه بالمقابل ي مع أن هللا تعالى يضـــــــــــــاعف الثواب، أمضـــــــــــــاعفة الســـــــــــــيئات

ا: 40( النســـاء وإن تُك حســـنة يضـــاعفها يضـــاعف العقاب. قال تعالى: ) . وقال أيضـــً
هذا في الحســــــــــــنات، أما في . 160( األنعام من جاء بالحســــــــــــنة فله عشــــــــــــر أمثالها)

وقال . 40( غافر من عمل ســـــــــــــيئة فال يجزى إال مثلهاالســـــــــــــيئات فإنه تعالى قال: )
 .  40( الشورى مثلها وجزاء سيئٍة سيئة   أيًضا: )
 

عاقبهم على ظلمهم بمثله، دون ، هم بســــــيئة، أي إذا ظلم العباُد أنفســــــَ فاهلل ليس بظالم
الضــــــد من ذلك تماًما: إنه كثير العدل، بل بل هو على ، مضــــــاعفة. فاهلل ليس بظالم

بما وما أصابكم من مصيبة ف). قال تعالى: كثير اإلحسان. وربما غفر بعض السيئات
 . 34ا اآلية ، وانظر السورة نفسه30( الشورى كسبت أيديكم ويعفو عن كثير
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كما  ،بمنزلة لفظ: "ظالم"" في معناه ظالمهذا التفســـــــــــير أنه لم يجعل لفظ : "من مزايا 
تجنا في هذا . وقد احبل بقي على أصله، من حيث إنه صيغة مبالغة، ادعى بعضهم

، وهما مســــــتمّدان مباشــــــرة من التفســــــير إلى معرفة "المشــــــاكلة" و"قانون الجزاء اإللهي"
ســــــــير من باب تفســــــــير القرآن بالقرآن، مع مراعاة الوضــــــــوح، . فصــــــــار هذا التفالقرآن

 . لرجوع إلى آراء العلماء، واإلحالة على كتاباتهمواالختصار، والبعد عن التكلف، وا
 

، ولكنه بالمقابل ال يبالغ هللا يبالغ في الحســـنات ويضـــاعفها والخالصـــة فإن المعنى أن
ومن هنا . بأن يعاقب على الســــيئة بمثلها فقط، إنما يكتفي اعفهافي الســــيئات وال يضــــ

كثير العفو، كثير العدل، كثير فإنه ليس بظالم، بل إنه تعالى على العكس من ذلك: 
 ، وهللا أعلم.اإلحسان

 
*** 

 جدة في: 
                 هـ 14/1/1424
 م17/3/2003

 

 (182)آل عمران ظالم للعبيد وأن ربك ليس ب ۞

 قارن تفسير الشعراوي  ۞
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 (: صيغة مبالغة من )ظالم(.ظالم) 
 .ليس بظالم

 هل يعني أنه ظالم؟
 المشاكلة.نعم، ولكن على سبيل 

 يعني أنه يظلم من ظلم.
 أي: يعاقب من ظلم بقدر ظلمه.

 وال يزيد في العقوبة على ذلك.
 ولو زاد لكان ظالًما، وهو ليس ظالًما.

 قارن تفسير الشعرواي من حيث:
 االبتكار. -
 الوضوح. -
 الصحة. -
 البعد عن الحشو واللف والدوران. -

*** 
  2015آب  25الثالثاء 

 

 (182آل عمران ) وأّن هللا ليس بظاّلم للعبيد ۞
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 !ظلم المستشرقين الشعراوي في تفسير ظاّلم ۞
 :يقول الشعراوي 

  :هنا وقفة لخصوم اإلسالم من المستشرقين، هم يقولون: هللا يقول في قرآنكم
 .182( آل عمران وأّن هللا ليس بظاّلم للعبيد)

ينفي المبالغة في الظلم، وال ينفي الظلم، فالذي ينفي الظلم هو أن يقول: وما ربك 
 .بظالم للعبيد

 !وطبًعا بيقولوا كدة ألنهم ال يفقهون شىء في اللغة العربية
 .(لم أصحح الكالم ألنه قاله بالعامّية شفهًيا)

*** 
 :تعليق

 !كالم الشعراوي فيه ظلم للمستشرقين
مكن أن يطرح هذا السؤال، سواء كان مسلًما أو غير مسلم، ما دام كل من يقرأ اآلية ي

يعرف مبادئ اللغة العربية! فما كان من المناسب استنكار التساؤل أو السؤال بهذه 
 !الطريقة غير العلمية، وغير المنهجية، وغير المقبولة

 .وهللا أعلم

*** 
  2015آب  22السبت 
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 (182)آل عمران وأّن هللا ليس بظاّلم للعبيد  ۞

 !ما قاله الوزير في تفسيره

 :ما قاله وزير األوقاف محمد عبد الستار السيد

ظاّلم: صيغة مبالغة من ظالم، فمن الممكن أن يقول المشّككون: أنت نفيَت عنه أنه ”
بيد(، وليس للعبد، أي ظاّلم، ولم تنِف أنه ظالم، والعياذ باهلل، لكنه قال بعد: ظاّلم )للع

هذا عبد وهذا عبد وهذا عبد، فصيغة المبالغة جاءت لتشمل كل هؤالء العبيد على وجه 
األرض! فأنت عندما تتصدى لتفسير القرآن الكريم يجب أن تكون عالًما بأسرار اللغة 

  .“العربية التي نزل القرآن بها

 :تعليق

سيما وأن )ظاّلم( جاءت منفية: ليس كالم الوزير من باب أّي كالم، ال وجه له، ال 
  .بظاّلم

  :وقوله مستمّد من فاضل السامرائي من دون إحالة

  .“إذا كثر المظلومون نأتي بصيغة المبالغة ظاّلًما”

 :ومستمّد كذلك من الشيخ الشعراوي، أيًضا من دون إحالة
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مبالغة، والمبالغة مرة تكون في (، وهي هنا صيغة َلْيَس ِبَظالٍَّم لِّْلَعِبيدِ لقد قال الحق: )”
قوة الحدث وإن لم يتكرر، ومرة تكون في المبالغة في تكرار الحدث، واإلنسان حين 
يظلم ظلًما بّيًنا مبالًغا فيه يقال عنه: إنه ظالَّم؛ ألنه بالغ في الظلم، فإذا لم يبالغ في 

ظالًَّما، نظًرا لتعدد الظلم وكان ظلًما بسيطًا، ولكنه شمل عدًدا كبيًرا من الناس يكون 
  .المظلومين

(؛ ولم يقل: ليس بظالَّم للعبد، َليَس ِبَظاّلٍم للعبيدوما دام الحق سبحانه وتعالى قال: )
وبما أن الظلم يتناسب مع القدرة. نجد مثالً قدرة الحاكم على الظلم أكبر من قدرة محدود 

سبحانه وتعالى مع كل واحد النفوذ؛ وهذه أكبر من قدرة الشخص العادي، فلو كان هللا 
من عباده ظالًما، ولو مثقال ذّرة، لقيل: ظالَّم. وقد أراد هللا سبحانه وتعالى بهذه اآلية 
الكريمة أن يخبرنا أنه ال يظلم أحًدا، ولو مثقال ذّرة، إذن فهو ليس بظالَّم للعبيد؛ ألنه 

عباد! ولكن حتى هذه لو ظلم كل عبد من عباده ذّرة لكانت كمية الظلم هائلة لكثرة ال
 .“الذّرة من الظلم ال تحدث من هللا سبحانه؛ ألّن هللا ليس بظالَّم للعبيد

 :التفسير الصحيح

 .من دون لّف وال دوران

 .وباختصار من دون حشو

 .ظاّلم: صيغة مبالغة من ظالم
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 هل هللا سبحانه وتعالى ظالم؟

 .نعم، ولكن على سبيل المشاكلة

 .يظلم من ظلم

 .يزيد على ذلكال 

 !عبارة صحيحة، بخالف ما زعمه بعض الكاتبين“ اللهّم اظلْم من ظلمني”وعبارة: 

 .هذا وهللا أعلم بالصواب

وقد سبق أن تعرضُت لهذه المسألة مراًرا، وانتقدت فيها تفسير السامرائي والشعراوي، 
 ت السابقةولكن الوزير لم يطلع على شيء من هذا، ألنه لم يبين في تفسيره الدراسا

 أصاًل، ال في سوريا وال في غيرها!  

*** 

 :الثالثاء

 هـ1439ذو الحجة  17

 م2018آب  28

 

 (187 عمران )آل تكتمونه وال للناس لتبيننه ۞



 

193 
 

 .187 عمران آل (تكُتُموَنهُ  وال للنَّاسِ  َلُتَبّيُننَّهُ  الكتابَ  أوُتوا الذينَ  ميثاقَ  هللاُ  أخذَ  وإذ) 
  
 ال وَمن صحيًحا، نطًقا (لتبيننه) بكلمة: ينطق أن يستطيع ال َمن العربية يعرف ال

 صحيحة! كتابة كتابتها يستطيع

  

 هي هل النقط: في إال متشابه وكله )مشددة(، ونون  ونون، )مشددة(، وياء وباء، تاء،
  فوق؟ من أم تحت من النقطة هل نقطتان؟ أم واحدة نقطة

    لتبيننه:

 التأكيد. وتفيد القسم، الم الالم:

 على: تعود الهاء

 في صفته بيان المقصود اآلية. في ذكر له يجر ولم وسلم، عليه هللا صلى محمد      -
 كتبهم.

  الكتاب.      -

 قوله: فائدة ما

 (؟لتبيننه) قوله: بعد (تكتمونه وال)

 الفعل، من المراد المعنى لبيان ضّده ونفى الشيء فأثبت معنى، من أكثر له البيان
 أعلم. وهللا

 له والكتمان مصالح، له البيان أن وهو أخرى، مواضع في ذكرناه آخر سبب وهناك
 كلفة كلفتين: له فإن الكتمان، بخالف المفاسد، ويدرأ المصالح يحقق فالبيان مفاسد؛

 أعلم. وهللا البيان! فوات وكلفة الكتمان،

 المفسرين. من الهذ تعرض من أرَ  ولم
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 يقل: لم 

 تكُتُمنَّه. وال

 ناهية. وليست نافية، اآلية في :ال

 عاشور. ابن واختيار حيان، أبي قول وهو

*** 

 قراءة: في

 ليبيننه.      -

 الثقيلة. النون  دون  ليبينونه.      -

*** 
 المفسرين: أقوال

 الرازي:

 العطف، واو دون  الحال واو الواو ألن تكتمّنه"، "وال يقل: ولم (تكتمونه وال) قال: نماإ »
 «.كاتمين غير للناس لتبيننه والمعنى:

 أقول:

  نظر. قوله في

 عاشور. وابن حيان أبا إال المفسرون، وتبعه

***  

 القرطبي:

 «.كاتمين غير لتبيننه أي: الحال، معنى في ألنه "تكتمنه" يقل: لم »

***  

 حيان: أبو
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 الُمقَسم في داخالً  وليس له، كاتمين غير أي: حااًل، وقع لكونه (تكتمونه وال) ارتفاع »
 )...(. عليه

 تقول: يؤكد، لم (ال) بـ منفًيا كان ولما عليه. المقسم جملة من وهو للعطف، الواو وقيل:
 يحتاج األول ألن وأفصح؛ أعرب عندي الوجه وهذا النون. تدخله فال زيد، يقوم ال وهللا
 المضارع إذ الحال، موضع في اسمية الجملة تكون  حتى (،ال) قبل مبتدأ إضمار إلى

 . »الحال واو عليه تدخل ال )ال( بـ المنفي

***  

 عاشور: ابن

 «.المنفي الفعل تقارن  ال ألنها التوكيد، بنون  ُيقرن  لم »

 :أقول

 إحالة. بال عاشور ابن قول وهو      -

 تكتمنه. ال المنهي: الفعل تقارن  أن يمكن      -

***  

       م26/4/2014 السبت

 

 (188)آل عمران ال تحسبّن الذين يفرحون بما أَتوا  ۞

ال تحسبّن الذين يفرحون بما أَتوا وُيحّبون أن ُيحمدوا بما لم يفعلوا فال تحسبّنهم بمفازٍة )
 .188( آل عمران ِمَن العذاب

 فال تحسبنهم:
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 كرر الفعل لطول الكالم.

 كرره مع الفاء.

 لم يقل: 

 ال تحسبّنهم.

 

 (193)آل عمران وَتوّفنا مع األبرار  ۞

 لعل التقدير:

 وتوفنا واحشرنا مع األبرار.

 

 (195)آل عمران بعضكم من بعض  ۞

 195( آل عمران ال ُأضيع عمَل عامٍل منكم ِمن ذكٍر أو أنثى بعُضكم ِمن بعضٍ )

 بعضكم من بعض:

 الذكور من اإلناث

 واإلناث من الذكور
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  فهما سواء في أجر العمل الصالح.

 بعضكم مثل بعض.

 هذا يفيد أصل المساواة بين الذكر واألنثى.

 

 (195)آل عمران حسُن الثواب  ۞

( جّناٍت تجري ِمن تحِتها األنهاُر ثواًبا ِمن عنِد هللِا وهللُا ِعنَده ُحْسُن الثواب وألدخلّنهم)
 .195آل عمران 

 حسُن الثواب:

 الثواب الحسن.

 أحسن ثواب.

 أحسن من ثواب الدنيا.

 

 (198)آل عمران هم لكِن الذين اتَقوا ربّ  ۞

 في قراءة:
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 لكّن.

 

 (199)آل عمران أولئَك لهم أجُرهم عنَد رّبهم إّن هللَا سريُع الحساِب  ۞

 من سورة آل عمران. 19راجع اآلية 
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 ﴾سورة النساء﴿

 

 (1)النساء وبث منهما رجااًل كثيًرا ونساًء  ۞

 :ما قاله الوزير محمد عبد الستار السيد ماذا قال فيها الوزير؟

إعجاز القرآن عبر التاريخ: النساء في المجتمعات أكثر لماذا لم يقل: كثيرات؟ هذا من 
 .من الرجال

 :تعليق

 .لو كان المراد ما يقوله الوزير لجاء نعت الكثرة خاًصا بالنساء، وليس بالرجال

 :التقدير

 .ونساًء كثيرات

 .ال سيما وأن فعل )بّث( يقتضي الكثرة

*** 

 :أقوال المفسرين

 :الرازي 
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فان قيل: لَم لْم يقل: وبث منهما رجااًل كثيًرا ونساًء كثيًرا؟ ولَم خصص وصف الكثرة "
بالرجال دون النساء؟ قلنا: السبب فيه وهللا أعلم أن شهرة الرجال أتّم، فكانت كثرتهم 

 .أظهر، فال جرم ُخصوا بوصف الكثرة

*** 

 :أبو حيان

وصف الثاني لداللة وصف األول وخّص )رجااًل( بذكر الوصف بالكثرة، فقيل: حذف 
 .عليه، والتقدير: ونساًء كثيرة

*** 

 :ابن عاشور

وصف الرجال، وهو جمع، بكثير، وهو مفرد، ألّن )كثيًرا( يستوي فيه المفرد والجمع، 
وقد تقّدم في قوله تعالى :)وكأّيْن ِمن نبّي قاتل معه ربّيون كثير( في سورة آل عمران 

ساء بكثير لداللة وصف الرجل به، ما يقتضيه فعل ، واستغنى عن وصف الن 146
 . البث من الكثرة

*** 

 :الشعراوي 
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اكتفى بأن يقول "نساء" ولم يقل: كثيرات، لماذا؟ ألن المفروض في كل ذكورة أن تكون 
أقل في العدد من األنوثة. وأنت إذا نظرت مثاًل في حقل فيه نخل، تجد كم ذكًرا من 

ًرا أو اثنين. إذن القلة في الذكورة مقصودة، ألن الذكر النخيل، وكم أنثى؟ ستجد ذك
( َوَبثَّ ِمْنُهَما ِرَجااًل َكِثيًرا..مخصب، ويستطيع الذكر أن يخصب آالًفا، فإذا قال هللا: )

، فالذكورة هي العنصر الذي يفترض أن يكون أقل كثيًرا، فماذا عن العنصر 1النساء 
  الثاني وهو األنوثة؟

يكون أكثر، والقرآن يأتي لينبهك إلى المعطيات في األلفاظ، ألن المتكلم هو ال بد أن 
أي من آدم وحواء وهما اثنان  1( النساء َوَبثَّ ِمْنُهَما..هللا، ولكن إذا نظرت لقوله: )

، فتكون َجْمًعا، وهذا ليدلك على أن المتكاثر يبدأ بقلة، 1( النساء ِرَجااًل َكِثيرًا َوِنَسآًء..)
تهي بكثرة. ونريد أن نفهم هذه كي نأخذ منها الدليل اإلحصائي على وجود الخالق، ثم ين

، والجمع البشري الذي ظهر من االثنين 1( النساء َبثَّ ِمْنُهَما ِرَجااًل َكِثيًرا َوِنَسآًء..فهو )
سيبث منه أكثر، وبعد ذلك يبث من المبثوث الثاني مبثوًثا ثالًثا، وكلما امتددنا في البث 

نشأ كثرة، وعندما تنظر ألي بلد من البالد تجد تعداده منذ قرن مضى أقل بكثير جًدا ت
من تعداده اآلن، مثال ذلك كان تعداد مصر منذ قرن ال يتعدى خمسة ماليين، ومن 
قرنين كان أقل عدًدا، ومن عشرة قرون كان أقل، ومن عشرين قرًنا كان أقل، إذن فكلما 

يزيد، ألنه سبحانه يبث من الذكورة واألنوثة رجااًل كثيًرا امتد بك المستقبل بالتعداد 
  .ونساًء، وسيبث منهم أيًضا عدًدا أكبر
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إذن فكلما تقدم الزمن تحدث زيادة في السكان، ونحن نرى ذلك في األسرة الواحدة، إن 
األسرة الواحدة مكونة عادة من أب وأم، وبعد ذلك يمكن أن نرى منهما أبناء وأحفاًدا، 

ما يطيل هللا في عمر أحد الوالدين يرى األحفاد وقد يرى أحفاد األحفاد. إذن كلما وعند
تقدم الزمن بالمتكاثر من اثنين يزداد، وكلما رجعت إلى الماضي يقل، فالذين كانوا 
مليوًنا من قرن كانوا نصف مليون من قرنين، وسلسلها حتى يكونوا عشرة فقط، والعشرة 

نوا اثنين، واإلثنان هما آدم وحواء. فعندما يقول الحق إنه خلق كانوا أربعة، واألربعة كا
آدم وحواء، وتحاول أنت تسلسل العالم كله سترجعه لهما، وما دام التكاثر ينشأ من 

ِإنَّا َخَلْقَناُكم مِّن َذَكٍر االثنين، فمن أين جاءا؟ الحق سبحانه يوضح لنا ذلك بقوله: )
يريحنا من علم اإلحصاء. وكان من الضروري أن  ، وهو بذلك13( الحجرات َوُأْنَثىٰ 

تأتي هذه اآلية كي تحل لنا اللغز في اإلحصاء، وكلما أتى الزمن المستقبل كثر العالم، 
  .وكلما ذهبنا إلى الماضي قل التعداد، إلى أن يصير وينتهي إلى اثنين

ي من اثنين، ومن وإياك أن تقول إلى واحد، ألن واحًدا ال يأتي منه تكاثر، فالتكاثر يأت
أين جاء االثنان؟ البد أن أحًدا خلقهما، وهو قادر على هذا، ويعلمنا هللا ذلك فيقول: 

، 1( النساء َخَلَقُكْم مِّن نَّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمْنَها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمْنُهَما ِرَجااًل َكِثيًرا َوِنَسآءً )
 هذا لكانت العقول الحديثة تتوه )!( وتقع ونأخذ من "بّث": "االنتشار"، ولو لم يقل هللا

إذن  -في حيرة وتقول نسلسل الخلق حتى يصيروا اثنين، واإلثنان هذان كيف جاءا؟ 
( النساء َكِثيًرا..َوَبثَّ ِمْنُهَما ِرَجااًل البد أن نؤمن بأن أحًدا قد أوجدهما من غير شيء. )

َفٱنَتِشُروْا ِفي ، فالحق يقول: )، ألن النشر في األرض يجب أن يكون خاًصا بالرجل1
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. والحق يقول: )فٱْمُشوْا ِفي َمَناِكِبَها َوُكُلوْا 10( الجمعة ٱأَلْرِض َوٱْبَتُغوْا ِمن َفْضِل ٱَّللَِّ..
ْزِقه.. الملك  . واألنثى تجلس في بيتها تديره لتكون سكًنا يسكن إليها، والرجل 15ِمن رِّ

 .تؤدي مهمتهاهو المتحرك في هذا الكون، وهي بذلك 

 :تعليق

كالم كثير يصعب فهمه، وال ُيرسيك على بّر، وليس محله التفسير، وال عالقة له 
باآلية، فاآلية ليس من غرضها المقارنة بين كثرة الرجال وكثرة النساء، وال من غرضها 

  .بيان التكاثر في البلدان مع القرون 

كالم شفهي: االرتجال قد ينجح وقد يفشل! والناس يتفاوتون في الذاكرة وقوة االرتجال. 
ال بأس أن يمسك المرتجل بيده ورقة صغيرة فيها رؤوس أقالم، كي ال يشتط في الكالم، 

  .ولكي ال يميل إلى االستعراض واالستطراد أمام العوام

ة )كثيرات( أحسن من كل هذا قارْن أقوال المفسرين: مختصرة وواضحة: كلمة واحد
 !الكالم الهائم

*** 

 األحد:

 ه1439ذو الحجة  22
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 (1)النساء إّن هللا كان عليكم رقيًبا  ۞

 لم يقل:

- .  إّن هللا عليكم رقيب 
 وكان هللا عليكم رقيًبا. -

 

 (3)النساء وإن خفتم أال تقسطوا في اليتامى فانكحوا  ۞

 ِمن ُنَكِت القرآن والحديث واللغة

 هي أيًضا جمع يتيمة؟هل 

 اآلية:

وإن خفُتم أال ُتقِسطوا في اليتامى فانِكحوا ما طاب لكم ِمَن النساِء مثنى وُثالَث وُرباَع )
 .3( النساء فإن ِخفتم أال تعِدلوا فواحدًة أو ما ملكْت أيماُنكم ذلك أدنى أال َتُعوُلوا

 

 التقدير:

 فانِكحوا غيرهّن.وإْن خفتم أاّل تقسطوا في اليتامى 

 خفتم:
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 الخطاب ألولياء اليتامى.

 َتُعوُلوا:

 تكثر عيالكم )اإلمام الشافعي(، ومن ثم تكثر نفقاتكم. -
 تجوروا. -

 قال لي:

 ما عالقة العدل مع اليتامى بالنكاح من أربع؟

 قلت:

 فسرها حديث عائشة:

هي اليتيمة، تكون في َحْجر ولّيها، ُتشاركه في ماله، فيعجُبه ماُلها وجماُلها. فيريُد ولّيها 
أن يتزوَّجها، بغير أن ُيقِسط في َصداقها، فُيعطيها مثَل ما ُيعطيها غيُره، فُنهوا أن 
ُينكحوهّن )الصواب: َينكحوهّن( إال أْن ُيقِسطوا لهّن، ويبلغوا بهّن أعلى ُسّنتهّن من 

 الصداق، وُأمروا أن َينِكحوا ما طاب لهم من النساء سواهّن. 

 )صحيح البخاري، باب شركة اليتيم(.

(، قال: وإن خفتم أال تقسطوا في اليتامىقال يونس بن يزيد: قال ربيعة: في قول هللا: )
 يقول: اتركوهّن، فقد أحللُت لكم أربًعا.

 )تفسير الطبري(.
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 قال:

 بالكالم عن أربع زوجات؟ما عالقة ذلك 

 قلت:

هذا كما لو قلت له: إذا لم تكن قادًرا على العدل مع اليتيمة فالنساء كثيرات، لك أن 
 تتزوج أربًعا غيرها واترْكها!

 قال:

 إذا تعّلق األمر بالزواج من اليتيمة، فلماذا قال: اليتامى! ولم يقل: اليتيمات؟

 قلت:

والعدل مع اليتامى هنا يشمل: العدل مع اليتيمة، اليتامى جمع يشمل الذكور واإلناث. 
 والعدل مع اليتيم.

العدل مع اليتيمة في صداقها )مهرها(، والعدل مع اليتيم في ماله، خشية أن يتلفه وليه 
 في االستكثار من الزوجات فوق طاقته، فيعتدي على ماله، كما ذكر بعض المفسرين!

 فصار التقدير:

 ُتقسطوا في أموال اليتامى )الطبري(.فإن خفتم أال 

 قال:
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 ما معنى قول النبي: إال أْن ُيقِسطوا لهّن، ويبلغوا بهّن أعلى ُسّنتهّن من الصداق.

 قلت:

 َصداق المثل وأكثر احتياًطا.

 أعلى صداق يمكن أن تحصل عليه، وليس الصداق المتوسط.

 قال:

 ، ولم يقل: َمن طاب.النساءِ فانِكحوا ما طاب لكم ِمَن لماذا قال: 

 قلت:

 ما هنا بمعنى: َمن. وورد ذلك في مواضع أخرى من القرآن.

 قال:

 قال الطبري: 

 معناه: فانكحوا نكاًحا طيًبا.

 قلت:

 ال أوافقه.

*** 



 

208 
 

 أقوال المسرين:

 هـ(:310-)الطبري 

 أما اليتامى فإنها جمع لذكران األيتام وإناثهم في هذا الموضع.

*** 

 هـ(:538-) الزمخشري 

يقال لإلناث اليتامى كما يقال للذكور، وهو جمع يتيمة على القلب، كما قيل: أيامى، 
 واألصل: أيائم ويتائم.

*** 

 هـ(:1270-)األلوسي 

اليتامى: جمع يتيمة على القلب، كما قيل: أيامى، واألصل: أيائم ويتائم، وهو كما يقال 
 للذكور يقال لإلناث.

*** 

  هـ(:1323-)المنار 

 المراد باليتامى فيها النساء، وبالنساء غير اليتامى. 

*** 
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 هـ(:1386-)أضواء البيان للشنقيطي 

اليتامى جمع يتيمة على القلب، كما قيل: أيامى، واألصل: أيائم ويتائم، لما عرف أن 
ونحو ذلك. جمع الفعلية فعائل، وهذا القلب يطرد في معتل الالم كقضية، ومطية، 

 ويقصر على السماع فيما سوى ذلك.

*** 

 هـ(:1394-)ابن عاشور 

وآتوا اليتامى اليتامى هنا جمع يتيمة، وهي صنف من اليتامى في قوله السابق: ) 
 (.أموالهم

*** 

 م2018أيلول  02

 

 (3)النساء ما َملكْت أيماُنكم  ۞

 في سورة النساء:

 .3( النساء َملكْت أيماُنكمفإن خفتم أال تعِدلوا فواحدًة أو ما )

 .24( النساء والُمحصناُت ِمَن النساء إال ما َملكْت أيماُنكم)
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 وَمن لم يستطْع منكم َطْواًل أن ينِكح الُمحصناِت المؤمناِت فِمن ما َملكْت أيماُنكم ِمنَ )
 .25( النساء َفتياتكُم المؤمناتِ 

 ساكيِن والجاِر ذي الُقْرَبى والجاِر الُجُنبِ وبالوالديِن إحساًنا وبذي الُقْرَبى واليتامى والم)
 .36( النساء والصاحِب بالَجْنِب وابِن السبيِل وما َملكْت أيماُنكم

*** 

 في سورة النحل:

 .71( النحل الذين ُفّضلوا ِبراّدي رزِقهم على ما َملكْت أيماُنهم فهم فيه سواء   فما)

*** 

 في سورة المؤمنون:

 .6( المؤمنون ِلُفروجهم حافظوَن إال على أزواِجهم أو ما َملكْت أيماُنهموالذين هم )

*** 

 في سورة النور:

 ِلُبعولتهنّ  وقْل للمؤمناِت يغُضْضَن ِمن أبصارهّن وَيحفظَن ُفروَجهّن وال ُيبديَن زينَتهّن إال)
 .31( النور ما َملكْت أيماُنهنّ  أو... 

 .33( النور أيماُنكم فكاتبوهم إن علمُتم فيهم خيًرا والذين َيبتغوَن الكتاَب مما َملكْت )



 

211 
 

 .33( النور وال ُتكرهوا فتياِتكم على الِبغاء إْن أرْدَن تحّصًنا لتبتغوا عَرَض الحياِة الدنيا)

 .58( النور يا أيها الذين آمنوا ِلَيْستأِذْنكم الذين َملكْت أيماُنكم)

*** 

 في سورة الروم:

 َضرَب لكم َمثاًل ِمن أنفسكم هل لكم ِمن ما َملكْت أيماُنكم ِمن شركاَء في ما رزقناكم)
 .28( الروم فأنتم فيه سواء  

*** 

 في سورة األحزاب:

( علمنا ما فرْضنا عليهم في أزواجهم وما َملكْت أيماُنهم لكيال يكوَن عليَك حرج   قد)
 .50األحزاب 

 وال أن َتبّدَل بهّن ِمن أزواٍج ولو أعجبَك ُحسنهّن إال ماال َيِحّل لَك النساُء ِمن بعُد )
 .52( األحزاب َملكْت يميُنكَ 

( األحزاب وال ما َملكْت أيماُنهنّ ...  ُجناَح عليهّن في آبائهّن وال أبنائهّن وال إخوانهنّ  ال)
55. 

*** 
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 في سورة المعارج:

-29( المعارج َملكْت أيماُنهموالذين هم ِلُفروجهم حافظوَن. إال على أزواجهم أو ما )
30. 

*** 

 مالحظة:

 (.اإلماء( و)األَمةيمكن الرجوع أيًضا إلى اآليات التي ورد فيها ذكر )

عار  على األمة وعلمائها أال يوجد حتى اآلن كتاب أو موسوعة، ال بالعربية وال بغير 
 العربية، لبيان أحكام ملك اليمين في اإلسالم. 

مرة، ال سيما  14المفسرين أال يفسروا ملك اليمين، وقد ورد ذكره في القرآن وعار  على 
التفاسير ذات الميل الفقهي، كالقرطبي، أو التفاسير المطولة كالمنار الذي تحدث عن 

 تعدد الزوجات وأطال، ولم يتحدث عن ملك اليمين!

البحوث كل هذا ونحن في زمن البحث العلمي، حيث الجامعات والمعاهد ومراكز 
 ورسائل الماجستير والدكتوراه!

*** 

 أهمية الموضوع:
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موضًعا منه، ولم ُيعطه المفسرون حظه من الشرح  14ورد ذكره في القرآن في  -
 والتفسير.

األْسُر مسالة وجدت وستبقى ما كانت هناك حروب. ومن العجيب أن لم تنقل  -
زمن الفتوحات.  إلينا أحكام ملك اليمين، مع أن هذا أمر قد وقع ال سيما في

فأين أخبار ملك اليمين من الناحية الواقعية والتاريخية؟ وأين أحكامه وآدابه من 
 الناحية الشرعية؟

مثاًل ذكًرا أو أنثى، هل يعاِمل األسير معاملة ملك اليمين،  حزُب هللاهل إذا أَسَر  -
لسائدة. أم يعامله معاملة السجين، كما هو اليوم في القوانين واألعراف الدولية ا

 لو عامله معاملة ملك اليمين ماذا تكون ردود الفعل الدولية؟
إذا كان األسرى من جملة الغنائم، يوزعون على الفاتحين، كيف يتم توزيعهم  -

عليهم؟ هل يملك كل فاتح عدًدا منهم غير محصور؟ أم كل واحد يملك حسب 
 طاقته ... حسب ماله ... حسب رغبته ... حسب شهوته؟

اليمين عبارة تعني إمكان البيع والشراء، فهل يجوز بيع وشراء األسرى ملك  -
 واألسيرات؟

ملك اليمين يعني أن المالك يحق له التصرف في ملكه، فهل يحق له أن يطلب  -
من أسيرته أن تتكسب وتعمل لتنفق على نفسها، وأن يحصل المالك على ربح 

 اء إذا لم ُيكرهها سيُدها عليه؟ من وراء هذه التجارة؟ وهل لها أن تتكسب من الِبغ
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من آيات القرآن يفهم أن الرجل يمكن أن يكون له ملك يمين من األسيرات، وأن  -
المرأة يمكن أن يكون لها ملك يمين من الذكور، ربما عن طريق الشراء أو عن 

 طريق آخر.
على األسرى يمكن أن يكونوا متزوجين سابًقا أو غير متزوجين. واألْسُر قد يقع  -

 زوجين مًعا، وقد يقع على أحدهما دون اآلخر.
األسرى من النساء لهن حاجة إلى الزواج أو االتصال عن طريق ملك اليمين،  -

 السيما إذا طالت مدة األْسر.
ملك اليمين قد يقع على عدد قليل أو كبير من األسرى. فإذا ملك أحدهم عدًدا  -

 وجته أو زوجاته؟ كبيًرا من األسيرات، ما أثر ذلك على الرجل وز 
يمكن أن يتخذ ملك اليمين حيلة لاللتفاف على تعدد الزوجات ليكون العدد أكثر  -

 من أربع!
 هل يمكن لألسيرة أن ترفض ملك اليمين، وتطلب الزواج؟ -
إذا امتلكت امرأة عدًدا من األسرى فكيف يكون ملك اليمين في هذه الحالة؟ أال  -

 للمرأة حق مثل الرجل؟ يؤدي ذلك إلى اختالط األنساب؟ أم ليس
ملك اليمين إذا ُترك دون ضبط، أمكن أن يخوض الناس فيه كما يشتهون،  -

وأمكن أن يعّد من المثالب! فيمكن أن يتساءل الناس أيهما أفضل ملك اليمين 
أم الصداقة )المخادنة( المعروفة في الغرب؟ هل ملك اليمين مجرد تسمية أخرى 

 والمرأة؟ لهذا النوع من الصلة بين الرجل
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إذا تحررت األسيرة، وكانت مملوكة ملك يمين، ما حكمها إذا عادت إلى زوجها  -
 السابق، أو أرادت الزواج من جديد؟

 هل ملك اليمين منسوخ أم ال يزال سارًيا؟ -
كتب بعض الباحثين في )الملكية(، وجمعوا أحكامها من أبواب فقهية كثيرة  -

 ن( وأحكام الجواري والسراري واإلماء!ومختلفة، ولم يكتب أحد في )ملكية اليمي
*** 

 م31/3/2012السبت 

 

  (3)الساء ذلك أدنى أال تعولوا  ۞
 

فانكحوا ما طاب لكم من النســـــاء مثنى وثالث ورباع فإن خفتم أال تعدلوا قال تعالى: )
 . 3( النساء فواحدة ... ذلك أدنى أال تعولوا 

 ( وجوًها: أال تعولواذكر العلماء في تفسير: )
 

ال الرجُل يعول َعْواًل : ع. يقال، وهو اختيار أكثر المفســـــــرينأال تجوروا وتميلوا :األول
. وعــال الميزان، إذا مــال. وعــال الحــاكم في حكمــه، إذا جــار. وجــاروِعيــالــًة، إذا مــال 

. فدلَّ هذا على عالت الفرائض )في علم الميراث(، إذا زادت ســـهامها، فدخلها النقصو 
ر والظلم. ورأى أن أصل المعنى هو الميل، ثم اختص بحسب العرف بالميل إلى الجو 

ضـــــــــد أال تجوروا"، ألنه على ال" :يكون ( يجب أن أال تعولوا) :بعض العلماء أن معنى
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، كما . وقال الرازي بعكس هذا تماًما(أال تعدلوامن قوله تعالى في اآلية نفســـــــــــــها: )
 . سيأتي في الوجه الرابع

 
ْيلًة، إذا احتاج وافتقر. ورجل عائل: : عال الرجُل عَ أال تحتاجوا وتفتقروا. يقال :الثاني

 . أي فقير
 

عال يعول مثل: مان يمون. يقال: عال الرجُل أهَله . أال تنفقوا على عيالكم :الثالث
والمقصـــــــــــــود هنا: أال يزيد اإلنفاق على عيالكم، أو أال تنفقوا . يعولهم، بمعنى: مانهم

قصــــــــــــــدت أنه يأكل كثيًرا، وفالن ينام، أي ينام  ،فإذا قلت: فالن يأكل. عليهم كثيًرا
، ومســــــند 2/173" )ســــــنن أبي داود فســــــك، ثم بمن تعولابدأ بنومنه الحديث: ". كثيًرا

 ( .94/  2أحمد 
 

أال تكثر عيالكم. قاله زيد بن أســـــــــــــلم، وابن زيد، وابن األعرابي، والكســـــــــــــائي، : لرابعا
 . ُتعيلوا" بضم التاء، من: أعال: كثرت عيالهُ أال والشافعي. وقرأ طاووس: "

 
. لشـــــافعي في تفســـــيره لهذه الكلمةم ا، اإلما2/56وانتقد الجصـــــاص، في أحكام القرآن 

 . 1/497. ودافع عنه الزمخشري، في الكشاف 9/176، في تفسيره وردَّ عليه الرازي 
 

لو ُحمل على الجور لكان  ، ألنهقال الرازي: "إن الوجه الذي ذكره الشــــــــــــــافعي أرجح
 . (6/179(" )تفسير الرازي فإن خفتم أال تعدلواتكراًرا، ألنه ُفهم من قوله: )
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ســـــبعة معان أو ســـــبعة أوجه في معنى:  ،1/314وذكر ابن العربي، في أحكام القرآن 
ا على ســـــــــــــبعة معان، ال ثامن لها". وتعقبه القرطبي، في تفســـــــــــــيره : إنه"عال". وقال

وأضــــــاف القرطبي . كره ابن العربي من الحصــــــر فال يصــــــح"أما ما ذ: "، قائال 5/21
. ولكن المعـاني التي ذكرهـا ابن العربي والقرطبي ال تنطبق كلهـا معـاني أخرى للكلمـة

 على اآلية. 
 

، متقاربة، ولكنها ويالحظ أخيًرا أن هذه الوجوه كلها، والســـــــــــــيما الثالثة األخيرة منها
كثرة العيال )حســــب الوجه الرابع( تؤدي إلى كثرة ن . وذلك من حيث إليســــت متطابقة

وقد تؤدي إلى االحتياج والفقر )حســـب الوجه الثاني(،  ،اإلنفاق )حســـب الوجه الثالث(
(، ظلم حســـــــــــب الوجه األولإلى الجور )، وقد تؤدي أي ما لم يكن رب األســـــــــــرة غنًيا

يد عدد الزوجات نتيجة نقص القدرة على اإلنفاق، مع تزا ،الزوجات، كلهن أو بعضهن
 .  واألوالد

 
. وعلى هذا فقد فاالقتصـــار على زوجة واحدة، بحســـب اآلية، يقلل النفقة ويقلل النســـل

 .ولكن بالطرق المشروعة، آلية جواز تحديد النسل أو تنظيمهيستفاد من هذه ا
  

، 1/497، والزمخشــري 1/314، وابن العربي 2/56، والجصــاص 4/239)انظر تفســير الطبري 
 . (4/228، وابن عاشور 5/181، ونظم الدرر 3/567، والدر المصون 5/20والقرطبي 

*** 

 م2003تشرين األول  28
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 (3 )النساء تعولوا أال أدنى ذلك ۞
  
 وُرباعَ  وُثالثَ  َمثَنى النِّساءِ  ِمنَ  لكم طابَ  ما فانِكُحوا اليتامى في ُتقِسُطوا أال ِخفُتم وإن)

  .3 النساء (َتُعوُلوا أال أدَنى ذلك أيماُنكم ملكْت  ما أو فواحدةً  َتعِدُلوا أال ِخفُتم فإن
 يقل: لم

 طاب. َمن
 فواحدًة: 

  واحدًة. فانِكُحوا :التقدير
 أساسيان: معنيان هناك

 المفسرين. جمهور رأي وهو تجوروا. أال :تعولوا أال      -

اص وانتقده وغيره. الشافعي اإلمام رأي وهو عيالكم. تكثر أال :تعولوا أال      -  الجصَّ
 بحّدة! الجصاَص  الرازي  وهاجم بشّدة،

  الصواب؟ أيهما
 عن اآلية في فالكالم السياق! يأباه الثاني المعنى ألن األول، المعنى في الصواب أرى 

 النسل. عن وليس العدل
 (،فواحدة َتعِدلوا الأ ِخفُتم فإن) اآلية: أول في قال تعالى أنه » الجرجاني عن الرازي  نقل
 يكون  وال الشرط، هذا على معطوًفا الجواب يكون  أن فوجب تفتقروا"، "أن يقل: ولم

 «.العيال كثرة وليس الجور هو وذلك العدل، بضد إال جوابه
 «.الجمهور قول الصحيح » :كثير ابن وقال
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  «.بعيد تفسير » بأنه: الثاني المعنى عن عاشور ابن وقال
 يقل: لم

  أيًضا. تعولوا أال أدنى وذلك
 أدنى:
  أقرب.

 تعولوا: أال
 (.تعِدلوا أال) لـ تأكيد

  الجور. كراهية تأكيد زيادة يفيد :عاشور ابن قال
 تعولوا: تعدلوا/

 المعنى. في متضادان الرسم، في متقاربان
***  

  م12/8/2013 اإلثنين
 

 ( 5)النساء وال ُتؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل هللُا لكم قياًما وارزقوهم فيها  ۞

 لم يقل: وارزقوهم منها.

 التي جعل هللُا:

 التي جعلها هللُا.

 قال: 
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 )وارزقوهم فيها(. 

 ولم يقل: 

 وارزقوهم منها. 

 قاِرْن: 

 .8( النساء فارزقوهم منهقوله: )

 (: ارزقوهم منها)

 أصلها )= رأس مالها(.أعطوهم من 

 (: ارزقوهم فيها)

 أعطوهم من ربحها، لكي يبقى األصل ثابًتا.

 *** 

 م2003ُنشرت في عام 

 إعادة نشر

 السبت:

 هـ1440ربي اآلخر  21
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 م2018كانون األول  29

 

 (5)النساء وارزقوهم فيها  ۞
 

( النســـــاء هللا لكم قياًما وارزقوهم فيهاوال تؤتوا الســـــفهاء أموالكم التي جعل : )قال تعالى
5 . 
 

 : وال تؤتوا
 . (5/32، والقرطبي 4/250ير الطبري تفس)، ولولي اليتيم خطاب لولي األسرة

 
 : السفهاء

و المفســــد لماله، لنقص تدبيره )تفســــير الماوردي . والســــفيه هالصــــبيان، أو المســــرفون 
1/363) . 

  
من الســـــورة نفســـــها قال:  8وفي اآلية ، (وارزقوهم فيهايالحظ أنه في هذه اآلية قال: )

 ؟  (، ولم يقل: "وارزقوهم منها"وارزقوهم فيها: )5. فلماذا قال في اآلية (فارزقوهم منه)
 

 :  1/500 الزمخشري قال 
ا": أي ــــً ــــأن تتجروا فيهــــا وتتربحوا، حتى تكون نفقتهم من  واجعلوهــــا مكــــان لرزقهم، ب

 ".األرباح، ال من صلب المال، فال يأكلها اإلنفاق
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 : 9/186 الرازي وقريب منه في تفسير 

" لئال يكون ذلــك أمًرا بــأن يجعلوا بعض أموالهم "منهــا :( ، ولم يقــلفيهــا) :"وإنمــا قــال
ا لهمر  ا لرزقهم، بـــأن يتجروا فيهـــا ويثمروهـــا، أموالهم مكـــ، بـــل أمرهم أن يجعلوا زقـــً انـــً

 " فيجعلوا أرزاقهم من األرباح، ال من أصول األموال
 .(4/236، وابن عاشور 4/384المنار ، و 3/37)ومثله في تفسير القاسمي 

  
 : أقول

يتامى، ال تأكلها الزكاة. فالزكاة : اّتجروا بأموال اللعل هذا المعنى مســـــــتنبط من حديث
 . واإلنفاق على اليتيم إنفاق شخصي ،إنفاق خيري 

 
( قد تأتي بمعنى فيهامثل قول الزمخشري والرازي، ثم ذكر أن ) 3/517أبو حيان قال 

 . (2/13ابن الجوزي  ومثله في"منها" )
 
 : 3/583الدر المصون قال في 

 : ( فيه وجهانفيهاقوله )
 . "في" على بابها من الظرفية، أي: اجعلوا رزقهم فيها أنّ : أحدهما
 . : أنه بمعنى "من"، أي: بعضها. والمراد: من أرباحها بالتجارةوالثاني

 
، ســــواء ، فإن اإلنفاق عليهم يكون من األرباحفبناًء على قول صــــاحب الدر المصــــون 

 . ( بمعنى "منها" أو غير ذلكيهافكانت )
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 : 5/196نظم الدرر قال في 

ة إلى االقتصـــــــاد واســـــــتثمار األموال، . وعبر بالظرف إشـــــــار (فيها( متجرين )وارزقوهم)
 . تى تكون النفقة والكسوة من الربح، ال من رأس المال، ححتى ال تزال موضًعا للفضل

 
من سورة النساء ال يحتمل  8( أن اآلية ( و )منهافيها)  :ل من ميز بينومما يقّوي قو 

بى واليتامى والمســـــــاكين ا إال الصـــــــرف من رأس المال، ألن حضـــــــور أولي القر معناه
، ألن عالقة اليتيم ن معناها يحتمل الصــرف من األرباحفإ 5، أما اآلية حضــور عابر

يحتاج إلى  ، والحصــــول على األرباحابرة، وليســــت عالقة عهي عالقة ذات مدةبوليه 
 . مدة

*** 
 2006تموز  13

 

 (6)النساء وابتلوا اليتامى  ۞
وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنســـــتم منهم رشـــــًدا فادفعوا إليهم قال تعالى: )

 . 6( النساء أموالهم
 ابتلوا: 

 اختبروا، وهو أمر ألولياء اليتامى. 
 إذا بلغوا النكاح: 

 إذا بلغوا سن النكاح، أو وقته، أو حده. 
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 آنستم: 
 بصرتم، أحسستم، وجدتم.عرفتم، رأيتم، أ

  
 الرْشد والرَشد: 

بمعنى واحد. وهو عند جمهور العلماء: صـــالح المال، وعند الشـــافعي: صـــالح المال 
والدين مًعا. فالرشــــد إذن هو حســــن التصــــرف في المال، ومن مقاصــــد الشــــريعة حفظ 

 المال وتنميته. 
 

والرشـــــــد عكس الســـــــَفه والغفلة. والســـــــفه عند العلماء هو ســـــــوء التصـــــــرف في المال، 
بير. والغفلة الغبن أو الِخالبة )الخديعة( في المعامالت باإلســـــراف والتبذير وســـــوء التد

 المالية، وعدم االهتداء إلى التصرفات الرابحة.  
 

وكيفية اختبار اليتيم هي أن يدفع إليه الولي شـــــيًئا قلياًل من ماله، لكي يتصـــــرف فيه، 
 فإن نماه وأحسن النظر فيه، وجب على الولي تســليم ماله إليه 

، وابن 3/518، وأبي حيان 5/34، والقرطبي 9/187، والرازي 1/500، والزمخشري 4/251)تفسير الطبري 
 (. 4/238، وابن عاشور 4/386، والمنار 5/197، ونظم الدرر 2/14الجوزي 

 
ومن هذا تعلم أن ســـعي اإلنســـان في مصـــالحه الشـــخصـــية، المادية أو المالية، ســـعي 

ما ينســجم مع علم االقتصــاد، الذي مشــروع، مالم يتعارض مع المصــالح العامة. وهذا 
يعّرف من جملة ما يعرف به بأنه علم المصـــــــــلحة المادية الشـــــــــخصـــــــــية. فاإلنســـــــــان 

 االقتصادي هو اإلنسان الرشيد، بنفسه أو بغيره أو بهما مًعا. 
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ا أن اإلســــــــــالم يأمر بالتعليم والتدريب وإجراء االختبارات، من أجل  وبهذا يتبين أيضــــــــــً
ــــدم تكوين رجــــال األموال  ــــة والتق ــــذين يعملون من أجــــل التنمي واألعمــــال والتجــــار ال

 االقتصادي. وهؤالء هم فئة المنظمين الذين هم عماد هذه التنمية. 
*** 

 2003تشرين األول  29
 

 (6)النساء ن كان فقيًرا فليأكْل بالمعروف ْف ومَ وَمن كان غنًيا فليستعفِ  ۞
 

 قال تعالى: 
بلغوا النكاح فإن آنســـــــتم منهم ُرشـــــــًدا فادفعوا إليهم أمواَلهم وال وابتلوا اليتامى حتى إذا )

تأكلوها إســـــــــــــراًفا وِبداًرا أن يكَبروا وَمن كان غنًيا فليســـــــــــــتعِفْف وَمن كان فقيًرا فليأكْل 
 .6( النساء بالمعروف

 
 ذكر علماء التفسير في هذه اآلية ثمانية أقوال: 

: هو األكل والشـــرب بمقدار الحاجة، من غير إســـراف، كأكل الثمر، القول األول – 1
وشـــــــــــــرب اللبن، وركوب الـدابـة، أي إن ولي اليتيم يـأكـل وال يلبس، واألكـل في حـدود 
حاجته، أو في حدود ما هو متعارف عليه ومتســـامح به، مما ال يســـتنكره أهل المروءة 

ة المال )لبن الماشـــــــــــــية، ثمار والفضــــــــــــــل، وال يعّدونه طمًعا وال خيانة. ويأكل من غلّ 
 األشجار(، ال من أصل المال. 
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كْل من مال يتيمك، غير مســــــــــــرف، وال متأثل مااًل، ومن غير أن تقي ففي الحديث: "
 ". مالك بماله، أو من غير أن تفدي مالك بماله

 .2/83، وابن ماجه 2/131، والنسائي 3/56، وأبو داود 2/216رواه أحمد 
 امع. ومعنى متأثل: أي ج 

وعن ابن عباس: اشرب غير مضّر بنسل، وال ناهٍك في الحلب، أي في حلب ماشية 
 اليتيم. 

 
: هو األخذ بقدر األجرة، إذا عمل لليتيم، وكان فقيًرا، أي يأخذ في القول الثاني – 2

حدود عمله. وحدد بعضـــهم هذا بأجرة المثل، أو ربح المثل. وال يأخذ من أصـــل المال 
 المال، رقبة المال(. ولعل هذا يكون ضابًطا أو حًدا لألخذ.  )رأس المال، عين

ا يعد القول الثالث – 3 : يأخذ أقل األمرين: أجرة مثله، وقدر حاجته. وهذا القول أيضـــً
 ضابًطا أو حًدا كسابقه.

 
: األخذ عند الضرورة، أي يأكل ويلبس بقدر الضرورة، وهو كما قال القول الرابع – 4

 وعة، ووارى العورة. بعضهم: ما سّد الج
 
 : األخذ على وجه القرض، وفي حدود الحاجة دون توسع. القول الخامس – 5
 
 : جواز األخذ في السفر، دون الحضر. القول السادس – 6
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: جواز األخذ في المال الكثير، دون القليل، يعني إذا احتاج ولي القول الســــــــــــابع – 7
 لنفسه.  اليتيم إلى جهد وعمل يشغالنه عن االكتساب

 
ا، ال ســـــفًرا وال القول الثامن – 8 ا، وال أجرة وال قرضـــــً : ال يأخذ شـــــيًئا، ال أكاًل وال لبســـــً

 حضًرا. ذلك ألن اآلية منسوخة بآيات أخرى في اليتيم، ستتبين للقارئ بعد قليل. 
 

وقد الحظت توسع المفسرين في تفسير هذه اآلية، واهتمامهم بها، واختالفهم، وتداخل 
 . أقوالهم

، وابن العربي 1/502، والزمخشــــري 68 – 2/64، والجصــــاص 261 – 4/254انظر الطبري 
، وأبا 44 – 5/41، والقرطبي 191 – 9/190، والرازي 2/16، وابن الجوزي 326 – 1/324

- 4/389، والمنــار 41 – 3/39، والقــاســـــــــــــــمي 5/198، ونظم الــدرر522 – 3/521حيــان 
 .246 – 4/244، وابن عاشور 390

 
 هم المسألة فهًما أفضل، أذّكر القارئ بآيات أخرى تتعلق باليتامى: ولف

ويســألونك عن اليتامى قل إصــالح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم وهللا يعلم ) -
 . 220( البقرة المفسد من المصلح ولو شاء هللا ألعنتكم

أموالهم إلى أموالكم وآتوا اليتامى أموالهم وال تتبدلوا الخبيث بالطيب وال تأكلوا ) -
 . 2( النساء إنه كان حوًبا كبيًرا

إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلًما إنما يأكلون في بطونهم ناًرا ، وسـيصـلون ) -
 .10( النساء سعيًرا

 . 127( النساء وأن تقوموا لليتامى بالقسـط)  -
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،  152( األنعام وال تقربوا مال اليتيم إال بالتي هي أحســـــــــــن حتى يبلغ أشـــــــــــده) -
 .  34واإلسراء 

 . 17( الفجر كال بل ال تكرمون اليتيم) -
 

إن هذا االهتمام باليتيم هو جزء من اهتمام اإلســالم بالضــعفاء، وحمايتهم من األقوياء 
حماية الضـــــعفاء من األقوياء،  مقاصـــــد الشـــــريعةأصـــــحاب الســـــلطة والنفوذ. فمن أهم 

 بار. وحماية الفقراء من األغنياء، وحماية الصغار من الك
ا إلدارة  إن مســـألة أموال اليتامى مســـألة مهمة، ألن إدارتها تشـــكل في اإلســـالم أســـاســـً
أموال األوقـــاف، وإدارة األموال العـــامـــة )أموال بيـــت المـــال(. قـــال عمر بن الخطـــاب 
رضـــي هللا عنه، لما ولي الخالفة: إني أنزلت نفســـي من مال هللا منزلة ولي اليتيم: إن 

إن افتقرُت أكلُت بالمعروف، وإذا أيسرت قضيت. قال ابن كثير: استغنيُت استعففُت، و 
 إسناده صحيح. وقال أيًضا: يحل لولي األمر ما يحل لولي اليتيم. 

 
 هذه المسألة )أموال اليتامى( تستحق أن يكتب فيها كتاب أو أطروحة.

 *** 
 2003تشرين األول  29

 

 (6 )النساء حسيبا باهلل وكفى ۞
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 وال أمواَلهم إليهم فادفعوا ُرشًدا منهم آنسُتم فإنْ  نكاحَ ال بلغوا إذا حتى اليتامى وابتلوا) 
 فليأكلْ  فقيًرا كان وَمن فْليستعِفْف  غنًيا كان وَمن يكَبروا أن وبداًرا إسراًفا تأكلوها

  .6 النساء (حسيًبا باهلل وكفى عليهم فأشِهدوا أمواَلهم إليهم دفعُتم فإذا بالمعروف

 ليتامى:ا ابتلوا

 والمال. والعقل الدين في اختبروهم

 الرشد. اختبار

 اليتامى. )ألوصياء( ألولياء والخطاب

 النكاح: 

 النكاح. سنّ 

 الحلم. سنّ 

  البلوغ. سنّ 

 رشًدا:

 المالية(. التصرفات في )الصالح المال صالح هو الجمهور عند الرشد

 مًعا. والمال الدين صالح هو الشافعي اإلمام وعند

 العقل. الرشد:
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 والغفلة. السَفه الرشد: وعكس

 التدبير. وسوء والتبذير باإلسراف المال، في التصرف سوء السَفه:

 إسراًفا: تأكلوها ال

 أكلها. في مسرفين تأكلوها ال

 يكبروا: أن بداًرا

  أموالهم. ويأخذوا الرشد يبلغوا أن قبل استباًقا 

 فليستعفْف:

  يأكل. فال األكل، عن يمتنع أي:

 باهلل: كفى

 هللُا. كفى

 حسيًبا: 

 محاسًبا. -

 مجازًيا. -

 رقيًبا. -

 إعراب:
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 إسراًفا:

 حال. -

 ألجله. مفعول -

 :باهلل

 زائدة. الباء:

 فاعل. أنه على محالً  مرفوع لفًظا مجرور الجاللة اسم :هللا

 :حسيًبا

 تمييز. -

 حال -

 زائدة؟ الباء هل

 ذلك. ينكر وبعضهم زائدة، يقول: بعضهم

 غامض! كالمهم أنكروا الذين لكن

***  

 المفسرين: أقوال

 الطبري:
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 المال، وإصالح العقل الموضع: هذا في بمعنى"الرشد" عندي األقوال هذه أولى »
 «.ماله في عليه الحْجر يستحق ممن يكن لم كذلك، كان إذا أنه على الجميع إلجماع

***  

 البغوي:

 بمنزلة تعالى هللا مال من نفسي أنزلت إني عنه: هللا رضي الخطاب بن عمر قال »
 قضيتُ  أيسرتُ  فإذا بالمعروف، أكلتُ  افتقرتُ  وإنِ  استعففُت، استغنيت إنِ  اليتيم: مال

.)...( 

 «.وشاهًدا وُمجازًيا ُمحاسًبا (:حسيًبا باهلل وكفى)

 أقول:

 متشابهة. أحكامها الدولة، وإدارة الوقف، وإدارة اليتيم، مال إدارة أن العلماء رأى

***  

 الرازي:

 قوله: ومنه اإلبصار، اللغة: في اإليناس وأصل رأيتم، وقيل: عرفتم. أي: (آنستم»)
 )...(. 29 القصص (ناًرا الطور جانب من آنس)

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=2
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=132&surano=4&ayano=6#docu
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 هو والغيّ  ،256 البقرة (الغيّ  ِمنَ  الرشدُ  تبّين قد) تعالى: قال الغّي. نقيض الرشد
 غوًيا. العاصي فجعل ،121 طه (فغوى  رّبه آدمُ  وعصى) تعالى: قال والفساد. الضالل

 )...(. الدين في الصالح مع إال يتحقق ال الرشد أن على يدل وهذا

 بمعنى الحسيب يكون  أن يحتمل واألزهري: األنباري  ابن قال (حسيًبا باهلل وكفى)
 هللا، حسبه للتهديد: للرجل قولهم األول فمن الكافي، بمعنى يكون  وأن المحاسب،

 المحاسب، بمعنى الحسيب قولنا: ونظير الظلم، من يفعل ما على هللا يحاسبه ومعناه:
 )...(. هللاُ  كافيك أي هللاُ  حسيبك قولهم: الثاني ومن المشارب، بمعنى الشريب قولنا:

 جميع في 65 اإلسراء (وكيالً  بربك وكفى) (حسيًبا باهلل وكفى) قوله: في الباء أن واعلم
 الزجاج. عن الواحدي نقله هكذا ،زائدة القرآن

 «.كافًيا كونه وحال محاسًبا، كونه حال هللا كفى أي: ،الحال على نصب (حسيًباو)

*** 

 القرطبي:

 هذا ففي بها. ومجازًيا ألعمالكم حاسًبا هللا كفى أي: (حسيًبا باهلل وكفى) تعالى: قوله »
 «.رفع موضع في وهو ،زائدة والباء حّق. جاحد لكلّ  وعيد

***  

 كثير: ابن

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=132&surano=4&ayano=6#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=132&surano=4&ayano=6#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=483&idfrom=1637&idto=1640&bookid=132&startno=3#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12590
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=483&idfrom=1637&idto=1640&bookid=132&startno=3#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=483&idfrom=1637&idto=1640&bookid=132&startno=3#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1037&idto=1037&bk_no=48&ID=458#docu
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 حال في األولياء على ورقيًبا وشهيًدا محاسًبا باهلل وكفى :أي (حسيًبا باهلل وكفى») 
 مبخوسة منقوصة أو فرة،مو  كاملة هي هل لألموال: تسليمهم وحال لأليتام، نظرهم
 «.كّله بذلك عالم هللا أمورها؟ مدلس حسابها مروج مدخلة

***  

 حيان: أبو

 مسرفين أي: ،الحال موضع في مصدران أنهما على (وبداًرا إسراًفا) انتصب »
 )...(. ومبادرين

 )...(. ومبادرتكم إلسرافكم أي: ،جلهأ من المفعول على ينتصبا أن وأجيز

 )...(. العّفة زيادة طلب فيه ألن فليعّف؛ من: أبلغ (فليستعفف) ولفظة:

 ألعمالكم حاسًبا أو ُمحاسًبا، أو )...( عليكم الشهادة في كافًيا أي (حسيًبا باهلل وكفى)
 )...(. بها ُيجازيكم

 في للمبالغة حول ل،فاع بمعنى أو وخليط؛ كجليس مفاعل، بمعنى فعيل وحسيب:
 (كفى) وفي شهيًدا. (:حسيًبا) معنى ومقاتل: والسّدي عباس ابن وقال الحسبان.

 .زائدة والباء هللا، اسم وفاعله فعل، أنها والصحيح فعل؟ أم فعل، اسم أهي خالف:

 والباء باهلل، االكتفاء أي هو، كفى أي: االكتفاء، ضمير وهو مضمر، الفاعل وقيل:
 ال الوجه وهذا بالفاعل. ذاك إذ ويتعلق نصب، موضع في (باهلل) فيكون: ،بزائدة ليست
 ظاهره. كإعمال المصدر ضمير إعمال يجيزون  حيث الكوفيين، مذهب على إال يسوغ

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=4&ayano=6#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=125&idfrom=504&idto=515&bookid=62&startno=8#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=125&idfrom=504&idto=515&bookid=62&startno=8#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=125&idfrom=504&idto=515&bookid=62&startno=8#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
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 وهو معموله وإبقاء موصول، وهو المصدر إعمال ففيه الحذف، باإلضمار عنى وإن
 المصدر. وحذف الفاعل حذف أعني: يجوز، ال البصريين عند

 عليه. )من( دخول لصالحية التمييز على (حسيًبا) وانتصب

 «.الحال على وقيل:

***  

 الشوكاني:

  «.هللاُ  كفى أي ،زائدة الباء » 

***  

 المنار:

 عليها. ويحملها بالعّفة نفسه فليطالب أو العّفة، في مبالًغا فليعفّ  (فليستعفف) معنى »

 ذلك. تقتضي النفس في ملكة أو الشهوات، من ينبغي ال ما ترك وهي

 النفس في الملكة تستحكم حتى المّرة، بعد المّرة العّفة تكلف وهو بالتعفف، يكون  وطلبها
 )...(. بالتربية المكتسبة والملكات األخالق، كسائر والممارسة بالتكرار،

 وسلم عليه هللا صلى النبي سأل عمر ابن أن المسألة في المرفوع الحديث من
 متأثل وال مسرف، غير يتيمك مال من ُكلْ  فقال: يتيم. وليّ  وإني مال، لي ليس فقال:
 )...(. اجهم وابن والنسائي، داود، وأبو أحمد، رواه  بماله، مالك تقي أن غير ومن مااًل،

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=65&surano=4&ayano=6#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=65&ID=229&idfrom=427&idto=431&bookid=65&startno=3#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=65&ID=229&idfrom=427&idto=431&bookid=65&startno=3#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15397
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 وما أظهرتم ما على يحاسبكم وشهيًدا عليكم، رقيًبا باهلل وكفى أي: (حسيًبا باهلل وكفى)
 )...(. الحساب يوم عليكم الشهادة في كافًيا باهلل كفى أو أسررتم،

 أم مستقالن معنيان هذان فهل بالشهيد، السدي وفّسره بالرقيب، الحسيب الراغبُ  وفّسر
 األصلي؟ المعنى لوازم من

 )...(. العامل يعمل ما على المطلع المراقب هو الحسيب: اإلمام: األستاذ قال

 فيهم كثرت فقد قّط; ذلك في هللا قول يسمعوا لم نعرفهم الذين الخبثاء األوصياء هؤالء
 يمكنني إنه حتى ،بالحيل واألوقاف، والسفهاء، اليتامى، أموال وأكل الخيانة غيرهم وفي

 على للوصاية يصلحون  أشخاص عشرة المصري  القطر يف يوجد ال إنه أقول: أن
 على كالوصاية الوقف على النظر أن على الفقهاء نّص  وقد والوقف! السفيه، أو اليتيم،
 )...(. اليتيم

 لفظ على الداخلة الباء إن يقولون: النحاة بعض أن عنه: اآلية في اللفظ مباحث ومن
 حسيًبا. هللاُ  كفى والمعنى: ،زائدة (باهلل وكفى) قوله: في الجاللة

 وهذا به، متعلق أصلي جر حرف والباء محذوف، مصدر الفاعل إن يقول: وبعضهم 
 نقول: ونحن - قعدوها قال أو - وضعوها التي القواعد على القرآن تطبيق من كله
 كيفما الكالم في معنى فلها عدمها، مع المعنى غير هو الباء وجود مع المعنى إن

 هو وجل عز هللا أن ومعناه به، متعلق والجار فاعل، له ليس فعل (كفى) وإن أعربت،
 «.البالغة ئدفرا من الجملة وهذه ويحاسب. يراقب من أشدّ 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=65&ID=229&idfrom=427&idto=431&bookid=65&startno=4#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14468
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14468
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14468
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=65&ID=229&idfrom=427&idto=431&bookid=65&startno=4#docu
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 أقول:

 يبّينه! لم عدمها" مع المعنى غير الباء وجود مع "المعنى قوله:

*** 
 عاشور: ابن

 )...(. المطلق المفعول عن النيابة على أو الحال، على (إسراًفا) انتصب »

 وقطع التهارج، رفع من الشريعة، مقصد تحقيق من اإلشهاد( في )ما فيه ما لوحظ
 )...(. الخصومات

 «.للتوكيد زائدة والباء: المحاسب. والحسيب:

 أقول:

 بقوله: التوكيد هذا  فّسر المنار صاحب لعل

 وُيحاسب". ُيراقب من أشدّ  هو وجل عز هللا أن "معناه

 *** 

 أخرى: آيات

 منها: األخيرة إال النساء سورة في وكلها

 .45 النساء (ولًيا باهلل وكفى) -
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 45 النساء (نصيًرا باهلل وكفي) -

 .50 النساء (مبيًنا إثًما به وكفى) -

 .55 النساء (سعيًرا مبجهنّ  وكفى) -

 .70 النساء (عليًما باهلل وكفى) -

 .166و 79 النساء (شهيًدا باهلل وكفى) -

 .132و 81 النساء (وكيالً  باهلل وكفى) -

 .14 اإلسراء (حسيًبا عليك اليوم بنفسك كفى) -

*** 

  2015 أيار 22 الجمعة

 

 (7 )النساء والحظ النصيب ۞
 القرآن في الترادف على برهان أوضح

  
 القرآن: في الترادف وجود تثبتان النساء( سورة )في قرآنيتان كلمتان
 الميراث. في كلتاهما

 اإلرثية. الحصة تعني: منهما وكل
 تعالى: قال
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 (واألقربونَ  الوالدانِ  تركَ  مّما نصيب   وللّنساءِ  واألقربونَ  الوالدانِ  تركَ  مّما نصيب   للّرجالِ )
 .7 النساء

 .11 النساء (األنثيين حظ مثل للذكر)
***  

 مترادفان: والحظّ  النصيب
 .7 النساء (نصيب   وللنساء ... نصيب   للرجال)
 .11 النساء (األنثيين حظ مثل لذكرل)
 *** 

 والحّظ: النصيب
 الحّصة. وهو المعنيين، أحد في مترادفان -

 البْخت. وهو اآلخر، المعنى في ومترادفان -

 والبْخت. الحّصة، يعني: مشترك، لفظ منهما كل
 البْخت. أو الحّصة، يعني: مترادف، لفظ منهما كل
 الميراث. مجال في القرآن في منهما كل جاء إذ بينهما، فرق  وال

 وبهذا:
 القرآن! في الترادف أنكر من كل قولَ  ،خطيب كلّ  قولَ  َجهيزةُ  قطعْت 
***  

 المشتركة: األلفاظ
 والنظائر. بالوجوه القرآن علوم في عنه يعّبر ما هي

 واحد. بمعنى كلها المشتركة، واأللفاظ واألشباه والنظائر الوجوه
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*** 
 المترادفة، الكلمات على تعترضون  أنتم

 المشتركة؟ الكلمات على تعترضون  ال لماذا
 يقال قد العجز، من الترادف يعّدون  والذين القرآن، في للترادف المنكرين على يؤخذ قد

 على كلمة من أكثر تعني المرادفة فالكلمة العجز؟ من تعّدونه ال لماذا واالشتراك لهم:
 ُتحّمل لماذا معنى! من أكثر على واحدة كلمة تعني كةالمشتر  والكلمة واحد، معنى
 معنى؟ لكل واحدة كلمة تخصص وال )وجوه(، معان عدة الواحدة الكلمة
 الواحد للمعنى يكون  أن تقبلون  وال معنى، عشرون  الواحدة للكلمة يكون  أن تقبلون  لماذا

 كلمة؟! عشرون 
 اقبلوا اللغة، بهذه نزل والقرآن شتركة،م وألفاظ متقاربة، وألفاظ مترادفة، ألفاظ فيها اللغة

 مخاطباتكم في تغازلوا وال منهما، أي إلنكار سبيل فال المشترك، قبلتم كما المترادف
 المسبقة! األحكام أهل من ال التحقيق، أهل من وكونوا العواّم. مشاعر

*** 
 واالشتراك؟ الترادف لماذا
 مرادفة، الكلمة هذه هل فنتساءل: هاننا،أذ نشحذ أن المتشابهات بهذه لنا أراد هللا لعلّ 

 غيرها؟ وبين بينها الفروق  فما مختلفة كانت وإذا مختلفة، أم
 وهل تحتملها؟ التي المعاني هي فما كذلك كانت وإذا مشتركة، الكلمة هذه هل كذلك

 بعض؟ دون  بعضها على فتحمل متعارضة أم جميًعا؟ عليها فُتحمل متفقة المعاني هذه
*** 

 حظ؟ لميراثا في هل
 .120-115 ص والمواريث، الفرائض علم كتابي: راجع
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***  
 والحّظ: النصيب بين الفرق  في العسكري  مناقشة

 وحاول العادل(. )النصيب والِقْسط النصيب بين فروقه في هـ(395-) العسكري  مّيز
 يوّفق. ولم والحظّ  النصيب بين التمييز
 وترك والَخالق(، و)النصيب والحّصة( )النصيب بين التمييز عن أيًضا عجز أنه ويبدو

 فارًغا! موضعه
 المخطوط. أصل في واضحة غير المواضع هذه كانت وربما

 من لالستكثار ميل لديه يكون  فسوف الفروق  عن أنه بما كتابه بأن العسكري  ُيتهم قد
 الباحثين! بعض يفعل كما الفروق،

  
 العسكري: يقول

 من أو النعيم من نصيبه هللا وّفاه يقال: والمكروه. المحبوب في يكون  النصيب إن»
 العذاب.

 هللا يحظه ما هو الحظّ  أصل ألن بعيدة، استعارة على إال العذاب من حّظه يقال: وال
 مكروًها. أو محبوًبا كان سواء ليناله له نصب ما والنصيب الخير، من للعبد تعالى

 المدح، جهة على ُيذكر ولهذا المحظوظ. به يرتفع لما اسم الحظّ  يقال: أن ويجوز
 سواء مقاسمة، من االنسان يصيب ما والنصيب محظوظ. وهو حّظ، لفالن فيقال:
 ألن فيها، نصيب له يقال وال التجارة، في حظّ  لفالن :يقال ولهذا ال. أم شأنه به ارتفع
 «.مقاسمة عن ليس فيها يناله الذي الربح

 تعليق:
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 هذا صالحية بالضرورة يعني ال موضع في لفظين بين الترادف أن بّينتُ  أن سبق
 يلغيه ال موضع في الترادف وقوع أن إلى االنتباه يجب لكن أخرى. مواضع في الترادف

 تماًما مترادفان والحظ فالنصيب العسكري. خطأ نشأ هنا ومن آخر. موضع في عدمه
 يقال: وال التجارة، في حًظا لفالن أنّ  من ذكره ما في مترادفين وغير الميراث، في

 وفاه يقال: وال والعقاب، الثواب من نصيبه هللا وّفاه يقال: أنه من ذكره ما وفي نصيب!
 العقاب! من حّظه

 اب.بالصو  أعلم وهللا هذا
***  

 2015 نيسان 23 الخميس
 

 (10 )النساء اليتامى أموال يأكلون  الذين ۞

 (َسعيًرا وَسَيصَلونَ  ناًرا ُبطوِنهم في يأكلونَ  إّنما ظلًما اليتامى أموالَ  يأكلونَ  الذينَ  إنّ ) 
  .10 النساء

 باليتيم: هللا عناية

 آخر: موضع في قلت

 في اليتامى أموال إدارة واعتبرت القرآن. من موضًعا 23 حوالي في اليتيم ذكر ورد
 هللا رضي عمر قال المال. بيت وأموال األوقاف، أموال إلدارة أساًسا اإلسالم
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 أكلتُ  افتقرتُ  وإن استعففُت، استغنيتُ  إن اليتيم، كولي ومالكم أنا إنما» :عنه
 «.بالمعروف

 المالية اإلدارة في والمبادئ األحكام من كثيًرا فيه، الواردة واآلثار اليتيم، آيات علمتنا لقد
 في سًرا هلل أن بد فال والمنافع. األرباح وتعظيم والرشد واالختبار والتدريب واألجور
  الثّرة. الشرعية والمبادئ األحكام هذه استخالص قبل اليتيم، على المرور

 يأكلون:

 يأخذون.

 وسواه. األكل يتضمن األخذ

 يقال:

 ماله. أكل      -

 حقه. هضم      -

 ظلم؟ بغير اليتيم لمال أكل هناك هل 

 .6 النساء (بالمعروفِ  فليأكلْ  فقيًرا كانَ  وَمن) تعالى: قوله وذلك نعم،

  

 سعيًرا: وسيصلون  ناًرا بطونهم في ياكلون 
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 قوالن:

 اآلخرة. في والسعير النار      -

  اآلخرة. في والسعير الدنيا في النار      -

 يقل: لم

 ناًرا. يأكلون 

 البطون؟ في إال يكون  ال األكل أن مع (بطونهم في) قال: لماذا

 (.بجناحيهِ  يطيرُ ) تعالى: كقوله

 والمبالغة. للتأكيد أو المجاز لرفع

 ناًرا: يأكلون  

 حقيقة.      -

 مجاز.      -

 :الرازي  قال

 قوالن: فيه »
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 يبعث ظلما اليتيم مال الرجل أكل إذا : السدي قال ظاهره. على ذلك يجرى  أن :األول
 أنه رآه  من كل يعرف وعينيه، وأذنيه ومسامعه فيه من يخرج النار ولهب القيامة يوم
 )...(. اليتيم. مال أكل

 من النار، أكل مجرى  جار اليتيم مال أكل إن والمراد: توسع، ذلك إن :الثاني والقول
 كقوله اآلخر، على المتالزمين أحد اسم يطلق وقد ويستلزمه، إليه يفضي إنه حيث

 «.األول من أولى وهذا القاضي: قال .40 الشورى  (ِمثُلها سّيئة   سّيئةٍ  وجزاءُ ) تعالى:

 سعيًرا: يصلون  

 جهنم. نار يدخلون       -

  حرها! يقاسون       -

 يقل: لم

 ناًرا. وسيصلون 

 يقل: لم 

 سعيًرا. ويصلون 

***  

 القرطبي:

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1645&idto=1646&bk_no=132&ID=487#docu
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 إتالف أكثر وبه األكل، هو المقصود كان لما أكاًل؛ وجوهه كل على المال أخذ ُسّمي»
 األشياء.

 وسّمى األخالق. مكارم بضد عليهم والتشنيع نقصهم لتبيين بالذكر البطون  وخّص 
 )...(. إليه يؤول بما ناًرا المأكول

  «.باسمه تعالى هللا فسماه النار، يوجب الحرام ألن حراًما؛ أي: ناًرا وقيل:

***  

 الكبائر: من اليتيم مال أكل

 ضعيف! اليتيم وأن سيما ال

 أعظم! وجزاؤه أكبر، جرمه عليهم فاالعتداء األقوياء، من اإلسالم يحميهم الضعفاء

 الواقع! في اصلح هو ما بخالف الضعفاء، على االعتداء من يخاف المؤمن

 خسيس! إال الضعيف على يعتدي ال

 أنفسهم. عن يدافعون  األقوياء

 :الرازي  قال

 من استحقوا وعجزهم ضعفهم لكمال ألنهم باليتامى؛ تعالى هللا من رحمة كله وذلك»
 عفوه وكثرة رحمته سعة على الوعيد هذا داللة أشد وما والكرامة. العناية مزيد هللا
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 بهم هللا عناية بلغت القصوى  الغاية إلى الضعف في بلغوا لما اليتامى ألن وفضله؛
 «.القصوى  الغاية إلى

*** 

 م24/4/2014 الخميس

 

 (11)النساء آيات الميراث  ۞

 !أحكام الميراث كّلها أو جّلها في القرآن

 .من سورة النساء 176و 12و 11

 .صنفين من الورثة: في ميراث األوالد واآلباء، أي جمعت بين 11اآلية 

 .: في ميراث الزوجين واإلخوة ألم، أي جمعت أيًضا بين صنفين من الورثة12اآلية 

: في ميراث اإلخوة ألبوين واإلخوة ألب، أي: جمعت أيًضا بين صنفين من 176اآلية 
 .الورثة

 :تفسير آيات الميراث

 :11اآلية 

 .(: يفرض عليكميوصيكم)
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(: يوصيكم هللا في إرث أوالدكم. وليس المعنى: يوصيكم هللا أوالدكميوصيكُم هللُا في )
 !بأوالدكم. وبدأ بإرث األوالد ألنهم أقوى الورثة! وختم بالكاللة ألنهم ضعفاء

: للذكر منهم حظ  مثُل حّظ األنثيين. ويطبق هذا في التقدير(: للذكر مثُل حّظ األنثيين)
طبق أيًضا في اإلرث بالتعصيب، كما في اإلرث بالفرض، كما في إرث الزوجين، وي

إرث األوالد واإلخوة. فالزوجان يرثان بالتفاضل، ولكن بالفرض، فال يعصب أحدهما 
 .اآلخر، وكذلك األبوان

في القرآن نظامان إلرث المرأة ال ثالث لهما: أن ترث المرأة نصف الرجل، أو أن ترث 
د ارتكب خطأ منهجًيا كبيًرا، إْذ قارن مثل الرجل. ومن قال بأنها ترث أكثر من الرجل فق

بين أنثى قريبة وذَكر بعيد، فلم يثّبت بينهما درجة القرابة، ليْثبت أن المرأة أحظى من 
 !الرجل في الميراث

 .(: النساء هنا البنات. فقد تطلق ويراد بها الزوجاتفإْن كّن نساءً )

 . ونساًء: ذكوًرا وإناًثا(: نساًء: أخوات. رجاالً وإْن كانوا إخوًة رجااًل ونساءً )

(: اثنتين فما فوق. فالمثنى في الميراث جمع، أي: حكم الثالث واالثنتين فوَق اثنتين)
 .حكم  واحد

(: األبوان يرثان بالتساوي عند وألبويه لكّل واحٍد منهما السُدس مما ترك إْن كان له ولد  )
 .وجود الولد
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 .أو سابقة (: من زوجة أو أكثر، حاليةإْن كان له ولد  )

(، أي: وألبيه الثلثان. هل هذان الثلثان إرُث فرٍض أم إرُث وورثه أبواه فألّمه الثُلث)
( فصار في وورثه أبواه تعصيب؟ إرث تعصيب باعتبار الباقي، وإرث فرض باعتبار: )

 .حكم المنصوص، وأنا أميل إلى أنه إرث بالفرض، كما قال القرطبي في تفسيره

واألم بالتساوي عند وجود الولد، وبالتفاضل عند عدم الولد؟ بخالف لماذا يرث األب 
الزوجين اللذين يرثان بالتفاضل عند وجود الولد وعند عدمه! ال أعلم الجواب حتى 

 .اآلن

 .(: آبناؤكم: أوالدكم. قارْن قوله أول اآلية: يوصيكم هللا في أوالدكمآباؤكم وأبناؤكم)

(: لم يتبين لي معناها بوضوح حتى اآلن. أّيهم أقرُب لكم نفًعاآباؤكم وأبناؤكم ال تدرون )
لعّلهم كانوا في الجاهلية يبنون قسمة الميراث على أساس النفع الصادر من الوارث 

 !كالنصرة والنفقة، فأخبرهم تعالى بأنه هو الذي يعلم النفع، وهم ال يعلمون 

 :12اآلية 

 .ن األزواج السابقين(: منه أو من غيره مإْن لم يكن لهّن ولد  )

(: لهّن بالجمع، أي: للزوجات الرُبع سواء كانت زوجة واحدة أو أربع ولهّن الرُبع)
 !زوجات

 .(: من الزوجات الحاليات أو السابقاتفإْن كان لكم ولد  )
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 .(: ال ولد وال والد، ألن اإلرث ال يصل إلى اإلخوة، إال إذا عدم الولد والوالدكاللة)

 .(: التقدير: أو امرأة  تورث كاللةً رجل  ُيورث كاللًة أو امرأة  وإْن كان )

(: أخ ألم، أو أخت ألم. سأبّين خصوصيات وله أخ  أو أخت  فلكّل واحٍد منهما السُدس)
 .)استثناءات( اإلخوة ألم في مختصر الحق: الميراث في ثالثين صفحة

أكثر من ذلك فهم شركاُء في )وله أخ  أو أخت  فلكّل واحٍد منهما السُدس فإْن كانوا 
الثُلث(: أي األخ له السدس واألخوان فأكثر لهم الثلث، معنى هذا أن األخ مفرد 

 .واألخوين جمع، وليس ثمة مثنى في الميراث

 :176اآلية 

 .(: أي ماتإِن امرؤ هلك)

 .(: فيه محذوف مقّدر. التقدير: وال والدليس له ولد)

 .محذوف مقّدر. التقدير: وال والد(: فيه إْن لم يكن لها ولد)

(: والنصف الباقي يكون ألقرب عاصب، أو يكون لها بالرّد إذا لم فلها نصُف ما ترك)
 .يوجد عاصب

 .(: كيف يرثها وقد هلك؟! التقدير: وهو يرثها إذا هلكْت قبلهوهو يرثها)

 .(: إخوًة ذكوًرا وإناًثا: إخوة وأخواتإخوًة رجااًل ونساءً )
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 ؟176ت اآلية لماذا تأخر 

فتوى لحل نزاع الصحابة في  176. واآلية 12و 11علم الميراث اجتمع في اآليتين 
معنى الكاللة: هل هي ال ولد، أم ال ولد وال والد؟ والثاني رأي الجمهور. وفي اآلية 

بيان إلرث اإلخوة األشقاء، وإرثهم يمكن استنباطه من إرث األوالد، ألن عالقة  176
 !والد هي عالقة إخوةالقرابة بين األ

 في اإلخوة ألبوين؟ 176في اإلخوة ألم، واآلية  12كيف عرفنا أن اآلية 

 .من مقادير الميراث

 اإلخوة ألب هل يلحقون باإلخوة ألم أم باإلخوة ألبوين؟

  .باإلخوة ألبوين، الشتراكهما في األب

ُألحق إرثهم بإرث األزواج لماذا لم ُيفرد اإلخوة واألخوات ألم بآية مستقلة؟ ولماذا 
 والزوجات، ولم يلحق بإرث اآلباء واألوالد؟

ألن هذين الصنفين من الورثة يجمعهما اإلرث بالفرض، فال يرثان إال بالفرض! بخالف 
 !اآلباء واألوالد فإنهم يرثون بالفرض ويرثون بالتعصيب

 .ويجمعهما أنهم ال َيحجبون )أحًدا(

 .أنثاهم، بل لكل منهما فرض مستقّل عن اآلخر ويجمعهما أّن ذكرهم ال يعّصب
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جمعت بين صنفين من الورثة: األوالد واآلباء لخصائص مشتركة  11ويالحظ أن اآلية 
جمعت بين صنفين: األزواج واإلخوة ألم لخصائص مشتركة  12بينهما، كذلك اآلية 

 .بينهما

 :ت(التشابه بين ميراث )األبناء والبنات( وميراث )اإلخوة واألخوا

 .البنت تأخذ النصف، واألخت تأخذ النصف

 .البنتان تأخذان الثلثين، واألختان تأخذان الثلثين

االبن والبنت يرثان للذكر مثل حظ األنثيين، واألخ واألخت يرثان للذكر مثل حظ 
 .األنثيين

 :سبب التشابه

  .األبناء في عالقة بعضهم ببعض هم إخوة

 آيات الميراث؟لماذا تكرر ذكر الولد في 

الولد أهم وارث، وهو يرث بعد أصحاب الفروض، وتكرر ذكره إلفساح المجال له إرًثا 
 .ومقداًرا

 :الفروض )النسب( الواردة في آيات الميراث

 :النسب حسب تسلسل ورودها
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الثُلثان، النصف، السُدس، الثُلث، السُدس، النصف، الرُبع، الرُبع، الثُمن، السُدس، 
 .الثُلث، النصف، الثُلثان

 .مرة مع المكّرر 13

 :إذا حذفنا المكّرر

 .الثُلثان، النصف، السُدس، الثُلث، الرُبع، الثُمن

 .مرات من دون المكّرر 6

 .أعلى نسبة: الثلثان

 .أدنى نسبة: الثُمن

 :يمكن ترتيبها في مجموعتين متساويتين ومنتظمتين

 .الثُلث، السُدس: الثُلثان، المجموعة األولى

 .: النصف، الرُبع، الثُمنالمجموعة الثانية

 .متوالية هندسيةكل واحدة من هاتين المجموعتين مجموعة منتظمة تشكل فيما بينها 

 .فالثلثان ضعف الثلث، والثلث ضعف السدس

 .والنصف ضعف الرُبع، والرُبع ضعف الثُمن
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 .ى ذهنك النسبتان األخريانفإذا حفظَت النسبة األولى من كل مجموعة تداعْت إل

 .أعلى نسبة في المجموعة األولى: الثلثان

 .أعلى نسبة في المجموعة الثانية: النصف

 :ال يشترط بالضرورة أن يكون هناك نسبة لكل وارث

 .وهذا يفيد في تقليل عدد النسب

 .نعم الثُمن: نسبة خاصة بالزوجة

 .لكن الثلثين: للبنتين واألختين

 .لألم عند عدم األوالد وعدم اإلخوةوالثلث: 

 .والسُدس: لكل من األب واألم عند وجود الولد

 .والنصف: للبنت، واألخت، والزوج )عند عدم الولد(

  .والرُبع: للزوج عند وجود الولد، وللزوجة عند عدم الولد

هناك نسب فردية لوارث واحد )مثال: النصف للبنت(، ونسب جماعية ألكثر من وارث 
 .ل: الثلثين فرض البنتين أو األختين()مثا

  :أصحاب الفروض )النسب(



 

255 
 

 .البنات

 .األبوان

 .الزوجان

 .اإلخوة واألخوات )ألم(

 .األخوات

 :الورثة الوارد ذكرهم في القرآن

 .أصحاب الفروض + األوالد + اإلخوة ألبوين أو ألب

 .والحمد هلل رب العالمين

 :اإلثنين

 هـ1439ذو الحجة  09

 م2018آب  20

 
 أين االطالع؟ ؟أين الدقة ؟أين اللغة :تفسير الشعراوي  :يوصيكم هللا في أوالدكم ۞

 (11)النساء 
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 قال الشعراوي:
نعم الرّب خالقنا، إنه يوصينا في أوالدنا، سبحانه رب العرش العظيم، كأننا عند ربنا »

( يوضح أنه رحيم بنا أوالِدكمْ ُيوِصيكُم هللُا في أحّب مّنا عند آبائنا! وقوله الكريم: )
  ويحّب لنا.

ومادة الوصية إذا ما استقرأناها في القرآن نجد باالستقراء أن مادة الوصية مصحوبة 
اُكْم ِبِه لعّلكم تّتقونَ بالباء، فقال سبحانه:) ، وقال سبحانه: 153( األنعام ذلكم َوصَّ

ووّصْينا ، وقال الحق أيًضا: )13ى ( الشور َشَرَع َلُكم ِمَن الديِن َما وّصى ِبِه ُنوًحا)
. كل هذه اآليات جاءت 14( لقمان اإلنساَن بواِلَدْيِه َحملْتُه ُأّمُه َوْهًنا على َوْهنٍ 

 الوصية فيها مصحوبة بالباء التي تأتي لإللصاق.
(، فكأن الوصية ُيوِصيُكُم هللا في َأْواَلِدُكمْ لكن عندما وّصى اآلباء على األبناء قال: )

ة ومثبتة في األوالد، فكّلما رأيت الظرف وهو الولد ذكرت الوصية! وما هي مغروس
 «.(ِللّذَكِر ِمْثُل َحّظ األنثيينالوصية؟ إنها )

*** 
 تعليق:

قوله: "كأننا عند ربنا أحّب مّنا عند آبائنا" يجب فيه حذف كاف التشبيه.  -
 فالصحيح: إننا عند ربنا ... إلخ.

يفهم من كالم الشعراوي أن الوصية هنا هي وصية من هللا لآلباء باألوالد، وهي  -
ليست كذلك، بل هي وصية لآلباء بكيفية إرث األوالد. أين اللغة التي زعموا أن 
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الشعراوي يملكها؟! ليته اّطلع على أقوال المفّسرين قبل أن يغامر بتفسيره، ويشحنه 
 بخواطره!

( فيه عدول عن: )الباء( إلى: ُيوصيكُم هللُا في أوالدكمله: )ظّن الشعراوي أّن قو  -
( ُيوصيكم)في( لنكتٍة ما! األصل فيه: "يوصيكُم هللُا بأوالدكم"، وهذا غير صحيح. )

هنا هي على بابها بالباء أيًضا. التقدير: يوصيكم هللا في إرث أوالدكم بأّن للذكر 
 منهم مثل حّظ األنثيين ... إلخ.

(. والصحيح للذكِر ِمثُل حّظ األنثييناوي أّن الوصية تتعلق فقط بقوله: )ظّن الشعر  -
أنها تشمل ما هو أكثر من هذا، وهو إرث األوالد عموًما. لكن هذه النقطة يبدو أنه 

(، ويأتي البند األول في الوصّية: ُيوِصيكُم هللُا في أوالِدكماستدركها بعد ذلك بقوله: )
 (.ثيينِللذَكِر ِمْثُل حّظ األن)

*** 
 أقوال المفسرين التي تمنيت لو رجع إليها الشعراوي:

 هـ(:516-) البغوي 
( أي: يعهد إليكم ويفرض عليكم في ُيوصيكُم هللُا في أوالِدكمقوُله عز وجل: )» 

 «.أوالدكم، أي: في أمِر أوالدكم إذا مّتم
 هـ(:538-) الزمخشري 

 «.(: في شأن ميراثهمفي أوالدكم»)
 هـ(:754-)أبو حيان 
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تقدير اآلية: يوصيكُم هللُا في شأن أوالدكم الوارثين للذكِر منهم حّظ مثُل حّظ » 
 «.األنثيين

 هـ(:1250-)الشوكاني 
  )في بيان ميراث أوالدكم(.« ( أي: في بيان ميراثهمُيوصيكُم هللُا في أوالدكمقوُله: )» 

  هـ(:1270-) األلوسي
في شأنهم. وُقّدر ذلك ليصّح معنى  ( أي في توريث أوالدكم، أوفي أوالدكم»)

  «.الظرفية
 هـ(:1323-) المنار

( أي في شأن أوالدكم ِمن بعِدكم، أو )في شأن( ميراثهم، وما يستحّقونه في أوالدكم»)
 «.مّما تتركونه من أموالكم

 هـ(:1394-)ابن عاشور 
 «.تقديره: في إرِث أوالدكم» 

*** 
 الخالصة:

  ال ُيفهم من اآلية:
 يوصيكُم هللُا بأوالدكم.

  بل ُيفهم:
  يوصيكُم هللُا في إرِث أوالدكم بكذا وكذا.
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 كالم المفّسرين صحيح وواضح مثل الشمس!
 فأّنى العدول عنه إلى مثل هذه التهويمات؟!

 غفر هللا لك يا شعراوي!
 التفسير علم وليس استعراًضا درامًيا.

 صية مرتجلة كيفما اتفق!التفسير دقة وليس مجرد قصص وحكايا وخواطر شخ
 افحْص كالمك في ضوء كالم المفّسرين، قبل البوح به.

 وال تغتّر بجمهور الناس الذين يصيحون وال يمّيزون ما يسمعون!
  والذين ُيؤخذون باألضواء واأللوان والحركات والنظرات والشهقات!

 هذا كالم هللا يا رجل!

*** 
  2015أيلول  19السبت 

 

  (11 )النساءللذكر مثل حظ األنثيين  ۞

 هل يمكن أن ترث األنثى أكثر من الذكر؟

( أزعجت بعض اإلناث، وبعض الذكور 176و 11هذه اآلية في القرآن )سورة النساء 
 المدافعين عنهن، وذلك منذ أيام النبي صلى هللا عليه وسلم وحتى يومنا هذا! 
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 قالت النساء:

نحن أحوج ألن يكون لنا سهمان، وللرجال سهم واحد! ألننا ضعفاء، وهم أقوياء وأقدر 
 الترمذي، وانظر تفسير البغوي(. على طلب المعاش )أحمد و 

حاول البعض أن يطبق المساواة بين الذكر واألنثى في المواضع التي ورد فيها حظ 
 الذكر مضاعًفا. 

من المشايخ في عصرنا من تصّدى لهذه المساواة، وقال: صحيح أن المرأة ترث أكثر 
خرى كثيرة، من الرجل في حاالت معدودة، إال أنها قد ترث أكثر منه في حاالت أ

 حالة! 140أوصلها بعض المزايدين إلى 

أول من زعم أن المرأة قد ترث أكثر من الرجل هو محمد عمارة وصالح سلطان، وبما 
 جسيم!خطأ منهجي أنهما حزبيان فقد فشا قولهم فشًوا كبيًرا! وهو 

 مثاًل قالوا: البنت ترث أكثر من األخ.

 قلت: هذا صحيح.

 منه؟ولكن لماذا ترث أكثر 

 هل ألنها أنثى، أم ألنها أقرب منه إلى الميت؟

 هم يرون: ألنها أنثى!
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 وأنا أرى: ألنها أقرب منه.

هذه المقارنة منهم بين البنت واألخ مقارنة غبية جًدا، ألن درجة القرابة بينهما ليست 
واحدة، فكيف تعرف أنها ترث أكثر منه ألنها أنثى أم ألنها أقرب؟ هنا يتداخل عامالن 
مؤثران: عامل الذكورة واألنوثة، وعامل القرب، فال بد من اتباع منهج عزل العوامل، 
وهو المنهج القائل بتحريك عامل الجنس )الذكورة واألنوثة( فقط، وتثبيت سائر العوامل 

 األخرى المؤثرة، لكي يعرف تأثير عامل الجنس فقط دون غيره من العوامل.

*** 

الذكر واألنثى، سواء في حال تفضيل الذكر أو في حال  ثم إن القرآن عندما قارن بين
 المساواة بينهما، قارن بينهما على الشكل التالي:

 ابن/ بنت، أخ/ أخت، أب/ أم، زوج/ زوجة.

فلم يقارن أبًدا بين بنت وأخ! ألن هذه المقارنة هي مقارنة غير علمية، وتعطي نتائج 
 مضللة!

الكبير، ولكن الذين الخطأ المنهجي ح هذا م وحتى اآلن أجاهد لتصحي1997منذ عام 
وقعوا فيه يتجاهلون، إما ألن جهلهم مركب، وإما ألنهم يخشون الفضيحة، خالل 

 عشرات السنين!

*** 
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 !مناقشة ما قاله ابن عاشور، مع زيادات في التعليق على ردود المشايخ الخائبة

 :ابن عاشورقال 

حّظ األنثيين هو المقدار الذي يقّدر به حّظ ( جعل للذكر مثُل حّظ األنثيينقوله: )"
الذكر، ولم يكن قد تقّدم تعيين حّظ لألنثيين حّتى يقّدر به، فُعلم أّن المراد تضعيف حّظ 
الذكر من األوالد على حّظ األنثى منهم، وقد كان هذا المراد صالًحا ألن يؤّدى بنحو: 

ليس المقصود إاّل بيان لألنثى نصف حّظ ذكر، أو لألنثيين مثّل حّظ ذكر، إذ 
  .المضاعفة

ولكن قد أوثر هذا التعبير لنكتة لطيفة، وهي اإليماء إلى أن حّظ األنثى صار في 
اعتبار الشرع أَهّم من حّظ الذكر، إذ كانت مهضومة الجانب عند أهل الجاهلية،  فصار 

ون باعتبار اإلسالم ينادي بحّظها في أول ما يقرع األسماع قد ُعلم أّن قسمة المال تك
 . "عدد البنين والبنات

 : مالحظة

 !   ما قاله ابن عاشور، وبال إحالة الشعراوي رّدد 

 !نقل هذه العبارة على طريقته في مقاالته: قّص ولزق محمد عمارة كما أن 

 :تعليق
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الجملة األخيرة من كالم ابن عاشور لعّل فيها خطأ طباعًيا: قد ُعلم أن قسمة المال 
 .باعتبار عدد البنين والبناتتكون 

 :الفقرة األولى

قول ابن عاشور في الفقرة األولى قد يؤخذ عليه أنه غير مفيد، بل يدعو إلى التشويش، 
حصة، ثم يقسم اإلرث  1حصتان، ولألنثى  2فكل ما هنالك هو أن تحسب للذكر 

، 2األنثى بـ ، فيكون الخارج من القسمة هو حصة األنثى، ثم تضرب حصة 3على 
فيكون حاصل الضرب هو حصة الذكر، أو يكون الباقي بعد األنثى هو حصة الذكر 
من دون حاجة لعملية الضرب. وبهذا ال حاجة هنا لمعرفة حصة األنثى في هذه الحالة 

 .كما قال ابن عاشور

 :الفقرة الثانية

ذا صحيح. أن يقول ابن عاشور: إن األنثى كانت مهضومة الجانب في الجاهلية، ه
لكن أن يقول: إن حظ األنثى صار باعتبار الشرع أهم من حظ الذكر، هذا لعمري من 
التكّلف الذي ما كان البن عاشور أن يقع فيه! فالمسألة حسابية فقط، وليس المراد منها 

  !اتخاذ حصة األنثى معياًرا لحصة الذكر بما يجعل األنثى أكرم على هللا من الذكر

هنا: يا فرحي! يا فرحي! صار حظي في الميراث معياًرا! أعطوني  األنثى تقول لكم
 !ضعف الذكر واجعلوا حظ الذكر معياًرا
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مشايخنا مهمومون بالرّد على من يقول بأن اإلسالم ظلم المرأة في الميراث، إْذ أعطاها 
 نصف الرجل! ادعاء الظلم ال يليق، وهذا الرّد ال يليق! لو قالوا: ال نعلم، لكان أفضل

لهم وأحفظ لماء الوجه! ولو سردُت لك ما قاله غير ابن عاشور أيًضا في هذا الباب 
 !لقرع سمعك العجب العجاب

لقد ردد القائلون بأن المرأة قد ترث أكثر من الرجل قول ابن عاشور، فهم محتاجون 
إلى أّي قول يرّدون به على من ادعى ظلم المرأة! وردودهم مجملة وغامضة، وأمثلتهم 

رثية مغلوطة وغير موضحة، وهم ال يعلمون ما يقولون! ولو أوضحوا أمثلتهم اإل
حالة تأخذ فيها المرأة  30النكشف غلطهم! ولذلك قالوا على سبيل التلبيس بأن هناك 

حاالت فقط ترث فيها المرأة أكثر من الرجل!  4مثل الرجل أو أكثر منه، وقالوا هناك 
حالة  30فاقتصروا عليها على سبيل التلبيس! والـ هذه الحاالت األربع ذكرها القرآن 

 .جمعوا فيها ما قالوه هم، ولم يقله القرآن، ولو أوضحوا النفضحوا

 !أال نتعلم الرّد الرصين، فإذا لم نصل إليه قلنا: ال نعلم

قال بعض المشايخ: إن اإلسالم قد يعطي الرجل ويحرم المرأة، وقد يعطي المرأة ويحرم 
 !ي الرجل أكثر من المرأة، وقد يعطي المرأة أكثر من الرجلالرجل! وقد يعط

في القرآن داخ العلماء في البحث عن حكمة التضاعف والتماثل بين الذكر واألنثى! 
فما بال هؤالء يضيفون حالتين أخريين لو بحثنا فيهما عن الحكمة لكانت مهمتنا أصعب 
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إلسالم تحّكمي، وليس وراء أّي وأصعب! ومن يسمع بهذه التقاسيم الرباعية يشعر أن ا
 !شيء منه حكمة

قال بعض المشايخ هذه المسألة تشبه مسألة الدولة، فقد تعطي الدولة األطباء وقت 
  .الحرب أكثر من المهندسين! وقد تعطي المهندسين أكثر من األطباء وقت السلم

مجرد كالم ال صلة له بالموضوع ألبتة! تشبيه عشوائي والحق أن هذا التشبيه  •
يقولونه لطالبهم في علم الميراث! فأنت ال تستطيع التشبيه قبل معرفة حكمة 
التقسيم الرباعي المزعوم، فإذا لم تعرف الحكمة وجب عليك الكّف عن التشبيه، 
واالعتراف الصريح بأنك ال تعلم! وهنا في الميراث ال يوجد وقتان: ال وقت سلم، 

 !وال وقت حرب

 !وا صواًبا أو ما له وجه، وال تقولوا خطأ أو ما ليس له وجه قطّ أيها المشايخ! قول

*** 

 الثالثاء:

 هـ1440ربيع اآلخر  17

 م2018كانون األول  25

 

 (11 )النساءيوصيكُم هللُا في أوالِدكم للّذكر ِمثُل حّظ األنثَيْين  ۞
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 الحظ 

 176و 11سورة النساء 

كلما ُذكر الحظ قالوا عنه: حرام؟ هل هذا هناك مسلمون، بل علماء وباحثون مسلمون، 
 صحيح؟

*** 

 معنى الحظ:

قد يرد بمعنى: الحصة، وقد يرد بمعنى البْخت، وقد يرد بالمعنيين مًعا: حصة فيها 
 بْخت.

*** 

 الحظ في القرآن:

 176( آل عمران يريُد هللُا أال َيجعَل لهم حًظا في اآلخرةِ ) -

 11( النساء أوالِدكم للذكِر ِمثُل حّظ األنثَيْينِ ُيوصيكُم هللُا في ) -

 13( المائدة ُيحّرفوَن الَكِلَم عن مواضِعه وَنُسوا حًظا مما ُذّكروا به) -

 79( الَقصص يا ليَت لنا ِمثَل ما أوتي قاروُن إنه َلذو حٍظ عظيم) -

  35( ُفّصلْت وما ُيلّقاها إال ذو حٍظ عظيم) -
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*** 

 النبوي:الحظ في الحديث 

 بالرجوع للمعجم المفهرس أللفاظ الحديث النبوي:

 ورد الحظ فيه بمعنى الحصة. -

 لم يرد فيه لفظ الَبْخت. -

*** 

   الحظ قد يسمى باسم آخر:

  كالَبْخت أو القضاء والقدر.

*** 

 هل الحظ من القمار؟

 حظ.عن ابن سيرين ومجاهد وعطاء أن الميسر كل شيء فيه خطر. وفي رواية: فيه 

 الحقيقة أن الخطر )المخاطرة( خطران: حالل كخطر التجارة، وحرام كخطر القمار.

  والحظ حظان: حالل إذا كان تابًعا، وحرام إذا كان مستقاًل.

*** 
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 الكسب بالحظ:

  ال يجوز الكسب عن طريق اليانصيب، ألنه كسب بالحظ على وجه االستقالل.

*** 

 الحظ والقرعة:

نوعة في حاالت، وجائزة في حاالت أخرى. فالرسول صلى هللا القرعة في اإلسالم مم
عليه وسلم أقرع بين زوجاته الصطحاب إحداهن أو بعضهن في أسفاره. جاء في 

َخرج  كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا أراد سفًرا أقرع بين نسائه، فأّيتهنّ  الحديث:
 )صحيح البخاري(. سهُمها َخرج بها معه

قرعة في اإلسالم عند التساوي والتشاّح وعدم إمكان القسمة. فإذا تساوى وقد ُشرعت ال
متسابقان في جائزة علمية مثاًل ُقسمْت بينهما ولم ُيقرع بينهما. وإذا تقدم اثنان إلى 
مسابقة للحصول على وظيفة معينة، وكان المطلوب واحًدا منهما فقط، وتساويا في 

والمحاباة، والضغينة والحقد، وتفويًضا لقضاء هللا  الدرجة، ُأقرع بينهما، دفًعا للتهمة
  وقَدره.

*** 

    مسابقات المهارة ومسابقات الحظ:
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يصّنف المعاصرون، من رجال قانون وغيرهم، األلعاب إلى نوعين: ألعاب 
. وقد ُعني فقهاؤنا Jeux de Hasard وألعاب حظ  Jeux d'Adresse مهارة

أو بدون ِعَوض، مثل: ركوب الخيل، والرمي،  بألعاب المهارة، وأجازوها بِعَوض
والمصارعة، والسباحة، وحمل األثقال. ومن األلعاب التي اختلفوا فيها: الشطرنج. ومن 

 ألعاب الحظ التي منعوها بِعَوض وبغير ِعَوض: لعبة النرد )الطاولة(.

***  

 الحظ في الميراث:

ورد لفظ الحظ في آيات المواريث المذكورة أعاله. هل الحظ فيها بمعنى الحصة، أم 
 بمعنى الَبْخت، أم بالمعنيين مًعا؟ ال تخلو حصة الوراث من َبْخت. 

 : ابن القيمقال 

)الَعَصبة تارة تحوز الماَل كله، وتارة تحوز أكثَره، وتارة تحوز أقّله، وتارة َتخيب(. لكن 
ث ليس مستقاًل، بل هو مرتبط بمعايير أخرى، كالقرابة والحاجة الحظ في الميرا

والمسؤولية المالية للوارث. والوارث يختلف حظه: هل هو ولد لثري أم فقير، هل هناك 
وارثون آخرون يزاحمونه في اإلرث؟ هل هم ذكور أم إناث؟ وقد تختلف مساحة الحظ 

 بين مذهب وآخر 

 يث(.)راجع كتابي: علم الفرائض والموار 
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***  

 الحظ من عوامل اإلنتاج التابعة:

سبق أن صنفُت عوامل اإلنتاج إلى: مستقلة وتابعة. المستقلة: كالعمل والمال، والتابعة 
كالزمن، والمخاطرة، والحظ. فالحظ ال يجوز أن يكسب مستقاًل، لكن يجوز أن يكسب 

يجوز في المتبوع )األصل(. تابًعا. فالقاعدة الفقهية تقول: قد يجوز في التابع ما ال 
فحمُل الشاة ال يجوز بيعه مستقاًل ألنه من الَغَرر الممنوع، ويجوز بيعه تابًعا للشاة، 

 وكذلك الحليب في الضرع.

 وهللا أعلم.

***  

    م 2012كانون األول  6الخميس 

  

 (11)النساء  ما الحكمة من إرث الوارث البعيد؟۞ 

 قال تعالى:

 .72، وقريب منها في الزخرف 43( األعراف الجّنُة ُأورثتموها بما كنتم تعملون تلكُم )
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 : نورثها.ُنورث. 63( مريم تلك الجّنُة التي ُنورث ِمن عبادنا َمن كان تقًيا)

 .85( الشعراء واجعْلني ِمن وَرثة جّنِة النعيم)

 لماذا ُذكر اإلرث في مسألة الجّنة؟

ألن الجّنة ال يدخلها المؤمن بعمله فقط، بل يدخلها من باب أولى بثواب مضاَعف 
أال إّن من هللا على هذا العمل، ولوال الثواب الكبير المضاَعف ما دخل الجّنة أحد . 

 ، ال يستطيع أن يدفع ثمنها أحد! لوال إعانة هللا!سلعة هللا غالية

يٍل. وهكذا اإلرث يحصل عليه الوارث بال إذن يدخل المؤمن الجّنة بعمٍل أو تعٍب قل
 تعب أو بتعب قليل، وكلما كان مبلغه كبيًرا كان ذلك أوضح.

*** 

وهذا الذي يقوله المفّسرون هنا ال يذكره الكاتبون في الميراث هناك في كتاباتهم! إال 
 ما فعل العبد الفقير في كتابه.
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، كاالبن والبنت، وق د ال يكون له من عمل في تكوين في الميراث قد يرث وارث  قريب 
ثروة األب إال العمل القليل، وربما ال يكون له أدنى عمل، كالجنين في بطن أّمه، أو 

 كالولد الذي ال يساعد أباه أبًدا.

وفي حالة الوارث البعيد، كاألخ والعّم، وذوي األرحام، فإّن المسألة تكون أوضح، 
 سب! ِمن مكاٍن بعيٍد!حيث ُيفاجأ الوارث باإلرث من حيث ال َيحت

*** 

 قد يقال: لماذا يرث هؤالء وال تعب لهم وال عمل؟

لعل الجواب يكمن في أن اإلنسان مفطور على حّب الجوائز في اليانصيب وغير 
اليانصيب. ولهذا ترى إقبال الناس على اليانصيب، ولو دفعوا ثمن ورقة اليانصيب. 

 ودفُع الثمن مؤّكد، والربح مشكوك جًدا!

يراث في اإلسالم يلّبي هذه الفطرة عند اإلنسان، من دون أن يدفع ثمن أّي ورقة، الم
 وإال صار من الِقمار.

*** 
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وفي كتابي عن الميراث انفردُت عن غيري من المؤلفين بالكتابة عن الحّظ، وربما 
ُصدم به بعض المشايخ، ورأوه عيًبا، واألمر بخالف ذلك تماًما! فالعلم والبحث 

والمنهج كل ذلك يقضي بضرورة التعّرض لهذا الموضوع، ال سيما وأن الحظ قد جاء 
 ذكره في آيات الميراث، وهو ال يعني الحّصة فقط، بل يعني: البخت، أيًضا.

 .176و 11( سورة النساء للذكر مثُل حّظ األنثيين)

*** 

 هـ(:508-)الراغب األصفهاني يقول 

 "المال يحصل من وجهين:

أحدهما: بسبب منسوب إلى الَجّد )الحّظ( المحض والبخت الصرف، ِمن غير 
 اكتساب ِمن صاحبه، كَمن َوِرث مااًل، أو وجد كنًزا، أو قبض من أوالده شيًئا.

 والثاني: أن يكتسب اإلنسان، كمن يشتغل بتجارة أو صناعة". 

 )الذريعة إلى مكارم الشريعة(.
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*** 

 ي َروى أنه كان يصطحب معه كتاب الذريعة:هـ(، الذ505-) الغزاليويقول 

، أو وجوُد كنز، أو حصوُل  الدخل إما باالكتساب وإما بالبخت. أما البخت فميراث 
 عطّيٍة ِمن غير سؤال.

 وأما الكسب فجهاُته معلومة ". 

 )ميزان العمل(.

*** 

 هـ(:751-) ابن القيمويقول 

 كثره، وتارة تحوز أقّله، وتارة تخيب". "الَعَصبة تارة تحوز المال )كّله(، وتارة تحوز أ

 )إعالم الموقعين(.

 هذا وهللا أعلم بالصواب.
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*** 

 

 (18 )النساء عذاًبا لهم أعتدنا ۞
  

 النكتة:
 أعددنا. أعتدنا/

  
 أعتدنا:

 أعَدْدنا. :يقل لم .18 النساء (أليًما عذاًبا لهم أعتْدنا أولئك) -

 .31 األحزاب (كريًما رزًقا لها وأعتْدنا) -

 وأعّدْت. :يقل لم .31 يوسف (ُمتكأ لهنّ  وأعتدْت ) -

  

 أعّد:

 وأعَتَد. :يقل لم .8 األحزاب (أليًما عذاًبا للكافرينَ  وأعدّ ) -

 .29 األحزاب (عظيًما أجًرا منكنّ  للُمحسناتِ  أعدّ  هللاَ  فإنّ ) -

  

 :أعتدنا

 هيأنا. أعددنا،

  

 المفسرين. من عليها نّبه من أجد لم
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 اللغة! في مستعملة اليوم نراها نكاد وال

  

     م16/4/2014 األربعاء

 

 (18 )النساء عذاًبا لهم أعتدنا ۞
 ( وردت في القرآن كله بدل أعددنا؟أعتدنا)

 18( النساء أولئك أعتْدنا لهم عذاًبا أليًما)

 31( األحزاب وأعتدنا لها رزًقا كريًما)

 31يوسف ( وأعتدْت لهّن متكأ)

*** 

 أعّد:

 . لم يقل: أعتد.8( األحزاب وأعّد للكافرين عذاًبا أليًما)

 . لم يقل: أعتد.29( األحزاب أعّد للُمحسنات منكّن أجًرا عظيًما)

*** 

 ورد في القرآن:
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وا، أُعّدت. وا، أِعد   أعّد، أَعد 

 وورد:

 أعتدْت، أعددنا.

*** 

 (:أعتدنااآليات التي ورد فيها )

 18( النساء أولئك أعتدنا لهم عذاًبا أليًما)

 37( النساء وأعتدنا للكافرين عذاًبا مهيًنا)

 151( النساء وأعتدنا للكافرين عذاًبا مهيًنا)

 161( النساء وأعتدنا للكافرين منهم عذاًبا أليًما)

 10( اإلسراء أعتدنا لهم عذاًبا أليًما)

 29( الكهف إنا أعتدنا للظالمين ناًرا)

 102( الكهف ا أعتدنا جهنم للكافرين ُنُزالً إن)

 11( الفرقان وأعتدنا لمن كّذب بالساعة سعيًرا)

 37( الفرقان وأعتدنا للظالمين عذاًبا أليًما)
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 31( األحزاب وأعتدنا لها رزًقا كريًما)

 13( الفتح فإنا أعتدنا للكافرين سعيًرا)

 5( الملك وأعتدنا لهم عذاب السعير)

 4( اإلنسان إنا أعتدنا للكافرين سالسَل وأغالاًل وسعيًرا )

 عتيد:

 ، عتيد: حاضر.18( ق ما َيلِفظ ِمن قوٍل إال لديه رقيب  عتيد  )

 .23( ق وقال قريُنه هذا ما لدّي عتيد  )

*** 

 ( بدل )أعددنا( في كّل القرآن؟أعتدنالماذا )

 أعددنا وأعتدنا:

 بينهما.بعض العلماء يقولون ال فرق 

 وآخرون يقولون: هناك فرق.

 أعددنا: حّضرنا.

 : صار ما حّضرناه حاضًرا: تحضير + حضور.أعتدنا
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*** 

 الخالصة:

لم يتضح لي معنى الحضور، بعد أن رجعت إلى سياق اآليات التي ورد فيها )أعتدنا(، 
نا، ( بمعنى: أعددأعتدنافالَمشاهد هي في الدنيا، وليست في اآلخرة، ومن ثم يبقى )

( في القرآن كله بدل: أعتدناويبقى اللغز قائًما، بحيث ال أدري الجواب عنه: لماذا )
 أعددنا؟

 انظر ما قاله فاضل السامرائي في كتابه: على طريق التفسير البياني.

 كاتبه.يذكر هـ، لم 1431شوال  8و)أعتد( بتاريخ   انظر مقااًل في الفرق بين )أعّد(و 

*** 

 الجمعة:

 هـ1440ربيع اآلخر  13

 م2018كانون األول  21
 
 

 (20 )النساء زوج مكان زوج استبدال أردتم وإن ۞
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 النساء (شيًئا منهُ  تأُخذوا فال ِقنطاًرا إحداهنّ  وآتيُتم زوجِ  مكانَ  زوجٍ  استبدالَ  أردُتم وإن)
20. 

 الزوج: 

 والمرأة. الرجل على يطلق

  الموضعين. في الزوجة، هنا: به المراد

 يقل: لم

  قنطاًرا. وآتيتموها زوج طالق أردتم وإن

 يقل: لم

 قنطاًرا. مهَرها إحداهنّ  وآتيتم

 الثاني ولعل المهر. وغير المهر ذكر: وبعضهم فقط، المهر ذكروا المفّسرين بعض
  أعلم. وهللا أولى،

 يقل: لم

  قنطاًرا. بعَضهنّ  وآتيتم

 يقل: لم

 قنطاًرا. األولى وآتيتم
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 زوجٍ ) أكثر. أو منهن لواحدة قنطاًرا الزوج وأعطى واحدة، من بأكثر الطالق يتعلق ربما
 يراد مفرد األفضل: وهو أو الجمع، به يراد مفرد فهو أزواج، مكان أزواج (:زوج مكانَ 

  والجمع! المفرد به

 قنطاًرا:

 .14 عمران آل (لفّضةِ وا الذهبِ  ِمنَ  المقنطرةِ  القناطيرِ )و  الكثير. المال القنطار:

 في قوله عنه هللا رضي عمر عن ورووا الكبير. المهر جواز على قوم به استدلّ       -
 اآلية! وتلت َتحِرمنا! وأنت ُيعطينا هللا امرأة: فقالت المهور! في ُتغالوا ال أال له: خطبةٍ 

 بن سعيد )رواه  عمر يا منكَ  أفقه الناس كلّ  عمر! وأخطأ امرأة  أصابت عمر: فقال
 جيد(. بسند والسيوطي يعلى وأبو منصور

 فقط. المبالغة جهة على التمثيل منه يراد اللفظ بأن محتّجين آخرون  ومنعه      -

 :المنار في جاء

 لتفاوتهم للناس، ذلك تركت بل للمرأة، الصداق مقدار تحدد لم الشريعة إن نعم، نقول:
 في الُيسر إلى اإلرشاد السنة في ورد لكن حاله. بحسب كل فيعطي والفقر، الغنى في

 ابن رواه  صداًقا( أيسرهنّ  النساء خير )إنّ  حديث: ومنه فيه، التغالي وعدم ذلك
 تيسير المرأة  منُيْمن )إنّ  وحديث: ، عباس ابن حديث من صحيحه في حبان

 وفي  عائشة. حديث من والبيهقي والحاكم، أحمد، رواه   َصداقها( وتيسير خطبتها،

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13053
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13053
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13053
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13053
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13053
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13053
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
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 التفسير، كتب بعض في رأيته ذاك .صداًقا أيَسُرهنّ  بركةً  النساءِ  أعظمُ  حديث: معناهما
 .مئونة أيسرهنّ  بلفظ: الصغير الجامع في وهو

  
 ال ما الرجال يكّلف ألنه الزواج، قّلة أسباب من صار قد المهور في التغالي وإن هذا

 على ذلك في الغبن ويكون  والفساد. الزنا، كثرة إلى ُتفضي الزواج وقّلة به. لهم طاقة
 الفعل، بردّ  عنها المعّبر الخلق في اإللهية بالسّنة ينتهي ربما إنه حتى أكثر، النساء

 كما ليتزوجوهن، للرجال المهور ُيعطينَ  اللواتي هنّ  اإلسالم في النساء يصير أن إلى
 النصارى! عادة هي

 أحدهم إن حتى غريًبا، تمّكًنا الناس بعض في متمكنة الضاّرة العادة هذه لترى  وإنك 
 من بمقامه الئًقا يراه  ما يعطيه ال كان إذا الصالح، للكفء هابنت تزويج من ليمتنع

 هو إذا عنده، الهناء لها يرجو وال خلقه، وال دينه، ُيرضيه ال لمن يزوجها وقد الصداق!
 العادات تتحكم وهكذا بمقامه! الئق أنه جهله إليه ُيخّيل الذي الكثير المقدار أعطاه

 أو لجهلهم وهم معيشتهم، نظام عليهم ُتفسد تىح بالناس، الفاسدة والتقاليد الضاّرة،
  صاغرين! لها ينقادون  عزائمهم ضعف

 بشرطين: إال تفهم ال اآلية هذه

 أخرى. من والزواج زوجته، تطليق يريد الزوج أن :األول      -

 عن يتراجع أن يريد بالقنطار. عنه عّبر كبير، بمبلغ زوجته َمهرَ  كان أنه :الثاني      -
 كبير، المهر وأن سيما ال الجديدة، الزوجة مهر دفع في منه ليستفيد المهر، بعض
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 أو تطليقها وأراد وكرهها فيها زهد لما ثم تستحقه، أنها يرى  كان لما به نفسه وَسخْت 
 ربما المهر أن ذلك على يساعده وقد بعضه! أو هكل مهرها استرجاع أراد مخالعتها،

 مناسًبا يراه  كان بعضه. وأّجل بعضه عّجل أو شيًئا، بعدُ  منه َيدفع لم ذّمته في َدين هو
 يكون  ال وربما منها! وملّ  كرهها عندما واستكبره واستكثره استعظمه واآلن أحّبها، عندما

 وهو ونَسًبا، حَسًبا وأفضل أجمل لجديدةا المرأة  أن يرى  وقد الجديد! للمهر يكفي ما معه
 السابقة! المرأة  حساب على ولو أكبر، وربما كبيًرا، مهًرا لها يبذل ألن مستعدّ 

***  

 المفسرين: أقوال

 مثله. القرطبيو  تفسيرها. من هرب البغوي       -

 مما يأخذنّ  فال غيرها، مكانها ويستبدل امرأة  يفارق  أن أحدكم أراد إذا :كثير ابن      -
 مال. من قنطاًرا كان ولو شيًئا، األولى المهر( الصداق، )من أصدق كان

 يريد التي فُيلجئ بأخرى  زوج استبدال إرادة إال للفراق سبب يكن لم إن :عاشور ابن      -
 شيًئا يأخذوا أن عن َنهى فيها، رغب للتي مهًرا يعطيه ماالً  ليجد ،تخالعه حتى فراقها،

  .غيرهو  مهر من أزواجهم أعطوه مما

 عنها، ترغبون  سابقة زوج مكان فيها ترغبون  جديدة زوج استبدال أردتم إن :المنار      -
 بفاحشة تأتِ  لم وهي بالمعروف، معاشرتها على الصبر طاقتكم وعدم لها لكراهتكم

 وُحْزَنه أَخْذَنه وسواء كثيًرا، ماالً  أي المال من قنطاًرا إحداهن قبلُ  من آتيتم وقد مبينة،
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 شيًئا، منه تأخذوا فال ،ذمتكم في َديًنا فصار لهنّ  التزمتموه أو أيديهّن، في الحيازة( )من
 وتمّتعكم، هواكم ألجل بها غيرها تستبدلون  إنما ألنكم لصاحبته؛ كّله يكون  أن يجب بل

 المسيئة لِفراقكم، الطالبة هي تكون  كأن منه، شيء أخذ لكم يبيح منها شرعي ذنبٍ  بغير
 طالقها. على حملكم ألجل إليكم،

 شيًئا: منه تأخذوا ال 

 حيلة. بغير أو بحيلة

 أعلم. وهللا بعضه! أو كله بمهرها نفسها تفتدي كي بفاحشةٍ  يرمَيها أن الحيلة:

***  

 المفسرون: يذكره لم ما

 الحكم؟ يختلف هل أخرى، من الزواج في يرغب أن دون  زوجته تطليق الزوج أراد لو
 خاصة، واقعة في اآلية نزلت ربما أعتقد. ال مهرها؟ من شيًئا يأخذ أن له يجوز هل

 على فتياِتكم ُتكرهوا وال) تعالى: بقوله شبيه هذا السبب. بخصوص ليست العبرة ولكن
 وال الشوكاني وال القرطبي، حتى هذا يذكر لم .33 النور سورة (تحّصًنا أردنَ  إن الِبغاء

 الماوردي أن فوجدت بحثت التساؤل، هذا بالي في خطر أن بعد لكن عاشور. ابن
 قاال! ما إلى أنتبه لم أوالً  بالي في هذا خطر ما ولوال لها. تعرضا المنار وصاحب

 العلمية، الفروض سبيل على ولو منها، األسئلة واستخراج اآلية، في التأمل فإن ولهذا
 وقد والبحث. والتعلم العلم في جًدا مهم أمر تفسيرها، على االطالع في المباشرة وقبل
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 في واضحة طريقة له وليس واضح، غير الكاتب ألن أحياًنا بغيته القارئ  يرى  ال
 الكتابة!

 َيستبدل لم وإن منه ممنوًعا كان وإن االستبدال، مع ذلك من َمنع إنما :الماوردي قال 
 أيًضا. بهنّ 

 :المنار وفي

 الحالة هذه مثل في الغالب على مبني االستبدال إرادة ذكر إنّ  اإلمام: األستاذ قال
 )تفسير مالها من شيء أخذ له يحلّ  ال فإنه غيرها، تزّوج يريد ال وهو طّلقها، فإذا )...(،
  المنار(.

***  

     م4/5/2013 السبت

 

 (21 )النساء غليًظا ميثاًقا منكم وأخذنَ  ۞

 أتأُخذوَنهُ  شيًئا منهُ  تأُخذوا فال ِقنطاًرا إحداهنّ  وآتيُتم زوجِ  مكانَ  زوجٍ  استبدالَ  أردُتم وإنْ )
 ميثاًقا منكم وأَخذنَ  بعضٍ  إلى بعُضكم أفَضى وقد تأخذوَنهُ  وكيفَ  ُمبيًنا. وإثًما ُبهتاًنا
 .21-20 النساء (غليًظا

  
 يقل: لم
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 غليًظا. ميثاًقا بعضٍ  ِمن بعُضكم وأخذَ 
  
 يقل: لم
 اآلخر. إلى أحدكما أفضى      -

 إليهّن. أفضيتم      -

  
 قراءة: في

 وتنوينها. الياء بفتح شًيا،
  

 ُبهتاًنا:
 وخداًعا. كذًبا

 إعراب
  ُبهتاًنا. كوِنه حالَ  التقدير: حال.
 تأخذونه: كيف

 إنكاري. استفهام
  

 بعض: إلى بعضكم أفضى
 بالجماع.      -

 الجماع. هنا: اإلفضاء      
 ُيكني. حييّ  هللاُ  عباس: ابن قال      
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 ُيجامع. لم أو جاَمعها واحد، لحاف في معها كان إذا اإلفضاء بعضهم: وقال      -

  
 الخلوة. هو اإلفضاء آخرون: وقال      -

  
 اللغة: في اإلفضاء

 واسطة. غير من الشيء إلى الوصول اإلفضاء: أصل      -

 دنو! بعده ما الذي الدنو هو اإلفضاء      -

 المخالطة. اإلفضاء:      -

  
 أفضى:

 المتواصلين. بين الفضاء قطع الوصول في ألن الفضاء، من
 وفضائها. فرجتها في صار أي فالنة: إلى فالن أفضى :الليث قال

 عليهم. أمير ال مختلطون  أي: وفضاء، فوضى القوم يقال:
  

 غليًظا: ميثاًقا
 .229 البقرة (بإحسانٍ  تسريح   أو بمعروفٍ  فإمساك  ) تعالى: قوله هو      -

 هللا، بأمانة أخذتموهنّ  فإنكم النساء، في هللا اتقوا وسلم: عليه هللا صلى قوله هو      -
 الوداع(. خطبة في مسلم )صحيح هللا بكلمة فروجهنّ  واستحللتم

 النكاح. عقد هو      -



 

288 
 

 المعاملة. حسن على الميثاق هو      -

 األلفة. دواعي وتقَوى  الحرمة، أسباب به تتأكد إذ الولد، هو      -

 بين يجري  بما فكيف قرابة، يوًما عشرين صحبة قالوا: والمضاجعة. الصحبة هو      -
 )الزمخشري(. وامتزاج! اتحاد من الزوجين

 الفطري. الميثاق هو      -

 :المنار في
 مناسًبا يكون  أن بد ال الرجال من النساء أخذه الذي الميثاق هذا إن اإلمام: األستاذ قال

 اآلية إليه أشارت ما وهو السليمة، الفطرة شئون  من منهما كل كون  في اإلفضاء لمعنى
 َموّدةً  بينكم وَجعلَ  إليها لتسكنوا أزواًجا أنفِسكم ِمن لكم خلقَ  أن آياِته وِمن) الكريمة:

 المرأة  عليه تعتمد ما أقوى  هي اإللهية، الفطرة آيات من آية فهذه .21 الروم (ورحمةً 
 تساهمه عنها غريبٍ  برجلٍ  باالتصال والرضا أهلها، وسائر وإخوتها، أبويها، ترك في

  والضراء. السراءَ 
 الغيرة ذوي  أهلها من باالنفصال مرأة ال َتقبل أن اإلنسان هذا في تعالى هللا آيات فمن

 ويسكن إليه تسكن لها، زوًجا ويكون  له زوًجا تكون  بالغريب، االتصال ألجل عليها،
 يقول: فكأنه القربى. ذوي  بين يكون  ما كل من أقوى  والرحمة المودة بينهما ويكون  إليها،

 زوجها ألجل ئهاوأحبا أنصارها جميع تترك بأن وترضى الزوجية على تقدم ال المرأة  إن
 كل من أهنأ معه وعيشتها صلة، كل من أقوى  به صلتها تكون  بأن واثقة وهي إال

  عيشة.
 اإلنسان المعنى هذا يفقه وإنما إحكاًما. وأشدها المواثيق، أغلظ من فطري  ميثاق وهذا
 الرجل بين تعالى هللا ينشئها التي الحالة تلك فليتأمل اإلنسان. إحساس يحّس  الذي
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 علمها مع إليه، نفسها تسلم عليه ُتقبل وأنها الرجل، من أضعف المرأة  أن يجد هوامرأت
 وما والتسليم؟ اإلقبال هذا في تعتمد شيء أي فعلى حقوقها، هضم على قادر بأنه

 لها: قيل إذا المرأة  نفس في يقع ماذا به؟ تواثقه الذي والميثاق عليه؟ تأخذه الذي الضمان
  لفالن؟ زوًجا ستكونين إنك
 تسأل لم وإن فيه، التفكر أو القول، هذا مثل سماع عند بالها في يخطر شيء أول إن

 إال ذلك وما وأمها! أبيها عند حالها من أفضل حالٍ  على عنده ستكون  أنها هو عنه
 فطري  وشعور إلهي، عقد هو الشيء: وذلك الشهوة، وراء فطرتها في استقرّ  لشيء
 تجدها ال مخصوصة وثقةٍ  قبل، من تعهدها لم مخصوصة صلةٍ  إلى ميالً  فيها أودع

 تجد ال مخصوًصا صلٍة( على وليس مياًل، على )معطوف وُحنًوا األهل، من أحدٍ  في
  البعل. إال موضًعا له

 الذي الفطرة نظام بمقتضى الرجل من أخذته الذي الغليظ الميثاق هو ذلك فمجموع
 قد بالزواج أنها المرأة  تعتقد وبه مان.واألي بالعهود الموثق بالكالم يوثق ال ما به يوثق
 زوًجا، به رضيت َمن ترَ  لم وإن الحياة، هذه في سعادة وراءها ليس سعادة على أقبلت

 في مركوز وهو به، وذّكرنا إياه، تعالى هللا عّلمنا ما فهذا كالًما. قبلُ  من له َتسمع ولم
 من قيمة فما غليًظا، ميثاًقا بالزواج الرجال من أخذن قد النساء أن وهو نفوسنا، أعماق

  ما. بتصرف انتهى ؟ اإلنسانية من مكانته وما الميثاق؟ بهذا يفي ال
  

 أعلم. وهللا التلخيص! أحسن رضا ورشيد البيان، أحسن عبده محمد :أقول
***  

       م4/5/2013 السبت
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 (23)النساء حرمت عليكم أمهاتكم  ۞

 اآلية:

 أمهاُتكم وبناُتكم وأخواُتكم وعماُتكم وخاالُتكم وبناُت األخ وبناُت األختُحّرمْت عليكم ﴿

 وأمهاُتكم الالتي أرضعنكم وأخواُتكم من الرضاعة

وأمهاُت نسائكم وربائُبكم الالتي في حجوركم من نسائكُم الالتي دخلتم بهّن فإْن لم تكونوا 
 دخلتم بهّن فال ُجناح عليكم 

 .﴾أصالبكم وأن تجمعوا بين األختين إال ما قد سَلف وحالئُل أبنائكم الذين من

 (.23)سورة النساء 

*** 

 الحكمة العامة من المنع:

 كان فاحشًة ومقًتا وساَء سبياًل.لعلها في اآلية التي قبلها: 

وال تنِكحوا ما نكح وهي التي وردت في القرآن بمناسبة منع الزواج من زوجات اآلباء: 
 آباؤكم.

 يبّينها بعد ذلك في المحرمات األخرى، ولعلها شاملة. بّينها هنا، ولم
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 ( تلحق بمحّرمات المصاهرة )المحرمات المؤبدة(.وال تنِكحوا ما نكح آباؤكموهذه اآلية )

 وفي الحديث:

 نهى أن ُتزّوج المرأة على عّمتها أو خالتها )سنن الترمذي(.

 وزيد في رواية:

 ابن حبان(.إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم )صحيح 

كان فاحشًة ومقًتا ولعل هذه الحكمة الواردة في الحديث بمثابة بيان لما أجملته اآلية: 
 وساَء سبياًل.

*** 

 ( فيها محّرمات مؤقتة، ومحّرمات مؤبدة.ُحّرمْت عليكم أمهاُتكمهذه اآلية )

 المحّرمات المؤقتة: 

 وأن تجمعوا بين األختين.

 الذريعة إلى قطيعة الرحم )النزاع(.الحكمة من المنع: سد 

 بيان الحكمة هنا أسهل من بيانها في المواضع األخرى.

 وهي مبينة في الحديث: إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم )صحيح ابن حّبان(.
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 المحّرمات المؤبدة:

 األمهات والبنات واألخوات والعّمات والخاالت وبنات األخ وبنات األخت.

 الحكمة من منع الزواج بالقرابات القريبة: 

التوقير واالحترام، أو الرعاية والعطف، وتقوية النسل، ومنع قطيعة الرحم، وتوسيع 
 نطاق األسرة.

 بيان الحكمة هنا أسهل من بيانها في منع محّرمات الرضاع.

*** 

مات بالرضاع، ( أيًضا: محّرمات بالنسب، ومحرّ ُحّرمْت عليكم أمهاُتكموفي هذه اآلية )
 ومحّرمات بالمصاهرة.

 : أمهات نسائكم، وربائبكم، وحالئل أبنائكم.محّرمات المصاهرة

: اإلفساد بين المرأة وأمها، والربيبة هي بنت الزوجة التي رباها الزوج، الحكمة من المنع
 فهي في حكم بنته! والزواج من حليلة االبن يفسد العالقة بين األب واالبن. 

 : أمهاتكم الالتي أرضعنكم، وأخواتكم من الرضاعة.رضاعةمحّرمات ال

 وفي الحديث: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب )متفق عليه(.

 الحكمة من المنع: 
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بيان الحكمة هنا هو األصعب، فإلحاق الرضاع بالنسب، بخمس رضعات أو أكثر أو 
المولود بالنسب تغذيه األم بدمها، أقل، أمر ليس من السهل فهمه علمًيا، قال بعضهم: 

وبالرضاع تغذيه بلبنها! ولكن ال يرقى األمر في حال الرضاع إلى مستوى التغذية!  
 فإن هذه الكمية من الحليب ال تنشز عظًما وال تنبت لحًما!

 هذا عالوة على ما في محرمات الرضاع من مشقة في العلم بالرضاع. 

يتزوج الرجل أخته، أو عمته، أو خالته من الرضاعة،  : "كثيًرا ماالمنارقال في تفسير 
وهو ال يدري"! فلعل الرضاع يحتاج منا إلى دفاتر محاسبة نقّيد فيها َمن رضع؟ وممن 

 رضع، وبأي تاريخ؟ ... إلخ.

*** 

 2017نيسان  2

 (24 )النساء أجورهن فآتوهن ۞

  المرأة  لمهر الفقهي التكييف

 المهر حقيقة في يقولون: الكاتبين فوجدت المرأة، مهر في البحوث بعض على اطلعت
 لمسايرة الثاني الرأي بعضهم ورجح )عطّية(. ِنحلة بأنه ورأي أجر، بأنه رأي رأيان:

 بالمهر! المتعلقة القرآنية اآليات ذكر أن بعد العصر،
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 وليس البشر، من رأيين بين يرّجح كأنه فالباحث فاسد، واألصول الفقه في منهج وهذا
 قرآنيين! نّصين بين

 أجر: المهر 

 ِمن بهِ  تراضيُتم فيما عليكم ُجناحَ  وال فريضةً  أجورهنّ  فآتوهنّ  منهنّ  به استمعُتم فما)
 .24 النساء (الفريضة بعدِ 

 .25 النساء (أخدانٍ  مّتخذاتِ  وال ُمساِفحاتٍ  غيرَ  ُمحَصناتٍ  بالمعروفِ  أجورهنّ  وآتوهن)

 كله عنه تتنازل أن للمرأة  ويمكن ،االستمتاع مقابل في أجر هو األجر هذا أن ويبدو
 اختيارها. بمحض بعضه أو

 فريضةً  لهنّ  فرضتم وقد تمّسوهنّ  أن قبلِ  ِمن طلقتموهنّ  وإن) تعالى: قوله ذلك يؤيد
 بالجماع، االستمتاع مقابل المهر نصف أن هنا ويبدو .237 البقرة (فرضتم ما فنصفُ 

 استمتاع. من الجماع دون  بما اآلخر والنصف

 اإللغاء أو للتخفيض قابل ألنه ،خاص نوع من أجر هو األجر هذا إن يقال أن ويمكن
 المرأة. قبل من

***  

 ِنْحلة: المهر
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 النساء (َمريًئا هنيًئا فكلوهُ  نفًسا منه شيءٍ  عن لكم ِطْبنَ  فإن ِنحلةً  َصُدقاتهنّ  النساءَ  وآُتوا)
4. 

 كان ما النحلة آخرون: وقال المعاصرون. إليها ومال العطّية. هي النحلة بعضهم: قال
 آتوهن أي القرآنية، اآليات نصوص بين يوفق الذي هو الثاني والمعنى نفس. طيب عن

 أعلم. وهللا منكم، نفس طيب عن أجورهن

*** 

 المفسرين: أقوال

 الرازي:

 منافع بدل يسم كما األعيان، من ببدل وليس المنافع، بدل ألنه أجًرا المهر سّمي إنما»
  «.أعلم وهللا أجًرا، والدابة الدار

 أقول:

 المرأة! بحق غلظة فيه الداّبة أجر عن الكالم

 المؤمنين! أم عائشة عن هللا رضي

***  

 القرطبي:
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 التلذذ، االستمتاع: (:فريضة أجورهن فآتوهن منهن به استمتعتم فما) تعالى: قوله »
 المهور. واألجور:

 أجًرا، يسمى المهر أن على نص وهذا ،االستمتاع أجر ألنه أجًرا المهر وسّمي
 أجًرا. يسمى المنفعة يقابل ما ألن ؛البضع مقابلة في أنه على دليل وذلك

 البضع، منفعة أو المرأة، بدن هو: ما النكاح في عليه المعقود في العلماء اختلف وقد
 ذلك، كل يقتضي العقد فإن المجموع. والظاهر ،أقوال ثالثة الكّل(؟ )الصواب: الحلّ  أو

 «.أعلم وهللا

***  

 حيان: أبو

 ُيستمتع لما مقابل هو إذ أجًرا، يسمى المهر أن على نص وهذا المهور. هي األجور:»
 به.

 أو العضو، منفعة أو المرأة، بدن أهو هو؟ ما بالنكاح عليه المعقود في اختلف وقد
 الكل؟

 هنا االستمتاع كان وإن هذا. كل يقتضي العقد فإن المجموع، الظاهر :القرطبي قال
 «.العوض بل المهر، به يراد ال هنا فاألجر ، المتعة

***  

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=4&ayano=24#docu
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 المنار:

 المهر، وهو ،االستمتاع ذلك مقابلة في لها تفرضوه أن بعد والجزاء األجر فأعطوها »
 أن للزوج ينبغي أنه ،4 النساء (نحلة َصُدقاتهنّ  النساء وآتوا) تفسير: في تقدم وقد

 فإن والِعَوض؛ المكافأة ىمعن من أعلى معنى( الصواب: )لعل غنى المهر في يالحظ
 والموّدة. المحّبة تأكيد معنى فيه يالحظ بأن ذلك، من أعلى الزوجية رابطة

 من الزوجية في ما مالحظة ينافي ال وجزاءً  ثواًبا أي ،أجًرا هنا المهر تسمية إن وأقول:
 كما والرحمة، الموّدة برابطة معه وارتباطه اآلخر إلى الزوجين من كل سكون  معنى

 كل حقوق  من البقرة سورة في بّينه ما ينافي ال كما الروم، سورة في ذلك تعالى هللا نبيّ 
 المساواة  هذه مع المرأة  على للرجل جعل لّما ولكنه بالمساواة. اآلخر على الزوجين من
 والعشيرة يعمرانه، الذي المنزل ورياسة )القوامة(، القيامة درجة هي درجة الحقوق  في

 القابلة وهي االنتفاع، أي االستمتاع، فاعل هو بذلك وجعله الشتراك،با يكّونانها التي
 جزاءً  للرجل جعله الذي االمتياز هذا مقابلة في سبحانه لها فرض فيه، والمواتية له

 ثمنا ليس فالمهر زوجها، وبين بينها العدل به ويتم نفسها، به تطيب وأجًرا
 من واضح وهو ذكرناه، ما وحكمته سّره ماوإن نفسها، للزوجية جزاء وال )الفْرج(، للُبضع
 اآليات. سائر وبين بينها جامع للفظها، مطابق اآلية، معنى

 نفسه. في وضوحه على قبل من بالي على خطر يكن ولم ، اآلن به علي هللا فتح وقد

 أقول:

 العصر! اتجاهات مسايرة بذلك يريد ودوران، لفّ  فيه المنار صاحب كالم

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=65&ID=237&idfrom=460&idto=464&bookid=65&startno=2#docu
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*** 

 م7/2/2015 السبت

 

 (25)النساء بعضكم من بعض  ۞

 أي: الذكور من اإلناث، واإلناث من الذكور.

 

 (29)النساء تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل  ال ۞

 .188مّرت في البقرة 

 
 (32)النساء وال تتمّنوا ما فّضل هللا به بعَضكم على بعض  ۞

 
مما  على بعض للرجال نصـــــــــــيب  كم ل هللا به بعضـــــــــــَ ا فضـــــــــــّ وال تتمّنوا م: )قال تعالى

 . 32( النساء واسألوا هللا ِمن فضِله مما اكتسبن اكتسبوا وللنساء نصيبُ 
 

هم على امون على النســـاءقوّ  الرجالُ وقال تعالى: ) ل هللا بعضـــَ ( النســـاء بعض بما فضـــّ
34 . 
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ى الميراث )كاماًل(، وال نغزو في عطَ عن مجاهد: قالت أم ســـــــلمة: يا رســـــــول هللا، ال نُ 
 .سبيل هللا فنقتل، فنـزلت اآلية

 
تغزو الرجال وال نغزو، ، وفي رواية أخرى عن مجاهد: قالت أم ســــــلمة: يا رســــــول هللا

 ، فنـزلت. وإنما لنا نصف الميراث
 . مد والترمذي والحاكم في المستدرك(رواه أح)
 

وُجعل للذكر مثل ثوا . فلما ُور ية ال يورثون النســاء وال الصــبيان، كان الجاهلوعن قتادة
علت أنصباؤهن كأنصباء الرجال )تفسير القرطبي ، تمنى النساء أن لو جُ حظ األنثيين

مســــألة ميراث المرأة مســــألة قديمة، وال تزال تطرح حتى يومنا  . بهذا يبدو أن(5/162
 .هذا

 
وعن ابن عبــاس: ال يتمنى الرجــل يقول: ليــت أن لي مــال فالن أو أهلــه، فنهى هللا 

 . ن ذلك، ولكن ليسأل هللا من فضلهسبحانه ع
 . ما يدريك لعل هالكك في ذلك المال، و وعن الحسن: تتمنى مال فالن ومال فالن

 
ا من منازل الفضـــــــل : ال يتمنَّ بعضـــــــكم ما خص هللا بهوقال آخرون  ض . ولير بعضـــــــً

نه إذا لم يرض بذلك وقع في الحســــد. وإذا وقع . فإأحدكم بما قســــم هللا له من نصــــيب
ال محالة في أخذ األموال بالباطل، وفي قتل النفوس. والحســـد ســـبب ، وقع حســـدفي ال

يقطع المودة والمحبة ، فإنه لفســـــــــــاد في الدنيا، وهو كذلك ســـــــــــبب االفســـــــــــاد في الدين
دون الناَس على ما آتاهُم هللُا قال تعالى: ) .(10/80والمواالة )تفســــير الرازي  أم يحســــُ
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خطبة الرجل على خطبة أخيه، وبيعه على ويدخل فيه: . 54( النســــــــــــاء من فضــــــــــــِله
 .بيعه، ألنه داعية الحسد والمقت

 
تمنى الرجل أن يكون ؟ وهي أن يدخل في هذا النهي الغبطة: هل يوقد اختلف العلماء

 . له حال صاحبه، دون أن يتمنى زوال حاله. الجمهور على إجازة ذلك
 

 . وُذكر أن ذلكبعضـــــكم على بعضوا ما فضـــــل هللا به : ال تتشـــــه5/46 الطبري قال 
عبــاده عن  . فنهى هللانزل في نســـــــــــــــاء تمنين منــازل الرجــال، وأن يكون لهن مــا لهم

رث أهلها الحســـــد ، إذ كانت األماني تو األماني الباطلة، وأمرهم أن يســـــألوه من فضـــــله
 . والبغي بغير الحق

 
ـــــكم عفي قوله تعالى: ): 5/56 المنارقال في  ( إيجاز بعض لىما فّضل هللا به بعضـ

: ما فضــــــل هللا به بعض الرجال على بعض، وما فضــــــل به بعض بديع، وهو يشــــــمل
ضــــــل به ، وما فضــــــل به جنس الرجال على جنس النســــــاء، وما فالنســــــاء على بعض

، وما ضل به بعض الرجال على بعض النساء، وما فجنس النساء على جنس الرجال
 .ضل به بعض النساء على بعض الرجالف

 
للبلدان معروفة في علم االقتصاد،  ، فكما أن هناك مزايا نسبيةمزايا نسبيةأحد إن لكل 

على كل واحد أن يكتشـــــفها في نفســـــه، ويســـــتفيد منها  ،هناك مزايا نســـــبية لألشـــــخاص
، إنما له إذا أراد أن يكون له مثل فالن أن فيها. وال يفيده الحســـــــد، ويتخصـــــــص ويفيد
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تســمح له بالوصــول إلى ما ذا كانت اســتعداداته ، إيســلك ســبيل التعلم والتدرب والصــبر
 . وصل إليه

*** 
 2003تشرين األول  29

 
 

 (32 )النساء بعض على بعضكم به هللا فضل ما تتمنوا وال ۞
لَ  ما تتمنَّوا وال) تعالى: قال   ممَّا نصيب   للرجالِ  بعٍض، على بعَضكم بهِ  هللاُ  فضَّ

 .32 النساء (فضِلهِ  ِمن هللاَ  واسألوا اكتسبَن، مما نصيب   وللنِّساءِ  اكتسُبوا،
  

 النساء (بعضٍ  على بعَضهم هللاُ  فضلَ  بما الّنساِء، على قوامونَ  الرجالُ ) تعالى: وقال
34. 

  
 واإلناث: الذكور بين الميراث

 في نغزو وال )كاماًل(، الميراث ُنعطى ال هللا، رسول يا سلمة: أم قالت مجاهد: عن
 اآلية. فنـزلت ل،فُنقت هللا سبيل

  
 نغزو، وال الرجال تغزو هللا، رسول يا سلمة: أم قالت مجاهد: عن أخرى  رواية وفي
 المستدرك(. في والحاكم والترمذي أحمد )رواه  فنـزلت الميراث، نصفُ  لنا وإنما
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 مثل للذكر وُجعل ُورثوا فلما الصبيان. وال النساء يورثون  ال الجاهلية كان » قتادة: وعن
 القرطبي )تفسير «الرجال كأنصباء أنصباؤهن جعلت لو أن النساء تمّنى األنثيين، حظ

 يومنا حتى تطرح تزال وال قديمة، مسألة المرأة  ميراث مسألة أن يبدو بهذا (.5/162
 هذا.

   
 والغبطة: الحسد

 هللا فنهى أهله، أو فالن مال لي أن ليت يقول: الرجل يتمنى ال» عباس: ابن وعن
 «.فضله من هللا ليسأل ولكن ذلك، نع سبحانه

 «!المال ذلك في هالكك لعل يدريك وما فالن، ومال فالن مال تتمنى» الحسن: وعن
  

 أحدكم وليرَض  الفضل. منازل من بعًضا به هللا خّص  ما بعضكم يتمنَّ  ال آخرون: وقال
 الحسد، في وقع وإذا الحسد. في وقع بذلك يرَض  لم إذا فإنه نصيب. من له هللا قسم بما
 في الفساد سبب والحسد النفوس. قتل وفي بالباطل، األموال أخذ في محالة ال وقع

 )تفسير والمواالة والمحبة المودة يقطع فإنه الدنيا، في الفساد سبب كذلك وهو الدين،
 النساء (فضِلهِ  ِمن هللاُ  آتاهمُ  ما على الّناَس  َيحسُدونَ  أم) تعالى: قال (.10/80 الرازي 

 الحسد داعية ألنه بيِعه، على وبيُعه أخيه، خطبةِ  على الرجل خطبةُ  فيه: ويدخل .45
 والمقت.

  
 يكون  أن الرجل يتمنى أن وهي الغبطة؟ النهي هذا في يدخل هل العلماء: اختلف وقد
 ذلك. إجازة على الجمهور حاله. زوال يتمنى أن دون  صاحبه، حال له
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 ذلك أن وُذكر بعض. على بعضكم به هللا فضل ما تتشهوا ال» :5/46 الطبري  قال
 األماني عن عباده هللا فنهى لهم. ما لهنّ  يكون  وأن الرجال، منازل تمّنينَ  نساء في نزل

 بغير والبغي الحسد أهلها تورث األماني كانت إذْ  فضله، من يسألوه أن وأمرهم ،الباطلة
 «.الحق
***  
 نسبية: مزايا
لَ  ما) تعالى: قوله في » :5/56 المنار في قال  إيجاز (بعضٍ  على بعَضـكم بهِ  هللاُ  فضَّ

 بعض به فضل وما بعض، على الرجال بعض به هللا فضل ما يشمل: وهو بديع،
 جنس به فضل وما النساء، جنس على الرجال جنس به فضل وما بعض، على النساء
 فضل وما النساء، بعض لىع الرجال بعض به فضل وما الرجال، جنس على النساء

 «.الرجال بعض على النساء بعض به
  

 أقول:
 االقتصاد، علم في معروفة للبلدان نسبية مزايا هناك أن فكما نسبية، مزايا أحد لكل إن

 كل على لألشخاص. نسبية ومزايا لإلناث، نسبية ومزايا للذكور، نسبية مزايا هناك
 إنما الحسد، يفيده وال فيها. ويتخصص ويفيد، منها ويستفيد نفسه، في يكتشفها أن واحد

 إذا والدعاء، والصبر والتدرب التعلم سبيل يسلك أن فالن مثل له يكون  أن أراد إذا له
 إليه. وصل ما إلى بالوصول له تسمح استعداداته كانت
*** 

    م13/8/2014 األربعاء
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 (34)النساء الرجاُل قّوامون على النساء  ۞

الرجاُل قّوامون على النِّساء بما فّضَل هللُا بعَضهم على بعض، وبما قال تعالى: )
 .34( النساء أنفقوا من أموالهم

 قال: 

 (. بما فّضل هللا بعضهم على بعض)

 ولم يقل: 

 بما فّضلهُم هللُا عليهّن.

 قال: 

 (. وبما أنفقوا من أموالهم)

 ولم يقل: 

 وبما أنفق بعُضهم على بعض.

*** 

 للمزيد: 

 راجع مقالتي حول الموضوع، في كتابي: "بحوث في فقه المعامالت المالية".
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*** 

 م2003نشر في عام 

 إعادة نشر

 السبت:

 هـ1440ربيع اآلخر  21

 م2018كانون األول  29

 

 (34)النساء الرجال قّوامون على الّنساء  ۞

( بعَضهم على بعٍض وبما أنفقوا ِمن أمواِلهمالرجاُل َقّواموَن على الّنساِء بما فّضَل هللُا )
 .34سورة النساء 

 َقّوامون:

 جمع َقّوام.

 صيغة مبالغة.

 الَقّوام والقّيم بمعنى واحد. 
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 وقيل: األول أبلغ.

 وبما أنفقوا من أموالهم:

 )المهر والنفقة(. عليهن: وبما أنفقوا من أموالهم التقدير

   لم يقل:

 بما فّضلهم عليهّن.

 يقل:لم 

 وبما أنفق بعضهم على بعض.

 المعنى:

 فّضَل الرجاَل على النساء في حاالت، منها القوامة. -
 فّضَل النساَء على الرجال في حاالت، منها: مكانة األم: أمك ثم أمك ثم أمك. -
 لو كان تفضيل الرجال على النساء مطلًقا لجاء التعبير: بما فّضلهم عليهّن. -
*** 

 (:تفسير ذكوري المفسرون )ما فعله 

 بيان أفضلية الرجال على النساء مطلًقا، كأن تعالى قال: بما فّضلهم عليهّن! -
 عدم بيان أي أفضلية للمرأة على الرجل، في أي حالة من الحاالت! -
*** 
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 نبذ من أقوال المفسرين:

  الطبري: 

 بما فضل هللا به الرجال على أزواجهم! -
 النساء )ُسفيان(.بتفضيل هللا الرجاَل على  -
*** 

 الرازي:

ذكرنا أن سبب نزول هذه اآلية أن النساء تكلمن في تفضيل هللا الرجاَل عليهن في 
الميراث، فذكر تعالى في هذه اآلية أنه إنما فضل الرجال على النساء في الميراث؛ 

منهما باآلخر، ألن الرجال قّوامون على النساء، فإنهما وإن اشتركا في استمتاع كل واحد 
النفقة، فصارت الزيادة من أحد  أمر هللا الرجال أن يدفعوا إليهن المهر، ويدّروا عليهن

الجانبين مقابلة بالزيادة من الجانب اآلخر، فكأنه ال فضل البتة، فهذا هو بيان كيفية 
 النْظم.

 تعليق:

حاالت، والنساء ألغى الرازي الفضل، والحق أن الفضل موجود، فالرجال يفضلون في 
 في حاالت، وهللا أعلم.

*** 
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 أبو حيان:

 المراد بالبعض األول: الرجال، وبالبعض اآلخر: النساء!

*** 

 المنار:

هذا التفضيل إنما هو للجنس، ال لجميع أفراد الرجال على جميع أفراد النساء. فكم من 
والقدرة على الكسب. ولم ينّبه امرأة تفضل زوجها في العلم والعمل، بل في قوة البنية 

األستاذ )محمد عبده( على هذا المعنى، على ظهوره من العبارة، وتصديق الواقع له، 
 وإن اّدعى بعضهم ضعفه! )رشيد رضا(.

 تعليق: 

اقترب رشيد رضا من المعنى، لكني أخالفه في مطلع قوله. فقد يكون التفضيل لجنس 
وال تتمّنوا ما فّضَل هللا به ه لقوله تعالى: )على آخر، وليس ألفراد كل جنس. وتفسير 

 ( أفضل.على بعضٍ  بعَضكم

*** 

 من سورة النساء؟ 34واآلية  32لماذا اختلف تفسير المفسرين بين اآلية 
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ال يستقيم إال بأن يكون الفضل للرجال على النساء!  34لعلهم ظنوا أن المعنى في اآلية 
النساء هو في القوامة، وليس في كل حالة. وهو من والحق أن الفضل للرجال على 

 جملة تفضيالت الرجال على النساء.

*** 

 المزايا النسبية:

 هناك مزايا نسبية للبلدان، كما يقول علماء االقتصاد. -
 ومزايا نسبية للرجال. -
 ومزايا نسبية للنساء. -
 ومزايا نسبية لكل شخص. -
*** 

 آيات أخرى:

 .32( سورة النساء بِه بعَضكم على بعضٍ  وال تتمّنوا ما فّضَل هللاُ )

 : صالح ألن يكون مراًدا به آحاد الناس، وألن يكون مراًدا به أصنافهم.ابن عاشور

*** 

 المنار:

 إيجاز بديع، وهو يشمل:  (بعضٍ  على بعَضكم بهِ  هللاُ  فضل ما قوله:)في 
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 ما فضل هللا به بعض الرجال على بعض.  -
 وما فضل به بعض النساء على بعض.  -
 الرجال على جنس النساء.  وما فضل به جنس -
وما فضل به جنس النساء على جنس الرجال، من حيث إن الخصوصية فضل،  -

 أي: زيادة في صاحبها على غيره. 
 وما فضل به بعض الرجال على بعض النساء.  -
 وما فضل به بعض النساء على بعض الرجال.  -
*** 

 م         28/12/2012الجمعة 

 

 (34)النساء من أخطاء المفسرين الرجال قوامون على النساء  ۞

( أمواِلهمالرجاُل َقّواموَن على الّنساِء بما فّضَل هللُا بعَضهم على بعٍض وبما أنفقوا ِمن )
 .34سورة النساء 

(: البعض األول: الرجال، بعضهم على بعضخالصة ما قاله المفسرون أّن قوله: )
 والبعض الثاني: النساء!

 والعجب أن يقول هذا أبو حيان، وهو صاحب التفسير اللغوي!

 كالم المفسرين صحيح لو قال:
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 بما فّضلهم عليهّن.

الرجال أفضل من جنس النساء بإطالق، كما لو قال: )بما فّضلهم عليهن( لكان جنس 
 قالوا! لكنه لم يقل!

 (، ولم يقل: بما أنفق بعُضهم على بعض!بما أنفقوا من أموالهمقال: )

 (:فضل هللا بعضهم على بعض)

 أي فضل الرجال على النساء في حاالت، وفضل النساء على الرجال في حاالت!

النساء، وال يعني ذلك تفضيل الرجال  والقوامة داخلة في حاالت تفضيل الرجال على
 في كل حالة!

 قال لي:

 اذكر لي مثااًل فضل هللا فيه النساء على الرجال.

 قلت:

 )متفق عليه(.أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك 

 وهناك أشياء تجيدها النساء أكثر من الرجال.

 ويعض النساء أفضل من بعض الرجال.
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( وللرجال عليهّن درجةلصالح الرجال، لقوله تعالى: )لكن قد يقال: إن الرصيد الصافي 
 ، ولما فضلهم هللا في النبوة والوالية والقوامة واإلرث والشهادة والجهاد.228البقرة 

على أن اآلية ال تسمح بهذا اإلطالق: جنس الرجال مفضل على جنس النساء، وهللا 
 أعلم.

تفسيًرا! وأعلُم  20م، ورجعُت فيها إلى 1985كتبُت مقالة أطول في هذا الباب منذ عام 
أن هناك من يحّب عدم بيان السبق، كما أنه إذا كتب ونشر ال يبين التاريخ، وال ُيحيل 

 على من سبقوه، كي ال يعرف الناُس السابَق من الالحق! والمبتكر من المقّلد!

ننا نأخذ ويحسب بعض الناس أن تخطئة المفسرين أمر خطير! والحق أنهم بشر، وأ
 منهم ونرّد، ولكن هذا لكبار العلماء وليس لصغار الطلبة.

د األخطاء د األخطاء! ولو صح ما يقولون فإن تصيّ ويزعم البعض أن هذا من باب تصيّ 
أفضل من تفسير المفسر، وشرح المشروح، وكتابة المكتوب! أال تذكر كيف أن علماءنا 

تصحيح خطأ، وسّد نقص، وتجلية قد حددوا مقاصد التأليف بسبعة مقاصد، منها 
 غامض؟!

*** 

 2016آب  26
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 (34)النساء  أين تفسير الشعراوي من تفسير محمد عبده؟! ۞

 اآلية:
الرجاُل َقّواموَن على الّنساِء بما فّضَل هللُا بعَضهم على بعٍض وبما أنفقوا ِمن )

 .34( سورة النساء أمواِلهم
 تفسيري:

  الرجال على جنس النساء مطلًقا.ليس في اآلية تفضيل لجنس 
بما فّضل هللُا ألنه لو كان هذا صحيًحا لقال: "بما فّضلهم هللُا عليهّن"، ولم يقل: )

 (!بعضهم على بعض
 فّضَل الرجاَل على النساء في حاالت، منها القوامة. -
م فّضَل النساَء على الرجال في حاالت، منها: مكانة األم: أّمك ثم أّمك ثم أّمك ث -

 أبوك )متفق عليه(.
  أقول:

 هناك مزايا نسبّية للبلدان، كما يقول علماء االقتصاد. -
 ومزايا نسبّية للرجال. -
 ومزايا نسبّية للنساء. -
 ومزايا نسبّية لكل شخص. -

 وهللا أعلم.
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*** 
 تفسير الشعراوي:

 راجْعه في موقع نداء اإليمان مكتوًبا، ولم أجد داعًيا لنقله هنا.
ه الشعراوي فيه إلى الفرق بين قوله تعالى: )بما فّضل هللُا بعضهم على بعض( لم ينتب

 وقوله: )وبما أنفقوا من أموالهم(! وما يترتب على ذلك من أثر.
 لو كان جنس الرجال مفضاًل على جنس النساء لجاء القول: "بما فّضلهم هللُا عليهن"!

*** 
 ملخص أقوال المفسرين:

 نس النساء!جنس الرجال مفّضل على ج
  الطبري:

 بما فضل هللُا به الرجال على أزواجهم! -
 بتفضيل هللا الرجاَل على النساء )ُسفيان(. -

 أبو حيان:
 «!المراد بالبعض األول: الرجال، وبالبعض اآلخر: النساء»

 أقول:
 يا للعجب من أبي حيان في تفسيره هذا!

 المنار:
، أي قبل آيتين من 32تنّبه محمد عبده إلى المعنى عند تفسير قوله تعالى في اآلية 
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 السورة نفسها:
 .32( سورة النساء وال تتمّنوا ما فّضَل هللُا بِه بعَضكم على بعضٍ )

 قال:
  ( إيجاز بديع، وهو يشمل:ما فضل هللُا بِه بعَضكم على بعضٍ )  في قوله:» 
  جال على بعض.ما فّضل هللا به بعض الر  -
  وما فّضل به بعض النساء على بعض. -
  وما فّضل به جنس الرجال على جنس النساء. -
وما فّضل به جنس النساء على جنس الرجال، من حيث إن الخصوصية فضل،  -

  أي: زيادة في صاحبها على غيره.
  وما فّضل به بعض الرجال على بعض النساء. -
  «.ى بعض الرجالوما فّضل به بعض النساء عل -

 أقول:
 تفسير المنار لهذه المسألة هو أفضل التفاسير!

 وكنُت وصلُت إليه قبل أن أطلع عليه!
 .34، ولم يأت في اآلية 32ال سيما وقد جاء في آية أخرى، هي اآلية 

 أين تفسير الشعراوي من تفسير محمد عبده، وكالهما من مصر.
ن يشرع في سرد حكاياته وخواطره في تفسير تمنيُت لو أن الشعراوي اطلع عليه قبل أ

 القرآن!
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*** 
  2015آب  30األحد 

 

 (34 )النساء هللا حفظ بما للغيب حافظات ۞
  .34 النساء (هللاُ  َحِفظَ  بما للغيبِ  حافظات   قانتات   فالصالحاتُ ) 

 قانتات:
  مطيعات.
 للغيب: حافظات

 ومال ألنفسهن حافظات أزواجهن. غيبة عند أي: أزواجهن، لغيب حافظات -
 الزوج. ومال الزوجة ِعرض أزواجهن.

 حضروا. أم غابوا وسّر، وِعرض مال من أزواجهن عن يغيب لما حافظات -

  
 حافظات: قانتات
 خبر. بعد خبر مرفوعان: خبران

  
 بما:

 :ما
 لهن. هللا بحفظ التقدير: مصدرية، -

 والنفقة. المهر من لهن هللا حفظه يبالذ التقدير: الذي. بمعنى: موصولة -
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 هللا: حفظ بما
 الزوج حقوق  أزواجهن. من لهن، حفظ أو هللا، حفظهن بما ألزواجهن حافظات -

 الزوجة. وحقوق 

 لهم. بحفظه هللا أمر بما وتحصن. تعفف من لهم هللا حفظ بما ألزواجهن حافظات -

 أي:
 لهن. هللا حفظ بما -

 ألزواجهن. هللا حفظ بما -

 أعلم. وهللا وألزواجهن، لهن هللا حفظ بما مًعا: بكليهما وربما -

 النزاهة، كنايات دقائق من القرآن في ما أبلغ هي العبارة هذه أن عندي» :المنار في قال
 من بعد على وهنّ  سًرا، يكون  مما إليه تومئ ما ويفهمن جهًرا، العذارى  خرائد تقرؤها

 تلك من األمان فلقلوبهن أناملها، بأطراف الرقيق وجدانهن تمّس  أن الخجل خطرات
  ».الغيب حفظ بوصل اهيكن الوجنات، إلى الدم تدفع التي الخلجات

 الحيّية. العذراء الفتاة وهي خريدة، جمع خرائد:
  

 الغيب من اآلية من اقتبسه ما والسحر، الغموض من فيه كبير، أديب كالم الكالم هذا
 أعلم. وهللا والستر!

***  
       م12/8/2014 الثالثاء
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 (34)النساء واضربوهن  ۞

قّواموَن على الّنساِء بما فّضَل هللُا بعَضهم على بعٍض وبما أنفقوا الرجاُل قال تعالى: )
ِمن أمواِلهم فالصالحاُت قانتات  حافظات  للغيِب بما حِفَظ هللُا والالتي تخافوَن ُنشوزهّن 
فِعظوهّن واهجروهّن في المضاجِع واضِربوهّن فإْن أطعنكم فال َتْبُغوا عليهّن سبياًل إّن 

 .34( النساء بيًراهللَا كان علًيا ك

(! حتى واضربوهنبعض النساء يكرهن القرآن واإلسالم ألجل كلمة واحدة، هي هذه: )
 قبل اطالعهن على أقوال المفسرين والفقهاء!

 اضربوهن:

 ضرًبا غير مبرح وال شائن يحدث عيًبا، كما في الحديث. الضرب بالسواك وما شابه.

 هالك وجب الضمان.الضرب إذا أدى إلى تشويه أو كسر أو 

 في الحديث: 

 ال َتضرِب الوجه )أحمد وأبو داود وابن ماجه(. -
 ال َتضربوا إماء هللا )أبو داود(. هذا الحديث ظاهره التعارض مع اآلية.  -
الوصية بالنساء وحسن معاملتهن )استوصوا بالنساء خيًرا( متفق عليه.  -

 .المرأة الناشز. لكن المسألة هنا في 19( سورة النساء وعاشروهن بالمعروف)
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بالـتأكيد ليس المقصود هنا: ضرب المداعبة والمالعبة، ألنه جاء في سياق العقوبة. 
 وقد يوحي بهذا قول العلماء بأن يكون الضرب بالمسواك وما شابه!

 وليس المقصود الضرب الشديد. لعل المقصود بالضرب هنا إشعار المرأة بغضب
 الرجل، وليس المقصود إلحاق األذى البدني بها.

التشريع يشمل جميع حاالت البشر من رجال ونساء، ومن بدو وحضر، ومن مستويات 
 مختلفة شعبية وغير شعبية. فقد يكون الضرب صالًحا لحالة دون أخرى!

تشريع الضرب ال يعني بالضرورة وجوب استعماله، كما ال يعني استعماله في كل 
 ت.الحاال

: الضرب مباح وتركه أفضل، فيه نظر. واألحسن أن تحدد اإلمام الشافعيلكن قول 
 حاالت الضرب ومواضعه وكيفياته ومستوياته. 

 

في المنار، كما سيأتي، بأن هناك أحاديث تنهى عن محمد رشيد رضا كذلك قول 
الضرب، يشعر القارئ بالتناقض بين القرآن والحديث، كما يشعر القارئ برغبة رشيد 
رضا في التملص من حكم الضرب الوارد في القرآن. وسيمر معنا أن النبي صلى هللا 

 أردنا أمًرال: عليه وسلم قد رغب أيًضا عن الضرب، لكن لما نزلت اآلية امتثل وقا
)أسباب النزول(، وهذا ما يشعر بدقة المسألة على الناس، بل العلماء، وأراد هللا أمًرا 

 بل األنبياء!



 

320 
 

؟ فهذا سؤال غريب لماذا يضرب الرجل والمرأة، وال تضرب المرأة الرجلأما أن يقال: 
ألحد على تشريعنا اإلسالمي وغير مقبول، ألن القوامة ال بد أن تكون في األسرة 

الزوجين، والرجل أولى. والرجل الذي يقبل بغير ذلك لعله مخنث! والمرأة السوية ال 
ترفض قوامة الرجل ما لم يكن ضعيًفا شاًذا عن الرجال. والمرأة التي ترفض قوامة 

 الرجل هي مرأة مسترجلة! 

ويحسن أن يتعاون الزوجان على إدارة شؤون األسرة، ويمكن للزوج تفويض زوجته في 
بعض األمور، ال سيما في حال غيابه أو انشغاله. وقوامة الرجل ال تعني االستبداد، 

 خاصة عندما تكون الزوجة قريبة من سن الزوج، ومتعلمة قريبة منه في العلم.

*** 

 إعجاز علمي:

يرى البعض أن في ضرب المرأة إعجاًزا علمًيا! أن يكون كالم هللا كله إعجاز ال 
 بيان وجه اإلعجاز هو من عمل البشر، وقد يكون غير مقبول!اعتراض عليه. لكن 

*** 

 ملحق:

 :ابن عاشورقال  -1
، ولكنه أذن فيه في حالة ظهور الفساد، ألن وأما الضرب فهو خطير وتحديده عسير

المرأة اعتَدْت حينئذ، ولكن يجب تعيين حد في ذلك، يبّين في الفقه، ألنه لو أطلق 
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قّل من ، إذ مظنة تجاوز الحدذ يشفون غضبهم، لكان ذلك لألزواج أن يتولوه، وهم حينئ
! على أن أصل قواعد الشريعة ال تسمح بأن يقضي أحد لنفسه يعاقب على قدر الذنب

وبصدوره ممن ال ُيعّد  الجمهور قيدوا ذلك بالسالمة من اإلضرار، لوال الضرورة، بيد أن
يجوز لوالة األمور إذا علموا أن األزواج ال ُيحسنون الضرب بينهم إهانة وإضراًرا. فنقول: 

وضع العقوبات الشرعية مواضعها، وال الوقوف عند حدودها، أن يضربوا على أيديهم 
ضرار استعمال هذه العقوبة، ويعلنوا لهم أن من ضرب امرأته عوقب، كيال يتفاقم أمر اإل

  اهـ بين األزواج، ال سيما عند ضعف الوازع.

 تعليق:

اقتراح ابن عاشور يفهم منه المنع من الضرب منًعا خاًصا ال عاًما. فلو صار المنع 
 عاًما لكان معنى ذلك تعطيل النص القرآني.

 :تفسير المناروفي  -2
مرفوًعا إلى النبي  جرير ابن وروى ذلك، غير مبرحوأما الضرب فاشترطوا فيه أن يكون 

رضي هللا عنه   عباس ابنصلى هللا عليه وسلم، والتبريح اإليذاء الشديد، وروي عن 
، أي: كالضرب باليد أو بقصبة صغيرة، وقد بالسواك ونحوهضرب تفسيره بال

وكان من النقباء  عمرو بن الربيع بن سعدفي  سبب نزول اآليةفي  مقاتل عن روي 
وذلك أنها نشزْت عليه فلطمها، فانطلق أبوها   بنت زيد بن أبي زهير، حبيبة وفي امرأته

معها إلى النبي صلى هللا عليه وسلم فقال: أفرشته كريمتي )زوجته ابنتي( فلطمها، 
فقال النبي صلى هللا عليه وسلم: " لتقتّص من زوجها "، فانصرفت مع أبيها لتقتّص 

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16935
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16935
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3402
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3402
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ي وأنزل هللا هذه اآلية، أتان جبرائيل منه، فقال النبي ـصلى هللا عليه وسلم: ارجعوا، هذا
والذي أراده هللا تعالى  ،أردنا أمًرا، وأراد هللا أمًرافتالها النبي صلى هللا عليه وسلم وقال: 

مسلمة، خولة بنت محمد بن  وامرأته الربيع بن سعد : نزلت في  الكلبي خير، وقال
 وذكر القصة، وقيل: نزلت في غير من ذكر.   

، وال  ضرب المرأة الناشز في آدابهم منا مشروعية اإلفرنجيستكبر بعض مقلدة 
بل محتقًرا، وتصر  يستكبرون أن تنشز وتترفع عليه، فتجعله وهو رئيس البيت مرءوًسا

على نشوزها حتى ال تلين لوعظه ونصحه، وال تبالي بإعراضه وهجره، وال أدري بَم 
يعالجون هؤالء النواشز؟ وبَم يشيرون على أزواجهن أو يعاملوهن به؟ لعلهم يتخيلون 

غليظ، فيطعم سوطه من لحمها  امرأة ضعيفة نحيفة، مهذبة أديبة، يبغي عليها رجل فظ
قيه من دمها العبيط، ويزعم أن هللا تعالى أباح له مثل هذا الضرب من الغريض، ويس

الضرب، وإن تجّرم وتجّنى عليها وال ذنب، كما يقع كثيًرا من غالظ األكباد متحجري 
الجعظري الطباع، وحاش هلل أن يأذن بمثل هذا الظلم أو يرضى به، إن من الرجال 

ورد في وصية أمثالهم بالنساء كثير من  الذي يظلم المرأة بمحض العدوان، وقدالجواظ 
الفوارك وإن من النساء  األحاديث، ويأتي في حقهم ما جاءت به اآلية من التحكيم،

للواتي يمقتن أزواجهن، ويكفرن أيديهم عليهن، وينشزن عليهم االمناشيص المفسالت 
أبيح للرجل صلًفا وعناًدا، ويكلفنهم ما ال طاقة لهم به، فأي فساد يقع في األرض إذا 

التقي الفاضل أن يخفض من صلف إحداهن، ويدهورها من نشز غرورها بسواك يضرب 
وإن كثيًرا من أئمتهم اإلفرنج يضربون نساءهم  ؟كّف يهوي بها على رقبتهابه يدها، أو 

العالمات المهذبات والكاسيات العاريات، المائالت المميالت! فعل هذا حكماؤهم 

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3402
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3402
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اؤهم، فهو ضرورة ال يستغني عنها الغالون في تكريم أولئك وعلماؤهم، وملوكهم وأمر 
، من دين عام للبدو والحضرالنساء المتعلمات، فكيف تستنكر إباحته للضرورة في 

 جميع أصناف البشر؟!

: إن مشروعية ضرب النساء ليست باألمر المستنكر في العقل أو األستاذ اإلمام 
الفطرة، فيحتاج إلى التأويل، فهو أمر يحتاج إليه في حال فساد البيئة وغلبة األخالق 
الفاسدة، وإنما يباح إذا رأى الرجل أن رجوع المرأة عن نشوزها يتوقف عليه. وإذا صلحت 

تجبن للوعظ، أو يزدجرن بالهجر، فيجب البيئة، وصار النساء يعقلن النصيحة، ويس
االستغناء عن الضرب، فلكل حاٍل حكم  يناسبها في الشرع ، ونحن مأمورون على كل 

، واجتناب ظلمهن، وإمساكهن بالمعروف، أو تسريحهن بإحسان، بالرفق بالنساءحال 
 . كثيرة جًدا الوصية بالنساء واألحاديث في

، تقبيح الضرب والتنفير عنهاألحاديث ما هو في )القائل: رشيد رضا(: ومن هذه أقول 
في الصحيحين، قال: قال رسول هللا  صلى هللا عليه  عبد هللا بن زمعة ومنها حديث

وفي رواية  أَيضرب أحدكم امرأته كما َيضرب العبد، ثم يجامعها في آخر اليوم؟  وسلم:
ما يضرب العبد؟ أما يستحي أحدكم أن يضرب امرأته ك : عبد الرزاق عند عائشة عن

يذكر الرجل بأنه إذا كان يعلم من نفسه أنه ال  يضربها أول النهار، ثم يجامعها آخره؟
أقوى وأحكم اجتماع يكون بين  بد له من ذلك االجتماع واالتصال الخاص بامرأته، وهو

صلته باآلخر  اثنين من البشر، يتحد أحدهما باآلخر اتحاًدا تاًما، فيشعر كل منهما بأن
ى من صلة بعض أعضائه ببعض. إذا كان ال بد له من هذه الصلة والوحدة التي أقو 
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حتى تقتضيها الفطرة، فكيف يليق به أن يجعل امرأته وهي كنفسه، مهينة كمهانة عبده )
، بحيث يضربها بسوطه أو يده؟ حًقا إن الرجل الحيي (العبد في اإلسالم ال يهان!

الكريم ليتجافى طبعه عن مثل هذا الجفاء، ويأبى عليه أن يطلب منتهى االتحاد بمن 
 . تشنيع ضرب النساءأنزلها منزلة اإلماء، فالحديث أبلغ ما يمكن أن يقال في 

، فكنت كلما وأذكر أنني هديت إلى معناه العالي قبل أن أطلع على لفظه الشريف
سمعت أن رجاًل ضرب امرأته أقول: يا هلل العجب كيف يستطيع اإلنسان أن يعيش 
عيشة األزواج مع امرأة تضرب، تارة يسطو عليها بالضرب، فتكون منه كالشاة من 

 الذئب، وتارة يذّل لها كالعبد طالًبا منها منتهى القرب؟ 

له هذه الحياة، فإذا لم تقدر  يب؛ فمنهم من ال تطالناس متفاوتون ولكن ال ننكر أن 
امرأته بسوء تربيتها تكريمه إياها حق قدره، ولم ترجع عن نشوزها بالوعظ والهجران، 
فارقها بمعروف وسرحها بإحسان، إال أن يرجو صالحها بالتحكيم الذي أرشدت إليه 

قد النساء، وإن أبيح لهم ذلك للضرورة، ف األخيار ال يضربون اآلية، وال يضرب؛ فإن 
رضي هللا عنهما قالت: كان الرجال  أم كلثوم بنت الصديق من حديث البيهقي روى 

ُنهوا عن ضرب النساء، ثم شكوهن إلى رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم، فخلى بينهم 
! وجملة فما أشبه هذه الرخصة بالحظر وبين ضربهن، ثم قال: ولن يضرب خياركم!

يستغني عنه الخّيُر الُحّر، ولكنه ال يزول من البيوت قد ، الضرب عالج ُمرّ القول أن 
  .  بكل حال، أو يعم التهذيُب النساَء والرجالَ 
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هذا وإن أكثر الفقهاء الذين قد خصوا النشوز الشرعي الذي يبيح الضرب إن احتيج 
إليه إلزالته بخصال قليلة، كعصيان الرجل في الفراش، والخروج من الدار بدون عذر، 

هم تركها الزينة وهو يطلبها نشوًزا. وقالوا: له أن يضربها أيًضا على ترك وجعل بعض
كل عصيان سببه  الفرائض الدينية كالغسل والصالة. والظاهر أن النشوز أعم فيشمل

 :األستاذ اإلمام، قال سبيالً  عليهنّ  تبغوا فال أطعنكم إنف الترفع واإلباء، ويفيد هذا قوله:
أي: إن أطعنكم بواحدة من هذه الخصال التأديبية فال تبغوا بتجاوزها إلى غيرها. فابدءوا 
بما بدأ هللا به من الوعظ ، فإن لم ُيِفْد فليهجْر، فإن لم يفد فليضرْب، فإذا لم ُيِفْد هذا 

إلى التحكيم. ويفهم من هذا أن القانتات ال سبيل عليهن حتى في الوعظ  أيًضا يلجأ
  فضاًل عن الهجر والضرب.   والنصح،

 شرح األلفاظ الغريبة:

: بمعنى الَجْعظ، وهو الفظ المستكبر المتسخط الذي يتنفج )ينتفخ( بما الجعظري  -
 ليس عنده! )المنتفخ، المنفاخ(. الجافي عن الموعظة.

( َجّواظ إن هللا ُيبغض كل َجْعظريّ األكول الشروب البطر في الحديث: ): الَجّواظ -
 البيهقي.سنن 

جمع فارك، ويطلق على الزوج والزوجة. َفِرك: كره. وأكثر ما يستعمل : الَفوارك -
 بين الزوجين.

 : جمع ِمْنشاص: وهي المرأة الفاركة زوجها تمنعه في فراشها.المناشيص -

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=65&ID=243&idfrom=473&idto=476&bookid=65&startno=2#docu
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أفسَل الفسيلة: انتزعها من أمها. اقتلعها من أرض وزرعها في أرض : الُمْفسالت -
 الُفسولة: قلة المروءة.أخرى. 

 تعليق:

! ال أوافقه عليه، ألنه يشعر كما (ما أشبه هذه الرخصة بالحظرقول رشيد رضا: )
 ذكرنا أعاله بالرغبة في التملص من الحكم القرآني.

*** 

   18/10/2012الخميس 

 
 (34 )النساء سبيال عليهن تبغوا فال ۞

 واضِرُبوُهنَّ  الَمضاجعِ  في واهُجُروُهنَّ  َفِعُظوُهنَّ  ُنشوَزُهنَّ  تخافونَ  والالتي) تعالى: قال 
 .34 النساء (سبيالً  عليهنَّ  تبُغوا فال أطعَنكم فإن

 
 للزوج فليس الوعظ بعقوبة الزوجة أطاعت فإن ومتدرجة، مرتبة عقوبات ثالث هذه
 يضربها. أن له فليس بالهجر أطاعت وإن التالية. العقوبة إلى يلجأ أن

 الرجل. قوامة مبدأ عن متفرعة العقوبات وهذه

 (.النساءِ  على قّوامونَ  الرجالُ ) اآلية: أول راجع

 واضربوهن: 

 مبرح. غير خفيًفا ضرًبا

 أخرى. دون  مواضع في الضرب ويكون 



 

327 
 

 عنه. مسؤوالً  الرجل كان جارحةً  شانَ  أو كسًرا الضرب أحدث فإذا

 سبياًل: عليهن تبغوا فال أطعنكم فإن 

 الظلم. البغي: من تبغوا: ال

 ظلمه. عليه: بغى

 أجزأت إذا األعلى العقوبة إلى تتجاوزوا فال العقوبات هذه من بعقوبة أطعنكم فإن
 األدنى. العقوبة

 العقوبة. المؤاخذة، السبيل:

 .75 عمران آل سورة (سبيل   األّميينَ  في علينا ليَس )

 .93التوبة سورة (أغنياءُ  وهم يستأِذنونكَ  الذينَ  على السبيلُ  إنما)

 .42 الشورى  سورة (الناَس  يظِلمون  الذينَ  على السبيلُ  إنما)

 الطريق. األصلي: بمعناه السبيل يكون  وقد

 أخرى. عقوبة إلى سبيالً  باتخاذكم تظلموهن فال التقدير:

 ال أو أخرى، عقوبة عليهن تطبقوا أن تطلبوا فال (:تبغوا فال) معنى: يكون  وربما
 أخرى. عقوبة إلى سبيالً  بواتطل

 كلمة. كلمة يفهم وال واحدة، جملة كله يفهم الذي بالتركيب أشبه العبارة لعل

 إلى بتجاوزها تبغوا فال التأديبية الخصال هذه من بواحدة أطعنكم إن» :المنار في قال
 فإذا فليضرب، ُيفد لم فإن فليهجر، ُيفد لم فإن الوعظ، من به هللا بدأ بما فابدءوا غيره،

 حتى عليهن سبيل ال القانتات أن هذا من ويفهم التحكيم. إلى يلجأ أيًضا هذا ُيفد لم
 «.والضرب الهجر عن فضالً  والنصح، الوعظ في

 تخافونَ  والالتي هللاُ  َحِفظَ  بما للغيبِ  حافظات   قانتات   فالصالحاتُ ) نفسها: اآلية في
 (.... ُنشوزهنّ 
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*** 

  م11/8/2014 اإلثنين
 
 
 

 (35 )النساء بينهما شقاق خفتم وإن ۞
 يوفقِ  إصالًحا ُيريدا إن أهِلها ِمن وَحَكًما أهِلهِ  ِمن َحَكًما فابعُثوا بيِنهما شقاقَ  ِخفتم وإن)

  .35 النساء (بيَنهما هللاُ 
 خفتم:

 للحكام. الخطاب      -

  لألولياء. الخطاب      -

 بينهما:

  الزوجين. بين

 يقل: لم

 بينهما. شقاًقا

 صاحبه. شقّ  غير شًقا الزوجين من كل يأخذ أن الشقاق

 الناحية. الشّق:

  عليه. يشقّ  بما فيأتيه اآلخر، منهما كل   يشاقق أن أو:

 بينهما: شقاق

 بينهما. شقاًقا      -

 تباعدهما. عن الناشئ التصدع      -
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 األنعام سورة (بيُنكم تقطَّعَ  لقد) كقوله: اسًما، يأتي قد الَبْين بينهما. العالقة تصّدع      -
 الرفع. قراءة على ،94

 الَبْين:

 الناحية.      -

  الُفرقة. التباعد، الُبعد،      -

 البين: ذات

 والبغضاء. العداوة أو والمودة، والصلة القرابة من القوم بين ما
 الوسيط(. )المعجم
***  

    م21/4/2014 اإلثنين
 
 

 (35 )النساء إصالًحا يريدا إن ۞

 ُيوّفقِ  إصالًحا ُيريدا إنْ  أهِلها ِمن وَحَكًما أهلهِ  ِمن َحًكًما فاْبعثوا بيِنهما ِشقاقَ  ِخفُتم وإن) 
 .35 النساء (َخبيًرا َعليًما كانَ  هللاَ  إنّ  بيَنهما هللاُ 

 يقل: لم

  بينهما. شقاًقا

 يقل: لم

 خبير. عليم هللا إنّ  -
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 خبيًرا. عليًما هللا وكان -

  

 ماذا؟ أم الَحَكَمْين؟ إلى أم الزوَجْين لىإ يرجعان هل (بينهما) وضمير (ُيريدا) ضمير:

***  

 المفسرين: أقوال ملخص

 الحَكَمْين. على يعود كالهما

 الزوَجْين. على يعود كالهما

 الزوَجْين. على واآلخر الحَكَمْين على يعود األول

 الحَكَمْين. على واآلخر الزوَجْين على يعود األول

  أدناه(. الرازي  تفسير )انظر

 تعليق:

 احتماالت! من العقل يتصوره ما كل هذا ليس

 أعلم. وهللا األرجح، وهو الفريقين! على عائد الضمير أن وهو واحد، احتمال بقي

 من وحكم )زوجة من مؤلف واآلخر طرفه(، من وَحَكم )زوج من: مؤلف األول الفريق
 طرفها(.
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*** 

 المفسرين: أقوال

    البغوي:

 الزوَجْين. بين يعني: (بينهما هللاُ  يوفق) الَحَكَمْين، يعني:»

 «.الحَكَمْين بين :وقيل

***  

 الرازي:

  :وجوه (ُيريدا إن) قوله: في»

 هو ما على يتفقا حتى الحَكَمْين بين هللا يوفقِ  وإصالًحا خيًرا الَحَكمان ُيردِ  إن :األول
 خير.

 الزوَجْين. بين هللا يوفقِ  إصالًحا الَحَكمان ُيردِ  إن :الثاني

 الزوَجْين. بين هللا يوفقِ  إصالًحا الزوجان ُيردِ  إن :الثالث

 شك وال بالصالح. يعمال حتى الحَكَمْين بين هللا يوفقِ  إصالًحا الزوجانِ  ُيردِ  إن :الرابع
 «.الوجوه هذه لكل محتمل اللفظ أن

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=522&idfrom=1748&idto=1750&bookid=132&startno=2#docu
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*** 
 القرطبي:

 الزوَجْين. بين هللا يوفقِ  إصالًحا الحكمان ُيردِ  إن»

 الَحَكَمْين به أخبرا فيما وصدًقا إصالًحا الزوجان ُيردِ  إن أي الزوجان؛ المراد وقيل:
   (.بينهما هللاُ  يوفق)

 «.الزوجين بين خالًفا علمتم أي خفتم إن يقول: لألولياء. الخطاب وقيل:

 أقول:

 جمع. واألولياء مثنى، الصيغة ألن مقبول، وغير غامض تفسير لألولياء الخطاب
 بالفريقين. بيناه ما القول هذا أصل ولعل

*** 

 حيان: أبو

 وفق الَبْين، ذات إصالح قصدا إن أي: الَحَكَمْين، على عائدان مًعا الضميران وقيل:»
 يحصل حتى الوفاق طلب في ويتساعدان واحدة، كلمة على فيجتمعان بينهما، هللا

 الغرض.

 وزوالَ  بينهما، إصالًحا الزوجان ُيردِ  إن أي: الزوَجْين، على عائدان الضميران وقيل:
 بينهما. يؤّلْف و  ذلك، هللاُ  ُيزلِ  شقاق،

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1061&idto=1061&bk_no=48&ID=482#docu
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 أي: الحَكَمْين، على عائًدا (بيَنهما) وفي الزوَجْين، على عائًدا (ُيريدا) في يكون  وقيل:
 وأصلحا، واحدة، كلمة على فاجتمعا الَحَكَمْين، بين هللا وفق إصالًحا الزوجان ُيردِ  إن

 «.ونصحا

***  

 الشوكاني:

    الَحَكمان. أي: (،ُيريدا إن»)

 ُيريدا إن) قوله: في كما للحَكَمْين، (بينهما هللاُ  ُيوّفقِ ) قوله: يف الضمير إن وقيل:
 مقصودهما. وحصول كلمتهما، اتحاد في الحَكَمْين بين يوفق أي: (،إصالًحا

 «.للزوَجْين الضميرين كال وقيل:

***  

 المنار:

 صحت إن يقول: كأنه اإلصالح، في وسًعا يّدِخرا أال الَحَكَمْين على يجب بأنه ُيشعر»
 «.محالة ال كائن فالتوفيق إرادتهما

***  

 عاشور: ابن

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=4&ayano=35#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=4&ayano=35#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=4&ayano=35#docu
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 لهما المسوق  ألنهما الحَكَمْين، إلى عائد أنه الظاهر (إصالًحا ُيريدا إن) تعالى: وقوله»
 األمور لوالة المقصد تكون  أن يجب التي ألنها اإلصالح، إرادة على واقتصر الكالم،

 اإلصالح، نية عن منبعًثا نظًرا الزوجين أمر في ينظرا أن الحَكَمْين فواجب والحَكَمْين،
 إذا بينهما يوفق بأن هللا وعدهما وقد التفريق، إلى صارا وإال فذلك، اإلصالح تيّسر فإن
 االتفاق فإن والواقع، الحق مصادفة إلى إرشادهما بينهما: التوفيق ومعنى اإلصالح، نويا

 االختالف. بخالف حكمهما في لهما أطمن

 يكون  حتى اإلصالح إرادة على الحَكَمْين قصر هللا أن على يدل ما اآلية في وليس
 زاد ما تعالى هللا ألن للتفريق، ال لإلصالح رسوالن الحَكَمْين أن حنيفة أبي لتأويل سنًدا
 فهم ولو ُحكمهما، في بينهما التوفيق في سبًبا تكون  اإلصالح نّية بأن أخبر أن على
  التركيب. مفاد عن متطوًحا لكان المعنى هذا غير أحد

 الزوجان يبعثهما الَحكَمْين إن قالوا: من تأويل وهذا الزوَجْين، على عائد الضمير وقيل:
 بينهما، هللا يوفق أمرهما إصالح الَحَكَمْين بعث ِمن الزوجان ُيردِ  إن أي عنهما، وكيَلْين
 أيًضا التأويل هذا على فيها وليس حالها. أحسن إلى معاشرتهما عود تيسير بمعنى
 ألن التفريق، دون  الزوَجْين بين الجمع في السعي على الَحَكَمْين قصر على حجة

 والشغب الشقاق وإرادتهما تحققه، إلصالحا الزوَجْين إرادة أن على إال يدلّ  لم الشرط
 «.الشرع نظر في الَحَكَمْين خطة تعيين من هذا وأين تزيدهما،

***  

 م18/10/2014 السبت

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=4&ayano=35#docu
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 (37 )النساء يبخلون  الذين ۞

  

 وأعتدنا فضلهِ  ِمن هللاُ  آتاهمُ  ما ويكُتمونَ  بالُبخلِ  النَّاَس  ويأُمرونَ  َيبخلونَ  الذينَ )
 .37 النساء (ُمهيًنا عذاًبا للكافرينَ 

  

 يبخلون: الذين

 مبتدأ.

  

 ويأمرون:

 معطوفة.

  

 ويكتمون:

  معطوفة.

 الخبر؟ أين

 كافرون، هم تقديره: (للكافرين وأعتدنا) اآلية: آخر قوله عليه دل محذوف الخبر
 مهيًنا. عذاًبا للكافرين وأعتدنا

  

 للكافرين:

 كفر اللغوي: بالمعنى كفر هنا فالكفر يبخلون  الذين المسلمين عن الكالم كان إن
 التغطية. والكفر: نعمة.
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 االصطالحي. بمعناه عندئذ الكفر ويكون  المنافقون، المسلمون  بهم: يراد وقد

  

 يقل: لم

 مهيًنا. عذاًبا لهم أعتدنا ... يبخلون  الذين      -

 مهيًنا. عذاًبا للكافرين وأعتدنا كافرون  هم ... يبخلون  الذين      -

 مهيًنا. عذاًبا لهم وأعتدنا كافرون  هم ... يبخلون  الذين      -

***  

   م20/4/2014 األحد

 
 

 (38 )النساء أموالهم ينفقون  والذين ۞
 الشيطانُ  يُكنِ  وَمن اآلخرِ  باليوم وال باهللِ  ُيؤمنونَ  وال النَّاسِ  رئاءَ  أمواَلهم ُينِفقونَ  والذينَ )

 .38 النساء (قريًنا فساءَ  قريًنا لهُ 
  

 ينفقون: والذين

 مبتدأ.

 رئاء: 

 ألجله. مفعول      -

 ُمرائين. التقدير: حال.      -

  

 يؤمنون: وال
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 معطوف.

  

 الخبر؟ أين

 ينفقون  والذين تقديره: (،الشيطانُ  يكنِ  وَمن) اآلية: في قوله عليه دلّ  محذوف الخبر
 له الشيطان يكن ومن الشيطاُن(، قرينهمُ  )أو: الشياطين قرناء هم ... يؤمنون  وال ...

 ... قريًنا

  

 إعراب:

 .قريًنا فساء

 الشرط. لجواب رابطة الفاء:

 حال. قريًنا: مرفوع. فاعل المستتر)الشيطان(: والضمير ماض. فعل ساء:

 تمييز. قريًنا: بئس. بمعنى: أيًضا قالوا ساء:

  

 القرين:

 الصاحب. الُمقاِرن،

***  

           م27/4/2014 األحد

 
 

 (41 )النساء جئنا إذا فكيف ۞
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 .41 النساء (شهيًدا هؤالءِ  على بكَ  وِجئنا بشهيدٍ  أّمةٍ  كلّ  ِمن ِجئنا إذا فكيفَ )
  

 جملتان: اآلية في
 .بشهيد أمة كل من جئنا إذا :األولى الجملة      -

 .شهيًدا هؤالء على بك وجئنا :الثانية الجملة      -

  
 األخرى! الجملة في ُيحذف لم بما جملة كل من بالمحذوف سنستعين

  
 فكيف:
 الحال. يكون  فكيف

  
 بشهيد:
 عليهم(. )أو عليها بشهيد :التقدير
 (.هؤالء على) األخرى: الجملة في قوله بداللة

  
 بشهيد:

 شهيًدا. بنبّيها المقصود:
 األخرى. الجملة في (شهيًدا ... بكَ ) قوله: بداللة

  
 هؤالء: على
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 أمتك. على
 عليهم(. )أو عليها (بشهيد أمة كل من) األولى: الجملة في قوله بداللة

  
 اآلية: تقدير
 على شهيًدا هللا نبيّ  يا بك وجئنا عليها شهيًدا بنبّيها أمة كل من جئنا إذا فكيف
 أمتك.
***  

 م13/8/2013 الثالثاء
 

 (46 )النساء الكلم يحرفون  ۞
  
 .46 النساء (َمواضِعهِ  عن الَكِلمَ  ُيحّرفونَ  هاُدوا الذينَ  ِمنَ )

  

 اآلية: أهمية

 العلمية. األمانة في

  

 هاُدوا: الذين

 اليهود.

  

 يقل: لم

( أو قوم   )أو فريق   هاُدوا الذين ِمنَ       -  يحّرفون. نفر 
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 يحّرفون. َمن هاُدوا الذين ِمنَ       -

 يحّرف. َمن هاُدوا الذين ِمنَ       -

  

 تقول: العرب

 يقوله. ال ومّنا ذلك يقول َمن مّنا      -

 أقام. نفر   ومّنا ظعنَ  نفر   مّنا أي: أقام، ومّنا ظعنَ  مّنا      -

 الموصوف. عن بالصفة اكتفاءً 

 الموصوَف. وحذف الوصفَ  أثبتَ 

  

 الَكِلم:

 الكالم.

  

 مواضعه: عن الكلم يحّرفون 

 ومقاصده. معانيه، عن      -

 آخر. موضع إلى موضع من ينقلونه      -

 واأللفاظ. الحروف تبديل بالتحريف يراد وقد      -
*** 

 أخرى: آيات 

 له. َمن أي: ،164 الصافات (معلوم   َمقام   لهُ  إال منَّا وما)

 .13 المائدة (َمواضِعهِ  عن الَكِلمَ  ُيحّرفونَ )

 .41 المائدة (َمواضِعهِ  بعدِ  ِمن الَكِلمَ  ُيحّرفونَ )
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***  

       م6/5/2014 الثالثاء

 
   (46 )النساء ُمْسَمعٍ  غيرَ  واسَمعْ  ۞

 ُمْسَمعٍ  غيرَ  واسَمعْ  وَعَصينا َسِمعنا ويقولونَ  َمواِضِعهِ  عن الَكِلمَ  ُيحّرفونَ  هاُدوا الذينَ  ِمنَ )
 لكانَ  وانُظْرنا واسَمعْ  وأَطعنا َسِمعنا قالوا أّنهم ولو الدينِ  في وطعًنا بألسنِتهم لًيا وراِعنا

 .46 النساء (وأقومَ  لهم خيًرا

  

 النكتة:

 (.ُمْسَمعٍ  غيرَ  واسَمعْ )      -

 (.وانُظرنا واسَمعْ )      -

 (.وانُظرنا واسَمعْ ) مع إال بدقة (ُمسَمعٍ  غيرَ  اسَمعْ ) فهم يمكن ال      -

  

 ُمسَمٍع: غيرَ  اسَمعْ  المفسرين: أقوال

 عليه. دعاء هللا. أسمعك ال اسَمعْ       -

 يريدون: أنهم يظهرون  سمعت. ال اسَمعْ  وسلم: عليه هللا صلى للنبي يقولون  كانوا      -
 أذى! وال مكروًها مسمع غير اسَمعْ 

 سمعت! ال أنفسهم: في يقولون  ثم اسَمْع، له: يقولون  كانوا      -

 مأمور. غير افعل العرب: كقول تسمع. بأن مأمور غير      -

 من صوًتا يسمع أال بها أرادوا ولكنهم التلطف، سبيل على يقولونها كانوا كلمة      -
 إلرضاء وجه وجهان: له كالم دعاؤه. ُيستجاب ال أن أو أصّم، يصير أي متكلم،



 

342 
 

 للدعاء ووجه لتعظيمه، وجه نيتهم. وسوء قومهم إلرضاء ووجه والمؤمنين، الرسول
 عليه!

 تقول. ما إلى ُمجاب وال مقبول غير أي منك، مسمع غير      -

 يرضيك. جواًبا مسمع غير      -

 سمعت. ال نقول ما اسمع      -

 منك. مقبول غير اسمع      -

 منك. مسموع غير اسمع      -

 منك. نسمع وال منا اسمع      -

 يسمع. نأ يستحق ال شيًئا اسمع      -

 واإلهانة. والشتم الذم وباطنها والتعظيم، المدح ظاهرها كلمة      -

  

 وانُظرنا: واسَمعْ 

 المفسرين. من كثير يفسرها لم

 بين أجد لم والمنهجية. العلمية الناحية من أفضل لكان نفهمها، لم المفسرون: قال لو
 للقراء وتركوا بعض، أقوال بعضهم كرر وربما اآلية! هذه أفهم لم قال: من المفسرين

 أحد! كل ذلك يستطيع وال عليهم، الحكم

 اآلثار. بعض في ورد كما أفِهْمنا، (:وانُظرنا) معنى: يكون  أن الطبري  ورفض

 :حيان أبو وقال

 حتى علينا، وتمّهلْ  أفِهْمنا بمعنى: انتظرنا، أي انُظرنا وغيرهما: ومجاهد عكرمة قال
 . قولك ونعيَ  عنك نفهمَ 

 ورفق. رعاية نظرة إلينا انظر :المنار في وقال
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***  

 المعنى: حصيلة

 الجملتين. بين العالقة في سيما ال بدقة مفهوم غير

 أعلم. وهللا أعاله، اآلية وبين بينها جمعنا ما إذا صعوبة، المسألة تزيد التالية واآلية

***  

 أخرى: آيات

 .104 البقرة (واسَمُعوا انُظرنا وقوُلوا راِعنا تقوُلوا ال آمُنوا الذينَ  أّيها يا)

 (.راِعنا) مقابل: في هنا (انُظرنا)

 (.ُمْسَمع غيرَ  واسَمعْ ) مقابل: في (وانُظرنا واسَمعْ ) أعاله: اآلية في

***  

     م28/4/2014 اإلثنين

 
 (47 )النساء اوجوهً  نطمس ۞

 
لنا بما آِمُنوا الكتابَ  أوُتوا الذينَ  أي ها يا)  وجوًها َنطِمَس  أن قبلِ  ِمن معكم ِلما ُمصّدًقا نزَّ

ها  .47 النساء (أدباِرها على فنُردَّ

  

 الطمس:

 الطريق. وأعالم الدار، آثار كطمس بمحوه، األثر إزلة

  

 أدبارها: على فنرّدها وجوًها نطمَس 
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 وجوهكم. نطمس أن قبل من :التقدير

 كالقفا! الوجه نجعل   -1

 أقفاء! الوجوه نجعل         

 وجههم. )تضاريس( آثار نطمس والحواجب. واألعين والشفاه باألنف نذهب        
 البعير! كخفّ  منهم كل وجه نجعل

 
 القهقرى! فيمشون  الوجه! في والقفا القفا، في الوجه نجعل   -2

 قوالن. اآلخرة؟ في أم الدنيا في

 قوالن. مجاز؟ أم حقيقة

 بعد. يحدث لم الحقيقي: المعنى

 الضالل. في ونرّدها الحق، عن أبصارهم( )نعمي وجوًها نطمس المجازي: المعنى

 والزعماء. الوجهاء منهم: الجاه ذوو هنا: الوجوه أذّلة! ونرّدهم وعّزهم جاههم ُنزيل    -3

 أتوا. حيث من بلدانهم إلى ونرّدهم منها )ُنْجليهم( ُنخرجهم   -4

***  

      م15/5/2014 الخميس

 
 (47 )النساء َمفعوالً  هللاِ  أمرُ  وكانَ  ۞

 47 النساء سورة

 37 واألحزاب
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    يقل: لم 

 نافًذا. هللاِ  أمرُ  وكانَ  -

 فاعاًل. هللاِ  أمرُ  وكانَ  -

***  

 المفسرين: أقوال

 لماذا تفسير: إلى منهم يحتاج كان ما تفسير. إلى يحتاج ال مفهوم المفسرون  قاله ما
 آخر؟ تعبيًرا يكن ولم (،مفعوالً ) التعبير كان

 األمر. بمجرد مفعول المأمور( )أو األمر أن المعنى أن أظن

 مفعول. األمر

 مفعول. المأمور

 !فيكون  كن وهو:

 )أو قال إذا واحًدا! والمفعول المأمور فصار أمره! بمجرد مفعوالً  هللا أمر وكان :التقدير
 فعل. أمر(

 وقد ينفذون، وال يأمرون  فقد )الفعل(، أو و)التنفيذ( )األمر( بين فرق  هناك البشر عند
 يتأخرون!
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*** 

 الطبري:

 خلق عليه يمتنع ال موجوًدا، مخلوًقا كائنا يكون  أن هللا أمر ما جميع وكان يعني:»
 كان أمره عن ألنه هللا أمر سمي المأمور. الموضع: هذا في واألمر خلقه. شاء شيء

 وبأمره.

  «.مفعوالً  هللا أمر ما وكان والمعنى:

***  

 الرازي:

 عليه يتعذر ال أنه معنى على ألمره، ناقض وال لحكمه رادّ  ال يريد عباس: ابن قال«
 مفعول، األمر هذا حصوله: في شك ال الذي الشيء في تقول كما يفعله، أن يريد شيء

 المتقدمين األنبياء في هللا عادة جريان عن إخباًرا (وكانَ ) قال: وإنما بعد. يفعل لم وإن
 تعلمون  أنتم لهم: قيل فكأنه حالة،م ال ذلك فعل عليهم العذاب بإنزال أخبرهم مهما أنه
 حذر على وكونوا اآلن فاحترزوا محالة، ال واقًعا السالفة األمم في هللا تهديد كان أنه
 «.أعلم وهللا الوعيد، هذا من

*** 

  القرطبي:

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=533&idfrom=1772&idto=1773&bookid=132&startno=1#docu
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أي كائًنا موجوًدا. ويراد باألمر المأمور، فهو مصدر وقع موقع المفعول؛ فالمعنى أنه 
  متى أراده أوجده. وقيل: معناه أن كل أمر أخبر بكونه فهو كائن على ما أخبر به«.

*** 

 كثير: ابن

  «.يمانع وال يخالف ال فإنه بأمر، أمر إذا أي:»

***  

 حيان: أبو

 المخلوقات: عن عبارة وهو الجنس، على دال ألنه به واكتفى األمور، واحد هنا األمر»
 والمغفرة. واللعنة، كالعذاب،

 أوجده. أراده الذي والمعنى: المفعول، موقع وقع مصدر المأمور، به المراد وقيل:

 يتعذر ال تعالى أنه والمعنى: محالة، ال كائن فهو تكوينه أخر أمر كل أن معناه وقيل:
 األمم تهديده في هللا عادة جريان عن إخباًرا وكان وقال: يفعله. أن يريد شيء عليه

 ولذلك الوعيد. هذا من حذر على وكونوا فاحترزوا محالة، ال واقع ذلك وأن السالفة،
 «.واللعنة الطمس يعني يؤمنوا، لم إن األمرين أحد يقع أن بد وال  الزمخشري: قال

 أقول:

 الرازي. قارن 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14423
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14423
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14423
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*** 

  المنار:

 والمراد حتًما. يفعل أن شأنه أي: واقًعا، أي: مفعوالً  هللا أمر وكان
 ُكنْ  لهُ  يقولَ  أنْ  شيًئا أرادَ  إذا أمُرهُ  إّنما وجل:) عز بقوله عنه المعّبر التكوين أمر هنا

 «.82 يس (فيكونُ 

 أقول:

 حيان، أبو إليه وسبقه مهم، التكوين بأمر يتعلق األمر أن من المنار صاحب بينه ما
 وضوًحا. أقل بصورة ولكن

***  

 الشوكاني:

   المأمور باألمر يراد أو محالة، ال موجوًدا كائًنا :أي مفعوالً  هللا أمر وكان« 
 

 (فيكونُ  ُكنْ  لهُ  يقولَ  أنْ  شيًئا أرادَ  إذا أمُرهُ  إّنما) :كقوله كان، أراده متى أنه والمعنى:
  «.82 يس

***  

 :أخرى  آيات

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=515&idto=515&bk_no=65&ID=248#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=515&idto=515&bk_no=65&ID=248#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=515&idto=515&bk_no=65&ID=248#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=192&idto=192&bk_no=66&ID=196#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=192&idto=192&bk_no=66&ID=196#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=192&idto=192&bk_no=66&ID=196#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=192&idto=192&bk_no=66&ID=196#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=192&idto=192&bk_no=66&ID=196#docu
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 .44و 42 األنفال (َمفعوالً  كانَ  أمًرا هللاُ  ليقضيَ )

 .5 اإلسراء (َمفعوالً  وعًدا وكانَ )

 .108 اإلسراء (َلَمفعوالً  رّبنا وعدُ  كانَ  إنْ )

 .18 المزمل (َمفعوالً  وعُدهُ  كانَ )

*** 

          م25/11/2013 اإلثنين 

 
 (49 )النساء أنفسهم زّكون ي ۞

ونَ  الذينَ  إلى ترَ  ألمْ )   النساء (فتيالً  ُيظلمونَ  وال َيشاءُ  َمن ُيزّكي هللاُ  بلِ  أنفَسهم ُيزك 
49.  

                   أنفسهم: يزّكون 

 والنصارى. اليهود المراد:

 .18 المائدة (وأحّباؤه هللاِ  أبناءُ  نحنُ )       

 (.111 )البقرة (َنصارى  أو ُهوًدا كان َمن إال الجّنةَ  َيدخلَ  لن)       

 لنا. ذنوبَ  ال       

 أوافق ال :أقول «.قيل ما أحسن وهذا» :القرطبي قال بعض. على بعضهم ثناء       
 (.يشاءُ  َمن يزّكي هللاُ  بلِ ) تفسير: عند السبب وسيتبين القرطبي،
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 بّرة. مثل: لهم، تزكية فيها بأسماء األوالد تسمية عن النهي ذلك في يدخل       

 :القرطبي قال

 بالنعوت أنفَسهم نعتهم ِمن المصرية الديار هذه في كثر قد ما المجرى  هذا ويجري »
 قبائح كثرت لما لكن ذلك، أشبه وما الدين ومحيي الدين كزكي التزكية؛ تقتضي التي

  «!شيًئا تفيد ال فصارت أصلها، عن النعوت هذه تخّلف ظهر األسماء بهذه المسّمين

  

 فيه. ليس بما أحد مدح يجوز ال       

 كافيًة. معرفةً  تعرفه ال أحد مدح يجوز ال       

 )التمادح(. لَيمدحه َيمدحه أن يجوز ال       

***  

 يشاُء: َمن يزّكي هللاُ  بل

 أي بينهما، والربط (أنفَسكم ُتزّكوا وال) قبلها: لما بالرجوع إال معناها فهم يمكن ال      -
 الجنة. ستدخلون  وأنكم يحبكم، هللا وأن لكم، ذنوبَ  ال مؤمنون  بأنكم أنفسكم تمدحوا ال

 يستحق وهذا تقي، وهذا مؤمن، هذا اآلخرة: في عباده يزّكي الذي هو هللا :المعنى      -
 هللا. إال الناس أمور بواطن يعلم أحد فال الجنة.

 زاكًيا يشاء من فيجعل العباد، عند الدنيا في يشاء من يزّكي هللا أن :المعنى ليس      -
 مقبواًل! عندهم

 :الطبري  قال
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 يكرهه ما الجتناب بتوفيقه، الذنوب من وُيبرئه فُيطهره خلقه من يشاء من يزّكي وهللا»
 «.طاعته من يرضاه ما إلى معاصيه من

 والمنار(. حيان وأبي البغوي  تفسير في )وبمعناه

  

 فتياًل:

 الفتيل:

 التمرة. نواة  شق في الخيط      -

 النواة. حول القشرة      -

 القليل. الشيء عن كناية

 شيًئا. ُيظلمون  ال المعنى:

 .40 النساء (َذّرةٍ  ِمثقالَ  َيظلمُ  ال هللاَ  إنَّ )

 (نقيًرا ُيظلمونَ  وال)

 النواة. ظهر في النكتة النقير:

  

 فتياًل:

 مطلق. مفعول نائب

 الفتيل. بقدر أي: كالفتيل، ظلًما يظلمون  ال :التقدير

  

 .9 الشمس (زّكاها َمن أفلحَ  قد)

 نفسه. زّكى من أي:
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 تزّكوها ال آية:

 زّكوها! وأخرى:

 والبركة. الخير كثيرة طاهرة فاضلة أي: زاكية، بأنها تمدحوها ال تزّكوها: ال

 زاكية. تجعلوها أن حاولوا أي: بالتزكية، تعاهدوها زّكوها:

 والتنزيه. التطهير التزكية:

 .32 النجم (اّتقى ِبَمنِ  أعلمُ  هو أنفَسكم تزّكوا فال)

 راجع:

 .55 يوسف (عليم   حفيظ   إّني األرضِ  خزائنِ  على اجعلني)

*** 

     م2/6/2014 اإلثنين

 
 ( 53)النساء أم لهم نصيب من الملك؟  ۞

 . 53( النساء أم لهم نصيب من الملك فإًذا ال يؤتون الناس نقيًراقال تعالى: )

 أم:

هي عند جمهور البصريين لإلضراب واالستفهام. والمراد باإلضراب هنا االنتقال من 
بالجبت والطاغوت وتفضيلهم المشركين على المؤمنين )حسب توبيخهم على إيمانهم 

من السورة نفسها(، إلى توبيخهم على البخل والشح واألثرة )المنار  51اآلية 
5/159.) 
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 إًذا:

قال أهل اللغة: يجوز أن تكتب باأللف هكذا، أو أن تكتب بالنون: "إذن" )الدر 
 (. 4/6المصون 

 النقير: 

نقطة التي في ظهر النواة، أو في وسطها. هذا ما ذكره أكثر هو الخيط أو القشرة أو ال
المفسرين، وزاد بعضهم بأنه ما ينقره الطائر بمنقاره، أو ما يلحق باإلصبع إذا نقر بها 

الرجل شيًئا. وهو مثل في القلة والحقارة، كالفتيل والقطمير، وكلها ألفاظ واردة في 
 القرآن بمعنى الشيء التافه الحقير 

 (. 10/130، والرازي 5/136الطبري  )تفسير

 : 5/249وقال القرطبي 

 ( أي: يمنعون الحقوق. ال ُيؤتون الناَس نقيًرا)

 الملك: 

فسره بعضهم بأنه الحكم، وفسره آخرون بأنه المال، "ألن به ُينال الملك، وهو أساسه" 
ه (. والمعنى أنه لو كان لهم حكم أو مال الستأثروا ب3/677)تفسير أبي حيان 

 ولبخلوا على غيرهم بأقّل القليل. 
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قيل: إنهم كانوا أصحاب بساتين وأموال، وكانوا في عّزة ومنعة، ولكنهم أشحاء. "فهم 
 (.3/677بخالء حريصون على أن ال يكون ظهور لغيرهم" )تفسير أبي حيان 

ا وفي هذه اآلية ما يدل على وجوب توزيع السلطة والثروة والدخل توزيًعا عاداًل، تجنبً 
لما يؤديه التفاوت الفاحش من طغيان واستكبار واحتكار واستئثار. وإذا حدث ما 
يستوجب نقل السلطة، بعد طول احتكار لها، فإن األمور قد تتعثر، بسبب فقدان 

 البديل المؤهل. 

 .7( الحشر كي ال يكون دولة بين األغنياء منكمقال تعالى: )

 . 7-6( العلق ن رآه استغنىكال إّن اإلنسان َليطغى أوقال أيًضا: )

، واإلسراء 51( ُفّصلْت وإذا أنعمنا على اإلنسان أعرض ونأى بجانبهوقال أيًضا: )
83. 

وهذا التوزيع يجب أن يراعى ال على مستوى األفراد في البلد الواحد فحسب، بل يجب 
حًدا معيًنا مراعاته أيًضا على مستوى البلدان المختلفة، ألن البلد إذا تجاوزت قوته 

 فإنه يميل إلى الظلم والعدوان على البلدان األخرى.

*** 

   2006تموز  13جدة في 
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 (58)النساء إن هللا يأمركم أن تؤدوا األمانات إلى أهلها  ۞
 تسندوا الواليات واألعمال إلى المؤهلين لها. -
 ترّدوا الودائع. -

 
 (58)النساء عّما يعُظكم به هللا نِ  إنّ  ۞

 ِنعّما:
 ِنعَم ما.

 
 (63)النساء ا بليغً  لهم في أنفسهم قوالً  وقلْ  ۞
 أنفسهم. في بليًغا قوالً  لهم وقلْ  أي:

 البالغة. من: مؤثًرا بليًغا:
 القلوب. في والتأثير البيان وحسن والمعلومات باألفكار تكون  إنما والبالغة

 
 (66 )النساء منهم قليل   إال فعلوه ما ۞

 :يقل لم
 .منهم قليل   إال فعله ما - 
 .منهم قليالً  إال فعلوه ما - 

 بصيغة الفعل حيث االستثناء، في األصل هو هذا منهم، قليالً  إال فعلوه اللغة: في
 .منصوب مستثنى )قلياًل(: استثناء. أداة  )إال(: النفي. وليس اإلثبات،

 في: إشكال هناك ليس حصر. أداة  (:إال) منفي. الفعل فعلوه(: )ما القرآنية: اآلية في
 .مرفوع فاعل (:قليل  ) منهم. قليل   إال فعله ما
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 بعضهم اللغة: أهل بين خالف فيه اآلية، في كما المنفي، الفعل حالة في االستثناء
 .يمنعه وبعضهم يجيزه،
 .مرفوع الواو من بدل (:قليل  ) قالوا: أجازوه والذين

 .منهم قليالً  إال فعلوه ما الشام: أهل مصاحف في
 .فعلوه منهم قليل   لكنْ  فعلوه، ما اآلية: في التقدير أن أرى  أنا

 .قلت مما قريب وجه وله منهم، قليل فعله فعلوه، ما التقدير: أن العلماء بعض ورأى
 :المفسرين أقوال

 :الطبري 
 . منهم قليل إال قوله: في الرفع وجه في العربية أهل اختلف

 المضمرة األسماء من بدالً  جعل ألنه قليل"، " رفع أنه يزعم البصرة نحويي بعض فكان
 .لهم الفعل ألن فعلوه، ما قوله: في

 فعله ما فعلوه، ما معناه: كأن التكرير، نية على رفع إنما الكوفة: نحويي بعض وقال
  .(...)منهم قليل إال

  "القليل" رفع يقال: أن بالصواب، ذلك في األقوال وأولى )الطبري(: جعفر أبو قال
 أنا ولو الكالم: معنى أن وذلك منهم. قليل إال فعلوه ما قوله: عليه دلَّ  الذي بالمعنى

 ما) فقيل: منهم، قليل إال فعله ما دياركم من اخرجوا أو أنفسكم اقتلوا أن عليهم كتبنا
 َأنَُّهمْ  ونَ َيْزُعمُ  الَِّذينَ  ِإَلى َترَ  َأَلمْ ) قوله: في ذكرهم مضى الذين عن الخبر على (فعلوه
 ذكرنا، الذي بالمعنى فرفع القليل"، " استثنى ثم (َقْبِلكَ  ِمنْ  ُأْنـِزلَ  َوَما ِإَلْيكَ  ُأْنـِزلَ  ِبَما آَمُنوا

 .عنه منفيًّا الفعل كان إذ
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 مْرِزَئةَ  فال كذلك، قرئ  وإذا ِمْنُهْم(. َقِليال ِإال َفَعُلوهُ  )َما الشام: أهل مصاحف في وهي
 فيه بما مشغوالً  الفعل كان إذ العرب، كالم في المعروف ألنه عرابه،إ  في قارئه على
 .القليل منهم استثنى ثم ذكره، جرى  قد َمنْ  كنايةُ 
*** 

 :عطية ابن
 "إال بالنصب: وحده عامر ابن وقرأ (،فعلوه) في: الضمير من البدل على رفع (:قليل)

 .)اإلثبات( اإليجاب مجرى  النفي أجري  جائز: وذلك "، قليالً 
*** 

 :البغوي 
 مصحف في هو وكذلك االستثناء، على بالنصب قلياًل( )إال الشام: وأهل عامر ابن قرأ

 )قليل( اآلخرون: وقرأ منهم، قليالً  يكون  أن إال تقديره: إضمار، فيه وقيل: الشام. أهل
 .فعلوه قليل نفر   إال تقديره: )فعلوه(، قوله: في الفاعل الضمير على بالرفع
***  

 :الزمخشري 
 أصل على بالنصب ،«قليالً  إال» وقرىء (.فعلوه) في: الواو من البدل على الرفع

 .قليالً  فعالً  إال على: أو االستثناء،
*** 
 :الرازي 
 في هو وكذا بالنصب، )َقِلياًل( عامر: ابن فقرأ (،َقِليل   ِإالَّ ) قوله: في القراء اختلف

 فقاس نصب من أما بالرفع. والباقون  مالك، بن أنس ومصحف الشام أهل مصاحف
 القوم جاءني قولك: أن كما تام، كالم أحد جاءني ما قولك: فإن االثبات، على النفي
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 المستثنى كون  الجامعو  النفي، مع فكذا اإلثبات في منصوًبا المستثنى كان فلما تام، كالم
 في: الواو من بدالً  جعله أنه فالسبب رفع من وأما الكالم، تمام بعد جاءت فضلة

 على زيد برفع زيد، إال أحد أتاني ما كقولك: منفي، من مستثنى كل وكذلك (،َفَعُلوهُ )
 والجر، النصب في وكذلك قبلها. ما على «إال» بعد ما إعراب فيحمل أحد، من البدل

 الرفع الفارسي: علي أبو قال زيد. إال بأحد مررت وما زيًدا، اال أحًدا رأيت ما كقولك:
 قولهم: في اتفقوا فكما واحد، زيد اال أتاني وما زيد، إال أحد أتى ما معنى فإن أقيس،

 .بمنزلته زيد اال أحد أتاني ما قولهم: يكون  أن وجب الرفع، على زيد اال أتاني ما
*** 

 :القرطبي
 على هو يقولون: الكوفة وأهل قليل. إال أحد فعله ما والتقدير: الواو، من بدل :قليل

 عمر"إال بن وعيسى عامر بن هللا عبد وقرأ منهم. قليل إال فعله ما فعلوه، ما التكرير:
 والرفع بالرفع، الباقون  الشام. أهل مصاحف في هو وكذلك . االستثناء على " قليال
 قليالً  يكون  أن إال تقديره فعل، إضمار على انتصب وقيل: النحويين. جميع عند أجود

 على يشتمل أيًضا وهو المعنى، من أولى اللفظ ألن أجود الرفع صار وإنما منهم.
 ومقاتل الحسن وزاد ذكرنا. كما قيس بن وثابت وعمر بكر أبو القليل من وكان المعنى.

 .ذكرناهما وقد مسعود وابن عمارا
***  

 :حيان أبو
 العطف وعلى البصريين، مذهب على (فعلوه) في الواو من البدل على (،قليل) ارتفع
 إسحاق، أبي وابن أبّي، وقرأ الجمهور. قرأ وبالرفع الكوفيين، قول على الضمير على
 االختيار أن على النحويون  ونص بالنصب. قليالً  إال عمر: بن وعيسى عامر، وابن



 

359 
 

 أو البدل طريقة على اإلعراب، في قبلها لما إال بعد ما اتباع التركيب هذا مثل في
 .ذكرناهما اللذين المذهبين باعتبار العطف،

 فعالً  إال على: أو االستثناء، أصل على بالنصب قليالً  إال وقرىء الزمخشري: وقال
 هذه عليه الناس وجه الذي فهو االستثناء أصل على النصب ما إال انتهى. قلياًل،

 قراءة التأويل مفهوم لمخالفة ضعيف، فهو قلياًل، فعالً  إال على: قوله: وأما القراءة.
 ضرًبا إال زيًدا ضربوا ما قلت لو التركيب: هذا على تعلق فإنه (،منهم) ولقوله: الرفع،

 .ذكره في فائدة ال (منهم) يكون  أن يحسن لم منهم قليالً 
*** 

 :األلوسي
 المرفوع الضمير من بدل مثبت( غير منفي )أي: موجب غير الكالم لكون  (:َقِليل  )

 صفة أنه على واحد غير وجعله بالنصب، َقِلياًل( )ِإالَّ  عامر: ابن وقرأ (،َفَعُلوهُ ) في:
 (ِمْنُهمْ ) في: )من( و قلياًل، فعالً  إال فعلوه ما أي: مفرغ، واالستثناء محذوف، لمصدر

 بيان إنها الطيبـي: وقال مبرًحا. منك ضرًبا إال ضربته ما نحو: على لالبتداء، حينئذٍ 
نَّ ) تعالى: كقوله (فعلوا) في للضمير  التجريد، على 73 المائدة (ِمْنُهمْ  َكَفُرواْ  ٱلَِّذينَ  َلَيَمسَّ

 االستثناء، على بنصبه القول عن والعدول هذا، إلى دعاهم الذي وكأن بشيء، وليس
 القرآن يحمل فال مختار، غير المثبت( )غير أي: الموجب غير في عليه النصب أن

 قال لكن القرآن، غير في جائز النصب قال: حيث الزجاج، كالم إليه يشير كما عليه،
 الوجه على وأكثرهم األقوى، الوجه على القراء أقل يكون  أن في بعد ال الحاجب: ابن

 وحققه األقوى، غير القراء يجمع أن يجوز أنه الناس بعض التزم بل دونه، هو الذي
 المتفننون  هم ألنهم القوي، هو ذلك أن على دليالً  إجماعهم يكون  بل وقيل: الحمصي.

 .إليه ملتفت غير النحاة تعليل وأن النبوة، مشكاة عن اآلخذون 
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*** 
 :عاشور ابن
 على (فعلوه ما) في: الواو من البدل على - بالرفع - قليل( )إالّ  الجمهور: وقرأ

 .المنفي الكالم من االستثناء وجهي أحد على ـ بالنصب - عامر ابن وقرأه  االستثناء.
*** 

 :السبت
 هـ1440 األول   ربيع 23
 م2018 األول كانون    01

 
 (71 )النساء ِحْذَركم ُخُذوا ۞

                  
 ِحْذَرهم وليأخذوا

 102 النساء سورة
  

 ِحْذَركم وُخُذوا
 102 النساء سورة

  
 الموتِ  َحَذر
 243و 19 البقرة سورة

  
 القرآن. في وارد كالهما والَحَذر فالِحْذر
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 (؟الَحَذر) بمعنى (الِحْذر) هل

 قوالن:
 واألثر. واإلثر والشَبه، والشْبه والَمثل، كالِمثل لغتان، أو واحد، بمعنى هما      -

وا) الحذر. به ألن حذًرا، السالح خذوا      -  .60 األنفال (قّوة ِمن استطعتم ما لهم وأعد 

 المذكورة. اآليات في سيما ال الثاني، القول أختار
  

 الَحَذر:
 الَمُخوف. من أو المكروه من االحتراز أو الخشية

  
 الِحْذر:

 وغيرها. العدو وأحوال القتال وأساليب والسالح والعتاد كالعّدة الَحَذر، أداة 
 لعدّوه، العسكرية األحوال يدرس لم ومن المختلفة، وجوهها على األمور يقّلب ال فمن

 تؤدي ال ومكلفة، خاسرة حرب في يدخل قد فإنه المتشابكة، وعالقاتها العالمية واألحوال
 والدمار! القتل إلى تؤدي بل واالنتصار، الغلبة إلى

  

 الوسيط: المعجم
 قرآني! لفظ أنه مع الِحْذر، يذكر لم
  

 القَدر: من يغني ال الحَذر
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 واجب. غير الحذر أن المعنى ليس
 خالفه! على يقع قد القدر ولكن واجب هو

 .والمنار الرازي  قارنِ 
***  
       م22/9/2013 األحد

 
 

 (74 )النساء باآلخرة الدنيا الحياة يشرون  ۞

  .74 النساء (باآلخرة الدنيا الحياةَ  َيشرونَ  الذين هللاِ  سبيلِ  في فليقاِتلْ ) 

 يشرون:

 يبيعون.

 األضداد. ألفاظ من

 و)يشترون(. )يبيعون( بمعنى: تأتي أي

 )السلعة(. المثمن من الثمن يعرف ال وفيها السائدة، هي كانت (المقايضة) ألن ربما

 اآلية: نكتة

 المؤمنون. أي (:هللا سبيلِ  في فليقاِتلْ )

 اآلخرة! ويتركون  الدنيا يطلبون  أي: المتروك. تلحق الباء (:باآلخرة الدنيا الحياةَ  يشرونَ )
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 الدنيا! ويتركون  اآلخرة يطلبون  المؤمنين ألن تناقض!

 وضّيع ودار، لفَّ  من ومنهم تجاهل، من منهم واضًحا، تنبيًها المفسرون  عليه ينبه لم
  أقوالهم! سنورد ال؟ أم المتروك تلحق الباء هل القارئ:

 قراءة:

 اإلشكال! لزال )فلُيقاَتْل( القراءة: كانت لو

               التفسير. كتب في القراءة هذه تؤثر ولم كسرها، بدل التاء بفتح

 جديدة؟ قراءة تضاف أن يجوز هل

 هو الحرف بل واحد، حرف في إال تختلف وال القرآني، الرسم على تحافظ قراءة وهي
 فتح. إلى كسر ِمن فقط: التشكيل ويختلف نفسه،

 إضافية. وليست بديلة، قراءة ولكنها

 اليوم. المعروف بمعناها (:يشرون ) ى:تبق

 اآلخرة. ويتركون  الدنيا يأخذون 

 المتروك. تلحق بابها على الباء تبقى

 هم وال العذابُ  عنهمُ  ُيخّففُ  فال باآلخرةِ  الدنيا الحياةَ  اشتَروا الذينَ  أولئكَ ) تعالى: قال
 .86 البقرة (ُينَصرونَ 
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***   

 المفسرين: تخب ط

 هـ(:310-) الطبري 

 «. اآلخرة بثواب الدنيا حياتهم يبيعون » -

 «. بالدنيا اآلخرة باعوا الحمقى» -

***  

 هـ(:516-) البغوي 

 آمنوا معناه: اآلخرة، على الدنيا يختارون  الذين يعني يشترون، أي: يشرون  معنى »
 قاتلوا. ثم

 يشرون  الذين هللا سبيل في فليقاتل معناه المخلصين، المؤمنين في نزلت وقيل:
 «. اآلخرة ويختارون  باآلخرة الدنيا الحياة يبيعون  أي:

 *** 

 هـ(:606-) الرازي 

 )...(. يبيعون  معناه: )يشرون( األول: القول»
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 هم الخطاب بهذا والمخاطبون  قالوا: يشترون. أي )يشرون( قوله: معنى الثاني: القول
 الدنيا الحياة يختارون  الذين فليقاتل الكالم: وتقرير أحد. عن تخلفوا الذين المنافقون 

 «.اآلخرة على

*** 

  هـ(:671-) القرطبي

 «.باآلخرة الدنيا الحياة يبيعون  الذين الكفار هللا سبيل في فليقاتل »

*** 

    هـ(:774-) كثير ابن 

 «.لكفرهم إال ذلك وما قليل، الدنيا من بعرض دينهم يبيعون  »

***  

 هـ(:1323-) عبده محمد

 سورة ففي مطرد، فيه القرآن واستعمال احتمال، بال واحًدا قوالً  يبيعون  بمعنى يشرون « 
 شروا ما ولبئس:) تعالى وقال باعوه، أي: ،20 يوسف (بخس بثمن وشروه يوسف:)

 ابتغاء نفسه يشري  من الناس ومن) :وقال باعوها. أي: ، 102 البقرة أنفسهم( به
 دائًما، الثمن على تدخل البيع صيغة في والباء يبيعها، أي 207 البقرة (هللا مرضاة

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=65&ID=258&idfrom=563&idto=567&bookid=65&startno=0#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=65&ID=258&idfrom=563&idto=567&bookid=65&startno=0#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=65&ID=258&idfrom=563&idto=567&bookid=65&startno=0#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=65&ID=258&idfrom=563&idto=567&bookid=65&startno=0#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=65&ID=258&idfrom=563&idto=567&bookid=65&startno=0#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=65&ID=258&idfrom=563&idto=567&bookid=65&startno=0#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=65&ID=258&idfrom=563&idto=567&bookid=65&startno=0#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=65&ID=258&idfrom=563&idto=567&bookid=65&startno=0#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=65&ID=258&idfrom=563&idto=567&bookid=65&startno=0#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=65&ID=258&idfrom=563&idto=567&bookid=65&startno=0#docu
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 عنها، وبدالً  لها ثمًنا اآلخرة ويجعل ويبذلها، الدنيا الحياة يبيع أن أراد من أن فالمعنى:
 . هللا سبيل في فليقاتل

 أنه أحدهما: وجهين: (يشرون ) في ذكروا المفسرين إن رضا(: رشيد )محمد أقول
 عليه يطلق الذي االبتياع بمعنى أنه والثاني: .اإلمام األستاذ اختار كما البيع بمعنى

 باع، بمعنى يستعمل يشري  شرى  إن المفسرون: قال وقد الشراء، اآلن عرفنا في
 للمؤمنين فهو البيع به أريد فإن ،المعنيين يحتمل اآلية في اللفظ وإن ابتاع، وبمعنى

 ليتوبوا. المبّطئين ألولئك فهو االبتياع به أريد وإن الكاملين، الصادقين
 عن التعبير في واحد بمعنى يستعمالن إنما والبيع الشراء أن إلى (الراغبوذهب)
 يشري  شرى  لفظ استعمل والقرآن بدراهم، سلعة استبدال دون  بسلعة سلعة استبدال
 «.الفصيح أو الصحيح هو فهذا يبتاع، ابتاع بمعنى يشتري  واشترى  يبيع، باع بمعنى

***  

   هـ(:1394) عاشور ابن

      )...(. يبيعون  معناه: يشرون:»

 «.اآلخرة حظ في ويرغبون  يبذلونها الذين هم الدنيا الحياة يشرون  الذين

*** 

 م19/9/2013 الخميس
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 (75 )النساء أهلها الظالم القرية ۞
 .75 النساء (أهُلها الظالم القريةِ  هذهِ  ِمن أْخِرْجنا رّبنا) 
  
 يقل: لم
 أهُلها. َظلم التي القريةِ  -

 أهُلها. َيظلم التي القريةِ  -

 ظالمون. أهُلها التي القريةِ  -

 ظالمون. أهلها أن صفتها من التي القريةِ  -

 أدناه(. القرطبي قول )انظر أهُلها الظالمينَ  القريةِ  -

 الظالمِة. القريةِ  -

  
 يقل: لم

 أهُلها. الظالمةِ 
 القرية. ألهل وحقيقية للقرية، شكلية صفة الظلم
 مؤنثة. القرية ألن مؤنثة، الصفة لجاءت ذلك ولوال

  
 إعراب:
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 نا: رب. يا أنت تقديره: مستتر ضمير والفاعل الدعاء، وحقيقته أمر فعل أْخِرْجنا:
 به. مفعول متصل ضمير
 أهُلها:

 الفاعل. السم مرفوع فاعل :أهلُ 
 الحقيقة. في ولألهل الظاهر، في للقرية صفة مجرورة، صفة :الظالم
 أهُلها. َيظلم التي القرية قال: كأنه الفعل، عمل يعمل فاعل اسم وهي

 فاعل. وزن: على ظالم:
  

 القرية:
 مكة.

 ينة.المد ومعناها:
***  
 المفسرين: أقوال

 الطبري:
 على فيه اللتان واأللف" "الهاء عادت وقد "األهل"، صفة من ألنه "الظالم" خفض »

 أتبعت قبلها، السم عائد معه الذي االسم صفة تقدمت إذا العرب تفعل وكذلك "القرية"،
  .«أبوه الكريم بالرجلِ  مررتُ  فتقول: له، صفة كأنها قبلها، الذي االسم إعراب إعرابها
 أقول:
 وألبيه. للرجل نعًتا يصلح مذكر الكريم: أبوه: الكريم بالرجلِ  مررتُ  الطبري: مثال

 معقد. الطبري  وكالم
*** 
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 الرازي:
 ُخفض، ولذلك للقرية، صفة (أهُلها الظالم) وقوله: مؤنثة، القرية يقول: أن لقائلٍ  »

 أهُلها". "الظالمة يقال: أن ينبغي فكان
 واألصل الفاعل، باسم المشبهة الصفة الصفة: هذه مثل ُيسّمون  النحويين أن جوابه

 تذكيره في األول على أجريته األخير في والالم األلف أدخلت إذا أنك الباب: هذا في
 جميلِ  برجلٍ  ومررتُ  األب، كريمةِ  الزوج حسنةِ  بامرأةٍ  مررتُ  قولك: نحو وتأنيثه،
 الجارية.

 كقولك: وتأنيثه تذكيره في الثاني على حملته األخير في والالم األلف تدخل لم وإذا
 (.أهُلها الظالم القريةِ  هذهِ  ِمن أْخِرْجنا) تعالى: قوله هذا ومن أبوها، كريم بامرأةٍ  مررتُ 

 جاز وإنما ،األهل الظالمةِ  القرية هذه ِمن لقلت: األهل على والالم األلف أدخلت ولو 
 القدر وهذا القرية، إلى منتسبون  واألهل لألهل، صفة ألنه للقرية نعًتا الظالم يكون  أن

 وصًفا جعلته وقد لألب فالقيام أبوه، قائم برجلٍ  مررتُ  كقولك: الوصف صحة في كافٍ 
 الوصف من المقصود ألن الوصف صحة في كافًيا القدر هذا كان وإنما للرجل،

  .«أعلم وهللا الوصف هذا مثل نم حاصل المقصود وهذا والتمييز، التخصيص
 أقول:
 أهَلها. َتظلم أنها منها يفهم قد :األهل الظالمة القرية
 مؤنثة المرأة  ألن الطبري، مثال من أفضل أبوها: كريم بامرأةٍ  مررتُ  الرازي: مثال

 مذكر. واألب
***  

 القرطبي:
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 )...(. جاريُته والحسنةِ  أبوه، والكريم داُره، الواسعةِ  بالرجل مررت تقول: كما وهذا »
 أهُلها، َظَلم التي أي فالمعنى ،الفعل مقام تقوم ألنها تجمع، وال الصفة هذه تثنى وال

 جاريتاهما، حسنةٍ  أبواهما كريم برجلين مررتُ  وتقول: )أهُلها(. الظالمين يقل لم ولهذا
 «.جواريهم حسنةٍ  آباؤهم كريم وبرجالٍ 

 أقول:
 والجمع. والمثنى والمفرد والمؤنث، المذكر طالت إذ أفًقا، أوسع القرطبي أمثلة
*** 

 المنار:
 القرية قوله: في المؤنث اللفظ صفة تذكير اآلية في اللفظ مباحث من»

 َمن غير على أجري  إذا المفعول أو الفاعل اسم فإن إليه، أسند ما لتذكير أهلها الظالم
 كقولك: هاهنا أهلها فالظالم فيه، عمل ما حسب على ويؤنث يذكر كالفعل كان له هو

  .«أهُلها َيظلم التي
*** 

   م16/8/2014 السبت
 

  (78 )النساء تكونوا أينما ۞
  .78 النساء (الموتُ  ُيدرْككمُ  تكوُنوا أينما)

    أينما:
 األمكنة. يستغرق  شرط

 مكان. كل في
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    يقل: لم

 الموت. يدرُككم تكونون  أينما
                                                 

 إعراب:
    أينما:

 فعلين. يجزم جازم شرط اسم
 الشرط. فعل النون  بحذف مجزوم مضارع فعل :تكونوا

 الشرط. بجواب مجزوم مضارع فعل :ُيدرْككم
  

           السجون. عددُ  ينخفْض  المدارس عددُ  يرتفعْ  أينما :مثال
  

 أخرى: آيات
 .112 عمران آل (ثقفوا أينما الذّلةُ  عليهمُ  ُضربت) -

 .31 مريم (كنتُ  أينما ُمبارًكا وجعلني) -

***  
   م27/9/2013 الجمعة

 
 (81 )النساء تقول الذي غير ۞
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 ما يكتبُ  وهللاُ  تقولُ  الذي غيرَ  منهم طائفة   بيَّتَ  عنِدكَ  ِمن بَرزوا فإذا طاعة   ويقولونَ ) 
  .81 النساء (عنهم فأعِرْض  ُيبّيتونَ 

 ويقولون:

  لك. ويقولون  :التقدير

 طاعة:

 طاعة . أمُرك التقدير:

 مطاع. أمرك أي:

  مبالغة. صيغة هي أي: )مطاع(: من أبلغ طاعة:

 َبّيَت:

 لياًل. دبَّره األمَر: الرجلُ  بّيتَ 

  البيت. في يكون  الليل في اإلنسان ألن البيت، من مأخوذ

 برزوا:

  خرجوا.

 يقل: لم

 بيََّتْت.

 ط + ت + ت

 اللسان. على ثقل فيه

  المخرج. في متقاربان والطاء التاء وأن سيما ال تخفيًفا، التاءين إحدى حذف

 يقل: لم

  يقولون. الذي غير

 تقول: الذي غير
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 لها. أنت تقوله الذي غير      -

 وسلم. عليه هللا صلى هللا رسول يقوله الذي غير أي:     

 األولى. الطائفة تقوله الذي غير      -

  

 ُيبّيتون: ما

 وسلم. عليه هللا صلى الرسول لكالم وتبديل تغيير من ُيبّيتونه ما

***  

    م20/5/2014 الثالثاء
 
 

 (81)النساء بّيت طائفة  منهم غيَر الذي تقول  ۞
 :لم يقل
 .َبّيتْت 

 .يجوز فيها: َبّيَت، وَبّيتْت (: مؤنث مجازي غير حقيقي، طائفة)
*** 

في القرآن الكريم، ورد قوله تعالى: كان عاقبة، مرات كثيرة، ليس من بينها وال مرة 
واحدة: كانت عاقبة. هذا في )كان( بالماضي، أما بالمضارع فقد ورد قوله تعالى 

 :مرتين: تكون عاقبة، ولم يرْد: يكون عاقبة
 .، وغيرها كثير137( آل عمران بينفانظروا كيف كاَن عاقبُة المكذّ )
 .135( األنعام فسوف تعلموَن َمن تكوُن له عاقبُة الدار)
 .37( القصص ربي أعلُم بمن جاء بالهدى ِمن عنِده وَمن تكوُن له عاقبُة الدار)
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*** 
 :قاعدة

  التأنيث الحقيقي والتأنيث المجازي 
 :التأنيث نوعان

الناقة، وتأنيث مجازي )غير حقيقي( كالظلمة والنعل، مما تأنيث حقيقي كالمرأة أو 
 .يتعلق بالوضع واالصطالح

 .ال يجوز: جاء هند. المؤنث هنا مؤنث حقيقي
 ويجوز: طلع الشمس، وطلعت الشمس. المؤنث هنا مؤنث مجازي 

 .في التأنيث المجازي يجوز التذكير والتأنيث
 .إذا تقّدم الفعل

م وجب تذكير المذكر وتأنيث المؤنث، ولو كان التأنيث أما إذا جاء الفعل بعد االس
 :مجازًيا

  .فال يجوز: الشمس طلع
 .الواجب: الشمس طلعت

*** 
 :أقوال المفسرين

 :الزمخشري 
 .تذكير الفعل، ألّن تأنيث الطائفة غير حقيقي، وألنها في معنى الفريق والفوج

*** 
 :الرازي 
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بيتْت بالتأنيث، ألن تأنيث الطائفة غير حقيقي، وألنها قال: )َبيََّت( بالتذكير، ولم يقْل: 
 .في معنى الفريق والفوج

*** 
 :األلوسي

 .تذكيره ألن تأنيث الفاعل )طائفة( غير حقيقي
*** 

 :السبت
 هـ1440ربيع األول  23
 م2018كانون األول  01

 
 (82)النساء أفال يتدبرون القرآن  ۞

 82( النساء اا كثيرً لوجدوا فيه اختالفً  هللاِ  غيرِ  عندِ ن رون القرآن ولو كان مِ أفال يتدبّ )
 اختالًفا:

 تناقًضا أو تفاوًتا.
 :أبو حيانقال 

طوياًل إال وجد في كالمه اختالف كثير، إما في الوصف واللفظ،  اليس من متكلم كالمً 
وإما في المعنى بتناقض أخبار، أو الوقوع على خالف المخبر به، أو اشتماله على ما 

 ال يلتئم، أو كونه يمكن معارضته. 
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والقرآن العظيم ليس فيه شيء من ذلك، ألنه كالم المحيط بكل شيء مناسب بالغة 
صدق أخبار، وصحة معان، فال يقدر )تضافر(  ى البلغاء، وتظافرعجزة فائتة لقو م

 .عليه إال العالم بما ال يعلمه أحد سواه 

 

 (84 )النساء نفَسكَ  إال تكّلفُ  ال ۞

  .84 النساء سورة (المؤمنينَ  وحّرضِ  نفَسكَ  إال ُتكلَّفُ  ال هللاِ  سبيلِ  في فقاِتلْ ) 

 نكتتان: هنا النكتة

 المعنى. حيث من األولى:

 .نفَسك اإلعراب: حيث من والثانية:

 *** 

 المفسرين: أقوال

 غيرك. فعل دون  بفعلك إال تؤاخذ ال نفسك. عملَ  إال تكّلفُ  ال األصل:      -

 وحدك. ولو قاتلْ  نفَسك، إال القتال في تكّلفُ  ال      -

 نفِسك. غير تكّلفُ  ال      -

 ووسعك. طاقتك إال تكّلفُ  ال      -
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 نفَسك. إال غيرك أو أنت تكّلفُ  ال      -

 أختاره: ما 

 بالقتال. أنت إال ُتكلَّفُ  ال

 قراءة: في

 ُتكلَّْف. ال -

 على كفاية وفرض عليك عين فرض الجهاد نفَسك. إال نحن نكّلف ال ُنكلُِّف. ال  -
  غيرك.

 إعراب:

 نفِسه. عملَ  أي: نفَسه، كّلفه  ثان. به مفعول نفَسك:

 بالقتال. نفَسك كلفتك للمفعول. توكيد ربما

 .نفُسك أنت إال تكلفُ  ال نفُسك. مرفوعة: لجاءت الفاعل لنائب توكيًدا كانت لو

 كالتفسير. نظر وفيه المنقول، اإلعراب هو هذا

 ولما اإلعراب، في إشكال أي كان لما (ُتكلِّْف  ال) أو (ُتكلِّفُ  ال) القراءة: كانت لو
  أصاًل. النكتة طرح إلى حاجة ثمة كانت

 يقل: لم
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  نفُسك.

 :الرازي  قال

 يغلب لم فما الكفايات، فروض من السالم عليه الرسول غير حق في الجهاد أن واعلم
 من ثقة على فإنه والسالم الصالة عليه الرسول بخالف ،يجب لم يفيد أنه الظن على

 قوله وبدليل  67 المائدة  (الّناسِ  ِمنَ  َيعِصُمكَ  وهللاُ ) تعالى: قوله بدليل والظفر النصر
 الجهاد فلزمه جزم، هللا من "عسىو" (،كفروا الذينَ  بأَس  يكفَّ  أن هللاُ  عسى) : ههنا
  وحده. كان وإن

*** 

 أخرى: آيات

 .233 البقرة (ُوْسَعها إال نفس   ُتكّلفُ  ال)      -

 .286 البقرة (ُوْسَعها إال نفًسا هللاُ  ُيكّلفُ  ال)      -

 42 واألعراف 152 األنعام (ُوْسَعها إال نفًسا ُنكّلفُ  ال)      -

 .62 المؤمنون  (ُوْسَعها إال نفًسا ُنكّلفُ  وال)      -

 .7 الطالق (آتاها ما إال نفًسا هللاُ  ُيكّلفُ  ال)      -

***  

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=563&idfrom=1850&idto=1852&bookid=132&startno=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=563&idfrom=1850&idto=1852&bookid=132&startno=1#docu
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   م21/9/2013 السبت

 

 (85 )النساء مترادفان؟ هما هل وِكْفل نصيب ۞

 ِكْفل   له يكنْ  سيئةً  شفاعةً  يشفعْ  وَمن منها نصيب   له يكنْ  حسنةً  شفاعةً  َيشفعْ  َمن) 
  .85 النساء (منها

 الشفاعة:

 اليوم. بلغتنا الواسطة

 عاشور(. )ابن شر دفع أو خير إيصال في الوساطة الشفاعة:

 لمساعدته الحاجة صاحب إلى ينضم الشفيع ألن الِوْتر(، )خالف الشْفع من وأصلها
 عنه. والدفاع

 :المنار في قال

 الشيء ضمّ  الشفع الراغب: قال الفرد. أي: الِوْتر، مقابل وهو الشْفع، من الشفاعة:»
 «.عنه وسائالً  له ناصًرا آخر، إلى االنضمام والشفاعة مثله، إلى

***  

 مترادفان؟ والكفل النصيب هل
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 وأخواتها: الكلمة التلفزيوني: برنامجه في م(1934)+ الكبيسي أحمد يقول

 الرديء. أو المحبوب غير النصيب الِكْفل:

 القرآن. مفردات كتابه: في األصفهاني الراغب كالم من مستمدّ  هذا :أقول

 وفيه مسّلم، غير وهذا )النصيب(، لـ: مرادًفا ليس )الِكْفل( أن يبّين أن الكبيسي يريد
 كلّ  في الفروق  وتكّلف اللغة، في أو القرآن في الترادف إنكار يريدون  ممن توسع

 األحوال.

 عدم ادعاء ولكن السيئة، الشفاعة في والكْفل الحسنة، الشفاعة في جاء النصيب نعم
 وتأكد. فحص إلى يحتاج الترادف

 .28 الحديد (مِتهرح ِمن ِكْفلينِ  ُيْؤِتكمْ ) تعالى: قال

 الترادف. ينكر من قول تنقض اآلية فهذه

 النصيب. هو الِكْفل زيد: وابن السّدي قال

 والشر. الخير من النصيب في ويستعمل القرطبي: قال

 )الطبري(. واحد والنصيب الِكْفل زيد: ابن قال

***  

 اإلثم؟ أو الوزر بمعنى الكفل هل
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 الِكْفل. معنى في وقتادة الحسن عن جاء ما هذا

 للجملة. العام المعنى من مستمد هو بل )الِكْفل(، لفظ معنى هو ليس الوزر أن أعتقد أنا
 منها الكْفل كان ثم ومن وزر، السيئة والشفاعة السيئة، الشفاعة معرض في جاء فالكفل
 وزًرا!

 العلماء. بعض عن ورد كما النصيب، يعني: الِكْفل أن وأرجح

***  

 القرآن: في الترادف وجود دليل

 القرآن. في الترادف وجود على دليل وهذا

 حياتنا في وموجود السّنة، في وموجود القرآن، في وموجود اللغة، في موجود فالترادف
 رغبة وهي أخرى، وظيفة كذلك وله بأخرى، كلمة تفسير وهي وظيفة، وله اليومية،
 دليل هي بل فيها، عيًبا ليست غةالل في المترادفة والكلمات التكرار. عدم في األدباء

 للرجوع يحتاج قد بل الكلمات، هذه معرفة على بقادر واحد كل وليس اللغة! ثراء على
 والمعاجم. الكتب إلى

 كتب فيها أّلفت مشتركة، وكلمات متضاّدة، وكلمات مترادفة، كلمات اللغات ففي
 ومعاجم!

 آخر. في يصلح وال موضع في يصلح قد والترادف
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 الموضعين. بين فرق  من هناك وليس صالح، أنه أرى  اآلية ففي

 هذا فإن وغيرهما، وَذنوب، قّط، مثل: نصيب، لكلمة: مرادفات هناك أن فرضنا لو لكن
 كبيًرا عالًما تخاطب أن يمكنك فهل آخر. في يصلح وال موضع في يصلح قد الترادف

 العصر؟! هذا في مثيالً  له أرَ  لم العلم في َذنوبك أو ِقّطك إنّ  له: وتقول ملًكا، أو

 يصلح وقد متقاربة(، )كلمات ناقًصا أو تاًما يكون  قد والترادف مترادفات، هناك إذن
 تكون  قد بل كذلك، يكون  وال مترادف هذا أن ُيظنّ  وقد آخر. في يصلح وال موضع في

 الكلمات. بين مقصودة دقيقة فروق  هناك

 لهجاتها، في القبائل اختالف من أو ذاتها، اللغة من ينشأ قد الترادف بأن قلت أن وسبق
 وظائف. وله

*** 

 المفسرين: أقوال

 الرازي:

 الحديد  (رحمِته ِمن كفلينِ  ُيؤِتكم) تعالى: قوله ومنه الحّظ، هو الكْفل: اللغة: أهل قال »
 سنامه على أدرت إذا واكتفلته: البعير كفلت قولهم: من مأخوذ وهو حّظين، أي: 28

 وإنما الظهر، كلّ  يستعمل لم ألنه واكتفلته البعير كفلت قيل: وإنما عليه. وركبت كساءً 
 الظهر. من نصيًبا استعمل

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=564&idfrom=1853&idto=1854&bookid=132&startno=0#docu
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 القول وكذا مثله، لغيره هيأت قد تكون  حتى فالن كفل هذا يقال: ال المظفر: ابن قال
 نصيب. وال كفل له: تقل فال أفردت فإن النصيب، في

 الشفاعة في وقال (،منها نصيب له يكن) الحسنة: الشفاعة في قال لم قيل: فإن
  فائدة؟ اللفظين هذين الختالف وهل (،منها كْفل له يكن) السيئة:

 ألنك البعير كفل يقال: وإنما الناس، اعتماد يكون  عليه الذي للنصيب اسم الكْفل قلنا:
 عن الكساء بذلك بدنه الراكب وحمى اآلفة، عن الكساء بذلك البعير هرظ حميت

 الصالة عليه وقال كفيل. للضامن: ويقال به. فيتأذى البعير ظهر )انخفاض( ارتماس
 يعتمد عليه الذي النصيب هو الكْفل أن فثبت ،"كهاتين اليتيم وكافل أنا" والسالم:
 وَمن) فنقول: هذا ثبت إذا نفسه. عن المفاسد ودفع لنفسه المصالح تحصيل في اإلنسان

 النصيب ذلك يكون  ،نصيب منها له يحصل أي: (منها كْفل   له يكنْ  سيئةً  شفاعةً  يشفعْ 
 «.ذلك ضد حصول والمقصود اده،ومع معاشه في له ذخيرة

***  

 حيان: أبو

 في وغاير واإلثم. الوزر هو وقتادة: الحسن وقال الِمْثل. الِكْفل:  تغلب: بن أبان قال »
 وإن الشّر، في ُيستعمل ما أكثر ألنه السيئة; الشفاعة في الِكْفل بلفظ فذكره النصيب،

 من مستعار وهو قالوا: (.رحمته من كفلين يؤتكم) لقوله: الخير في اسُتعمل قد كان
 الظهر؛ يعمّ  لم ألنه ِكْفاًل; وسمي عليه، ليركب سنامه على يدار كساء وهو البعير، كْفل
  «.منه نصيًبا بل
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 أقول:

 باأللفاظ. تالعب فيه الخير" في عملاستُ  قد كان وإن الشرّ  في "يستعمل حيان: أبي قول
 والدوران! واللفّ  التكّلف لهذا داعي وال والشّر، الخير في ُيستعمل يقال: أن األفضل

***  

 الشوكاني:

 وزرها. ِمن نصيب   أي: منها، ِكْفل له كان »

 لئال البعير سنام على الراكب يجعله الذي الكساء من واشتقاقه واإلثم، الوزر والِكْفل:
 يستعمل لم ألنه عليه; وركبت كساءً  سنامه على أدركت إذا البعير، اكتفلت يقال: يسقط.
 منه. نصيًبا استعمل بل كله، الظهر

 قوله الخير في استعماله ومن والشر. الخير من النصيب في وُيستعمل
 «.28 الحديد  (رحمته من كفلين يؤتكم) تعالى:

***  

 المنار:

 في والعقاب الدنيا في الخذالن من يناله ما وهو عاقبتها، سوء من نصيب أي: ِكْفل: »
 )...(. اآلخرة

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=4&ayano=85#docu
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 قيل: كما يسأله، كفيل   فعله ِمن فله شًرا تحرى  من أن على ونبه الكفيل، الكفل وقيل:
   «.انتهى عقوبته من التخلص يمكنه ال أنه إلى تنبيًها بظلمه، كفيالً  أقام فقد ظلم من

*** 
 :ابن عاشور

 )...(. شًرا أو كان خيًرا شيء، كل من الحظّ  النصيب:»

 )...(. كذلك الحظّ  الفاء وسكون  الكاف بكسر والِكْفل

 الكْفل، من مستعار وأنه والشّدة، الشرّ  من الحظّ  هو الكْفل أن الراغب مفردات وفي
 قد أنه إلى إيماء   نصيب بأنه الحسنة الشفاعة جانب في فالجزاء الرديء، الشيء وهو

 «.عنده شفع َمن ثواب ِمن أكثر أجر له يكون 

*** 

  2015 نيسان 22 األربعاء

 

 (87 )النساء القيامة يوم إلى َليجمعّنكم ۞

 إلى: 

 القيامة. يوم إلى القبور في َليجمعّنكم التقدير: محذوف: وهناك بابها، على -

 القيامة. يوم إلى َليحشرّنكم التقدير: الحشر: معنى الجمع بتضمين بابها، على -
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 في. بمعنى: -

 مع. بمعنى: -

 القيامة. يومَ  َليجمعّنكم التقدير: زائدة: -

***  

 المفسرين: أقوال

 البغوي:

 «.(القيامة يوم إلى) القبور وفي الموت في َليجمعّنكم وهللاِ  تقديره: القسم. الم الالم»

***  

 الرازي:

 )...(. َليجمعّنكم وهللاِ  والتقدير: القسم، الم الالم (: َليجمعّنكم»)

 القيامة؟ يوم في َليجمعّنكم يقْل: لمْ  ِلمَ  يقول: أن ِلقائلٍ 

 وجهين: من الجواب

 القيامة. يوم إلى القبور أو الموت في َليجمعّنكم المراد :األول

  )...(. فيه يجمعكم بأن وبينه، بينكم ويجمع اليوم، ذلك إلى َليضمّنكم التقدير: :الثاني
 قبورهم. من يقومون  الناس ألنّ  قيامة القيامة ُسّميت يقال: أن يجوز الزجاج: قال

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&surano=4&ayano=87#docu
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 للحساب. يقومون  الناس ألنّ  االسم بهذا سّميت ل:يقا أن أيًضا ويجوز

  .6 المطففين ( العاَلمينَ  لربّ  الناُس  يقومُ  يومَ  ) تعالى: قال

  .«والِطالبة كالِطالب القيامة، القيام: "الكشاف": صاحب قال

*** 

 القرطبي:

 الم فهي مشّددة نون  بعدها الم وكل )...(، القَسم الم (َليجمعّنكم) قوله: في الالم»
 القَسم.

 القيامة. يوم إلى األرض وتحت الموت في َليجمعّنكم ومعنا:

 «.القيامة يومَ  َليجمعّنكم معناه: الكالم، في صلة (:إلى) بعضهم: وقال

*** 

 حيان: أبو 

 القبور. في الجمع ويكون  الغاية، من ومعناها: بابها، على إما (:إلى»)

 (.إلى) بـ فُيعّدى "َليحشرّنكم"، معنى: (َليجمعّنكم) معنى: يضّمن أو

     )...(. "في" بمعنى: (إلى) تكون  أو قيل:

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1864&idto=1867&bk_no=132&ID=566#docu
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 قيل: والِطالب. كالِطالبة واحد، بمعنى والقيام والقيامة "مع". بمعنى (:إلى) وقيل:
 الهول. من فيه يقع ما لشّدة للمبالغة، القيامة( )هاء الهاء ودخلت

 للحساب. لقيامهم أو القبور، من لقيامهم إما بذلك وسمي

 (. العاَلمينَ  لربّ  الناُس  يقومُ  يومَ  ) تعالى: قال

 «.قبله بالقَسم أّكده بالسمع، واجًبا بالعقل، جائًزا الحشر كان ولما

*** 

   م26/9/2014 الجمعة

 

 (90 )النساء السلم إليكم وألقوا ۞
  مقترح جديد تفسير

َلمَ  إليكمُ  وأْلَقوا ُيقاتلوُكمْ  فلمْ  اعتزُلوُكمْ  فإنِ )  النساء (َسبيالً  عَليهم لُكم هللاُ  َجَعلَ  فما السَّ
90.  

 اعتزلوكم:

  هادنوكم.

 سبياًل: عليهم لكم هللا جعل فما

 قتالهم. إلى سبيالً 

  تقاتلوهم. فال أي:

 السَلم: إليكم ألقوا

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=62&surano=4&ayano=87#docu
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  استسلموا.

 يقل: لم

  لكم. واستسلموا

 التركيب: أصل

 السَلم. وطلبوا سالَحهم ألقوا

 واستسلموا. ألقوا

 مقدر. حذف وفيه ،لغوي  تركيب فهو

 الثانية. الجملة من األول وحذف األولى، الجملة من الثاني حذف

 الكلمة. في ال العبارة في ولكن بالّنحت، شبيه

 في ُنحت كلمات أربع أصله التركيب هذا وهنا كلمتين، من ُتنحت قد الواحدة فالكلمة
 كلمتين.

 أعلم. وهللا

  اللغة. أهل من وال التفسير أهل من ال أحد، عند أجده لم

 قراءة: في

ْلم.      -  السَّ

ْلم.      -   السِّ

 ُيفّسر: لم ما تفسير

 عليه؟ زيادة ال استسلموا، بمعنى: هو هل :السلم إليكم ألقوا

 لغوي؟ تركيب هو هل

 التركيب؟ هذا أصل ما
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 القرآن: في )ألقى( فعل

 .107 األعراف (عصاه فألَقى) األرض: على رمى بمعنى: يأتي تارة

 .37 ق (السمعَ  ألقى) المعنى: هذا فيه يكون  ال تركيب ضمن يأتي وتارة

 .150 األعراف (احَ األلو  وألَقى) غضب: عن اإللقاء يكون  وتارة

 .86 القصص (الكتابُ  إليكَ  ُيلقى) محّبة: عن يكون  وتارة

 .1 الممتحنة (بالَموّدة إليهم ُتلقونَ ) للموّدة: يكون  وتارة

 .64 المائدة (والَبغضاءَ  العداوةَ  بيَنهمُ  وألقينا) للعداوة: يكون  وتارة

 .44 عمران آل (أقالَمهم ُيلقون ) حسي: لشيء اإللقاء يكون  وتارة

 .15 القيامة (َمعاذيَره ألقى) حسي: غير لشيء يكون  وتارة

 .15 غافر (أمِره ِمنْ  الروحَ  ُيلقي) هللا: هو الُملقي يكون  وتارة

 .52 الحج (أمنّيِته في الشيطانُ  ألقى) الشيطان: هو الُملقي يكون  وتارة

  .97 الصافات (الَجحيم في فألُقوهُ ) الجحيم: في اإللقاء يكون  وتارة

  الفعل! هذا أمر عجيب

 اليّم: في فألقيه

 وال َتخافي وال اليمّ  في فألقيهِ  عليه ِخْفتِ  فإذا أرِضِعيهِ  أنْ  ُموَسى أمّ  إلى وأوَحينا)       -
 .7 القصص (َتحزني

احلِ  اليم   فلُيْلِقهِ  اليمّ  في فاقِذفيهِ  الّتابوتِ  في اقِذفيهِ )      -  .39 طه (بالسَّ

  

 إلقاء؟ دون  من بلطفٍ  اليمّ  في تغمسه أم بعد؟ عن تلقيه هل موسى؟ أم تفعل ماذا



 

391 
 

 في أو التابوت، في أّمه تلقيه أن أما البحر! شأن هذا الساحل إلى البحر يلقيه أن
 موسى أم فهمْت  كيف األم! على شاق أمر فهذا بالساحل، البحر يلقيه كما البحر

 األمر؟

 ترى! كما دقيق   أمُره فعل   )ألقى(

 أخرى! بطريقة واألمّ  بطريقة، البحر يفهمه لقى()أ فعل

 إحالة! بال الشنقيطي وتبعه قلياًل، الرازي  إال المفسرون، لهذا يتعرض لم

 :الرازي  قال

 (الر عبَ  قلوِبهمُ  في وَقَذفَ ) تعالى: قوله ومنه والوضع، اإللقاء معنى في مستعمل القذف
  .26 األحزاب

 :الشنقيطي وقال

 األحزاب (الر عبَ  قلوِبهمُ  في وَقَذفَ ) تعالى: قوله ومنه والوضع. اإللقاء، القذف:»
 «.الصندوق  في ضعيه أي: :الّتابوتِ  في اقِذفيهِ  ومعنى: .26

  

*** 

 اللغة: معاجم في )ألقى( فعل

 .10 يوسف (الُجبّ  َغياَبةِ  في وألُقوه) طرحه: الشيَء: ألقى

 .1 الممتحنة (بالَموّدة إليهم ُتلقونَ ) بالموّدة: أو الموّدةَ  إليه ألقى

 .12 األنفال (الر عبَ  كفُروا الذينَ  قلوبِ  في سُألقي) قذفه: القلوب: في الشيءَ  هللاُ  ألقى

 أنزله. القرآَن: ألقى

 وضعه. الداّبة: على المتاعَ  ألقى

 أماله. القوَل: عليه ألقى
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 .86 النحل (َلكاِذُبونَ  إنكم القولَ  إليهمُ  فألَقوا) إياه: أبلغه وبالقوِل: القولَ  إليه ألقى

 إليه. واستمع به اكترث بااًل: إليه ألقى

 .37 ق (شهيد   وهو السمعَ  ألقى) وأصغى: استمع السمَع: فالنٍ  وإلى السمَع، فالن   ألقى

 .39 طه (مّني محّبةً  عليكَ  وألقيتُ ) عنده: اصطنعه خيًرا: إليه ألقى

 .94 النساء (السالمَ  إليكمُ  ألقى) به: اهحيّ  السالم: إليه ألقى

 (.إضافتي من واآليات الوسيط، المعجم من)

 محاضرًة. ألقى

 كلمًة. ألقى

 قصيدًة. ألقى

 األرض. على أشعتها الشمس ألقت

***  

 المفسرين: أقوال

 الطبري:

  . وصالحوكم»
 قيادي"، "أعطيتك للرجل: الرجل يقول كما مثل، هذا وإنما االستسالم. هو "السَلم" و

 "،السَلم إليكم وألقوا" قوله: فكذلك ألمره. وانقاد له استسلم إذا خطامي"، إليك و"ألقيت
 «.وَسلًما لكم منهم ُصلًحا لكم، واستسلموا قيادهم إليكم ألقوا هو: إنما

***  

 البغوي:

 «.استسلمواو  فانقاُدوا الصلح أي:»

***  
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 كثير: ابن

 «.المسالمة :السَلم»

***  

 حيان: أبو

 الحسن. قاله االنقياد، هنا السَلم:»

 ومقاتل. الربيع قاله الصلح، أو

  «.أيًضا الحسن قاله اإلسالم، أو

***  

  الشوكاني:

 «.وانقادوا لكم استسلموا»

***  

  المنار:

 وفّسره أيديكم. في زمامها كأن حتى بها، تثقون  التي بالصفة المسالمة، زمام أي»
 «.بالصلح بعضهم

***  

 أخرى: آيات

 .91 النساء (أيدَيهم ويكّفوا السَلمَ  إليكم وُيلقوا َيعتزلوكم لم فإنْ )      -

َلمَ  فألقوا)      -  .28 النحل (ُسوءٍ  ِمن نعملُ  كنا ما السَّ

َلمَ  يومئذٍ  هللاِ  إلى وألَقوا)      -  .87 النحل (َيفتُرونَ  كانوا ما عنهم وضلّ  السَّ
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 بقتال األمر تعلق إذا السالح ُيلقون  فهم أعاله، ذكرته ما اآليات هذه على ينطبق
 أعلم. وهللا الحساب، بيوم األمر تعلق إذا وعنادهم ِشرَكهم ُيلقون  أو السَلم، ويطلبون 

***  

   م12/2/2014 األربعاء

 

 (94 )النساء مؤمًنا لست ۞

 السَلمَ  إليكمُ  ألَقى ِلَمن تقوُلوا وال فتبّينوا هللاِ  سبيلِ  في َضربتم إذا آمنوا الذينَ  أّيها يا) 
  .94 النساء (كثيرة   مغانمُ  هللاِ  فعندَ  الدنيا الحياةِ  َعَرَض  تبتغونَ  ُمؤمًنا لستَ 

 النزول: سبب

 فسّلم غنم؛ ومعه الصحابة من نفر على مرّ  ُسليم من رجالً  أن ومسلم البخاري  روى 
  فنزلت. الرسول بها وأتوا غنمه، وأخذوا فقتلوه، ليتعّوذ، إال سّلم ما فقالوا: عليهم،

 حيان(. )أبو

 ضربتم:

  السير. هنا: الضرب

 :الرازي  قال

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12070
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12070
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12070
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 وهو باليد، الضرب من وأصله الجهاد، أو للتجارة بالسفر فيها السير معناه الضرب»
 الضرب ذلك عند يده حركة كانت إنساًنا ضرب من فإن السير، في اإلسراع عن كناية

 «.السير في اإلسراع عن كناية الضرب فجعل سريعة،

***  

 :الشوكاني وقال

 «.غيرهما أو غزو أو لتجارة سرت إذا األرض: في ضربت»

***  

 :المنار في وقال

 «.السفر عند األرض في األرجل ضرب من»

***  

 قراءة: في

 فتثّبتوا.

 الشيطان. من والعجلة هللا من )التأّني( التبّين

***  

 :الرازي  قال
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 المجاهدين وأمر ،المؤمنين قتل تحريم في المبالغة اآلية هذه من المقصود أن اعلم»
 «.ضعيف بتأويل حراًما دًما يسِفكوا لئال فيه؛ بالتثبت

***  

 :حيان أبو وقال

 اإليمان، أظهر َمن قتل على اإلنسان ُيقدم ال وأن والتبّين، بالتثبت المؤمنين أمر»
 عند ُيقدم ال أن تأكيًدا اآلية آخر ذلك وكّرر ،ضعيف بتأويل حراًما دًما يسِفكوا ال وأن

  «.عليه ُيقدم ما له يتضح حتى واإلشكال الشبه

***  

 قراءة: في

 السالم.

 "السالم": قراءة: مقابل في "السلم" قراءة: عن مدافًعا الطبري  قال

 استسلم من : بمعنى ، (السَلمَ  إليكمُ  ألَقى ِلَمن) عندنا: ذلك في القراءة من الصواب»
  )...(. لكم

 ألهل مستسلم الحق شهادة والمتشهد مستسلم، اإلسالم بتحية والُمحّيي مستسلم، الُمسلم
 نزلت الذي المقتول أمر في رويت التي المعاني جميع جامع "السلم" فمعنى اإلسالم.
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 الموضع هذا في له وجه ال "السالم" ألن "السالم"، في ذلك وليس اآلية، هذه شأنه في
  «.بالصواب "السلم"، اوصفن فلذلك التحية. إال

 السلم:

 وأسلم! استسلم السلم: إليكم ألقى

 عليكم، السالم فقال: الروايات(، بعض في )كما مثالً  غنم معه وكان عليكم، سّلم أو
 مسلم. بأنه ليشعركم

  غنمه! لتأخذوا تقتلوه ال

 مؤمًنا: لستَ 

 قلبك. قرارة في مسلًما لستَ 

 قلبه؟! في ما أدراه  وما

 فأظهره. كّفار، قوم مع إيمانه يخفي كان وربما

 بمكة. إيمانهم ُيخفون  المسلمون  كان كذلك

  (.قبلُ  ِمن كنُتم كذلكَ ) اآلية: في تعالى قوله وهو

 الدنيا: الحياة عَرض

 والسَلب. الغنيمة
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 وماله. سالحه القتيل: من القاتل يغنمه ما السَلب

  

  :الشوكاني قال

 )بسكون  العرض وأما الراء(، )بفتح عَرض الدنيا متاع جميع يقال: عبيدة: أبو قال»
 وليس )بالفتح(،  عَرض )بالسكون( عْرض فكل والدراهم، الدنانير سوى  ما فهو الراء(

  «.)بالسكون( عْرًضا )بالفتح( عَرض كل

 كثيرة: مغانم

 الثواب. هنا: والمغنم مغنم، جمع المغانم

 :عاشور ابن وقال

 «.الغنيمة هذه في مغانمكم هللا يحصر لم أي»

*** 

 زيد: بن أسامة قصة 

 إال إله ال المشرك: فقال المشركين، أحد على السيف عنه هللا رضي زيد بن أسامة رفع
 أسامة: قال قتلته؟ ِلمَ  فسأله: وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فدعاه أسامة! فقتله هللا!
 ال قال: السيف رأى فلما منهم، نفًرا له سّمى وفالًنا! فالًنا وقتل المسلمين، أوجع لقد
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 صلى هللا رسول قال نعم! قال: أقتلته؟ وسلم: عليه هللا صلى هللا رسول قال !هللا إال إله
 مرتين! كررها ؟القيامة يوم هللا إال إله بال تصنع كيف وسلم: عليه هللا

 معه! ما إرادةَ  قتلتموه وقال:

 أكن لم أني وددتُ  حتى يعيدها وسلم عليه هللا صلى هللا رسول زال فما أسامة: قال 
 مرات، ثالث بعد لي استغفر وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إن ثم يومئذ، إال أسلمتُ 
 رقبة. أعِتق وقال:

 مسلم(. صحيح في قال كما )أو

 شققتَ  أفال وسلم: عليه هللا صلى النبي فقال الوليد، بن خالد مع مشابهة قصة وهناك
 مرتين! قالها !خالد فعله مما إليك أبرأ إني اللهم ال؟ أم تقّية قالها إذا ما لتعلم قلبه عن

***  

 دفاع: قتال اإلسالم في القتال

 :المنار في قال

 التي الغزوات في حتى دفاًعا، إال وسلم عليه هللا صلى النبي زمن في القتال نكا ما »
 ُيجيبون، فال السلم إلى ُيدعون  حرب قوم مهاجمة إال هي وما المهاجمة، صورةُ  صورُتها

 التي الحديبية صلح في حتى وسلم، عليه هللا صلى النبي وأباها مّرة بالسلم رضوا وما
 وإن) له: يقول تعالى وهللا يأباها وكيف المؤمنين، على المشركين شروط فيها ثقلت

 «.61 األنفال  (هللاِ  على وَتوّكلْ  لها فاْجَنحْ  للسلم َجَنُحوا

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=65&ID=266&idfrom=599&idto=600&bookid=65&startno=0#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=65&ID=266&idfrom=599&idto=600&bookid=65&startno=0#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=65&ID=266&idfrom=599&idto=600&bookid=65&startno=0#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=65&ID=266&idfrom=599&idto=600&bookid=65&startno=0#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=65&ID=266&idfrom=599&idto=600&bookid=65&startno=0#docu
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***  

  م26/5/2014 اإلثنين

        

  (95 )النساء القاعدون  يستوي  ال ۞
 سبيلِ  في والمجاهدونَ  الضرر أولي غيرُ  المؤمنينَ  ِمنَ  القاعدونَ  يستوي  ال) تعالى: قال
 وكالً  درجةً  القاعدينَ  على وأنفِسهم بأمواِلهم المجاهدينَ  هللاُ  فّضلَ  وأنفِسهم بأمواِلهم هللاِ 

 ومغفرةً  منه درجاتٍ  عظيًما. أجًرا القاعدينَ  على المجاهدينَ  هللاُ  وفّضلَ  الحسنى هللاُ  وعدَ 
 .96-95 النساء (ورحمةً 

  
 الضرر: أولو

 مرض(. عرج، عمى، )زمانة، األعذار )أهل( أصحاب
  

 الضرر:
 مكتوم. أم ابن مثل األعمى، الضرير: ومنه:

  
 مع يستوون  الضرر، أولي من كانوا إذا المؤمنين، من القاعدين أن اآلية من يفهم      -

 تضعيف. غير من أجورهم يعطون  بعضهم: وقال المجاهدين.
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 قطعتم وال مسير، من سرتم ما أقواًما بالمدينة إن وسلم: عليه هللا صلى هللا رسول قال
 قال: بالمدينة؟ وهم معنا يكونون  وكيف هللا! رسول يا قالوا: فيه. معكم وهم إال واد، من

 عليه(. )متفق العذر حبسهم
 بدرجة، الضرر أولي من القاعدين على مفضلون  فالمجاهدون  يستوون، ال وقيل:      -

 الثواب. لنيل  ال العقاب، لرفع االستثناء جريج: ابن قال كبيرة. درجة وهي

  

 التقدير:
 درجة. الضرر( أولي )من القاعدين على وأنفسهم بأموالهم المجاهدين هللا فضل      -

 عظيًما. أجًرا الضرر( أولي غير )من القاعدين على المجاهدين هللا وفضل      -

  
 درجاٍت: .. درجةً 

 الدرجة. غير الدرجات تكون  قد      -

 للدرجة. تفسيًرا الدرجات تكون  وقد      -

***  
 كفاية فرض الجهاد

 اآلية. من المفسرين بعض استنبطه ما هذا عين. فرض وليس      -

 الجهاد كان عندما اآلية نزلت أي: عين. فرض صار ثم كذلك كان آخرون: وقال      -
 تطوًعا.
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 يقال: قد

 التعريض منها يراد :الجواب نص! إلى تحتاج تكاد ال بدهية المفاضلة هذه بأن
 الجهاد. إلى الخروج على لهم والتحريض المعذورين، غير بالقاعدين

  
 قراءات:

 )القاعدون(. لـ صفة بالضم. غيرُ       -

 )المؤمنين(. لـ صفة بالكسر. غيرِ       -

 الضرر. أولي إال االستثناء: على منصوب أي بالفتح. غيرَ       -

*** 

 م4/11/2012 األحد
 

 (97)النساء إن الذين توفاهُم المالئكة  ۞

 :توّفاهم

 :فيها قوالن عند العلماء

 .التأنيثأصلها: توفْتهم: فعل ماض، ُحذفت منه عالمة   -

 .أصلها: تتوفاهم: فعل مضارع، ُحذفت منه إحدى التاءين  -
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 :لم يقل

 .توفْتهم المالئكة. وفيه قراءة  -

 .تتوّفاهم المالئكة  -

*** 

 :أقوال المفسرين

 :الطبري 

 :( ففيه وجهانإّن الذين توّفاهم المالئكةُ أما قوله: )»

المضّي، ألن "َفعَل" منصوبة ( في موضع نصب، بمعنى توّفاهمأحدهما: أن يكون )
  .في كل حال

واآلخر: أن يكون في موضع رفع بمعنى االستقبال، يراد به: إن الذين تتوّفاهم المالئكة، 
( محذوفة، وهي مرادة في الكلمة، ألن العرب تفعل توّفاهمفتكون إحدى التاءين من )

ثبتِت األخرى، وربما ذلك، إذا اجتمعت تاءان في أول الكلمة، ربما َحذفْت إحداهما وأ
  .أثبتْتهما جميًعا

*** 

 :الرازي 
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 إنّ ( ماضًيا، ولم تضم تاء مع التاء، مثل قوله: )توّفاهمقال الفراء: إْن شئت جعلت: )
. وعلى هذا التقدير تكون هذه اآلية إخباًرا عن حال أقوام 70( البقرة البقر تشابه علينا

  .معينين، انقرضوا ومضوا

جعلته مستقباًل، والتقدير: إن الذين تتوّفاهم المالئكة. وعلى هذا التقدير تكون وإْن شئت 
 .«اآلية عامة في حق كل من كان بهذه الصفة

*** 

 :القرطبي

( ُيحتمل أن يكون فعاًل ماضًيا لم يستند بعالمة تأنيث، توّفاهم المالئكةُ قوله تعالى: )
  .إذ تأنيث لفظ المالئكة غير حقيقي

 .«وُيحتمل أن يكون فعاًل مستقباًل، على معنى: تتوفاهم، فُحذفت إحدى التاءين

*** 

 :أبو حيان

(: ماض، لقراءة َمن قرأ: توفْتهم، ولم يلحق تاء التأنيث للفصل، ولكون تأنيث توّفاهم) 
  .المالئكة مجاًزا

 .أو مضارع، وأصله: تتوفاهم
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*** 

  :الشوكاني

ُيحتمل أن يكون فعاًل ماضًيا، وُحذفت منه عالمة التأنيث؛ ألن تأنيث ( توّفاهمقوله: )«
المالئكة غير حقيقي، وُيحتمل أن يكون مستقباًل، واألصل: تتوفاهم، فُحذفت إحدى 

 .التاءين

***  

  :األلوسي

 :(توّفاهم)

ُيحتمل أن يكون ماضًيا، وُتركت عالمة التأنيث للفصل، وألن الفاعل غير مؤنث 
  .حقيقي

وُيحتمل أن يكون مضارًعا، وأصله: )تتوّفاهم(، فحذفت إحدى التاءين تخفيًفا، وهو 
  .لحكاية الحال الماضية

ويؤيد األول قراءة من قرأ: )توفْتهم(، والثاني قراءة إبراهيم )ُتوفاهم( بضم التاء على أنه 
  .مضارع

*** 
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  :المنار

فعالً ماضًيا، أي: توّفتهم المالئكة، وكل من تذكير ( هنا: ُيحتمل أن يكون توّفاهملفظ: )
الفعل وتأنيثه جائز هنا. وعلى هذا تكون العبارة حكاية حال ماضية، ويكون سحب 

  .حكمهم على جميع من كانت حاله مثل حالهم بطريق القياس

وُيحتمل، وهو األقرب، أن يكون فعاًل مستقباًل، ُحذفت منه إحدى التاءين، فيكون الحكم 
 . «فيه عاًما بنص الخطاب

*** 

  :ابن عاشور

( فعل مضي )فعل ماض(. يقال: توّفاه هللا، وتوّفاه ملك الموت، وإنما لم يقرن توّفاهم) 
بعالمة تأنيث فاعل الفعل، ألن تأنيث صيغ جموع التكسير تأنيث لفظي ال حقيقي، 

 .«فيجوز لحاق تاء التأنيث لفعلها، تقول: غزت العرب، وغزا العرب

*** 

 2016كانون الثاني  22الجمعة 

 

 (104)النساء يألمون كما تألمون وترجون من هللا ما ال يرجون  ۞
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وال تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون قال تعالى: )
 . 104( النساء وترجون من هللا ما ال يرجون 

أي: ال تضعفوا وال تستكينوا وال تتوانوا وال تتثاقلوا، في طلب األعداء، الذين ناصبوكم 
العداء، وإن كانوا أكثر منكم عدًدا وعدًة، بل ولو كانوا في غاية القوة. فقد نصر هللا 

(، وانكسروا في حنين وهم كثرة. قال 123المسلمين ببدر وهم قلة )سورة آل عمران 
. 249( البقرة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن هللا وهللا مع الصابرين كم من فئةتعالى: )

واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في األرض تخافون أن يتخطفكم وقال أيًضا: )
ويوم . وقال أيًضا: )26( األنفال الناس فآواكم وأيدكم بنصره  ورزقكم من الطيبات

 .  25توبة ال (حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغِن عنكم شيئـًا

ولئن كنتم تتوجعون فإنهم يتوجعون مثلكم، فالوجع قدر مشترك بينكم وبينهم. فإذا لم 
 يكن األلم مانًعا لهم عن قتالكم، فال يكوَننَّ مانًعا لكم عن قتالهم. 

إنكم مؤمنون: تؤمنون باهلل والحشر والنشر والحساب والثواب والعقاب. فعليكم إذن أن 
الذين قال لهم ولى بالمصابرة على القتال منهم. قال تعالى: )تكونوا أشجع منهم، وأ

الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانـًا وقالوا حسبنا هللا ونعم الوكيل 
 . 174 – 173( آل عمران فانقلبوا بنعمة من هللا وفضل

بإحدى  وسيتم على أيديكم، بإذن هللا، حفظ الدين وإظهاره، من حيث إنكم موعودون 
الحسنيين: النصر، أو الشهادة )الجنة(. فال يكوُننَّ على باطلهم أصبر منكم على 



 

408 
 

حقكم. فالحق منصور، والباطل مكسور. فجاهدوا بأموالكم وأنفسكم، وجّدوا فيهم، 
واقعدوا لهم كل مرصد. وال تلتفتوا إلى الحرب النفسية واإلعالمية التي تهول في 

 م. بطوالتهم، وتهون من بطوالتك

عليكم بالعزيمة، وعلو الهمة، واجتياز االمتحان. فال تيأسوا وال تقنطوا، فليس اليأس 
من أخالق المؤمنين. واعلموا أن الرجاء يضاعف العزيمة، وأن القنوط يضعفها. 

( سورة وهللا معكم ولن يِتركم أعمالكمكونوا في أعينهم كثيًرا، وليكونوا في أعينكم قليالً )
 خذلكم. ، ولن ي35محمد 

 صابروهم واثبتوا، فرب لحظة واحدة إضافية يكتب لكم فيها النصر والغلبة. 

*** 

 جدة في:

 هـ 29/1/1424

   م 01/4/2003

 

 (105)النساء  وال تكن للخائنين خصيًما ۞
 

 قال تعالى: 
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وال تكن للخائنين خصــيًما  إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك هللا)
ا أثيًما ... ها  تجادل عن الذين يختانون أنفسهم ... وال ـــــً إن هللا ال يحب من كان خوانـ

أم من يكون  من يجادل هللا عنهم يوم القيامةف ء جادلتم عنهم في الحياة الدنياأنتم هؤال
 (. عليهم وكيالً 

 . 109 – 105النساء 
 

 : خصيم
م ألجل الخائنين  : ال تكنمخالط. أي: ُمجاِلس، وخليط جليس:، مثل بمعنى ُمخاصــــــــــــِ

، وهم ًعا أو محامًيا أو مجادالً  عنهم: ال تكن مدافمخاصــًما خصــومهم )األبرياء(، أي
ولو كان الذين تدافع عنهم مســـــــــلمين، ، جحدوا الوديعة أو خانوا األمانة قد ســـــــــرقوا أو

 . وخصومهم غير مسلمين، حسب أسباب نزول اآلية
 

وكيالً   ( ال يجوز له أن يقبل أن يكون ذا معناه أن المحامي )الوكيل في الخصـــومةوه
يكون أجره في هذه الحالة مغرًيا. قال العلماء:  . وغالًبا ماللدفاع عن مذنب أو مجرم

 ، إال بعد أن يعلم أنه ُمحّق. ال يجوز ألحد أن يخاصم، أو أن يجادل، عن أحد
ا تفســـــير الطبري . و 3/450ي ، والقاســـــم5/377)تفســـــير القرطبي  ، والرازي 5/264انظر أيضـــــً

، 5/394، والمنار 5/389، ونظم الدرر 4/87مصـــــــــــــــون ، والدر ال4/56، وأبي حيان 11/32
 . (4/170وابن عاشور 

 
عني أن اإلســـــــــــــالم ال يكيل . وهذا يكما ال يجوز تجريم غير المســـــــــــــلمين، بدون حق

 . األفراد والجماعات والدول والنظم، كما يفعل اليوم الكثير من بمكيالين
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إن هذه اآلية تعّد قاعدة قرآنية عظيمة في تنظيم آداب مهنة المحاماة في اإلســـــــــــــالم، 

 ، بدون تمييز. وفي إقرار الحق والعدل بين الناس
*** 

 2006تموز  13
 

 (105)النساء وال تكن للخائنيَن َخصيًما  ۞

 إنا أنزلنا إليك الكتاَب بالحق لتحكَم بين الناس بما أراك هللُا وال تكن للخائنينَ ) -
 .105( النساء خصيًما

( وال ُتجادْل عن الذين يختانوَن أنفَسهم إّن هللَا ال ُيِحّب َمن كان خّواًنا أثيًما) -
 .107النساء 

 م في الحياة الدنيا فَمن يجادُل هللَا عنهم يوَم القيامة أم َمنها أنتم جادلُتم عنه) -
 .109( النساء يكوُن عليهم وكيالً 

( النساء وَمن يكِسْب خطيئًة أو إثًما ثم َيْرِم به بريًئا فقد احتمَل ُبهتاًنا وإثًما مبيًنا) -
112. 

 : خصيًما

 محامًيا، مدافًعا، مخاصًما، وكيالً في الخصومة.

 :ال تجادلْ 
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 ال تدافْع.

 :يختانون 

 يخونون.

*** 

 أقوال المفسرين:

النيابة أو الوكالة عن الُمْبِطل والمتهم في الخصومة ال تجوز. فال يجوز ألحد أن 
 ُيخاصم )ُيدافع( عن أحد إال بعد أن َيعلم أنه ُمِحّق.

*** 

 نظام المحاماة:

 غربي فاسد:نظام المحاماة السائد في بلدان المسلمين اليوم هو نظام 

يجب إصالحه لكي يتوافق مع الشريعة اإلسالمية، وقد يصعب ذلك طالما أن  -
 المسلمين يندرجون في األمم التابعة والضعيفة.

المحامون يتوكلون عن الُمْبِطلين، وكلما كان الموّكل ُمْبِطالً  وازداد باطُله  -
 لية جًدا.وإجراُمه استطاع المحامي أن َيحصل على  أتعاب )أجور( أكثر وعا

 المحامي يتوّكل عن فالن، وإذا به يتبنى  باطَله ويدافع عنه كأنه ُمِحّق! -
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المحامي قد يستغل حاجة بعض الناس، فإذا وقع أحدهم في مشكلة، كأن باع  -
منزله بغبن فاحش، فإن المحامي يتوّكل عنه، والموّكل يوّكله، ويتقاضى المحامي 

 المشتري ليدخل في استغالل المحامي! منه الماليين! فيخرج المرء من استغالل
المحامي قد يتوّكل لزيد، وقد يرغب خصم زيد أن يتصل بمحاميه فيأبى المحامي،  -

 ألنه غير مهتم بالحق، بل هو مهتم بالمال! ال ّيسمع إال من طرف واحد!
نظام المحاماة ونظام القضاء نظامان غربيان فاسدان، يحتاجان إلى إصالح  -

الناس في أجور المحامين، ورشاوى القضاة، والتطويل في  سريع، للتخفيف عن
 اإلجراءات سنين ممتدة، وقد ال يحتاج األمر أكثر من دقائق لو صدقوا!

قد ال يصل أصحاب الحقوق إلى حقوقهم، ويتكبدون تكاليف باهظة في المال  -
 والجهد والزمن. فالمحامي األلحن بحجته، واألكثر مهارة وأجًرا، هو الذي ينتصر

 في خاتمة المطاف، ولو على حساب حقوق العباد! 
ال يبعد أن واضع الدساتير والقوانين واللوائح هم المجرمون والمافيات من خالل  -

النظم الليبرالية والرأسمالية التي تحكم عاَلمنا اليوم، لكي َيرتكبوا الجرائم وُيفلتوا 
 من العقاب!

المجرمون الظالمون يحصلون على ما ليس من حّقهم في لحظات )لحظة قتل  -
ومون يدوخون بين المحامين والقضاة وال يحصلون أو غصب أو سرقة(، والمظل

 على ما هو من حقهم في سنوات! يا لها من نظم عادلة ترفع الرؤوس!
*** 

 م16/3/2012الجمعة 
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 (119)النساء  وألضّلّنهم وألمّنيّنهم ۞

 صالحيات الشيطان

صالحياُت الشيطاِن يا إخوان صالحيات  واسعة  مبسوطة ! لم ُيعَط أحد  في الدنيا سلطًة 
أوسَع من سلطته، ولم ُيعَط أحد  صالحيًة أوسَع من صالحيته! أبى الشيطان أن يسجد 
لإلنسان، ألي إنسان، حتى ألبي اإلنسان الذي كان في الجنة! خلقه الرحمُن من نار، 

 من طين، وفرق  بين الطين والنار! الناُر في داخل اإلنسان، في وخلق الرحمُن اإلنسانَ 
داخل النسوان والذكران، الناُر التي في الكون خارَج اإلنسان، والناُر التي في السلم 

 البارد والناُر التي في الحروب المشتعلة! 

الشيطان ليبتلي إن هللا لم يتخذ صاحبًة، ولم يتخذ ولًدا، ولم يتخذ شريًكا. ولكنه خلق 
اإلنسان، وُمّكن الشيطاُن من اإلنسان ما لم يمّكن منه إنس  وال جان! تعهد هذا الشيطاُن، 
أمام هللا، بالم القسم وبنون التوكيد الثقيلة، أن يعبث باإلنسان، وأن يفعل به كذا وكذا 

ء واإلنسان ... بدون تردد وال خوف وال حرج وال هوادة! فهل يسمع المأل والزعماء والعلما
 ... هل يسمعون للرحمن أم يسمعون للشيطان؟

 .119( النساء وألِضّلّنهم وألُمّنيّنهم وآلمرّنهم)

 . 83-82، وص 40-39( الحجر وألغويّنهم أجمعيَن إال عباَدك منهُم الُمْخَلصينَ )

 .17( األعراف آلتيّنهم ِمن بيِن أيديهم وِمن خلِفهم وعن أيماِنهم وعن شمائِلهم)
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 الشيطان أن يسجد ويركع لإلنسان، وأخذ على عاتقه أن يرّكع اإلنسان!أبى 

صالحيات الشيطان في الدنيا واسعة، وصالحياته في اآلخرة معدومة. ال أجد أحًدا 
تمّكن في الدنيا كما تمّكن الشيطان، حتى إن الرحمن قضى بأن أكثر الناس كافرون، 

اصون، وأكثرهم كاذبون، وأكثرهم ظالمون، وأكثرهم منافقون، وأكثرهم فاسقون، وأكثرهم ع
وأكثرهم جاهلون، وأكثرهم ضاّلون، وأكثرهم مغرورون، وأكثرهم ال يعقلون، وأكثرهم للحق 
كارهون، وأكثرهم ال َيشكرون، وأكثرهم جائرون متعصبون ال ُينِصفون ... أليس هذا 

 بفعل الشيطان وبما أعطي الشيطان من قوة وطاقة وسلطان!

اس بعضهم لبعض عدو، القريب عدو البعيد، والبعيد عدو البعيد، واالبن عدو الناس للن
أبيه، واألخ عدو أخيه! أما التعاون والوئام، فما ذلك إال من قبيل الزخرِف في اللغة 
والبيان، ومجامالِت اإلنسان لإلنسان. صراع  بين الحاكم والمحكوم، صراع  بين األفراد، 

جيران، صراع  بين الطوائف واألحزاب، صراع  بين الدول وبين الزمالء واألقارب وال
والقارات، صراع  بين َمن يعّض على السلطة وبين من يسعى لالنقضاض عليها، صراع  

، 119( هود ولذلَك َخَلَقُهمبين اإلنسان واإلنسان، وبين اإلنسان والشيطان، قال تعالى: )
الذاريات  (لَيعبدونِ  جّن واإلنَس إالوما خلقُت الأي لالختالف والصراع! وقال تعالى: )

. العبادُة هي المثال، والصراُع هو الواقع! العبادُة مقولة مثالية، والصراُع مقولة 56
 وصفية واقعية! العبادة مقولة معيارية، والصراع مقولة علمية!

الدنيا دار ابتالء، ودار بالء، ودار صراع واقتتال واختصام، صراع على السلطة والمال 
والجاه والسلطان! الدنيا دار شقاء ... الدنيا دار ُغرور ... الدنيا ليست داَر أمٍن وأمان 
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... أليس كل ذلك بما أعَطى الرحمُن للشيطان ... ِمن مسؤوليات وصالحيات 
 وسلطان؟!

ما غرور بما َفعل، وصار له لقد أنزل الشيطاُن أبويكم من الجنة، غّرهما واغتّر أيّ 
، واإلسراء 42ال َمن استثناه رّب العالمين ِمن عباده الُمخَلصين )الحجر سلطان  واسع ، إ

65!) 

*** 

 م12/4/2012الخميس 

 

 (123 )النساء كمبأمانيّ  ليس ۞
  

 لهُ  يجدْ  وال بهِ  ُيْجزَ  ُسوًءا يعملْ  َمن الكتابِ  أهلِ  أمانيّ  وال بأمانّيكم ليس) تعالى: قال
 وهو أنثى أو ذكرٍ  ِمن الصالحاتِ  ِمن يعملْ  وَمن نصيًرا. وال ولًيا هللاِ  دونِ  ِمن

 .124-123 النساء (نقيًرا ُيظلمونَ  وال الجّنةَ  َيدخلونَ  فأولئكَ  مؤمن  
 يقل: لم

 صالًحا. يعملْ  وَمن
  
 يقل: لم

 نقيًرا. ُيظلم وال الجنةَ  َيدخل فهو
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 النقير:

 التمرة. نواة  ظهر في النقرة
 .13 فاطر (ِقْطمير ِمن َيملكون  ما) التمرة. نواة  على التي اللفافة الِقْطمير:

 .49 النساء (فتيالً  ُيظلمون  وال) التمرة. نواة  شق في الذي الخيط الفتيل:
 القليل. الشيء بالثالثة: المقصود

  
 نقيًرا: ُيظلمون  ال
 بالكثير! فكيف قلياًل، ظلًما ُيظلمون  ال
 شيًئا. ُيظلمون  ال
  

 أمنية جمع :األماني
 يفهمون. وال يقرؤون  القراءة. التالوة،      -

 األكاذيب.      -

 له. تتحقق ال باطلة أماني من ويشتهيه اإلنسان يتمناه ما      -

  
 ؟تمنيَته شيء أم رويَته شيء أهذا له: حديًثا يحّدث وهو دأب، البن أعرابي قال

  
 ِمّنا. كان َمن إال الجنة يدخل لن وقال: بدينه تفاخر منهم كل
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 هي إنْ ) ،138 الشعراء (بمعّذبين نحنُ  وما) حساب. وال بعث ال المشركون: قال      -
 .29 األنعام (بمبعوثين نحنُ  وما الدنيا حياُتنا إال

 .80 البقرة (معدودة أياًما إال النارُ  تمّسنا لن) الكتاب: أهل وقال      -

 .111 البقرة (نصارى  أو ُهوًدا كانَ  َمن إال الجّنةَ  يدخلَ  لن)      -

 .18 المائدة (وأحّباؤه هللاِ  أبناءُ  نحنُ )      -

 قوًما إن العمل. وصّدقه القلب في وقر ما ولكن بالتمني، اإليمان ليس :الحسن قال
 باهلل، الظن ُنحسن وقالوا: لهم! حسنة وال الدنيا من خرجوا حتى المغفرة، أماني ألهتهم

 العمل! ألحسنوا باهلل نالظ أحسنوا لو وكذبوا،
  

 .باألماني التفكير مصطلح اليوم: ومنه
  

 أخرى: قراءة
 الموضعين. في الياء بتخفيف أماني، وال بأمانيكم      -

***  

 أخرى: آيات
 .78 البقرة (َيظّنونَ  إال هم وإنْ  أمانيّ  إال الكتابَ  يعلمونَ  ال أّمّيون  ومنهم)      -

 ُبرهانكم هاُتوا قل أمانّيهم تلك نصارى  أو ُهوًدا كان َمن إال الجنةَ  َيدخل لن وقالوا)      -
 .111 البقرة (صادقين كنتم إن
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 .14 الحديد (األمانيّ  وغّرتكم)      -

***  
     م30/10/2012 الثالثاء

 

 (125)النساء خذ هللُا إبراهيَم خلياًل واتّ  ۞

 القرطبي:

ألن محبته  قال ثعلب: إنما سمي الخليل خليالً  إبراهيم خليالً واتخذ هللا قوله تعالى: 
 :خلال إال مألته ؛ وأنشد قول بشارتتخلل القلب فال تدع فيه 

 قد تخللت مسلك الروح مني وبه سمي الخليل خليال

ى المفعول كالحبيب : هو بمعنوقيل .فاعل كالعليم بمعنى العالم وخليل فعيل بمعنى
 ا هلل. محبوبً ا هلل وكان وإبراهيم كان محبً ، بمعنى المحبوب

لم اختص إبراهيم في وقته للرسالة. فاهلل عز وجل أع ،: الخليل من االختصاصوقيل
: والدليل على هذا قول النبي صلى هللا عليه وسلم وقد اتخذ واختار هذا النحاس قال

 ا خليالً تخذً : لو كنت منفسه. وقال صلى هللا عليه وسلم يعني هللا صاحبكم خليالً 
ا بشيء الختصصت أبا بكر رضي ا أحدً أي لو كنت مختًص  ،التخذت أبا بكر خليالً 
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م اختص بعض . وفي هذا رد على من زعم أن النبي صلى هللا عليه وسلهللا عنه
 أصحابه بشيء من الدين. 

تعالى ؛  ؛ فإبراهيم خليل هللا على معنى أنه فقير محتاج إلى هللاوقيل: الخليل المحتاج
 . وقال زهير يمدح هرم بن سنان:كأنه الذي به االختالل

 وإن أتاه خليل يوم مسغبة يقول ال غائب مالي وال حرم

أي ال ممنوع. قال الزجاج: ومعنى الخليل: الذي ليس في محبته خلل؛ فجائز أن يكون 
 أي هلل بأنه الذي أحبه واصطفاه محبة تامة. وجائز أن يسمى خليل هللا سمي خليالً 

ا في ذلك. ا إلى هللا تعالى؛ ألنه لم يجعل فقره وال فاقته إال إلى هللا تعالى مخلًص فقيرً 
واالختالل الفقر؛ فروي أنه لما رمي بالمنجنيق وصار في الهواء أتاه جبريل عليه السالم 

 فقال: ألك حاجة؟ قال: أما إليك فال. فخلة هللا تعالى إلبراهيم نصرته إياه. 

ذلك بسبب أنه مضى إلى خليل له بمصر، وقيل: بالموصل ليمتار من وقيل: سمي ب
وراح به إلى أهله فحطه ونام؛ ففتحه  ،ا فلم يجد صاحبه، فمأل غرائره رمالً عنده طعامً 

: من إليه قال: من أين لكم هذا؟ قالوافصنعوا له منه، فلما قدموه  ،افوجدوه دقيقً  ،أهله
من عند خليلي؛ يعني هللا تعالى؛  : هوالمصري؛ فقالالذي جئت به من عند خليلك 

 . فسمي خليل هللا بذلك
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اجتك؟ وقيل: إنه أضاف رؤساء الكفار وأهدى لهم هدايا وأحسن إليهم فقالوا له: ما ح
: اللهم إني قد فعلت ما قال: حاجتي أن تسجدوا سجدة؛ فسجدوا فدعا هللا تعالى وقال

 . لذلك ليالً ؛ فوفقهم هللا تعالى لإلسالم فاتخذه هللا خلكأهل لذأمكنني فافعل اللهم ما أنت 

: بعجل سمين فلم يأكلوا منه وقالواويقال: لما دخلت عليه المالئكة بشبه اآلدميين وجاء 
: أن وكلوا، قالوا: وما ثمنه؟ قال : أعطوا ثمنهفقال لهم ،ا بغير ثمنال نأكل شيئً  إنا

أن  : حق على هللاالحمد هلل، فقالوا فيما بينهم :وفي آخره ،باسم هللا :لهتقولوا في أو 
 . ؛ فاتخذه هللا خليالً يتخذه خليالً 

 : اتخذ هللا إبراهيم خليالً سول هللا صلى هللا عليه وسلم قالوروى جابر بن عبد هللا عن ر 
. وروى عبد هللا بن عمرو وصالته بالليل والناس نيام ،لسالموإفشائه ا ،إلطعامه الطعام

؟ اتخذ هللا إبراهيم خليالً  : يا جبريل لمالنبي صلى هللا عليه وسلم قال أنبن العاص 
 قال: إلطعامه الطعام يا محمد. 

؛ . والخلة بين اآلدميين الصداقةويعادي في هللا ،ذي يوالي في هللا: معنى الخليل الوقيل
 ة من تخلل األسرار بين المتخالين. مشتق

. وفي مصنف أبي داود واحد من الخليلين يسد خلة صاحبه : هي من الخلة فكلوقيل
فلينظر  ،: الرجل على دين خليلهأن النبي صلى هللا عليه وسلم قالعن أبي هريرة 

 :دكم من يخالل. ولقد أحسن من قالأح

 .من لم تكن في هللا خلته فخليله منه على خطر



 

421 
 

*** 

 الجمعة:

 هـ1440ربيع اآلخر  13

 م2018كانون األول  21

 

 (129 )النساء كالمعلقة فتذروها ۞
 (كالُمعلَّقة فتَذُروها الميلِ  كلَّ  تميلوا فال حَرصتم ولو النساءِ  بينَ  َتعِدلوا أن تستطيعوا ولن)

 .129 النساء
  

 النساء:

 الزوجات. هنا:

  

 المعلَّقة:

 مطلقة. هي وال زوجة هي ال

 طوياًل. زوجها يهجرها

  

 فتَذروها:

 عنها؟ يميل من إلى أم إليها يميل من على يعود هل (ها) المتصل الضمير
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 الجواب:

 التقدير. حسب

 إليها. يعود فالضمير الميل، كل عنها تميلوا فال التقدير: كان إذا

 األخرى. على يعود فالضمير الميل، كل إليها تميلوا فال التقدير: كان وإذا

***  

  م2/5/2014 الجمعة

 

 (135)النساء فال تتبعوا الهوى أن تعدلوا  ۞

فال تّتبعوا الهوى أن َتعِدلوا وإن َتْلووا أو ُتعرضوا فإّن هللا كان بما تعملون قال تعالى: )
 135( النساء خبيًرا

 فيها قوالن:

ال تتبعوا الهوى إرادَة أن َتعِدلوا عن العدل )أو عن الحق أو الصواب(. تعدلوا:  -
 من العدول.

 تتبعوا الهوى لتعدلوا )لكي تعدلوا(. تعدلوا: من العدل.ال  -
*** 

 الجمعة:

 هـ1440ربيع اآلخر  13
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 م2018كانون األول  21

 

 (136)النساء يا أّيها الذين أَمنوا آِمنوا  ۞

باهلل ورسوله والكتاب الذي َنّزل على رسوله  يا أّيها الذين آَمنوا آِمنواقال تعالى: )
والكتاب الذي َأنزل من قبُل وَمن يكفْر باهلل ومالئكته وُكتبه وُرُسله واليوم اآلخر فقد 

 . 136( النساء ضّل ضالاًل بعيًدا

 قال لي:

 كيف يقول لهم: آِمنوا، وهم قد آَمنوا؟ أليس هذا من باب تحصيل الحاصل؟

 قلت:

 إليمان، أي: بماذا يؤمنون؟ حّدد لهم أركان ا

 قال:

إذا كانت هذه أركان اإليمان، فأين القضاء والقدر؟ أليس اإليمان بالقضاء والقدر من 
 أركان اإليمان؟

 قلت:

 اإليمان بالقضاء والقدر أضافته السّنة النبوية.
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وشّره   اإليمان أن تؤمن باهلِل ومالئكِته وكتِبه ورسِله واليوم اآلِخِر وتؤمن بالقدر خيره
  )صحيح مسلم(.

 قال:

 لماذا ذكر ثالثة أركان، ثم زاد؟

 قلت:

 خّصص ثم عّمم.

 قال:

 قولك مختلف عن قول المفسرين.

 قلت:

 نعم.

 وهللا أعلم بالصواب.

*** 

 الجمعة:

 هـ1440ربيع اآلخر  13

 م2018كانون األول  21
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 (140)النساء إنكم إًذا ِمثُلهم  ۞

عليكم في الكتاِب أْن إذا سمعُتم آياِت هللا ُيكَفُر بها وُيستهزُأ بها وقد َنّزل قال تعالى: )
فال تقُعدوا معهم حتى َيخوضوا في حديٍث غيرِه إّنكم إًذا ِمثُلهم إّن هللَا جامُع المنافقين 

 .140النساء  (والكافرين في جهّنَم جميًعا

 في قراءة:

 ُنّزل.

*** 

 أْن إذا سمعتم:

 أّنكم إذا سمعتم.

 إذا سمعتم.أّنه 

 أْن: مخففة من الثقيلة: أّن.

*** 

 إّنكم إًذا ِمثُلهم:

 أي إنكم إذا قعدتم معهم فأنتم مثُلهم.
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*** 

الحيل القبيحة التي يستخدمها بعض المشايخ لتحليل الحرام، أو لتحريم الحالل، تدخل 
 في باب االستهزاء بدين هللا.

 وهللا أعلم.

*** 

 الجمعة:

 هـ1440ربيع اآلخر  13

 م2018كانون األول  21

 

 (141 )النساء عليكم نستحوذ ألم ۞
 ِمنَ  فتح   لكم كانَ  فإن بكم يتربَُّصونَ  الذينَ ) 

 ِمنَ  وَنمنْعكم عليكم َنْسَتحِوذْ  ألم قاُلوا نصيب   للكافرينَ  كانَ  وإن معكم نكن ألم قاُلوا هللاِ 
 .141 النساء (الُمؤمنينَ 

  
 بكم: يتربصون  الذين

 المنافقون.
 هزيمة. أو نصر من لكم يحدث ما أي الدوائر: بكم يتربصون 
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 قالوا:

 للمؤمنين. قالوا :األولى
 للكافرين. قالوا :الثانية

  
 األولى: في يقل لم

 لكم. قالوا
  
 الثانية: في يقل لم

 لهم. قالوا
  

         معكم: نكن ألم
 الغنيمة. من نصيبنا أعطونا أي

  
 نصيب: للكافرين كان وإن

 الظفر. من نصيب
  

 :نستحوذ
 عليه. استولى عليه، غلب كذا: على استحوذ
 وحذف. اختصار وفيها غامضة هنا العبارة

 .19 المجادلة (هللاِ  ذكرَ  فأنساُهم الشيطانُ  عليهمُ  استحوذَ )
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 واضحة. هنا العبارة
 أعلم. وهللا المؤمنين، من لنحمَيكم بكم ُنِحطْ  ألم المعنى: كأن الحوط. االستحواذ: أصل
 المفسرين: بعض وقال

 عنكم. المؤمنين وثّبطنا عليكم أبقينا ولكننا نغلبكم ألم -

 سيضعف. وأمرهم سيقوى  أمركم بأن وبشرناكم اإلسالم في الدخول من نمنعكم ألم -

*** 

 المفسرين: أقوال
 الرازي:

 وجهان: اآلية هذه تفسير وفي عليه غلب أي: فالن، على استحوذ»
 من شيًئا نفعل لم ثم وأسركم، قتلكم من ونتمكن نغلبكم ألم بمعنى: يكون  أن :األول
 قلوبهم، به ضعفت ما لهم وخيلنا عنكم، ثبطناهم بأن المسلمين، من ونمنعكم ذلك،

 أصبتم. مما نصيبا لنا فهاتوا عليكم، مظاهرتهم في وتوانينا
 

 اإلسالم، في بالدخول هّموا قد كانوا واليهود الكفار أولئك أن المعنى يكون  أن :الثاني
 سيضعف أنه وأطمعوهم عنه، تنفيرهم في وبالغوا ذلك، عن حذروهم المنافقين إن ثم

 ألسنا المنافقون: قال المسلمين على صولة لهم اتفقت فإذا أمركم، وسيقوى  محمد أمر
 سيضعف بأنه لكم وقلنا منه، ومنعناكم اإلسالم، في الدخول في رأيكم على غلبناكم

 وجدتم. مما نصيًبا إلينا فادفعوا قولنا صدق شاهدتم فلما أمركم، ويقوى  أمره
 المصالح، هذه إلى أرشدناكم الذين نحن بأنا الكافرين على يمّنون  المنافقين أن والحاصل

 «!وجدتم مما نصيًبا إلينا فادفعوا
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***  
 الشوكاني:

  .)...( عليكم أبقينا ولكن منكم ونتمكن ونغلبكم نقهركم ألم»
 كانوا أنهم لهم ويظهرون  الطائفتين، من والظفر الغلب له من مع يميلون  أنهم المراد
 المغلوبة. الطائفة على معهم
 التظهر من اإلسالم أهل من حذوهم حذا من وشأن هللا! أبعدهم المنافقين شأن وهذا
 أو مال في الدنيا من الحظ معه من إلى والميل األخرى! على معها بأنه طائفة لكل

 بالشدة الدنيا من له حظ ال من ويلقى والذلة، والخضوع والتودد بالتملق فيلقاه جاه،
 النفاق أهل أخالق هللا فقبح مكروه، بكل ويكافحه به، ويزري  الخلق، وسوء والغلظة
 .«وأبعدها

*** 
 المنار:

 منعناكم، بل نفعل، ولم بكم، اإليقاع من وتمكنا عليكم، استولينا قد إننا للكفار: يقولون »
 «.المؤمنين من وحفظناكم جمعناكم أي:

 أقول:
 الرازي. من منقول المنار قول

***  
 عاشور: ابن

 على الفتحة، بعد ألًفا يقلبوها ولم أصلها، على الواو أبقوا واإلحاطة، الغلبة االستحواذ:»
 استجوب، مثل: القياس خالف على صححت التي األفعال أحد وهذا القياس. خالف

  ».واستصاب استجاب يقولون: كما القياس، على استحاذ يقولون: وقد
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*** 
 الشركات: في االستحواذ

 بشراء شركة قيام بمعنى واالقتصادي اإلداري  المجال في اليوم تستخدم االستحواذ عبارة
 جزئًيا. أو كلًيا عليها للسيطرة بعضها أو كلها أخرى  شركة أسهم
***  
    م10/8/2014 األحد

 

 (141 )النساء للكافرين هللا يجعل ولن ۞
  .141 النساء (سبيالً  الُمؤمنينَ  على للكافرينَ  هللاُ  َيجعلَ  ولن)

 تأويالت: خمسة

 ال )بدهي «!فيه الخبر فائدة لعدم ضعيف هذا » :العربي ابن قال القيامة. يوم   -1
 نص(. إلى يحتاج

 وقد » :القرطبي قال بعًضا. بعُضهم المؤمنون  أهلك إذا إال الدنيا، في االستئصال  -2
 واستولوا الكافرين، شوكة فغلظت المسلمين؛ بين الواقعة بالفتن األزمان هذه في ذلك وجد
 بعفوه يتداركنا أن هللا فنسأل أقله؛ إال اإلسالم من يبق لم حتى المسلمين، بالد على

   «!ولطفه ونصره

 «.نفيس هذا» :العربي ابن قال المنكر. عن يتناهوا وال بالباطل، يتواصوا أن إال    -3
 .30 الشورى  (أيديكم كَسبْت  فبما ُمصيبةٍ  ِمن أصابكم وما)

 الشرع. بخالف فهو وجد فإن الشرعية. الناحية من    -4
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 هللا! أبطلها إال بها يحتجون  شرعية أو عقلية حجة من فما االحتجاج. ناحية من     -5

  

 :المنار في قال

 حيث من والعملية العلمية وأسبابها والسياسة الحروب في المسلمين الكافرون  غلب ما»
 بها، عمالً  وأحكم خلقه في هللا بسنن أعلم صاروا إنهم حيث من بل كافرون، هم

 «.المعتبرون  بذلك فليعتبر علمت، كما ذلك تركوا والمسلمون 

  

 :عاشور ابن وقال

 وطال بالدهم تملكوا وربما بّيًنا! انتصاًرا المؤمنين على ينتصرون  الكافرين نرى  نحن»
 المعهودتان الطائفتان والمؤمنين بالكافرين أريد إن قلت: الوعد؟ هذا تأويل فكيف ذلك!

 دابر وقطع للمؤمنين، أيامئذٍ  النصر عاقبة جعل هللا ألن زائل، فاإلشكال القصة بقرينة
 اإلسالم، في مبقيته ودخلت تقتياًل، وُقتلوا وُأخذوا ثقفوا أن يلبثوا فلم ظلموا، الذين القوم

 للدين. أنصاًرا فأصبحوا

 بسائر باإليمان تلبسوا الذين الخّلص المؤمنون  المؤمنين من فالمقصود العموم أريد وإن
 وفروعه. وأصوله أحواله

 خيبة أنفسهم عن ولدفعوا منااًل، منهم الكافرون  نال لما ذلك على المؤمنون  استقام ولو
 «.وخباالً 

***  

    م31/5/2014 السبت
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 (143 )النساء هؤالء إلى وال هؤالء إلى ال ذلك بين ذبذبينمُ  ۞
 يقل: لم

 بينهما.
 وهؤالء. هؤالء بين

 .150 اآلية في ومثله
 

 (146 )النساء عظيًما أجًرا المؤمنين هللاُ  ُيؤتِ  وسوف ۞
 يؤت:

  يؤتي. أصلها:
 ُلفظت. كما ُكتبت

 
 (147 )النساء اعليمً  اشاكرً  هللاُ  وكان وآمنتم شكرتم إن بعذابكم هللاُ  يفعلُ  ما ۞

 شاكًرا:

 على سبيل المشاكلة.

 كمكرَ ا لكم شُ بمعنى: شاكرً 

 مثيًبا لكم على شكركم.

 شكر من العباد، والثواب من هللا.الُ 
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 (152)النساء منهم  قوا بين أحدٍ له ولم يفرّ سُ والذين آمنوا باهلل ورُ  ۞

 لم يقل:

 منهم وأحد. أحدٍ بين  -
 بينهم. -

 

 (153 )النساء السماء من كتاًبا ۞

 .153 النساء (السماءِ  ِمنَ  كتاًبا عليهم تنّزلَ  أن الكتابِ  أهلُ  يسألك) 

 الكتاب: أهلُ  يسألك 

  وسلم. عليه هللا صلى محمًدا الكتاب أهلُ  يسألُ 

 السماء: من كتاًبا

  منّجًما. ال واحدة، جملة أي

 حرام؟ السؤال هذا هل

 التعّنت! سبيل على سألوه هم
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 علمية، مناقشة لمناقشته السؤال هذا مثل نطرح أن يمكن المسلمين الباحثين ونحن
 في بحثوا الكاتبين من وكثير منّجًما. القرآن تنزيل على االعتراض سبيل على وليس
 واحدة. جملة القرآن تنزيل وعدم التنجيم هذا حكمة

 األخرى. المعاني دون  المعنى، هذا هو اآلية عنىم أن افتراض على هذا

 واحدة؟ جملة التوراة  نزل هل 

 المسلمين! اليهودُ  به يغّش  مما كان هذا بل واحدة، جملة تنزل لم

 أدناه. عاشور، وابن المنار، صاحب قاله ما انظر

***  

 المفسرين: أقوال

 الطبري:

 أن وسلم عليه هللا صلى محمًدا اليهود سأل الذي الكتاب"" في التأويل أهل اختلف»
 السماء. من عليهم ينّزل

 بني موسى جاء كما مكتوًبا، السماء من كتاًبا عليهم ينّزل أن سألوه بعضهم: فقال
 )...(. هللا عند من مكتوبة بالتوراة  إسرائيل

 )...(. لهم خاصة كتاًبا، عليهم ينزل أن سألوه بل آخرون: وقال
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 بتصديقه باألمر ُكتًبا بأعيانهم منهم رجالٍ  على ينّزل أن هسألو  بل آخرون: وقال
 «.واتباعه

***  

 البغوي:

 صلى هللا لرسول قاال اليهود، من عازوراء، بن وفنحاص األشرف، بن كعب أن ذلك»
 عليه موسى به أتى كما السماء، من جملة بكتاب فأِتنا نبًيا كنت إن وسلم: عليه هللا

 (.السماءِ  ِمنَ  كتاًبا عليهم تنّزل أن الكتابِ  أهلُ  يسألكَ ) عليه: هللا فأنزل السالم،

 اآليات ينزل ال تعالى وهللا انقياد، سؤال ال واقتراح، تحّكم سؤال منهم السؤال هذا وكان 
 «.العباد اقتراح على

***  

 الرازي:

 عند من رسوالً  كنت إن قالوا: فإنهم اليهود، جهاالت من الثاني النوع هو هذا أن اعلم»
 عليهم ينزل أن طلبوا وقيل: باأللواح! موسى جاء كما جملة السماء من بكتابٍ  فأِتنا هللا

 هللا! رسول بأنك فالن، إلى وكتاًبا فالن، إلى السماء من كتاًبا

 ينزل! حين نعايُنه كتاًبا وقيل:
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 وحصلت، تقّدمت قد كانت الرسول معجزات ألن التعنت، سبيل على ذلك اقترحوا وإنما
 «.التعنت باب من الزيادة طلب فكان

***    

 كثير: ابن

 عليه هللا صلى هللا رسول اليهود سأل وقتادة: والسدي، القرظي، كعب بن محمد قال»
  «.مكتوبة موسى على التوراة  نزلت كما السماء، من كتاًبا عليهم ينّزل أن وسلم

***  

 حيان: أبو

 جاء كما جملة، السماء من بكتاب فجئ صادًقا كنت إن اليهود: قالت السدي: قال»
 بالكتاب. موسى

 بألواح موسى أتى كما كتابك، فيها بألواح ائتِ  قالوا: القرظي: كعب بن محمد وقال 
 التوراة. فيها

 بمحمد! باإليمان يأمرهم لليهود خاص بكتاب يأتي أن سألوه وقتادة: الحسن وقال 

 هللا، عند من بكتاب تأتينا حتى إليه، تدعونا ما على نتابعك لن قالوا: جريج: ابن وقال
 هللا! رسول أنك فالن، وإلى فالن إلى

 الزهري. أمية بن هللا عبد سؤال نحو على كان سؤالهم أن يقتضي جريج ابن قول فعلى

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14980
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14468
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14468
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14468
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14468
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14468
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14468
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14980
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13036
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13036
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 ينزل! حتى نعايُنه كتاًبا وقيل:

 عازوراء. بن وفنخاص األشرف، بن كعب اليهود: سائلي من وسّمي

 والنصارى. اليهود هم السائلون  وقيل: 

 التعّنت. سبيل على هو إنما وسؤالهم

  «.كفاية أعطاكم فيما فإن ألعطاهم؛ الحق يتبّين لكي سألوه لو الحسن: وقال

***  

 المنار: 

 محرًرا منها عليهم ينّزل بأن (السماءِ  ِمنَ  كتاًبا عليهم تنّزل أن الكتابِ  أهلُ  يسألك»)
 أفراد أسماء أو جماعتهم! باسم ينزل أو إليهم! هللا رسول أنك يشهد سماوي، بخط

 )أقوال(. ذلك اقترحوا الذين وهم أحبارهم! من معينين

 جاء التي كاأللواح واحدة، جملة النبي هذا شريعة كتاب عليهم ينّزل أن أرادوا وقيل:
 موسى. بها

 كلها موسى على نزلت التوراة  أن كتبنا من كثير في نجد إننا نقول: المقام هذا وفي 
 السالم. عليهما عيسى، على اإلنجيل نزل وكذلك واحد، وقت في واحدة جملة

 شريعته عليهم ينّزل أن وسلم عليه هللا صلى النبي من طلبوا اليهود أن هذا على وبنوا
 كالتوراة. واحد، وقت في واحدة، جملة كلها

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=65&surano=4&ayano=153#docu
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 عندهم، التي التوراة  في فالمعروف ;المسلمين اليهودُ  به يغّش  كان مما هذا أن والظاهر 
 في منقوشة العشر الوصايا هو واحدة جملة تعالى هللا عند من موسى به جاء الذي أن

 في الحلي، من المصنوع العجل عبدوا قد رآهم فلما األولى، المرة في بهما جاء لوحين،
 آخرين لوحين ينحت بأن تعالى هللا أمره ثم فكسرهما، اللوحين، وألقى غضب، غيبته

 سفر من 31 والفصل 24 الفصل )راجع الوصايا تلك فيهما له وكتب الحجر، من
 الخروج(.

 متعاقبة، أوقات في وسلم عليه هللا صلى موسى إلى توحى كانت فقد األحكام سائر وأما
 واحدة. جملة مكتوبة عليه تنزل ولم

 طلب بقصد ال والتعجيز، التعنت سبيل على هذا الكتاب، أهل يسألك تعالى: هللا يقول
 «.االقتناع ألجل الحجة

*** 

 عاشور: ابن

 أنزلت ما مثل عليه ينزل بأن موسى معجزة مثل معجزة سألوا اليهود، هم السائلون »
 بعض توهمه كما التوراة، جميع يريدوا ولم موسى، على العشر الكلمات فيها األلواح،

 هنا الكتاب بأهل فالمراد .واحدة دفعة ينزل لم التوراة  كتاب فإن المفسرين،
 اليهود. خصوص

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=65&ID=281&idfrom=683&idto=704&bookid=65&startno=1#docu
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 ملتئمة لقطعة اسم وإما موسى، ألواح نزلت كما المكتوب، للشيء اسم إما هنا والكتاب 
 «.موسى معجزة تغاير معجزة سألوا قد فيكونون  كتوبة،م أوراق من

*** 

  2015 آذار 5 الخميس

 

 ( 153)النساء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك  ۞

يسألَك أهُل الكتاِب أن تنّزل عليهم كتاًبا ِمَن السماء فقد سألوا موسى أكبَر قال تعالى:)
 .153سورة النساء ( من ذلك

 فقد:

 الفاء: 

جواب شرط مقّدر: إذا كان التقدير: إِن استكبرت ما سألوه فقد سألوا واقعة في  -
 موسى أكبر من ذلك )حسب تقدير الزمخشري(.

 الفصيحة: إذا كان التقدير: فال تحزْن فقد سألوا )حسب تقدير ابن عطية(. -
 أكبر من ذلك:

 أي: سؤااًل أكبر من ذلك.

*** 
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 أقوال المفسرين:

 ابن عطّية:

في الكالم متروك يدّل عليه المذكور، تقديره: فال تباِل يا محمد عن سؤالهم وتشططهم، 
  فإنها عادتهم )فقد سألوا موسى أكبَر من ذلك(.

*** 

 الزمخشري:

( جواب لشرط مقدر. معناه: إِن استكبرَت ما سألوه منك فقد سألوا َفَقْد َسَأُلوْا ُموَسىٰ )
 (.َأْكَبَر ِمن ٰذِلكَ موسى )

*** 

 أبو حيان:

(: قدروا قبل هذا كالًما محذوًفا، فجعله الزمخشري فقد سألوا موسى أكبَر من ذلك)
شرًطا هذا جوابه، وتقديره: إِن استكبرت ما سألوه منك، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك. 
وقّدره ابن عطية: فال تباِل يا محمد عن سؤالهم وتشطيطهم، فإنها عادتهم، فقد سألوا 

 موسى...، 

وأسند السؤال إليهم، وإْن كان إنما وقع من آبائهم، من نقبائهم السبعين، ألنهم راضون 
 .بفعل آبائهم ومذاهبهم، ومشابهون لهم في التعنت
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*** 

 ابن عاشور:

( فاء الفصيحة، داّلة على مقّدر، دّلت عليه صيغة فقد سألوا موسىالفاء في قوله: )
المضارع، المراد منها التعجيب، أي فال تعجْب من هذا، فإّن ذلك شنشنة قديمة ألسالفهم 

 مع رسولهم، إذ سألوه معجزة أعظم من هذا. 

واالستدالل على حالتهم بحالة أسالفهم من قبيل االستدالل بأخالق األمم والقبائل على 
 عشائر منهم.أحوال ال

*** 

 السبت:

 هـ1440ربيع اآلخر  14

 م2018كانون األول  21

 

 (153)النساء ثم اتخذوا العجل  ۞

 المفعول الثاني محذوف في جميع القرآن.

 : ثم اتخذوا العجَل إلًها.التقدير
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 (155)النساء هم هم ميثاقَ فبما نقِض  ۞

 ما: صلة )زائدة(.

 فبنقضهم ميثاَقهم.

 مفعول به.: همميثاقَ 

 

 (155)النساء  بغير حقّ  األنبياءَ  وقتلهمُ  ۞

 بغير حق:

 للتوكيد.

 ال ُيقتل األنبياء بحّق.

 

 (155)النساء  فال يؤمنون إال قليالً  ۞

 إال قلياًل منهم يؤمنون.

 أو: إيمانهم قليل ناقص: يؤمنون بنبّيهم فقط.
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 (157)النساء ُشّبه لهم  ۞

ُشبِّه  المسيَح عيسى ابَن مريَم رسوَل هللِا وما قتلوُه وما صلبوُه ولكنوقوِلهم إنَّا قتلنا )
 .157( النساء لهم

 لم يقل:

 اشتبه عليهم.

 ُشّبه لهم:

 ُشّبه لهم به شخص آخر.

 ُألقي شبهه على شخص آخر.

أراد اليهود قتله، فرفعه هللا إليه، فخاف زعماؤهم وقوع الفتنة من عواّمهم، فقتلوا شخًصا 
 لبوه ولّبسوا عليهم أنه المسيح!آخر وص

 َشّبهوا لهم به شخًصا آخر. فالفاعل: هم.

الفاعل: هللا، أو: هم. وقيل: عيسى عليه السالم هو الذي طلب ذلك لينجو من القتل، 
 فبحث عن شبيه، أو سأل هللَا إلقاء الشبه على شخص آخر، وهللا أعلم بالصواب.

 المشبِّه؟ هللا، عيسى، زعماء اليهود؟ هللا أعلم.ُشّبه: مبني للمجهول. من هو 
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 كالم ممجوج:

ينقل الطبري وابن كثير ِمن اإلسرائيليات، دون تعليق، عن عيسى عليه السالم أنه جزع 
من الموت وشّق عليه، فجمع أصحابه وأطعمهم وسقاهم وغسل أيديهم وأرجلهم! هذا 

ص آخر، فكيف بنبي؟! والغالب أن مع أننا حتى يومنا هذا قد يفدى زعيم أو قائد بشخ
 هللا رفعه إليه، وكل هذا الكالم لم يحدث معه وال أصل له.

نعم قد يحتاج شخص من أهل السفالة والرذالة أن يتساوم مع آخرين، على هذه الصورة 
 المذكورة، لكي ينجو من الحكم عليه بالقتل.

*** 

 2013أيلول  28

 

 (157)النساء وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه  ۞

( وما قتلوه يقيًنا الظن ن علم إال اتباعَ منه ما لهم به مِ  وإن الذين اختلفوا فيه لفي شكّ )
 .157النساء 

 ُذكر في هذه اآلية:

 مراتب العلم:
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 العلم: اليقين. وكالهما ُذكر في اآلية.

 الظّن: رجحان أحد الطرفين على اآلخر.

 الشك: استواء الطرفين.

 

 (161)النساء هوا عنه الربا وقد نُ  همُ وأخذِ  ۞

 هم: ضمير متصل يعود على الذين هادوا )في اآلية السابقة(.

 

 (162)النساء والمقيمين الصالة والمؤتون الزكاة  ۞

ن قبلك نزل مِ منون بما ُأنزل إليك وما أُ ؤمنون يؤ منهم والمُ لكِن الراسخون في العلم )
 .162( النساء والمؤمنون باهلل ؤتون الزكاةَ والمُ  قيمين الصالةَ والمُ 

 الراسخون، والمؤمنون، والمؤتون: بالرفع.

 المقيمين: بالنصب!

 ألهميتها. أو المدح قالوا: منصوبة على االختصاص
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 (170)النساء ا لكم فآمنوا خيرً  ۞

 التقدير:

 يكْن خيًرا لكم.

 (171)النساء ا لكم انتهوا خيرً  ۞

 التقدير:

 يكن خيًرا لكم.

 

 (172)النساء ا فسيحشرهم إليه جميعً  عن عبادته ويستكبْر  ومن يستنكْف  ۞

 لم يقل:

 ومن يستنكفوا عن عبادته ويستكبروا.

 من: تقبل اإلفراد والجمع: اإلفراد حسب لفظها، والجمع حسب معناها.

 

 (176 )النساء الكاللة ۞

 .176 النساء (الَكاللةِ  في ُيفتيكم هللاُ  ُقلِ  َيستفتونكَ ) 
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 الكاللة: 

 اللغة: في الكاللة

  واإلعياء. والتعب، الضعف،

 )الميراث(: االصطالح في الكاللة

 القرآن: من موضعين في وردت

 ألم. واألخوات اإلخوة ميراث النساء. سورة من 12 اآلية :األول الموضع

 ألب. أو ألبوين واألخوات اإلخوة ميراث ا.نفسه السورة من 176 اآلية :الثاني الموضع
 والد. وال ولد ال ضعفاء: الورثة كان إذا اإلخوة إلى ينتقل والميراث

 والمواريث. الفرائض علم كتابي: انظر

 النكتة:

 والترابط. المناسبة

 من 12و 11 اآليتين في الميراث آليات تتمة وهي النساء، سورة من آية آخر هذه 
 نفسها. السورة

 ومنفصلة اإلرث، موضوع عن منفصلة آية! 164 بمقدار سياقها عن منفصلة فهي
 منه. الكاللة موضوع عن
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 فاصلة عن مختلفة هنا الفاصلة (.عليم   شيءٍ  بكلّ  وهللاُ ) اآلية: هذه من جملة وآخر
 السورة من 12 اآلية الميراث، آية في للفاصلة وموافقة (،مستقيًما صراًطا) قبلها: اآلية

 (.حليم   عليمُ  وهللاُ ) نفسها:

 المسألة، طرح عن سكت من هناك منهم. كل على وأعلق المفسرين، أقوال سأذكر 
 في ويقال المسألة ُتطرح أن واألفضل جوابه، عن وسكت السؤال طرح من وهناك

 على إال إثباته، يصعب القرآن جميع في اآليات بين الترابط .أدري  ال الجواب:
 !المتكلفين

 سورة آخر وبين وآخرها، السورة أول وبين السورة، آيات بين الترابط عن كتبت أن سبق
 الواحدة. اآلية أجزاء وبين التالية، السورة وأول

***  

 المفسرين: أقوال

 الرازي:

 ليكون  بذلك، آخرها وختم األموال، أحكام في السورة أول في تكلم تعالى أنه اعلم»
 «.للدين المخالفين الِفَرق  مع المناظرة على مشتمل السورة ووسط لألول، ُمشاكالً  اآلِخر

 له كانت ربما عنده! كالم وال الكالم، أراد كأنه مقبول. وغير متكلف الرازي  كالم :أقول
 الجواب. أجر له وليس السؤال، أجر فله ثم ومن فقط. الموضوع إثارة في رغبة

***  
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 حيان: أبو

 ليتشاكل وغيره، اإلرث في األموال بأحكام أوالً  ُبدئت كما اآلية بهذه السورة هذه ُختمت»
 أنه عنه هللا بكررضي أبي عن روي  .السور في ذلك وقع ما وكثيًرا والمقطع، المبدأ

 الثانية واآلية والوالد، الولد في هللا أنزلها النساء سورة أول آيةَ  إنَّ  أال " خطبته: في قال
 أنزلها األنفال سورة بها ختم التي واآلية األم، من واألخوة والزوجة لزوجا في هللا أنزلها

 .»األرحام أولي في

 

 فحسب، القرآن من الموضع هذا في ليس الترابط، بعدم إقرار وفيه مقبول، كالمه :أقول
 أيًضا. منه أخرى  مواضع في بل

*** 

  المنار:

 ألحكام متممة فتوى  في للسورة ذيل فهي النساء(، سورة )من منها األخيرة اآلية أما»
 وأما القرآن. فيالمزج أسلوب في الحكمة مّرة غير بيّنا وقد أوائلها، في التي الفرائض

 الذهن أن فهي قانون  أو لكتاب ملحًقا أو ذيالً  ُتجعل التي المسائل أو األحكام فائدة
 أو أحكام أثناء في مندمًجا يكون  اعم يغفل كما عنها يغفل فال تنّبه، أفضل إليها يتنّبه

 ُيراد السورة فواصل غير على مفردة اآلية هذه جعلَ  فكأنَّ  النوع، ذلك من كثيرة مسائل
 عند العصر هذا مألوًفا صار األسلوب وهذا عنها. تغفل لئال إليها النفوس توجيه به
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 ،حاشية سمونهي ذيالً  للرسالة يجعلون  الخاصة المراسالت في حتى ،العلم أمم من كثير
 في اسمه بكتابة وإمضائها الرسالة إتمام بعد تذّكرها ثم مسألة، نسي ممن يكون  كما

   «.وأحكم أعلم وهللا الغرض، من ذكرنا لما كثيًرا، ذلك يتعّمدون  وهم آخرها،

 وذكرَ  ملحق. أو ذيل عن عبارة اآلية هذه أن رضا رشيد محمد مكال من يفهم :أقول
 أعوذ السورة! خاتمة في تذّكرها ثم اآلية، نسي هللا كـأن حتى هم،ونسيانَ  البشر رسائلَ 
  باهلل!

 له. هللا غفر أهون! لكان هللا! وليس نسي الذي هو القرآن جمع ّمن إن قال: لو

 *** 

 عاشور: ابن

 نزولها ألجل إال يكون  ال عقبها فوقوعها قبلها، الالتي وبين اآلية هذه بين مناسبة ال»
 ذكر أثناء في السابقة الكاللة آلية مناسبتها مع السورة هذه من تقدمها ما نزول عقب

 (،ولد له ليس) تعالى قوله إليه أشار الكاللة لحقيقة بياًنا اآلية هذه في ألن الفرائض؛
 قول وهو والد، له ليس الذي المالك بالكاللة ألحق أنه السورة أول في تقدم وقد

  «.أنس بن ومالك الجمهور

 نزول عقب نزولها ألجل إال يكون  "ال وقوله: والترابط. المناسبة بعدم إقرار فيه :أقول
 هذا خفىي وال النزول، لترتيب موافق غير القرآن ترتيب ألن مالئًما، ليس "تقدمها ما

 آخر! لغرض قالها يكون  قد ولكن عاشور، ابن على

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16867
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16867
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***  

 مالحظة:

 القرآن، في عليه نتستر شيء هناك فليس واضًحا، تصريًحا بالمسألة التصريح أفضل
 لكان بها نصّرح لم ولو عنها. الجواب في غيري  على أو عليّ  يفتح هللا لعل هللا! معاذ
 أعلم. وهللا فيها، التفكير طرق  الناس على ولسّدت العلم، غير من هذا

 *** 

  م3/10/2013 الخميس

 

 (176 )النساء الكاللة ۞
  مختصر برهان

ُدُس  منهما واحدٍ  فِلكلّ  أخت   أو أخ   ولهُ  أمرأة   أو َكاللةً  ُيوَرثُ  َرُجل   كانَ  وإنْ )  النساء (الس 
12. 

 نصفُ  فلها أخت   ولهُ  ولد   لهُ  ليَس  َهَلكَ  امرؤ   إنِ  الَكاللةِ  في ُيفتيكم هللاُ  قلِ  َيستفتونكَ )
 .176 النساء (تركَ  ما

 وكلتاهما الميراث، في وكلتاهما ،12 النساء آية عن بعيدة 176 النساء آية جاءت لماذا
 اآليات؟ بين الترابط أو المناسبات بعلم تتعلق مسألة القرآن علوم في وهي الكاللة؟ في
 مقنعة. إجابة عنها أجاب من أجد ولم أدري، ال
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 ألم. واألخوات اإلخوة ميراث في :12 اآلية
 )أشقاء(. ألبوين أو ألب، واألخوات اإلخوة راثمي في :176 اآلية

 آخر. موضع في بّينته برهان وعليه
  

 الكاللة:
 عنه: هللا رضي عمر قال

 وما الدنيا من إليّ  أحب   وسلم عليه هللا صلى هللا رسولُ  لنا بّينهنّ  يكون  ألن ثالث  »
 «!الربا من وأبواب والكاللة، الجد، فيها:
 أقول:
 الشائكة. الميراث مباحث من والكاللة الجدّ 

 شيًئا بعدي أدع ال إني» فقال: خطب عنه هللا رضي الخطاب بن عمر أن أيًضا وروي 
 راجعُته ما شيء في وسّلم عليه هللا صلى هللا رسولَ  راجعتُ  ما الكاللة! من عندي أهمّ 
 في عهبأصب طعن حتى الكاللة! في لي أغلظ ما شيء في لي أغلظ وما الكاللة! في

 أِعْش  إنْ  وإني النساء؟ سورة آخر في التي الصيف آية تكفيك أال عمر يا وقال: صدري 
 «.القرآن يقرأ ال ومن القرآن يقرأ من بها يقضي بقضية فيها أقضِ 

 :البغوي  قال
 إحداهما آيتين: الكاللة في أنزل وجل عز هللا أن أراد الصيف؟ آية تكفيك أال قوله »

 في التي وهي الصيف، في واألخرى  النساء، سورة أول في التي وهي الشتاء، في
 «.آخرها

 :البغوي  قال
 «.عليها أحاله فلذلك الشتاء، آية في ليس ما البيان من وفيها »
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             قلت:
 البغوي! وجده ما أجد لم
  

 الكاللة: أصل
 من: أصلها الكاللة

: الضعف. أو اإلعياء وهو الكالل، -  البصر. كليل ومنه: وتعب. أعيى َكلَّ

 سابقه، من قريب وهذا وتباعدت. ضعفت، وفالن: فالن بين الصلة كّلت التباعد: -
 والتباعد. البعد لفظ إظهار أردت ولكني نفسه، هو ولعّله

 بالرأس. يحيط ألنه كذلك وسّمي اإلكليل، -

 في أبعد هم خواتواأل فإإلخوة البعيدة، القرابة إرث فهي الثالثة، هذه من فيها والكاللة
 الوالد بين )كما عمودي إرث ال إخوة( )إرث أفقي إرث وهي والولد. الوالد من القرابة
 النسب. عمود والفرع(: األصل بين أي والولد،

 له ليَس ) اآلية: في )الولد( لفظ ورد والد. وال ولد ال االصطالحي: بمعناها والكاللة
 وهم واألخوات، اإلخوة بإرث تتعلق اآلية ألن الذكي، باالستنباط الوالد وأضيف (،ولد  
 مًعا. والوالد الولد غياب في إال يرثون  ال
  

 :12 اآلية :امرأة  أو
 كاللًة. تورثُ  امرأة  أو أي:

  
 :12 اآلية :أخ وله
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 ولها. :يقل لم
 )ولهما(. )ولها(، )وله(، اللغة: في يجوز

وا لهًوا أو تجارةً  رأوا وإذا) كقوله:  )إليها(، اللغة: في يجوز .11 الجمعة (إليها انفض 
 و)إليهما(. و)إليه(،

  
    :176 اآلية ولد: له ليس
 )ابن(. َذَكر أي:
 وتارة مًعا، واألنثى الذكر بمعنى تارة الولد َيرد أن الميراث، علم صعوبات من وهذا

 الذكر! به ويراد الولد يطلق قد العامية وفي فقط. الذكر بمعنى
  

 :12 اآلية :أخت أو أخ وله
 واألخت. األخ إلى اإلرث يصل لم وإال )كاللة(، والد وال ولد له ليس أي

  
 (:176 )اآلية :أخت وله

 األنثيين حظ مثل للذكر عندئذ ترث بل النصف، األخت ترث لم وإال أخ، له وليس أي:
 لةحا ،12 اآلية بخالف األشقاء، واألخوات اإلخوة حالة األختين(، حظ مثل )لألخ
 اإلرث(. في يتساويان )وفيها ألم واألخوات اإلخوة

  
 يقل: لم

 (.176 )اآلية والد وال ولد له ليس
      :حيان أبو قال
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 يسقط االبن ألن واألنثى، للذكر استعماله يجوز مشترك اسم وهو االبن، بالولد المراد»
 «.البنت تسقطها وال األخت،

 أقول:
 غامض! قوله ؟«إلخ ... قوله وجه فما قائل: قال فإن» الطبري: قول قارنْ 

 ؟«إلخ ... البنت يشمل هل الولد في اختلفوا» المنار: قول وقارنْ 
  

 ولد؟ له ليس الكاللة: هل
 والد؟ وال ولد ال هي: أم

 فالمعنى: ترث، اآلية وفي األخت، يحجب )كالولد( الوالد ألن الثاني، هو الصحيح
 والد. ال ود:موج غير الوالد

 :السيوطي قال
 مع ذلك يكون  وإّنما النصَف، لألختِ  أوجب أنه بدليل والد ، وال أي: (،ولد   له ليس»)
 «ُيسقطها ألّنه األب، فقد

 فهد(. الملك مجمع طبعة من 1622 ص واإلطناب، اإليجاز في ،56 النوع )اإلتقان،
 وتحليلي نقدي مدخل والمواريث: الفرائض علم كتابي: راجع

 أعاله. ذكرته لما موافق إليه توصلت ما
 للقارئ. إتعاب نقلها في يكون  قد اآليتين، من كل في طويلة أقوال وللمفسرين

***  
        م20/10/2014 اإلثنين

 
 (176 )النساء الكاللة في يفتيكم هللا قلِ  يستفتونك ۞
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 ؟12و 11لماذا تأخرت هذه اآلية عن آيتي الميراث 

 ألول مرة!تفسير 

كافيتان في الميراث! ولكن هللا سبحانه أراد التسهيل على  12و 11أنا أظن أن اآليتين 
 عباده، فسّهل لهم الفهم قبل ختام السورة التي جاء فيها ذكر الميراث!

المتضمنة لميراث األبناء والبنات،  11يمكن معرفة مضمونها من اآلية  176فاآلية 
أن العالقة بين الورثة في اآليتين هي عالقة بين إخوة،  لما ذكرُت في مقال سابق من

فال بد من أن يكون ميراث اإلخوة في الحالتين )األوالد، واإلخوة( واحًدا، وإال كان ثمة 
 تناقض!

ُيفهم أن الميراث نفذ  12. ففي اآلية 12هي الكاللة في اآلية  176والكاللة في اآلية 
فهم الكاللة  176ب )ال ولد وال والد(. فقّربت اآلية إلى اإلخوة ألنه ال يوجد ابن وال أ

بأن ذكرت الولد، ولم تذكر الوالد )حذف مقّدر(! أي قّربت للصحابة فهمها خطوة، 
 وبقيت الخطوة الثانية!

وقد تنازع الصحابة في الكاللة كثيًرا، حتى قالوا: ما أعضل بأصحاب رسول هللا صلى 
الكاللُة! وعمر رضي هللا عنه ألّح كثيًرا على  هللا عليه وسلم شيء  ما أعضلْت بهم

الرسول صلى هللا عليه وسلم لكي يفهمها، حتى قال له الرسول صلى هللا عليه وسلم: 
يا عمر! أال تكفيك آيُة الصيف التي في آخر سورة النساء؟! ال بد أن هناك سًرا في 

حدة! يبدو أّن القرآن أراد هذه المسألة لم يشأ هللا وال رسوله أن يوضحه للصحابة مّرة وا
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في بعض مواضعه من العلماء أن يشحذوا األذهان، كما في دقيق المتشابهات ولطائف 
 النكات! 

 الخالصة:

كأن تأخير اآلية يفيد أن العلماء األذكياء يمكنهم فهم الميراث باالعتماد على اآليتين 
 فقط! آيتين ال ثالث! اإلعجاز في اإليجاز!  12و 11

فتوى  176لبيان علم الميراث كله! واآلية األخيرة من سورة النساء  12و 11 فاآليتان
لفّض النزاع! وتقريب الجواب! قبل ختام سورة النساء التي جاء فيها ذكر الميراث، 

يعّبر عن فترة النزاع، وفترة التفكير الالزمة لفهم  176واآلية  12والفاصل بين اآلية 
 الكاللة!

 اعد أيًضا على ما توصلُت إليه، وهللا أعلم بالصواب.ولعل أسباب النزول تس

*** 

 الثالثاء:

 هـ1439ربيع األول  10

 م2017تشرين الثاني  28
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 ﴿سورة المائدة﴾
 

 (1 )المائدة بالعقود أوفوا ۞

  .1 المائدة (بالُعقودِ  أوُفوا آمُنوا الذينَ  أي ها يا)

 العقود:

 والمواثيق. والعهود العقود

 اإلنسان بين وعقد وغيره، اإلنسان بين وعقد وربه، اإلنسان بين عقد ثالثة: العقود
  )كالنذر(. ونفسه

 :القرطبي قال

 وشراء بيع من نفسه، على المرء عقده ما وهي الدين عقود بذلك يعني الحسن: قال»
 وغير وتدبير وعتق وتخيير وتمليك ومصالحة ومزارعة وطالق ومناكحة وكراء وإجارة

 الشريعة. عن خارج غير ذلك كان ما األمور، من ذلك

 والنذر والقيام واالعتكاف والصيام كالحج الطاعات، من هلل نفسه على عقده ما وكذلك
 المؤمنون  وسلم: عليه هللا صلى قال )...(. اإلسالم. مّلة طاعات من ذلك أشبه وما
 )...(. البخاري( )صحيح شروطهم عند
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 لشرفه - جدعان بن هللا عبد دار في قريش من ئلقبا اجتمعت قال: إسحاق ابن ذكر
 قاموا إال غيرهم أو أهلها من مظلوًما بمكة يجدوا أال على وتعاهدوا فتعاقدوا - ونسبه

 قال الذي وهو ،الفضول حلف الحلف ذلك قريش فسّمت مظلمته؛ عليه تردّ  حتى معه
 أحب ما حلًفا جدعان بن هللا عبد دار في شهدت لقد وسلم: عليه هللا صلى الرسول فيه
 الحلف وهذا أحمد(، )مسند ألجبت اإلسالم في به ُأدعى ولو النعم، حمر به لي أن
 اإلسالم يزده لم الجاهلية في كان حلف وأيما السالم: عليه قوله في المراد المعنى هو
 كان ما فأما الظالم؛ من باالنتصاف أمر إذ للشرع موافق ألنه مسلم(؛ )صحيح شّدة إال
 والحمد اإلسالم هدمه فقد والغارات الظلم على الباطلة وعقودهم الفاسدة عهودهم من
 «.هلل

  

 وعقد هللا، عهد ستة: هي قال: ( بالعقود أوفوا)  أسلم: بن زيد قال :كثير ابن قال
  .اليمين وعقد النكاح، وعقد البيع، وعقد الشركة، وعقد الحلف،

 *** 

    م28/9/2013 السبت

 

 (1 )المائدة بالعقود أوفوا ۞

 التفسير منهجية

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15944
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15944
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=5&ayano=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=5&ayano=1#docu
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  .1 المائدة (األنعام َبهيمةُ  لكم ُأِحّلْت  بالعقودِ  أوُفوا آمُنوا الذينَ  أّيها يا)

 التفسير: منهجية

 بعدها، جاء ما مع يتناسب بما العقود تفسير أرى  كالقرطبي، المفسرين لبعض خالًفا
 الوفاء. حيث من عليها تقاس أن فيمكن األخرى  العقود أما هللا. وبين بينكم العقود أي:

 ثم الخاص، بالنفسير يبدأ بل للعقود، العام بالتفسير المفسر يبدأ أن يصح فال ثم ومن
 العام. إلى الخاص من ينتقل

 اآلية. أجزاء بين الترابط وتحقيق اآلية لفهم مالئمة غير المفسرين بعض فتفاسير

 وقوله: (العقودب أوُفوا) قوله: بين الترابط وتحقيق اآلية لتفسير رأيي في مسلكان هناك
 (.األنعام بهيمةُ  لكم أحّلت)

  والمؤمنين. هللا بين العقود بالعقود المقصود بأن يقال أن :األول المسلك

 والمؤمنين. هللا بين العقود ومنها العقود، عموم المقصود بأن يقال أن :الثاني المسلك

 

 بالعقود: أوفوا

 تعالى: قوله بها المقصود لعلّ 

 قالوا بربكم ألستُ  أنُفِسهم على وأشهَدهم ذّريتهم ُظهورهم ِمن آدمَ  بني نمِ  ربكَ  أخذَ  وإذْ )
 .172 األعراف (غافلين هذا عن كّنا إّنا القيامة يومَ  تقولوا أن شِهْدنا بلى
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 ألن بالجمع التعبير وجاء منا، كل على هللا أخذه الذي العقد أو الميثاق هو فهذا
 المؤمنين. لجمع الخطاب

 المقام! هذا في اآلية هذه استحضر مفسًرا أجد لم

***  

 المفسرين: أقوال

 الطبري:

 هللا، بوحدانية أقّروا الذين أيها يا (:أوفوا آمُنوا الذين أّيها يا) بقوله: ثناؤه جلّ  يعني»
 وسلم عليه هللا صلى محمًدا رسوله وصدقوا األلوهة، له وسّلموا بالعبودية، له وأذعنوا

 دينه. شرائع من ربهم عند من به جاءهم وفيما نبّوته، في

 عاقدتموها التي والعقود ربكم، عاهدتموها التي بالعهود أوفوا يعني: (:بالعقود أوفوا)
 بالوفاء فأتّموها فروًضا، هلل بها أنفسكم وألزمتم حقوًقا، أنفسكم على بها وأوجبتم إياه،

 بها له أوجبتموه بما منكم، موهعاقدت ولمن بها، ألزمكم بما هلل، منكم والتمام والكمال
 توكيدها. بعد فتنقضوها تنكثوها وال أنفسكم، على

 بعد اآلية، بهذه بها بالوفاء ثناؤه جل هللا أمر التي (العقود) في التأويل أهل واختلف
  العهود. )العقود(: معنى أن على جميعهم إجماع
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 النصرة على بعًضا بعضهم عاقد الجاهلية أهل كان التي العقود هي بعضهم: فقال
 الذي معنى"الحلف" هو وذلك سوًءا، بغاه أو ظلمه حاول من على والمظاهرة والمؤازرة

 بينهم. يتعاقدونه كانوا

 )...(. العهود ،معنى"العقود" قال: من ذكر

 يعقد كما به، وصله وهو بغيره، الشيء عقد "العقد": وأصل ،"عقد" جمع: و"العقود"
 عهًدا عليه وعاهده أمر على واثقه إذا وذلك )...(. شًدا به وصل إذا بالحبل، الحبل

 أو شركة، أو بيع، أو نكاح، أو نصرة، أو وذّمة، أمان من عليه، عاقده بما له بالوفاء
 )...(. العقود من ذلك غير

 أحلّ  فيما وطاعته، به باإليمان عباده على هللا أخذ التي الحلف هي بل آخرون: وقال
 )...(. همعلي وحّرم لهم

 نفسه على المرء ويعقدها بينهم، الناس يتعاقدها التي العقود هي بل آخرون: وقال
.)...( 

 ميثاقهم، به أخذ بما بالوفاء الكتاب ألهل تعالى هللا من أمر اآلية هذه بل آخرون: وقال
 جاءهم وما وسلم، عليه هللا صلى محمد تصديق في واإلنجيل التوراة  في بما العمل من
 هللا. عند من به
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 أيها يا أوفوا معناه: وأن ،عباس ابن قاله ما بالصواب، عندنا ذلك في األقوال وأولى
 وألزمكم عليكم، وحّرم كمل أحلّ  فيما وعقدها ،عليكم أوجبها التي هللا بعقود آمنوا الذين

 )...(. حدوده لكم وبّين فرضه،

 األمر معنى إلى ذلك ّجهو  من لقول معنى فال وصفنا، كما ذلك في األمر كان فإذْ 
 «.بعض دون  بها بالوفاء هللا أمر التي العقود ببعض بالوفاء

 أقول:

 انتقاله في فجوة هناك أن غير وربطها، اآلية لمعنى مناسبة الطبري  بها بدأ التي العقود
 في إليه الرجوع للتأكد ويمكن أعلم. وهللا العامة، العقود إلى الخاصة العقود هذه من

 الكامل. نّصه

*** 

 البغوي: 

 أوكد هي الزجاج: قال بالعهود، أي (بالعقود أوُفوا آمُنوا الذين أّيها يا) تعالى: قوله»
 )...(. العهود

 العقود: هذه في واختلفوا

 المتقدمة بالكتب آمنوا الذين أيها يا يعني: الكتاب، ألهل خطاب هذا جريج: ابن قال
 وإذ) قوله: وهو وسلم، عليه هللا صلى محمد شأن في إليكم عهدتها التي بالعهود أوفوا
 .187  عمران آل (للناسِ  َلتبينّنه الكتابَ  أوُتوا الذين ميثاقَ  هللاُ  أخذ
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 عام. هو اآلخرون: وقال  

 الجاهلية. في عليه تعاقدوا الذي الحلف بها أراد قتادة: وقال

 والقرآن. اإليمان عهود هي عنه: هللا رضي مسعود ابن وقال

    «.بينهم الناس يتعاقدها التي العقود هي وقيل:

***  

 القرطبي:

ين عقود بذلك يعني الحسن: قال بالعقود; بالوفاء سبحانه هللا أمر»  الدال )بكسر الدِّ
 وطالق ومناكحة وكراء وإجارة وشراء بيع من نفسه، على المرء عقده ما وهي المشددة(،

 وتدبير وعتق المخابرة( من تخبير الصواب: )لعل وتخيير وتمليك ومصالحة ومزارعة
 الشريعة. عن خارج غير ذلك كان ما األمور، من ذلك وغير

 والنذر، والقيام واالعتكاف والصيام كالحج الطاعات، من هلل نفسه على عقده ما وكذلك
 .(.).. اإلسالم ملة طاعات من ذلك أشبه وما

 كله وهذا بعض. على بعضكم وبعقدكم عليكم، هللا بعقد أوفوا المعنى الزّجاج: وقال
 المؤمنون  وسلم: عليه هللا صلى قال الباب. في الصحيح وهو بالعموم، القول إلى راجع
 )...(. شروطهم عند
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 لشرفه  جدعان، بن هللا عبد دار في قريش من قبائل اجتمعت قال: إسحاق ابن ذكر
 قاموا إال غيرهم أو أهلها من مظلوًما بمكة يجدوا أال على وتعاهدوا فتعاقدوا ونسبه،

 )...(. الفضول حلف الحلف ذلك قريش فسّمت مظلمته; عليه تردّ  حتى معه،

 هدمه فقد والغارات الظلم على الباطلة وعقودهم الفاسدة عهودهم من كان ما فأّما
 «.هلل والحمد اإلسالم

 أقول:

 اآلية. في الجزأين بين للترابط المناسبة بالعقود البدء ضرورة نم آنًفا قلته ما

 سياقها! عن بمعزل العقود تفّسر ألنها القارئ، تشوش القرطبي طريقة

*** 

 كثير: ابن

 اإلجماع جرير ابن وحكى العهود. بالعقود: يعني واحد: وغير ومجاهد عباس ابن قال»
 وغيره. الحلف من عليه يتعاهدون  كانوا ما والعهود قال: ذلك، على

 أوُفوا آمُنوا الذين أيها يا) قوله: في عباس ابن عن طلحة، أبي بن علي وقال
 كّله، القرآن في حدّ  وما فرض وما ،حّرم وما هللا أحلّ  ما يعني بالعهود: يعني (بالعقود

 )...(. تنكثوا وال تغدروا فال
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 على الميثاق من هللا أخذ وما حّرم، وما هللا أحلّ  ما قال: (بالعقود أوفوا) الضّحاك: وقال
 من عليهم هللا أخذ بما يوفوا أن والكتاب وسلم عليه هللا صلى بالنبي باإليمان أقرّ  من

 والحرام. الحالل من الفرائض

 وعقد الحلف، وعقد هللا، عهد ستة: هي قال: (بالعقود أوفوا)  أسلم: بن زيد وقال
 اليمين. وعقد النكاح، وعقد البيع، وعقد الشركة،

 «.المفاوضة وشركة الجاهلية، حلف ا:منه خمسة، هي كعب: بن محمد وقال

***  

 حيان: أبو

 وهبة، وشركة، وبيع، ونكاح، ودية، كأمان، إنسان مع عقد كل العموم هذا في يندرج » 
 وإجارة. وشراء، وطالق، ومزارعة، ومصالحة، وتمليك، وتخيير، وتدبير، وعتق، ورهن،

 وشبه ونذر، وقيام، واعتكاف، وصوم، كحّج، طاعة، من تعالى هلل نفسه مع عقده وما
 ذلك.

 أحلّ  فيما عباده على هللا أخذها التي العهود هي ومجاهد: عباس ابن وقال
 عباده، على هللا عقدها التي العهود هي فقال: الزمخشري  به بدأ القول وهذا ، وحّرم

 بالتفصيل. عقب ثم مجماًل، قّدم كالم وإنه التكليف، واجب من إياهم وألزمها

 هللا رسول عن لنا وروي  قال: ية،الجاهل في بينهم كان الذي الحلف هو قتادة: وقال
 اإلسالم". في عقًدا تحدثوا وال الجاهلية بعقد "أوفوا قال: أنه وسلم عليه هللا صلى
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 نفسه على المرء ربطه ما كل هي وغيرهما: زيد وابن القرظي كعب بن محمد وقال 
 غيره. أو نكاح أو بيع من

 النكاح، وعقدة اإليمان، عقدة خمسة: العقود عبيدة: بن هللا وعبد أيًضا زيد ابن وقال
 الحلف. وعقدة البيع، وعقدة العهد، وعقدة

 ونحوها. والبياعات األمانات عقود هي وقيل:

 به جاءهم بما بها يعملوا أن الكتاب أهل على هللا أخذها التي هي جريج: ابن وقال
 الرسول.

 بن لعمرو وسلم عليه هللا صلى الرسول كتبه الذي الكتاب قرأت شهاب: ابن وقال 
 آمنوا الذين ياأيها) ورسوله هللا من بيان "هذا صدره: وفي نجران، إلى بعثه حين حزم،
 (.الحساب سريعُ  هللاَ  إنّ ) قوله: إلى (بالعقود أوفوا

 «.الفرائض هنا العقود وقيل:

 أقول:

 حيان! ألبي هللا غفر

   !الزمخشري  به بدأ بما بدأ ليته

***  

 الشوكاني:
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 هي وقيل: األحكام. من بها وألزمهم عباده على هللا عقدها التي هي بالعقود المراد»
 جميًعا، لألمرين اآلية شمول واألولى المعامالت، عقود من بينهم يعقدونها التي العقود

 عليكم، هللا بعقد أوفوا المعنى:  :الزّجاج قال بعض، دون  بعضها لتخصيص وجه وال
 انتهى. بعض، على بعضكم وبعقدكم

 ال ردّ  فهو خالفهما فإن هللا، رسول وسنة هللا كتاب وافق ما به الوفاء يجب الذي والعقد
    «.يحلّ  وال به الوفاء يجب

***  

 عاشور: ابن

 كانت وعقود أحكام بعده سترد بأن ُمؤذن بالعقود باإليفاء باألمر السورة تصدير »
 عاقدوا بما اإليفاء عليهم ألن بها ذّكرهم وتفصياًل، إجماالً  المؤمنين على هللا من عقدت

 بالطاعة يتقبل كريم ظهير هذا بعبارة: السلطانية الظهائر تفتتح كما وهذا .عليه هللا
 استهالل. براعة وذلك واالمتثال.

 المسلمون  عاقد التي العقود فشمل لالستغراق، الجنس تعريف العقود في فالتعريف
 الذي وميثاَقه عليكم هللاِ  نعمةَ  واذكروا) كقوله: وذلك لشريعته، االمتثال وهو ربهم عليها
 يسرقوا وال شيًئا باهلل يشركوا ال أن المؤمنين الرسول عليه يبايع كان ما ومثل (،به واثقكم

   هللا. على فأجره منكم وّفى فمن لهم: ويقول يزنوا، وال
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 األرض في فسيحوا) قوله: مثل المشركين، عليها المسلمون  عاقد التي العقود وشمل
 المسلمون  يتعاقدها التي العقود ويشمل  (.الحرامَ  البيتَ  آّمين وال) وقوله: (،أشهر أربعة
 )...(. بينهم

 المراد وهي العقود، من ونحوهما والمؤاجرة والتبايع العقود، من والتحالف عقود، فالعهود
 )...(. هنا

 والتعاقد الحروب، في والمهادنات المصالحات عقود بها بالوفاء المأمور العقود ومن
 اإلسالم أحكام أغنت وقد حرام، أمر غير على وقع تعاقد وكل المظلوم، نصر على
 باإليفاء متعلًقا األمر فبقي الواحد، كالجسد المسلمون  أصبح إذ هذا، مثل في التعاقد عن

 «.الفضول كحلف ونحوه، المظلوم نصر على الجاهلية في المنعقدة بالعقود

***  

  2015 آذار 6 الجمعة

 (3 )المائدة باألزالم تستقسموا وأن ۞

 باألزالم. تستقسموا أن عليكم وُحّرم أي:

  اآلية. أول راِجع

 االستقسام:

  ُنحجم؟ أم ُنقدم الشر: من الخير معرفة وطلب والرزق، )الحظ( والنصيب القسمة طلب
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 األزالم:

 نفسه. للغرض تستخدم كالسهام خشبية قطع أو حجارة أو حصى أو الميسر، قداح

 وُزَلم. َزَلم واحدها:

  القمار. وفي االستخارة في يستخدمونها

 صور: االستقسام ولهذا

 ال الثاني: وعلى افعل، أحدها: على لنفسه، إنسان كل يتخذها كان التي الثالثة منها
 شيء فعل أراد فإذا معه، خريطة في فيجعلها عليه، شيء ال مهمل والثالث تفعل،
 وإن له، يخرج ما بحسب وانتهى ائتمر أحدها خرج فإذا - متشابهة وهي - يده أدخل
  الضرب. أعاد عليه شيء ال الذي القدح خرج

 ربي"، "نهاني اآلخر: وعلى ربي"، "أمرني الواحد: على مكتوب قال: من الناس ومن
 من أراد لما )مضى فعله اآلمر السهم فطلع أجالها فإذا شيء. عليه ليس ْفلغُ  والثالث

  أعاد. الفارغ طلع وإن تركه، الناهي أو غيره(، أو زواج أو تجارة أو غزو أو سفر

 يضربون  وكانوا أغفال، وثالثة حظوظ، فيها منها سبعة عشرة: وهي الميسر قداح ومنها
 زمن في والمعدمين المساكين إطعام بها يقصدون  ؤهمعقال وكان ولعًبا، لهًوا مقامرة بها

 الشتاء.

 اليمين جهة طار أي الطير، سنح فإذا والبوارح، السوانح بالطيور االستقسام ومنها
  وأحجم! تشاءم اليسار، جهة طار أي برح، وإذا وأقدم، المرء تفاءل
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 واالستقسام: القرعة بين الفرق 

 االستخارة؟ بدل االستقسام أو القرعة إلى نلجأ لماذا

 فهنا سفره. في الزوج منهن يصطحب َمن اتالزوج على اإلقراع هو الموضوع أن هب
 للطرف ظاهر غير قلبي عمل االستخارة فإن الشرعية االستخارة إلى الزوج لجأ إذا

 فهي القرعة أما االستخارتان. تتطابق ال وربما إليها، الزوجة لجأت لو وكذلك اآلخر،
 وليس أخير، ملجأ يوه اآلخر. يتهم أن ألحدهما فيه يمكن ال للطرفين، ظاهر عمل
  األخرى. الطرق  استنفاد قبل إليه يلجأ مما

 فال المسابقة. نتائج في تساووا إذا للوظيفة المرشحين بين باإلقراع تعلق لو األمر كذلك
 المسابقة، نتائج إعالن بعد إال القرعة إلى اللجوء يتم وال أواًل، المسابقة إجراء من بد

 جميًعا. يهمف ُيرغب ال فيها، متساوين ووجود

 الجواز! حال في قرعة ُسّمي باألزالم االستقسام بأن القول يمكن

  

 القرطبي: مناقشة

 القرطبي: قال

 في المماليك بين اإلقراع في الشافعي على الرد هذا من الجاهلين بعض استنبط »
 وليس الصحيحة، األخبار على ُبني لشافعيا قاله الذي أن الجاهل هذا يعلم ولم ،العتق

 أن يجوز شرعي، حكم العتق فإن ؛باألزالم االستقسام عن بالنهي عليه يعترض مما
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 لمصلحة أو للخصومة، قطًعا العتق حكم إثبات على علًما القرعة خروج الشرع َيجعل
 المستقبل في يدلك فذلك كذا قلت أو كذا فعلت إذا القائل: قول ذلك يساوي  وال يراها،
 في يتجدد شيء على علًما القداح خروج ُيجعل أن يجوز فال األمور، من أمر على

 افتراق فظهر قطًعا، العتق على علًما القرعة خروج يجعل أن ويجوز المستقبل،
    «!البابين

 أقول:

 واضح، فغير العقل على اعتماده أما النقل، على يعتمد جوابه أن القرطبي على يؤخذ
 في عليه اإلقراع يتم ما جواز السائل سؤال في الفرض ألن بالعتق، للمسألة عالقة وال

 حرمة على ذلك يدل لم حراًما كان إذا عليه االقتراع يتم الذي الشيء أما المسألتين،
 القرعة! جواز على ةبالضرور  يدل لم جائًزا كان وإذا القرعة،

 جًدا! ذكي سؤاله أن مع بالجهل، السائل يصف أنه القرطبي على ويؤخذ

 أعلم. وهللا القرطبي، قاله مما أوضح واالستقسام القرعة بين الفرق  في قلته ما

*** 

 م24/9/2013 الثالثاء

 

 (3 )المائدة نعمتي عليكم وأتممت دينكم لكم أكملت ۞
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 .3 المائدة (ديًنا اإلسالمَ  لكمُ  وَرِضيتُ  ِنعمتي عليكم وأتممتُ  ديَنكم لكم أكملتُ  اليومَ )

  أتممُت. ... أكملتُ  

                                       يقل: لم

 وأكملُت. ... أكملتُ  -

 وأتممُت. ... أتممتُ  -

  وأكملُت. ... أتممتُ  -

 يقال: قد

 لألولى، تأكيد الثانية الجملة أن ذكروا المفّسرين بعض وأن سيما ال هنا، بينهما فرق  ال
 واحد. بمعنى الدين وإكمال النعمة إتمام وأن

 بينهما. فّرقوا المفّسرين أجد ولم

 علماء عند معروفتان عبارتان وهما التفنن، أو التنويع قبيل من إنهما يقال: أن ويمكن
 والتفسير. القرآن

 يقال: وقد

 صفة ثبتت إذا سيما ال التمام، في مثُله يوجد ال قد إضافي قيمي معنى الكمال في
 التمام. دون  من هلل، الكمال
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 المثلى. الحالة بأنه: السامّرائي عنه عّبر ما وهو

 منه! أمثل لعّله الكمال ولكن المثلى، الحالة من التمام يخلو ال ذلك ومع

 وأمثل! أمثل المطلق والكمال

 يشمله. وقد الجمال، غير والكمال

 الكمال. يشمل ال الجمال بخالف

 والتمام. الكمال بين دقيق والفرق 

 تكّلف. نوع فيه بينهما التفريق أن بعضنا يشعر وقد

 النقص. نقيض: فكالهما

 أعلم. وهللا

*** 

    المفسرين: أقوال

 مباشر! غير فبطريق منهم تعّرض وَمن المفسرون، لهذا يتعّرض لم

 الزمخشري:

 دينكم، لكم أكملتُ  اليوم قال: كأنه والشرائع، الدين أمر بإكمال عليكم، نعمتي أتممتُ »
 «.اإلسالم نعمة من أتمّ  نعمة ال ألنه بذلك، نعمتي عليكم وأتممت
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 أقول:

 المنار. نص في وسيأتي كاماًل، نصه أنقل لم

***  

 حيان: أبو

 وأتممت قال: كأنه والشرائع، الدين أمر بإكمال نعمتي عليكم وأتممت الزمخشري: قال »
 «.اإلسالم نعمة من أتمّ  نعمة ال ألنه بذلك، نعمتي عليكم

 أقول:

 إليه. العزو مع فقط، الزمحشري  قاله ما نقل

***  

 المنار:

 وأبو والرازي  البيضاوي  فيه تبعه األمرين، في جامع قول إلى الكشاف صاحب سبق »
 العليا اليد وجعلت عدوكم، أمر كفيتكم :(دينكم لكم أكملتُ  اليومَ ) قال: كعادتهم، السعود

 ينازعهم من كفوا إذا نريد، ما لنا وكمل الملك لنا كمل اليوم الملوك: تقول كما لكم،
 من تكليفكم في إليه تحتاجون  ما لكم أكملت أو ومنافعهم، أغراضهم إلى ووصلوا الملك
 وأتممتُ ) االجتهاد وأصول القياس وقوانين الشرائع على والتوقيف والحرام الحالل تعليم

 وأن ومناسكهم، الجاهلية منار وهدم ظاهرين، آمنين ودخولها مكة بفتح (نعمتي عليكم
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 ال ألنه بذلك; نعمتي عليكم أتممت أو عريان، بالبيت يطف ولم مشرك، معكم يحج لم
  اهـ. «اإلسالم نعمة من تمأ نعمة

 أقول:

 لوقع اقتصر ولو قال، ما كلّ  عنه أنقل لم ولكني الكشاف، عن نقله ما على يقتصر لم
 السعود! وأبي والرازي  البيضاوي  على عابه فيما

***  

 عاشور: ابن

 نعمة وهي الدين، إكمال غير أخرى  مّنة النعمة تمام أن يقتضي العطف ظاهر »
 على عام عطف فهو الدين، إكمال جملتها ومن المغانم، من نالوه وما واألخوة، النصر
 خاص.

 مفاد فيكون  الدين، إكمال هو وإتمامها الدين، النعمة: من المراد يكون  أن وجّوزوا
 نعمة، الدين أن ليفيد الذات، صفات في المغايرة لمجرد العطف ويكون  واحًدا، الجملتين

 «.للنعمة إتمام إكماله وأن

*** 

 السامرائي: فاضل بيانية: لمسات
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 فقط، االكتمال مجرد وليس تحديًدا، المثلى الحالة هي والكمال النقص، نقيض التمام»
 ولد إذا اإلنسان مثال: وزيادة. تمام الكمال الكمال، يقضي ال التمام النقص. سدّ  أو

 وبالعامية شفهي كالمه )ورْجالن: ورجلين بهما ُيبصر عينان له شخص كل تاًما،
 عضو كل األعضاء، حيث من تام هو الكمال عن النظر بغض تمام، هذا وفم: أحياًنا(
 شيء هذا أحور: العينين واسع يكون  قد الكمال كمااًل؟ وليس تمام، هذا وظيفته: يؤدي
 النعمة .النقص نقيض والتمام المثلى، الحالة هي الكمال إذن التمام. غير وهذا آخر،
واْ  َوِإن) ُتحصى ال النعم ألن عليها، ُيزاد )أن( يمكن  إبراهيم (ُتْحُصوَها الَ  هللاِ  ِنْعَمتَ  َتُعد 

 الكمال. عليه ُيزاد والتمام الُمثلى، الحالة ألنه عليه ُيزاد )فال( ال الكمال أما .34
 في ال عليه، ُيزاد ال الُمثلى، الحالة وهو عليه، ُيزاد ال الدين (ِديَنُكمْ  َلُكمْ  َأْكَمْلتُ  اْلَيْومَ )

 يزاد ال والكمال تزاد، النعمة )؟(. والفروض السنن شيء كل وضح غيرها. وال ُسنة
 المثلى، الحالة هي وهذه عليه، ُيزاد ال الدين ألن (ِديَنُكمْ  َلُكمْ  َأْكَمْلتُ  اْلَيْومَ ) قال: عليه.

 التمام، إال النعمة عم يستعمل لم الكريم القرآن في ولذلك عليها، يزاد)فيزاد( النعمة أما
 النحل (ُتْسِلُمونَ  َلَعلَُّكمْ  َعَلْيُكمْ  ِنْعَمَتهُ  ُيِتم   َكَذِلكَ ) القرآن: جميع في أبًدا الكمال يستعمل لم

 ألن ،6 المائدة (َتْشُكُرونَ  َلَعلَُّكمْ  َعَلْيُكمْ  ِنْعَمَتهُ  َوِلُيِتمَّ ) .2 الفتح (َعَلْيكَ  ِنْعَمَتهُ  َوُيِتمَّ  .)81
 يتّمها حاجتك، ويسدّ  الِنَعم، من تحتاج ما يعطيك (َعَلْيكَ  ِنْعَمَتهُ  َوُيِتمَّ ) تنتهي ال النعم

 .النعمة وتمام الدين، كمال قال: لذلك لزادك. حاجتك فوق  يزيدك أن أراد ولو عليك،

 وهي وزيادة، تمام الكمال إذن عليها. )فيزاد( ُيزاد النعمة أما عليه، ُيزاد ال الدين كمال
 «.وحده هلل الكمال الكمال: تعالى هللا صفات من ولهذا عليها. يزاد وال المثلى، لةالحا
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 أقول:

 النحو، في وأخطاء تكرار فيه لهذا أحياًنا، بالعامية وهو مرتجل، شفهي كالم كالمه -
 بنفسه. التفريغ راجع أنه أعتقد وال

 النقص. نقيض والكمال أقول: النقض. نقيض التمام يقول: -

 المائدة، آية في كالمه تطبيق يمكن ال أقول: عليها. ُيزاد أن يمكن النعمة قال: -
 زيادة! فال ثم ومن (،نعمتي عليكم أتممتُ )

 لمن كاملينِ  حولينِ ) ،185 البقرة (الِعّدة ولُتكملوا) التالية: اآليات السامّرائي يذكر لم -
هم لَيحِمُلوا) ،196 البقرة (كاملة   عَشرة   تلكَ ) ،233 البقرة (الرَّضاعة ُيتمّ  أن أرادَ  ََ  أوزاَر

 .32 التوبة (نوَره ُيتمّ ) ،137 األعراف (الُحسنى ربك كلمةُ  وتّمْت ) ،25 النحل (كاملةً 

 قاله! ما للسامرائي يسّلم ال اآليات هذه يقرأ من -

 واحد. بمعنى وكُمل تمّ  اللغة: معاجم في -

 بين من )الكامل( وليس الكمال. صفات عبارة: وكذلك شائعة، عبارة هلل: الكمال -
 هللا نسّمي بأال مأمورون  ونحن هلل؟ الكمال عبارة: جاءت أين فمن الحسنى، هللا أسماء

 التمام يقال: أن يجوز هل نفسه. به وصف بما إال نصفه وال نفسه، به سّمى بما إال
 التمام؟ صفات هلل،
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 شيء كل وضح غيرها. وال ُسنة في "ال لسماع:ا نتيجة مفهومة غير عبارة كالمه في -
 والفروض"! السنن

 الُمثلى! الحالة هو المطلق الكمال بل الُمثلى، الحالة هو الكمال يكون  ال قد -

 إضافاته، يبّين ثم السابقين، أقوال أي أواًل، مصادره يبّين أن السامرائي من أتمنى -
 التلفزيونية. جالبرام من أكثر الكتابة في للتحقيق قابل وهذا

*** 

 الجزائر: في اللغة أساتذة

 أتَـّم[: .. أكَمـل»]

 األْمـَر: أكمل

 القضية باقي ُيكمل أن فيمكنهُ  ،زمنّية فواصل بينها ،ُمتقّطعة مـراحل على أنهاهُ  أي:
 صيامها وعليه رمضان، في إفطار أّيام عندهُ  فالذي وقت, غير في عنها انقطاعهِ  ِعند
 اآلية تقول لذلك ،متقّطعة فترات على ولو لقضائها، شـهًرا 11 فرصة لديه بعد، فيما

 (.الِعّدة ولُتْكملوا) 185 البقرة سورة في الكريمة

 
 األمـر: أتـمّ  أما
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 يوم في النهار عند اإلفطار مثالً  يجوز فال ينتهي، حّتى العمل ينقطع ال أنْ  يجب
ا قصيرة لفترة ولو الصيام،  سورة في الكريمة اآلية تقول لذلك الصيام. ُنْكمل ُثمّ  .. جدًّ

 الصيامَ  "أكملوا قال: إذا ألنهُ  "أكملوا" يقل: ولم (الليل إلى الصيامَ  أِتّموا ُثمّ ) 187 البقرة
 النهار، عند ُنفطر أن لنا يجوز كان أي: كاماًل, الصيام نظامُ  الختلف الليل" إلى

 الليل! إلى الصيام ُنكمل ثم .. الظهر عند مثالً  الغذاء إلى ونذهب

 أي: شعائره، من ينتهي حتى الحجّ  في اإلحرام ِمنَ  يتحّلل أن لإلنسان يجوز ال وكذلك 
 سورة من 196 اآلية تقول لذلك الحّج، ُنكمل ثمّ  الحّج, في اإلحرام من التحللّ  يجوز ال

 والعمرة". الحجّ  "أكملوا وليس: (،هلل والُعمرة لحجّ ا وأتّموا) البقرة:

 
 المفهوم هذا من  

 وأْتَمْمتُ  ديَنُكمْ  لُكم أكَمْلتُ  اليوم) 3 المائدة سورة في الكريمة اآلية روعة ُنالحظُ  هنا ومن
 فلماذا؟ (نعمتي عليُكمْ 

 )ُأِتّمت(؟ النعمة بينما )ُاْكمل( الدين

 أكمل الفترة هذه خالل فمن ،عام 23 مدى على متقّطعة, فتراتٍ  على نزل الدين ألنَّ 
 وسلم. عليهِ  هللا صلى محمد نبّينا على متقطع بشكل الكريم والقرآن الوحي بنزول الدين

 (.نعمتي عليُكم وأتممتُ ) فقال: أبدًا, تنقطع لم هللا نعمة أن والجميل )!( الُملفت ولكن 

 «.األّمة هذه على واحدة ثانية حتى وال َتنقطع, لمْ  هللا فِنْعمةُ 
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 أقول:

 بقوله ينتقض زمنية" فواصل بينها متقطعة، مراحل على أنهاه األمر: "أكمل قولهم: -
 زمنية! فواصل وال فيهما انقطاع ال فالَحْوالن ،233 البقرة (كاملين َحْولينِ ) تعالى:

 عاًما. 23 صوابه: عام 23 قولهم: -

  الالفت. صوابه: الُملفت قولهم: -

 وتأمالتهم. جهودهم على الشكر مع

 بالصواب. أعلم وهللا

*** 

     2015 نيسان 19 األحد

 

 (3)المائدة أكملُت لكم دينكم  ۞

 هل كمال الدين يعني أنه أحاط بكل الوقائع؟

 قال تعالى: 

 .3( المائدة اليوَم أكملُت لكم دينكم)

 قال لي:
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هذا الدين، وهناك وقائع كثيرة تستجد في كل يوم، وال نجد لها في الدين كيف اكتمل 
 ذكًرا؟

 قلت:

اكتمال الدين ال يكون باكتمال الوقائع، بل باكتمال المنهج. وما جاء في القرآن 
والسّنة من وقائع هو عبارة عن أمثلة تطبيقية، مذكورة على سبيل المثال، وليس على 

 سبيل الحصر، وهللا أعلم.

 ال:ق

يذكر بعض العلماء أن الدين اكتمل، فال حاجة لنا إلى أي بدعة محمودة أو غير 
 محمودة، وال إلى قياس، وال إلى استصالح!

 قلت:

 القياس واالستصالح من األدوات التي اكتمل بها الدين. لوالها لم يكتمل!

 وهللا أعلم.

*** 

 :السبت

 هـ1438جمادى اآلخرة  13



 

483 
 

 م2017آذار/ مارس  11

 

 (4)المائدة بات الطيّ  لكمُ  لَّ حِ أُ  ۞

 لم يقل:

 ُأحّلْت.

 الطّيبات: مؤنث مجازي.

 الطّيبات:

 157( األعراف وُيِحل  لهُم الطيباِت وُيحّرُم عليهُم الخبائث)

 الطّيبات:

 السلع الطيبة.

 السلع النافعة.

 Goodsباإلنكليزية: 

 Biensبالفرنسية: 

 : الطيب

 الحالل
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 الخبائث: 

 السلع المحرمة

 ةالسلع الضارّ 

 في الحديث وردت كلمة )سلعة(:

 أال إن سلعة هللا غالية أال إن سلعة هللا الجّنة

 )الترمذي وحّسنه(.

 آيات أخرى ذات صلة: 

 172( البقرة يا أّيها الذيَن آمُنوا ُكلوا ِمن طّيباِت مارزقناكم واشكروا هللِ ) -

 267( البقرة آمُنوا أنِفقوا ِمن طّيباِت ما كَسبتميا أّيها الذيَن ) -

 4( المائدة يسألونَك ماذا أِحّل لهم ُقْل أِحّل لكُم الطّيباتُ ) -

ونّزلنا عليكُم الَمّن والسلَوى. ُكلوا ِمن طّيباِت ما رزقناكم وال تطَغوا فيِه فيحّل ) -
 81( طه غضبي عليكم

 

 (4)المائدة إن هللا سريع الحساب  ۞

 سريع:
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 للتقريب لألذهان.

 فوري الحساب.

 يتم الحساب في زمن قدره صفر.

 

 (6 )المائدة حرج من عليكم ليجعل هللا يريد ما ۞
 

 ليجعل:
 أن. الم الالم:

 حرج. من عليكم يجعل أن هللا يريد ما :التقدير
  

 ِمن:
 صلة.

 حرًجا. عليكم ليجعل :التقدير
  

                           حرج: ِمن
 وتشديد. تضييق ِمن
 وأباح الماء. فقد وعند المرض، عند الوضوء، بدل التيمم اآلية، في كما لكم، أباح إذ

 (.185 البقرة )سورة والمرض السفر في الفطر
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 بعض أفرده وقد الحرج. برفع يسمى لما باًبا العلماء يخصص الفقه أصول كتب في
 ليف.بالتأ المعاصرين

  
 «.الشرع في معتبر كبير أصل هذا» :الرازي  قال
 ىُتبن الدين، أصول أعظم من وأصل الشريعة، قواعد من قاعدة هذه» :المنار في قال

 «.كثيرة   مسائلُ  عنه وتتفرع عليه
 التيسير، تجلب المشقة اتسع، األمرُ  ضاق إذا» منها: فقهية، قواعد عليه وقامت

 ُيباح الذريعة لسدّ  حرم ما للضرورة، ُيباح لذاته حرم ما المحظورات، تبيح الضرورات
 «.للحاجة

*** 
 أخرى: آيات

 .78 الحج (حَرجٍ  ِمن الّدينِ  في عليكم َجعلَ  وما)
 .185 البقرة (الُعْسرَ  بكمُ  ُيريدُ  وال الُيْسرَ  بكمُ  هللاُ  ُيريدُ )

*** 
   م12/10/2013 السبت

 
 (7 )المائدة الصدور بذات عليم هللا إن ۞

 يقل: لم
 الصدور. في بما
 

 (8)المائدة وال َيجرمنَّـكم شنآن قوم على أال تعدلوا  ۞
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 : ال يجرمنكم

 .ال يحملنكم، ال يدخلنكم في الجرم
 

 : شنآن
 .بغض، عداوة

 
 : أال تعدلوا

 .أي فيهم، أو في حقهم
 

 : 6/141 الطبري قال 
حكمكم فيهم، وســـــــــــــيرتكم بينهم، فتجوروا  عـــداوة قوم على أال تعـــدلوا فيال يحملنكم 

 . أجل ما بينكم وبينهم من العداوة ، منعليهم
 

 : 11/180 الرازي وقال 
فيهم"، لكن الجــــار أن ال تعــــدلوا حملنكم بغض قوم على أن ال تعــــدلوا. وأراد: "ال ي

 .أساؤوا إليكماعدلوا فيهم، وإن . والمجرور )فيهم( حذف للعلم
 

ه عظيم على وجوب العدل مع الكفار، الذين هم أعداء هللا، فما الظن بوجوبه وفيه تنبي
، والرازي 1/598الزمخشـــــــــــــري تفســـــــــــــير مع المؤمنين، الـــذين هم أوليـــاؤه وأحبـــاؤه؟ )

11/181) . 
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 : 2/359ابن القيم وقال 

عدلوا عليهم، مع ظهور فإذا كان هللا قد نهى عباده أن يحملهم بغضهم ألعدائه أن ال ي
، فكيف يســــــوغ لمن يدعي اإليمان أن يحمله م ومخالفتهم وتكذيبهم هلل ورســــــولهعداوته

ل يجرد ، بفيهم ، على أن ال يعدلل، تصيب وتخطئبغضه لطائفة منتسبة إلى الرسو 
 .(6/42)وانظر نظم الدرر ؟ لهم العداوة وأنواع األذى

 
 : 6/109القرطبي وقال 

ا ن غير ميل إلى أقاربكم، وحيف على أعدائكمواشـــــــهدوا بالحق، م . ودلت اآلية أيضـــــــً
وا ، وإن قتلفر الكــافر ال يمنع من العــدل عليــه، وأن الُمثلــة بهم غير جــائزةعلى أن ك

 . نساءنا وأطفالنا وغّمونا بذلك، وإليه أشار عبد هللا بن رواحة
 

 : 4/116 القاسميوقال 
 . لمحبة أحد، وال لعداوة أحد ال تتركوا العدل

 
 : 6/273 المناروقال في 

لشهادة بالقسط هي أن تكون بالعدل، بدون محاباة لمشهود له، وال مشهود عليه، ال وا"
 .لقرابته ووالئه، وال لماله وجاهه، وال لفقره ومسكنته

 
من حاباة والجور، ألي ســـــــبب أو علة ، متى وقعت فيه الموالقســـــــط هو ميزان الحقوق 

بينهم، وتقطعت ، وانتشـــــــرت المفاســـــــد وضـــــــروب العدوان العلل، زالت الثقة من الناس
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. فال يلبثون حتى يســـــلط هللا عليهم روابطهم االجتماعية، وصـــــار بأســـــهم بينهم شـــــديًدا
يزيلون ، فعباده، الذين هم أقرب إلى إقامة العدل، والشـــــــــــــهادة بالقســـــــــــــط، منهم بعض

 التي شــهدناها في األمم الحاضــرة، وشــهد ك ســنة هللا. وتلاســتقاللهم، ويذيقونهم وبالهم
 .بها تاريخ األمم الغابرة"

*** 
 2006تموز  13

 
 (8 )المائدة قوم شنآن يجرمّنكم وال ۞

 قوم شنآنُ  َيْجرمّنكم وال بالِقْسطِ  ُشهداءَ  هللِ  قّوامينَ  كوُنوا آمُنوا الذينَ  أّيها يا) تعالى: قال 
  .8 المائدة (تعملونَ  بما خبير   هللاَ  إنّ  هللاَ  واتُقوا للتقوى  أقربُ  هو اعِدُلوا تعِدُلوا أال على

 هلل: قّوامين
 هللا. ِلذات      -

 هللا. لوجه      -

 هللا. لمرضاة      -

 هللا. لثواب      -

 قائم. من مبالغة صيغة القّوام
  

 بالقسط: شهداء
 أعدائكم. على حيفٍ  وال أقاربكم، إلى ميلٍ  غير من
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 بالقسط: شهداء هلل قوامين
 (!هللِ  ُشهداءَ  بالِقْسطِ  قّوامينَ ) قال: 135 النساء سورة في

 يكون  أن هلل قائًما كان َمن فيلزم وتوّسع (، الكالم في )تفّنن   فرق  ال بأنه القول يمكن
 بالقسط. قائًما يكون  أن هلل شاهًدا كان ومن بالقسط، شاهًدا

 فرق. بوجود القول يمكن كما
 ميثاقٍ  بعد المائدة وآية وقضاٍء، حكم بعد جاءت النساء آية أن إلى عاشور ابن ذهب

 هللا(! )ميثاق
 )القسط( ارتباط يفّسر لم ولكنه و)الشهادة(، )القسط( بين والتأخير التقديم فّسر وبهذا

 )شهداء(! بـ وتارة )قوامين( بـ تارة
  

 هو:
 العدل(. )أو عدلكم أي

 (.هو) المنفصل الضمير إليه يعود الذي المصدر على دلّ  (دلوااع) الفعل:
  

 شنآن:
 بغض.

  
 تعدلوا: أال

 للعلم. ُحذف فيهم. تعدلوا أال أي:
  

 للتقوى: أقرب
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 والمعاصي. الكبائر من للتقوى  أقرب      -

 جهنم. نار هللا: عذاب من للتقوى  أقرب      -

  
 َيْجرمنكم: ال
 الجرم. في ُيدخلنكم ال      -

 َيحملنكم. ال      -

  
 األتقياء. المؤمنين على إال اليسير باألمر ليس تظلمه وال معه وتعدل شخًصا تبغض أن
 كافًرا كان إذا اإلسالم إلى منك الموقف هذا يهديه ربما ظالم غير عادالً  معه تكون  أن
 منافًقا. أو
  

 الكافرين؟! مع أو األعداء، مع يعدل ففكي المؤمنين، مع حتى يعدل يكاد ال اإلنسان
 كبير! للنفس وجهاد وتهذيب تربية إلى يحتاج هذا أن شك ال
 واالنتقام! منهم الثأر يعني وهذا بالِمثل، نعاملهم أن هو العدل أن هنا بعضهم يفّسر قد

 يكن لم وإال باطراد، اإلسالم في جائزة ليست بالِمثل والمعاملة المعنى، هو هذا ليس
 بقتالهم؟! نمثل هل بقتالنا مثلوا إذا فرق! وبينهم ابينن

  
 لنا فليس بذلك، وغّمونا وأطفالنا نساءنا قتلوا وإن جائزة، غير بهم الَمُثلة  :القرطبي قال
  إليهم. والحزن  الغمّ  إليصال قصًدا بمثله نقتلهم أن
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 ألمر التعظيم نوعين: في محصورة أنها إال كثرت وإن التكاليف أن اعلم :الرازي  قال
 وهو األول، النوع إلى إشارة (هلل قوامين كونوافقوله:) هللا. خلق على والشفقة تعالى، هللا

 من به القيام يلزمه ما كل في بالحق هلل يقوم أن هو هلل القيام ومعنى هللا، ألمر التعظيم
 خلق على الشفقة إلى إشارة (بالقسط شهداء) وقوله: الربوبية. وتعظيم العبودية إظهار

  هللا.
 سبب ألي - والجور المحاباة فيه وقعت متى الحقوق، ميزان هو القسط :المنار في قال
 بينهم، العدوان وضروب المفاسد وانتشرت الناس، من الثقة زالت - العلل من علة أو

 هللا يسلط أن يلبثون  فال شديًدا، بينهم بأسهم وصار االجتماعية، روابطهم وتقطعت
 منهم، بالقسط والشهادة العدل إقامة إلى أقرب هم الذين عباده بعض عليهم عالىت

 الحاضرة، األمم في شهدناها التي هللا سّنة وتلك وبالهم. ويذيقونهم استقاللهم، فيزيلون 
 فأنى يبصرون، وال يسمعون  ال الغافلين الجاهلين ولكن الغابرة، األمم تاريخ بها وشهد

 ويتعظون؟! يعتبرون 
*** 
  م24/2/2013 األحد

 
 (8 )المائدة َتعِدلوا أالّ  على قوم شنآنُ  َيجرمنَّـكم وال ۞

  
 َيجرمنكم: ال

 يحملنكم. ال

 ُيجرمنكم. :قراءة تقدير على يصح هذا الجرم. في ُيدخلنكم ال
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 شنآن:

 عداوة. بغض،

  

 تعدلوا: أال

 حقهم. في أو فيهم، أي

***  

 المفسرين: أقوال

 الطبري:

 فتجوروا بينهم، وسيرتكم فيهم، حكمكم في تعدلوا أال على قوم عداوة يحملنكم ال»
 (.6/141 )الطبري  «العداوة من وبينهم بينكم ما أجل من عليهم،

***  

 الرازي:

 الجار لكن فيهم"، تعدلوا ال "أن وأراد: تعدلوا. ال أن على قوم بغض يحملنكم ال»
 (.11/180 )الرازي  «إليكم أساؤوا وإن م،فيه اعدلوا للعلم. ُحذف )فيهم( والمجرور

  

 بوجوبه الظن فما هللا، أعداء هم الذين الكفار، مع العدل وجوب على عظيم تنبيه وفيه»
 والرازي  ،1/598 الزمخشري  )تفسير ؟«وأحّباؤه أولياؤه هم الذين المؤمنين، مع
11/181.) 

***  

 القيم: ابن
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 مع عليهم، يعدلوا ال أن ألعدائه بغضهم يحملهم أن عباده نهى قد هللا كان فإذا »
 أن اإليمان يّدعي لمن يسوغ فكيف ورسوله، هلل وتكذيبهم ومخالفتهم عداوتهم ظهور
 بل فيهم، يعدل ال أن على وتخطئ، تصيب الرسول، إلى منتسبة لطائفة بغضه يحمله
 (.6/42 الدرر منظ وانظر ،2/359 القيم ابن )تفسير ؟«األذى وأنواع العداوة لهم يجرد
*** 

 القرطبي: 

 أيًضا اآلية ودلت أعدائكم. على وحيف أقاربكم، إلى ميل غير من بالحق، واشهدوا »
 قتلوا وإن جائزة، غير بهم الُمثلة وأن عليه، العدل من يمنع ال الكافر كفر أن على

 (.6/910 )القرطبي «رواحة بن هللا عبد أشار وإليه بذلك، وغّمونا وأطفالنا نساءنا

*** 

 القاسمي:

 (.4/116 )القاسمي «أحد لعداوة وال أحد، لمحّبة العدل تتركوا ال»

***  

 المنار:

 عليه، مشهود وال له، لمشهود محاباة بدون  بالعدل، تكون  أن هي بالقسط والشهادة »
 ومسكنته. لفقره وال وجاهه، لماله وال ووالئه، لقرابته ال

  

 من علة أو سبب ألي والجور، المحاباة فيه وقعت متى الحقوق، ميزان هو والقسط
 وتقطعت بينهم، العدوان وضروب المفاسد وانتشرت الناس، من الثقة زالت العلل،

 يسلط حتى يلبثون  فال شديًدا. بينهم بأسهم وصار االجتماعية، روابطهم
 منهم، بالقسط، والشهادة العدل، إقامة إلى أقرب هم الذين عباده، بعض عليهم هللا
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 الحاضرة، األمم في شهدناها التي هللا سّنة وتلك وبالهم. ويذيقونهم استقاللهم، فيزيلون 
  (.6/273 )المنار «الغابرة األمم تاريخ بها وشهد

 رواحة: بن هللا عبد

 خيبر، يهود وبين بينه يخرص رواحة بن هللا عبد وسلم عليه هللا صلى هللا رسول  بعث
 فقال: القسم! في وتجاوْز  لك هذا وقالوا: نسائهم، حليّ  من حلًيا له فجمعوا

 أحيف أن على بحاملي ذلك وما إلي، هللا خلق أبغض لمن إنكم وهللا اليهود! معشر يا 
 قامت بهذا فقالوا: نأكلها، ال وإنا سحت، فإنها الرشوة من عرضتم ما فأما عليكم،

  )الموطأ(. واألرض! السماوات

***  

 م3/5/2014 السبت

 

 (9 )المائدة مغفرة   لهم الصالحات وعملوا آمنوا الذين هللاُ  وعدَ  ۞
  .9 المائدة (عظيم   وأجر   مغفرة   لهم الصالحاتِ  وَعِملوا آمُنوا الذين هللاُ  وعدَ ) 
 يقل: لم

 عظيًما. وأجًرا مغفرةً  الصالحات وعملوا آمنوا الذين هللاُ  وعدَ 
***  

 المفسرين: أقوال
 مغفرًة. لهم أن وعدهم      -

 مغفرًة. وعدهم      -
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 لهم. يغفرَ  أن وعدهم      -

 مغفرة . لهم وقال:      -

 لهم. عظيًما وأجًرا مغفرةً  الصالحات وعملوا آمنوا الذين هللا وعد      -

 مغفرة. لهم حسًنا: جزاءً  أو حسًنا، وعًدا وعدهم      -

 شديد. تكلف من فيه لما أذكره ال حيان أبو عرضه آخر وجه هناك      -

***  

 مقترحان: آخران وجهان
 مغفرة . لهم يكون  أن وعدهم      -

 النصب. بدل الرفع عاد )أّن( حذفت فلما مغفرًة، لهم أنّ  وعدهم      -

  
 آخر: موضع في

 .29 الفتح (عظيًما وأجًرا مغفرةً  منهم الصالحاتِ  وَعِملوا آمُنوا الذين هللاُ  وعدَ )
***  

 22/10/2012 اإلثنين
 

 (13 )المائدة ميثاقهم نقضهم فبما ۞
 )زائدة(. صلة ما:

 فبنقضهم.
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 (13)المائدة وال تزال تطلع على خائنٍة منهم إال قلياًل منهم  ۞

 قانون صيانة االحتمال في تفسير الشعراوي وتفسير محمد عبد الستار السيد ۞

 قال لي:

عبد الستار السيد، فوجدته ذكر أكثر من مرة قرأت بعًضا من تفسير الوزير محمد 
 قانون صيانة االحتمال، أرجو منك البيان.

 قلت:

 سبقه إليه الشيخ الشعراوي، ولم ُيحل عليه.

 وأنا لم أسمع بهذا القانون، ولعله من عند الشيخ الشعراوي!

ًنا؟ والعبارة نفسها غامضة، فما هذا االحتمال؟ وما هذه الصيانة؟ وكيف صار هذا قانو 
 وهل يجد مصدره في علم اإلحصاء، أم في علم المنطق؟ أم في غيرهما من العلوم؟ 

والشعراوي، ومعه السيد، يستعمل هذه العبارة بمعنى عدم التعميم. ولم يبين أحد منهما 
 مصدره، وال زاد الالحق على السابق شيًئا!

. لم يقل: نبذوه. أي: لم 100( البقرة أوَ كلما عاهدوا عهًدا نبذه فريق  منهمقال تعالى: )
 ينبذه الكل، بل نبذه بعضهم، فال يجوز التعميم.
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وهذا كاٍف، ال سيما في تفسير بالعامية، موجه للعوام، فال نحتاج إلى هذه العبارة التي 
 تشوش األذهان!

سورة المائدة  (وال تزال تطلع على خائنٍة منهم إال قلياًل منهمومثل ذلك قوله تعالى: )
 يعمم على الجميع، بل استثنى منهم قلة. . لم13

 هذا وهللا أعلم.

*** 

 األربعاء:

 هـ1439ذو الحجة  18

 م2018آب  29

 

 (13 )المائدة واصفح عنهم فاعف ۞
 يحبّ  هللاَ  إنّ  واصفحْ  عنهم فاعفُ  منهم قليالً  إال منهم خائنةٍ  على تّطلعُ  تزالُ  وال) 

 .13 المائدة (الُمحسنينَ 
  
 يقل: لم
 عنهم. واصفحْ  فاعفُ  -

 عنهم. واصفحْ  عنهم فاعفُ  -
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 التقدير:
 عنهم. واصفحْ 

  
 خائنة:
 .قراءة وفيها خيانة.

 ذلك. شابه ما أو خائنة، فرقة محذوف: لموصوف صفة
  

 منهم:
 إسرائيل. بني من

 السابقة(. اآلية )انظر
  

 عنهم: فاعفُ 
 والصفح! بالعفو األمر يقتضي ما منهم يوجد ال يخونوا لم الذين ألن الخائنين، عن

 التفسير(. كتب )قارنْ 
  

 والعفو: الصفح
 النفس(. من األثر )إزالة اللوم ترك والصفح: العقوبة، ترك العفو:

 هـ(:502-) الراغب قال
 «.يصفح وال االنسان يعفو وقد )...(. العفو من أبلغ وهو التثريب، ترك الصفح»

***  
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 المفسرين: أقوال
 :109 البقرة (واصفُحوا فاعُفوا)

 البغوي:
 «.اإلعراض والصفح: المحو، العفو:»

***  
 حيان: أبو
 إال الصفح بمعنى العفو يستعمل ال قوم: وقال المعنى. في متقاربان والصفح العفو»

 «.الذنب في
***  

 الشوكاني:
 بالذنب. المؤاخذة ترك العفو:»

 وقد ذنبه، عن أعرضت إذا فالن: عن صفحت ،النفس من أثره إزالة والصفح:
 «.عنه أعرضت إذا صفًحا: عنه ضربت

*** 
 المنار:

 بصفحة المذنب عن اإلعراض والصفح: )...(. الذنب على العقاب ترك العفو»
 «.والتثريب اللوم وترك العقاب، ترك فيشمل: الوجه،
***  

 عاشور: ابن
 من أبلغ وهو عليه، وتثريبه لومه عدم والصفح: )...(. المذنب عقوبة ترك العفو»

 «.الراغب عن نقل كما العفو،
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 *** 
    2015 آذار 8 األحد

 

 (15 )المائدة نور هللا من جاءكم ۞
  15 المائدة (ُمبين   وكتاب   نور   هللاِ  ِمنَ  جاءكم قد) 
 يجب كان ولكن مفهومة، ألنها اآليات، هذه لمثل يذكر شيًئا يفسرون  المفسرون  يكاد ال
 التفسير في وذكرها تفسير. بال اآليات هذه يتركون  ال بالغيون  مفسرون  هناك يكون  أن

  يفّسر! لم ما تفسير من وهو جًدا. مهم

 يجعلِ  لم وَمن) دامس! ظالم في فسيبقى النور هذا من يستفيد ال الذي أن اآلية معنى
 .40 النور (ُنورٍ  ِمن لهُ  فما ُنوًرا لهُ  هللاُ 

 نور العقل، نور غير آخر نور له فسيكون  النور هذا من يستفيد الذي أن اآلية ومعنى
  .35 النور (ُنورٍ  على ُنور  ) نوره! يقّوي  آخر

 مبين: وكتاب نور

 النور؟ هو المبين الكتاب هل

 للرسول. النور أن الظاهر

 ِمنَ  ُتخفونَ  كنُتم مّما كثيًرا لكم يبّينُ  رسوُلنا جاءُكم قد الكتابِ  أهلَ  يا) اآلية: أول انظر
  (.الكتابِ 

 حذر:

 رسله في هللا نور طمس إلى يسعون  وهم علماء، بأنهم يوصفون  ممن الحذر يجب
 وكتبه!

***  
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     م22/4/2014 الثالثاء

 

 (17 )المائدة المسيح ُيهلك أن أراد إن ۞
 أرادَ  إن شيًئا هللاِ  ِمنَ  َيملكُ  فَمن ُقلْ  مريمَ  ابنُ  المسيحُ  هو هللاَ  إنّ  قالوا الذينَ  كفرَ  لقد) 

 .17 المائدة (جميًعا األرضِ  في وَمن وأّمه مريمَ  ابنَ  المسيحَ  ُيهلكَ  أن
 فهذا وأنبيائه. رسله مع تعالى هللا تخص اللهجة وهذه عليهم، هللا بغضب تشي اآلية 

 مع ونتأدب هللا، مع نتأدب فنحن ذلك. البشر من ألحد وليس األلوهية، خصائص من
 ا.جميعً  هللا رسل

  
 إلًها؟! المسيح يكون  فكيف المسيح، إهالك على قادًرا هللا كان إذا المعنى:

  
 ؟شيًئا هللا ِمنَ  يملك َمن

 باهلل! أعوذ ظاهرها، على العبارة ليست
 التقدير:

 اآلية. في (أراد) الفعل: بداللة شيًئا؟! هللا إرادة من يملك من -

 أحد! ال هللا؟! إرادة تغيير يملك من -

*** 

     م21/11/2012 األربعاء 
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 (17المائدة )إْن أراد أن ُيهلك المسيح  ۞

لقد كفر الذين قالوا إّن هللَا هو المسيُح ابُن مريَم قْل فمن يملُك ِمَن هللا شيًئا إْن أراد )
 .17( المائدة أن ُيهلك المسيَح ابَن مريَم وأمَّه وَمن في األرِض جميًعا

 قال لي:

 كالًما قاسًيا من هللا مع ُرُسله؟أليس هذا 

 قلت:

 أنا ال أرى التدخل بين هللا وُرُسله.

 ولم أَر للمفسرين أّي تفسير لهذه النقطة.

*** 

 السبت:

 هـ1440ربيع اآلخر  14

 م2018كانون األول  22

 

 (19)المائدة فقد جاءكم بشير ونذير وهللا على كل شيء قدير  ۞



 

504 
 

 ونذير:

 داخلية.كأنها فاصلة، ولكها 

 والوقف عندها في علم التجويد أولى.

 

 (23)المائدة فإذا دخلتموه فإنكم غالبون  البابَ  ادخلوا عليهمُ  ۞

 يحتاجون إلى شيء من الجرأة والتوكل.

 

 (27 )المائدة وهابيل قابيل ۞

 اآلخر ِمنَ  ُيتقّبلْ  ولم أحِدهما ِمن فُتقّبلَ  ُقرباًنا َقّربا إذْ  بالحقّ  آدمَ  ابَني نبأ عليهم واتلُ )
 بباسطٍ  أنا ما لتقتَلني يَدكَ  إليّ  َبسطتَ  لئن الُمّتقيَن. ِمنَ  هللاُ  َيتقّبلُ  إّنما قالَ  ألقتلّنكَ  قالَ 

 فتكونَ  وإثمكَ  بإثمي َتبوءَ  أنْ  أريدُ  إّني العاَلميَن. ربَّ  هللاَ  أخافُ  إّني ألقتَلكَ  إليكَ  يِديَ 
 ِمنَ  فأصبح فقتله أخيه قتلَ  نفُسه له فطّوعْت  يَن.الظالم جزاءُ  وذلكَ  الّنار أصحابِ  ِمن

 ويلتا يا قال أخيه سوأةَ  ُيواري  كيفَ  ِلُيرَيهُ  األرض في يبحثُ  ُغراًبا هللاُ  فبعث الخاسريَن.
 ذلكَ  أجلِ  ِمن الّنادميَن. ِمنَ  فأصبح أخي سوأةَ  فأواريَ  الغرابِ  هذا مثلَ  أكونَ  أنْ  أعَجزتُ 

 َقتلَ  فكأّنما األرضِ  في فسادٍ  أو نفسٍ  بغير نفًسا قتل َمن هأنّ  إسرائيلَ  بني على كتْبنا
 .32-27 المائدة (جميًعا الّناَس  أحيى فكأّنما أحياها وَمن جميًعا الّناس
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 أحمد: قال

 هابيل؟ منهما وأيّ  قابيل؟ منهما أيّ 

 محمود: قال

 ذلك. يبّين لم تعالى هللا وأن سيما ال يهمّ  ال

 أحمد: قال

 باالسم؟ هللا يذكرهما لم لماذا

 محمود: قال

 وميكائيل، جبريل، مثل: القبيل، هذا من أسماء ذكر وأنه سيما ال هللا، يعلمها لحكمة
 وإسرائيل. وإسماعيل،

 القاتل َمن الفتن في نعرف ال كما هابيل، من قابيل نعرف ال أننا الحكمة تكون  وقد
 َمن؟ قتل َمن القتيل! وَمن

 أحمد: قال

 فّسرون؟الم قال ماذا

 محمود: قال

 فيهما. أيًضا مختلفون  المفّسرين أن يبدو
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 القاتل. هو قابيل أن يجزم وبعضهم

 أحمد: قال

 ُيقبل؟ لم قربانه أن من مستمد قابيل اسم هل

 محمود: قال

 احتمال.

 أحمد: قال

 أخاه؟ قتل ألنه الهَبل، من مستمد هو هل هابيل واسم

 محمود: قال

 أخاه! يدفن كيف عّلمه الذي هو الُغراب وأن سيما ال محتمل،

 قاتله اعتبار من وهابيل القبول، على اعتراضه من مأخوًذا قابيل يكون  أن ويحتمل
 مهبواًل!

 أحمد: قال

 للقصة؟ المستعارة األسماء من االسمان هذان هل

 محمود: قال

 (.بالحق) تعالى: قوله معنى هذا ولعلّ  حقيقية! القصة لكن ممكن،
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 أحمد: قال

 ؟لتقتلني يدكَ  إليّ  بسطتَ  معنى: ما

 محمود: قال

 مددَت.

 أحمد: قال

 له؟ ذنبَ  وال أخاه قتل لماذا

 محمود: قال

 األرض! وجه على ظهرْت  جريمة أول الحسد قالوا: والحسد! الغيرة

 أحمد: قال

 البشر؟ في القتل سنّ  من أول هو هذا هل

 محمود: قال

 البشر! أبو وأدمُ  آدم، ابنُ  وأنه سيما ال المفّسرون، قال هكذا

 نصيب! إثمه من له كان إال أحًدا، أحد   بعده َقتل فما

 بالسين. ال بالثاء، إثمه:

 أحمد: قال
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 هللا؟ يخاف ال اآلخر أن ،هللا أخاف إني قوله: من أفهم، هل

 محمود: قال

 في جاء فقد أخيه بخالف حسابه، في اآلخر اليوم ُيدخل وال هللا، يخاف ال القاتل نعم
 العالمين! ربّ  هللا يخاف وأّنه المتقين، من أّنه القرآن

 أحمد: قال

 ألخيه؟ استفزاز فيه (المتقينَ  ِمنَ  هللاُ  َيقبلُ  إّنما) قوله: هل

 محمود: قال

 المتقين! ِمنَ  يكون  ألن أخيه دعوة وهو آخَر، احتماالً  يحتمل

 أحمد: قال

 ضعف! عن أخاه يقتل لم ربما

 محمود: قال

 األقوى! هو أنه المفّسرون  ذكر العكس، على

 كأخيه! النار إلى مصيره لكان كذلك كان فلو أخيه، قتل على حريًصا يكن ولم

 أحمد: قال

 وإثمك؟ بإثمي تبوء معنى: ما
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 محمود: قال

 فسيغفر أنا أما إليك! عّني اإلثم هللاُ  وسينقل القتل، إثمَ  ستتحملُ  أنك المعنى يكون  قد
 شاء. إن لي، هللاُ 

 وسلم: عليه هللا صلى هللا رسول قال

 حسنات في فُيزاد الظالم، حسنات ِمن فُيؤخذ القيامة، يومَ  والمظلوم بالظالم ُيؤتى
 ُأخذ حسنات له يكن لم فإن ،النِّصف( من ال اإلنصاف )من صفينت حتى المظلوم،

 مسلم(. )صحيح عليه فُتطرح المظلوم سيئات من

 أحمد: قال

 واحد كلّ  السلطة. حبّ  إلى الميلُ  ولديهم االقتصاص، إلى الميلُ  لديهم اليوم الناس
 وظهور! ونفوذ ومال سلطة صاحب يكون  أن يحبّ 

 محمود: قال

 قاتاًل! يكون  لن بأنه طمأنه العكس، بل اآلخر، يهدده ولم بالقتل، هدده

 أحمد: قال

 القصة؟ من نستفيد ماذا

 محمود: قال

 األرض! وجه على أحد   بقي لما الدنيا في القتل ُيِحبّ  منهما كالً  أن لو

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=5&ayano=27#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=5&ayano=27#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=5&ayano=27#docu
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 أحمد: قال

 أيًضا؟ نستفيد وماذا

 محمود: قال

 متسامح! واآلخر متطّرف، أحدهما

 النتيجة؟ ستكون  ماذا منهما، واحدٍ  ِمن السماحة تكن لم إذا

 أحمد: قال

 السماحة؟ صاحب كان الذي َمن

 محمود: قال

 العالمين! ربّ  هللاَ  يخافُ  الذي

 أحمد: قال

 لنا؟ شرع هي هل ،قبلنا من شرع في تدخل القصة هذه

 محمود: قال

 ُيخالفها. ما شرعنا في َيِردْ  لم ألنه نعم،

 الفتن! من وهرُبا للدماء، حقًنا نفسه، عن الدفاع في حّقه عن تنازل قد يكون  أن ويحتمل

 أحمد: قال
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 اإلسرائيليات من الكثير فيها وجدتُ  كثيرة، تفاسير إلى الرجوع عن محمود يا أغنيتني لقد
 واإلمالل! والتطويل والغموض والتشويش

 فيك! هللا بارك

*** 

 2015 نيسان 17 الجمعة

 

 (31)المائدة فأواري سوأة أخي  ۞

فبعث هللُا ُغراًبا يبحُث في األرض ِلُيرَيه كيف ُيواري سوأَة أخيه قال ياويلتا أعَجزُت )
 .31( سورة المائدة أْن أكون مثَل هذا الغراِب فأوارَي سوأَة أخي

 يبحث في األرض:

 يفتش ويحفر.

 ومنه: البحث العلمي.

 األلوسي:قال 

 األصل: التفتيش عن الشيء مطلًقا، أو في التراب، والمراد به هنا الحفر.البحث في 

 يواري:
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 يستر.

 سوأة:

 عورة. -
 جيفة. الجيفة كلها. -

 أواري سوأة أخي:

 تفيد الغرض من دفن الميت.

 فالكفن ال يكفي.

 يا ويلتا:

 يا ويلتاه.

 : يا ويلتي.وفي قراءة

 كلمة تحسر وندم.

 الويل: الهالك.

 للنداء.يا: 

 قال الحسن البصري: احضري فهذا أوانك!

 :حيان أبوقال 
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أصل النداء أن يكون لمن يعقل، ثم قد ينادى ما ال يعقل على سبيل المجاز، كقولهم: 
 .يا عجًبا، ويا حسرة، والمراد بذلك التعجب

*** 

 السبت:

 هـ1440ربيع اآلخر  14

  م2018كانون األول  22

 

 (32)المائدة في األرض  نفس أو فسادٍ ا بغير ن قتل نفسً مَ  ۞

 

في األرض فكأنما قتل الناس جميًعا ومن أحياها  أو فسادٍ  ا بغير نفسٍ ن قتل نفسً مَ )
 .32( المائدة افكأنما أحيا الناس جميعً 

 القتل يجّر القتل!

 

 (33 )المائدة الدنيا في خزي  لهم ۞

  .33 المائدة (عظيم   عذاب   اآلخرةِ  في ولهم الدنيا في خزي   لهم ذلكَ ) 
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 ذلك:

 الِحرابة(. )جزاء الجزاء ذلك

  اآلية. راِجع

 ِخزي:

  ِذّلة.

 يقل: لم

 اآلخرة. في عظيم عذاب ولهم الدنيا في خزي  لهم ذلك      -

 عظيم. عذاب اآلخرة في ولهم خزي  الدنيا في لهم ذلك      -

 واآلخرة. الدنيا في خزي  لهم ذلك      -

 اآلخرة. في عظيم وعذاب الدنيا في خزي  لهم ذلك      -

 اآلخرة. في عظيم عذاب ولهم الدنيا في لهم خزي  ذلك      -

 :القرطبي قال 

 كانت وإنما ضررها، وعظم المحاربة لشناعة (الدنيا في خزي   لهم ) تعالى: قوله»
 مكاسبال أكثر ألن الناس، على الكسب سبيل سدّ  فيها ألن الضرر عظيمة المحاربة
 وآخرونَ ) وجل: عز قال كما األرض، في الضرب وعمادها وركنها التجارات، وأعظمها

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1185&idto=1185&bk_no=48&ID=607#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1185&idto=1185&bk_no=48&ID=607#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1185&idto=1185&bk_no=48&ID=607#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1185&idto=1185&bk_no=48&ID=607#docu
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 عن الناس انقطع الطريق أخيف إذاف (.هللاِ  فضلِ  ِمن يبتغونَ  األرضِ  في يضربونَ 
 فشرعَ  أكسابهم، وانقطعت عليهم، التجارة باب فانسدّ  البيوت، لزوم إلى واحتاجوا السفر،

 سوء عن لهم ردًعا الدنيا في الخزي  وذلك المغلظة، الحدود الطريق قطاع على هللا
 بالعذاب فيها ووعدَ  منهم، أرادها لمن لعباده أباحها التي التجارة لباب وفتًحا فعلهم،
 «.اآلخرة في العظيم

***  

 أخرى: آيات

 .41 البقرة (عظيم   عذاب   اآلخرةِ  في ولهم ِخزي   الدنيا في لهم)      -

 .114 المائدة (عظيم   عذاب   اآلخرةِ  في ولهم ِخزي   الدنيا في لهم)      -

*** 

     م18/5/2014 األحد

 (35)المائدة اتقوا هللا وابتغوا إليه الوسيلة  ۞

 بكم إليه.ابحثوا عن كل وسيلة تقرّ 

 والوسيلة درجة في الجنة، ورد ذكرها في السنة النبوية.

 

 (38 )المائدة أيديهما فاقطعوا ۞

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1185&idto=1185&bk_no=48&ID=607#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1185&idto=1185&bk_no=48&ID=607#docu
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  .38 المائدة (أيدَيهما فاقطعوا والسارقةُ  والسارقُ )

 يقل: لم

 يديهما.

 .4 التحريم (قلوُبكما َصغْت  فقد هللاِ  إلى تتوبا إن)

 يديهما. فاقطعوا اللغة: في يجوز :القرطبي قال

 شخصين بهما ُيرد لم والسارقة السارق  ألن وجًها، لكان أيديهم" "فاقطعوا قال: ولو
 ُيحصى. ال ما يعّمان جنس اسما هما وإنما خاصة،

 أقول:

 من لكانت القرآن في هكذا جاءت فلو تزّيد، فيه أيديهم"، "فاقطعوا :القرطبي قول
 إشكاالته!

 سارقة. أو سارق  كل يد واليد يد، جمع (:أيديهما) قوله:

 والسارقة. السارق  من كالً  يعني )هما( المتصل: الضمير (:أيديهما) قوله:

***  

 :المنار في قال
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 إلى المثنى إضافة يستثقلون  العرب فصحاء ألن )يديهما( يقل: ولم اليد، جمع إنما»
 صغْت  فقد هللاِ  إلى تتوبا إن) تعالى: قوله ومثُله تثنيتين، بين الجمع أي التثنية، ضمير
  «.(قلوُبكما

  

 فاقطعوا:

 مقدر. شرط جواب في واقعة الفاء

 أيديهما. فاقطعوا سرقا إذا :التقدير

***  

 السرقة: حدّ 

 حدده ما وهو الناس، عند قيمة له مسروق  في بل تافه، شيء في السارق  يد تقطع ال
 السرقة. في القطع يوجب الذي بالنصاب الفقهاء

***  

 والضعيف: الشريف

 فيهمُ  َسرق  إذا كانوا أنهم مقبَلك الذين أهلكَ  إنما وسلم: عليه هللا صلى هللا رسول قال
 بنت فاطمة أن لو هللا! وايمُ  الحّد! عليه أقاموا الضعيفُ  فيهمُ  َسرق  وإذا تركوه، الشريفُ 

 عليه(. )متفق يَدها! لقطعتُ  َسرقْت  محمد

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=65&surano=5&ayano=38#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=65&surano=5&ayano=38#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=65&surano=5&ayano=38#docu
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 الحديث! هذا من اليوم حّكامنا فليتعلم أال

 ذلك. غير أو زوجته أو حاكم لبنت اإلسالم في محاباة ال

 دولة! أو فرد من اليوم، أحد يفعلها يكاد ال قوة، إلى تحتاج القوي  على الحدّ  إقامة

 أنفسهم، المشايخ هذا في يقع وقد يخجلون، وال الضعفاء على يستقوون  اليوم منا كثير
 ارتكب ولو خرسوا حزب أو جماعة أو مال رجل أو بأمير مدعوًما قوًيا رجالً  رأوا فإذا
 صغيًرا! خطأ ارتكب ولو عليه انقّضوا نظرهم، في اطًئا،و  حيًطا رأوا وإذا خطأ! مئة
 والدناءة! الِخّسة إنها

***  

 السارقة: على السارق  قّدم

 (جلدةٍ  مائةَ  منهما واحدٍ  كلَّ  فاجِلدوا والزاني الزانيةُ ) الزاني: على الزانية قّدم الزنا وفي
 .2 النور

***  

       م19/5/2014 اإلثنين

 

 (41 )المائدة مواضِعه بعدِ  ِمن الَكِلمَ  ُيحّرفون  ۞
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 اآلية: أهمية

 العلمية. األمانة في

  

 يقل: لم

 مواضعه. بعض من

***  

 المفسرين: أقوال

 مواضعه. وضعه بعد من      -

 مواضعه. هللا وضعه أن بعد من      -

 المعنى. أو اللفظ حيث من      -

  

 آخر: موضع في

 .13 والمائدة 46 النساء (َمواضِعه عن الَكِلمَ  ُيحّرفونَ )

 *** 

           م7/5/2014 األربعاء

 

 (42 )المائدة للّسحت أكَّالونَ  ۞

 السحت:
 االستئصال. الهالك، أصله: اللغة في

 واحد. بمعنى وسحت: أسحت
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 .61 طه (بعذابٍ  فُيسحتكم َكِذًبا هللاِ  على تفَتروا ال)
 البركة، ويسحت والمروءة، والدين الطاعات يسحت ألنه الحرام، المال الحرام، السحت:

 ممحوق. مسحوت فهو
 .276 البقرة (الربا هللاُ  َيمحقُ )

 الرشوة. الرشا، السحت:
 السلطان، عند جاه له يكون  بأن بجاهه، المرء يأكل أن السحت من خويزمنداد: ابن قال

 الشفاعة(. على المأخوذ )المال يأخذها برشوة إال له يقضيها فال حاجة، إنسان فيسأله
 الجوع. شدة الجوع، كَلب والسحت:

 جائًعا! إال ُيلفى ال أكوالً  كان إذا المعدة: مسحوت فالن
 البطن. واسع رغيب،

 الطعام! إلى الشَره من المعدة بمسحوت ما الرشوة إلى الشَره من بالمسترشي كأن
 ارتكب الرشوة أخذ ومن اآلية. في إليها مشارال وهي الحكام، رشوة السحت أعظم ومن

 قال هللا. أنزل ما بغير وحكم (للسحتِ  أّكالونَ  للَكِذبِ  سّماعونَ  اآلية: أول )انظر الكذب
 .44 المائدة (الكافرونَ  همُ  فأولئكَ  هللاُ  أنزلَ  بما َيحكمْ  لم وَمن) تعالى:

  
 :المنار في قال

 الرشوة من للسحت أّكالين كّذابين التنزيل عصر في ورؤساؤهم اليهود أحبار كان »
 صارت وقد وانحطاطها، فسادها عهد في األمم سائر كدأب الخسائس، من وغيرها
  .سلفهم من كان بما يعيبونهم الذين من كثير حال من أحسن اآلن حالهم

  
 أجدادك أحد إلى ينسبها بنقيصة أحدهم يعيبك أن أنفسهم عن البشر غفلة عجائب ومن
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 وهو ضّدها، هي التي بالمحمدة متصف أو عنها، عارٍ  بأنك منه علم على رين،الغاب
 أحبارهم من المسلمون  يعّدهم ممن كثيًرا فإن بها! يعيبك التي جّدك بنقيصة متصف
 ويقبلون  كثيًرا، يكذبون  والسياسيين الشرعيين حكامهم من وكثيًرا فيهم، الدين ورؤساء
 زوًرا لهم ليشهدوا العلم؛ طلبة من الرشوة أخذون ي إنهم حتى السحت، ويأكلون  الكذب،

 يمنحهم كما العالمية"، "شهادة يسمونه ما ويعطونهم األعالم، العلماء من صاروا بأنهم
  العلمية! الرتب حكامهم

 عليه فعرض رضا(، لرشيد )الكالم اإلمام شيخنا على مرة األزهر طلبة بعض تجرأ وقد
 لالمتحان مستعد غير بأنه لعلمه العالمية؛ شهادة نامتحا في ليساعده جنيًها؛ ثالثين

 وقال: موجًعا، ضرًبا ضربه أن االنفعال من نفسه األستاذ يملك فلم للشهادة، أهل وال
 بهذه بجهلك، دينهم عليهم لتفسد بك المسلمين أغش أن السن هذه في مني أتطلب

 حتى عمري، في دنسأت لم الذي وأنا نظرك، في العظيمة نظري، في الحقيرة الجنيهات
 من لكنتُ  هذا في يتساهل ممن كنتُ  ولو الموت؟! من أنقذتهم ممن الهدية بقبول وال

   «.مؤداه  هذا ما أو ثروة. الناس أوسع

 قوله يؤيده قد لكن المنار، كالم من األولى الجملة على القراء بعض يعترض قد :أقول
 (العالمينَ  على فّضلُتكم وأّني عليكم عمتُ أن التي ِنعمتيَ  اذكُروا إسرائيلَ  َبني يا) تعالى:

 .122 البقرة

 *** 

  م25/9/2013األربعاء
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 (45 )المائدة صاصقِ  والجروحَ  ۞

 واحد. بمعنى والُمقاّصة الِقصاص

 الديون. في الُمقاّصة منها:

 

 (48المائدة )لكّل جعلنا منكم ِشرعًة ومنهاًجا  ۞

 لم يقل:

 ومنهاًجا.لكل منكم جعلنا ِشرعًة  -

 جعلنا لكل منكم ِشرعًة ومنهاًجا. -

 لكٍل جعلنا ِشرعًة ومنهاًجا. -

 تجاهل هذا جميع المفسرين!

 كان األولى طرحه ولو لم يعلم أحد  جوابه!

 حاول أبو حيان واأللوسي تفسيره، ولكن ما قااله ونقاله ليس بشيء!

 وهللا أعلم.

*** 

 م1/11/2012الخميس 
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 (48)المائدة لكّل جعلنا منكم ِشرعًة ومنهاًجا  ۞

 تفسير جديد مقترح

 48سورة المائدة 

 لم يقل:

 لكّل منكم جعلنا ِشرعًة ومنهاًجا. -

 جعلنا لكّل منكم ِشرعًة ومنهاًجا. -

 لكّل جعلنا ِشرعًة ومنهاًجا. -

*** 

 طريقة لتفسير اآلية:

 )لكّل( = لكّل منكم.

 )لكّل(.)منكم( ال عالقة لها بـ 

 معنى اآلية:

 لكّل جعلنا شرعة ومنهاًجا مستمّدين منهم، أي: مناسبين لهم، أو لكّل منهم.

 لكّل جعلنا شرعًة منهم ومنهاًجا.
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 (:منكم)

 فيها التفات، من الغائب إلى المخاطب.

 المخاَطب: المسلمون وغيرهم.

 األصل: منهم.

مرتين، فحذف األولى ألنها ( منكملو قيل: لكل منكم جعلنا منكم شرعة، لتكررت )
.)  قابلة للحذف: يمكن أن تقول: )لكلٍّ منكم( أو )لكلٍّ

هذا التفسير خطر في بالي، فإن كان صحيًحا فالحمد هلل، وإال كان خطوة على 
 الطريق الصحيح، وهللا أعلم.

*** 

 الثالثاء:

 هـ1440ربيع اآلخر  03

 م2018كانون األول  11

 

 (52)المنائدة  تصيبنا دائرةيقولون نخشى أن  ۞
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 قال تعالى:
( المائدة نا دائرة  نخشــى أن تصــيبَ  يقولونَ  فيهم يســارعونَ  في قلوبهم مرض   فترى الذينَ )

52. 
 

 مرض: 
 نفاق، شك. 

 
 يسارعون فيهم: 

أي في مودة اليهود والنصــــــــــــــارى ومواالتهم ومعاونتهم، ألنهم كانوا أهل ثروة، وكانوا 
 يعينونهم على مهماتهم، ويقرضونهم 

 (.12/16، والرازي 6/278)تفسير الطبري 
 

 دائرة: 
الدائرة من دوائر الدهر كالدولة، وهي التي تدور من قوم إلى قوم، أو إن الدائرة هي 
التي ُتخشـــــى، كالهزيمة والحوادث المخوفة، فالدوائر تدور، والدول تدول. قال الزجاج: 
أي نخشــــــــــى أن ال يتم األمر لمحمد، فيدور األمر كما كان قبل ذلك، أو نخشــــــــــى أن 

ب، فال يميروننـــا، أي ال يقـــدمون إلينـــا الميرة، أي يـــدور الـــدهر علينـــا بقحط أو جـــد
الطعام، وال يقرضـــــــــــوننا المال، أو بعبارة أخرى قديمة حديثة: نخشـــــــــــى الحصـــــــــــار أو 

 المقاطعة.
 

 : 6/278 الطبري قال 
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ون هؤالء قوم من المنافقين، كانوا ينصـــحون اليهود أو النصـــارى أو المشـــركين، ويغشـــّ 
دائرة لليهود أو للنصـــــارى أو للمشـــــركين، على المســـــلمين، ويقولون: نخشـــــى أن تكون 

 المسلمين. 
 

 : 6/232ابن عاشور وقال 
د فزع المســــــلمون، فقال رجل: إني ذاهب إلى اليهودي فالن، آوي لما وقعت هزيمة أحُ 

ر معه، د معه. وقال آخر: إني ذاهب إلى النصــــراني فالن، أوي إليه وأتنصــــّ إليه وأتهوّ 
ر الحال، وغلب إطالقها ار"، إذا عكس ســـــــيره، فالدائرة تغيّ فنزلت اآلية. والدائرة من "د

 ُص ويتربّ ر الحال من خير إلى شر. ودوائر الدهر: ُنوبه وُدوله. قال تعالى: )على تغيّ 
 ل حالكم من نصر إلى هزيمة.، أي تبدّ 98( التوبة الدوائرَ  بكمُ 

 
أن هـذا هو الـذي جعـل كثيًرا من الوزراء في بعض الـدول،  6/431 المنـاروذكر في 

يتخذ كل منهم يًدا عند دولة قوية، يلجأ إليها إذا أصـــــــابته دائرة، حتى تغلغل نفوذ هذه 
الــدول القويــة في الــدولــة، وهو الــذي حمـــل بعض المنـــافقين على نهـــب مــال األمــة، 

 الدائرة على دولتهم. وإيداعه في مصارف أوربا، ألجل التمتع به إذا دارت
*** 

 2013نيسان  24
 

 (53 )المائدة أيمانهم َجهد باهلل أقسموا ۞
  
 يقل: لم
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 أقسامهم. جهد باهلل أقسموا -

 قَسم. جمع أقسام:   
 أيمانهم. جهد باهلل حلفوا -

  
 التالية: المواضع في العبارة هذه وردت
 .53 المائدة سورة
 .109 األنعام سورة
 .38 النحل سورة
 .53 النور سورة
 .42 فاطر سورة
***  
 العبارة: معنى
 يتجزأ. ال كل   أنه على يؤخذ لغوي، تركيب أنها عليها يغلب العبارة

 اإلمكان: قدر تحليلها يمكن لكن
 يمين. جمع األيمان:
 القَسم. هو واليمين:

***  
 أيمانهم: جهدَ 

 جهدوا! حتى القَسم في واجتهدوا أقسموا
 القَسم! وشّدة القَسم كثرة تفيد العبارة
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 بالشّدة. وتوكيد بالكثرة توكيد
 ومغّلظة. كثيرة أقساًما باهلل أقسموا التقدير: كأن

 جهيدة. )أيماًنا( أقساًما باهلل أقسموا
***  

 القَسم:
 أقسام. جمعه:
 َأيمان. جمعه اليمين:

 أقسم. يميًنا: حلف
***  

 إعراب:
 جهد:

 صافي(. لمحمود )الجدول صفته أو نوعه لبيان ر،المصد عن نائب مطلق مفعول -

  حال. -

 األول. الوجه إلى أميل أنا
*** 
 المفسرين: أقوال

 البغوي:
 «.األيمان بأغلظ حلفوا أي:»

***  
 كثير: ابن
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 «.األيمان وغّلظوا الحلف في اجتهدوا أي:»
***  

 القرطبي:
 «.األيمان في واجتهدوا حلفوا »

***  
 حيان: أبو
 منهم باجتهاد المقسمون  هم أهؤالء والمعنى: مؤكد; مصدر أنه على (جهد) انتصاب»

 أيمانهم. في أكذبهم ما اليهود مواالتهم من اآلن ظهر ثم معكم؟ أنهم األيمان في
 «.جهدك فعلته في: جوزوا كما ،الحال على ينتصب أن ويجوز
***  

 الشوكاني:
 باهلل أقسموا أي: ؛الحال على أو المصدر على منصوب وهو أغلظها، األيمان: جهد »

  .«جاهدين
***  

 المنار:
  «.توكيدها في مجتهدين األيمان، أغلظ باهلل أقسموا»

***  
 عاشور: ابن

 وأغلظها. أقواها الجيم بفتح األيمان جهد»
 الفعل أشدّ  على أطلق ثم كمنع. وفعله الطاقة، ومنتهى والمشقة التعب الجهد وحقيقة
 استعمل ثم كالمهم، في ذلك وشاع المالزمة، من والمشقة الشّدة بين ِلما قوته ونهاية
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 بالتوكيد وذلك قَسم، أقوى  أقسموا أي وأغلظها، األيمان أوكد معنى في اآلية في
 عرًفا. اليمين به يغّلظ مما ذلك ونحو التكريرو 

 القرآن. قبل يماف المعنى هذا على الجهد إطالق أر ولم
 نوع من صار )األيمان( إلى بإضافته ألنه المطلقة المفعولية على (جهد) وانتصب
 للنوع. مبّيًنا مطلًقا مفعوالً  فكان اليمين،

 باهلل أقسموا التقدير: وجعل فعله، من بدالً  مصدًرا جعله النور سورة في الكشاف وفي
 قّدم عنه عوًضا المطلق المفعول وجعل الفعل، حذف فلما جهًدا، أيمانهم يجهدون 
  «.إليه وأضيف به، المفعول على المطلق المفعول

*** 

 الشنقيطي:
 «.األيمان وغّلظوا الحلف، في اجتهدوا أي:»

***  
   2015 أيار 27 األربعاء

 
 ( 53)المائدة  أقسموا باهلل جهد أيمانهم ۞

 هذا هو تفسير الشعراوي  ۞
 قال:

لم يقل أحدهم: وحياة أمي وأبي، وإنما أقسموا باهلل، وليس هناك قَسم أبلغ من هذا » 
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  القسم!
 «.لذلك يقول النبي صلى هللا عليه وسلم: من كان حالًفا فليحلْف باهلل أو ليصمْت 

*** 
 تعليق:

اًل! لم يقل أحدهم: وحياة أمي وأبي" يفهم منه أنهم لو قالوا ذلك لكان مقبو قوله: " -
 وليس األمر كذلك!

ن القَسم منه بليغ وأبلغ، وأن: ليس هناك قسم أبلغ من هذا القسم" يفهم منه أقوله: " -
 وحياة أمي وأبي": قَسم بليغ!"

 الحديث الذي ذكره صحيح )متفق عليه( يتعارض مع ما قاله سابًقا. -
العربية! أين  ذكروا في تفسير الشعراوي أن نقطة القوة فيه هي التمكن من اللغة -

 هذا التمكن؟! قد يكون من باب المحفوظات! وهللا أعلم.
لعل السبب في هذا التعارض والتناقض هو ارتجال التفسير، ال مرحًبا باالرتجال  -

 إذا كان على هذه الشاكلة، ال سيما إذا كان في تفسير كالم هللا!
كل ما يقال لهم، ال سيما مثل هذا االرتجال قد ينطلي على العاّمة، الذين يصّدقون  -

 ممن يظهر في الفضائيات ووسائل اإلعالم!

*** 
  2015أيلول  14اإلثنين 
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 (55 )المائدة راكعون  وهم الزكاة ويؤتون  ۞

 (راكعونَ  وهم الزكاةَ  وُيؤتونَ  الصالةَ  ُيقيمونَ  الذينَ  آمُنوا والذين ورسولهُ  هللاُ  ولّيكمُ  إّنما)
  .55 المائدة

 المفسرين: عند قوالن فيها

 الصالة. في راكعون  -

  الفقراء. على متكّبرين غير هلل، ممتثلون  خاضعون  -

 المفسرون! أبداها حّجة كل على موافقتي هذا يعني وال الثاني، القول إلى أميل وأنا

 عاطفة! يقول: أن حيان أبي من وأستغرب حالية. الواو فإن القولين، كال وعلى

***  

 مفسرين:ال أقوال

 الطبري:

 أهل فإن  (راكعون  وهم الزكاة ويؤتون  الصالة يقيمون  الذين آمنوا والذين) قوله: أما»
 به. المعني في اختلفوا التأويل

 طالب. أبي بن علي به ُعني بعضهم: فقال

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=5&ayano=55#docu


 

533 
 

  «.المؤمنين جميع به ُعني بعضهم: وقال

***  

 البغوي:

 هللا رضي عباس ابن قاله والنهار، بالليل التطوع صالة  (راكعون  وهم) بقوله: أراد»
   عنهما.

 وهم الزكاة ويؤتون  الصالة يقيمون  الذين آمنوا والذين) قوله:  السّدي: وقال
 في راكع وهو سائل، به مرّ  عنه، هللا رضي طالب أبي بن علي به أراد (،راكعون 

 «.خاتمه فأعطاه المسجد،

***  

 الرازي:

 أبي بن علي هو وذلك الركوع، في الزكاة أّدى بمن مختصة اآلية بأن استداللهم أما»
 وجوه: من ضعيف أيًضا هذا فنقول: طالب،

 أنه فلو (،الزكاة وآتوا) تعالى: قوله بدليل للمندوب، ال للواجب اسم الزكاة أن :األول 
 أول عن الواجب الزكاة أداء أّخر قد لكان الركوع في كونه حال في الواجبة الزكاة أدى

 عليه علي إلى إسناده يجوز ال وأنه معصية، العلماء أكثر عند وذلك الوجوب، أوقات
 (الزكاة وآتوا) قوله: أن ابّين لما األصل خالف النافلة الصدقة على الزكاة وحمل السالم،
 واجب. فهو زكاة كان ما كل أن على يدل ظاهره
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 ما حال هللا بذكر القلب مستغرق  يكون  أن السالم عليه بعلي الالئق أن هو :الثاني
 ولفهمه. الغير كالم الستماع يتفرغ ال فإنه كذلك كان من أن والظاهر الصالة، في يكون 
 خلق في ويتفكرون  جنوبهم وعلى وقعوًدا قياًما هللا يذكرون  الذين) تعالى: قال ولهذا

 يتفرغ كيف الفكر في مستغرًقا قلبه كان ومن 191 عمران آل (واألرض السماوات
 الغير؟ كالم الستماع

 السالم عليه علي بحال والالئق كثير، عمل للفقير الصالة في الخاتم دفع أن :الثالث
 ذلك. يفعل ال أن

 ولذلك فيه; الزكاة تجب مال له يكن ولم فقيًرا، كان السالم عليه أنه المشهور :الرابع
 إال يمكن ال وذلك (،أتى هل) سورة فيه نزل أقراص ثالثة أعطى لما إنه يقولون: فإنهم

 العظيم المدح يستحق أن يمتنع الزكاة فيه تجب مال له كان من فأما فقيًرا، كان إذا
 الزكاة فيه تجب مال له يكن لم وإذا أقراص، ثالثة إعطاء على السورة تلك في المذكور

  عليه. (راكعون  وهم الزكاة ويؤتون ) قوله: حمل امتنع

 االستدالل يتم ال لكنه طالب، أبي بن علي هو اآلية بهذه المراد أن هب :الخامس الوجه
 الكالم سبق وقد والمحب، الناصر ال المتصرف، هو بالولي المراد أن تم إذا إال باآلية

 «.فيه

 أقول:

 أوافقه ال كنت وإن الركوع، أثناء الزكاة إعطاء ليس اآلية معنى أن على الرازي  مع أتفق
  المتكّلفة. حججه على
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***  

 كثير: ابن

 قوله: من الحال موضع في الجملة هذه أن بعضهم توهم فقد (راكعون  وهم) قوله: أما» 
 حال في الزكاة دفع لكان كذلك هذا كان ولو ركوعهم، حال في أي: (الزكاة ويؤتون )

 ممن العلماء من أحد عند كذلك األمر وليس ممدوح، ألنه غيره; من أفضل الركوع
 أن طالب: أبي بن علي عن أثًرا هذا في ذكر بعضهم إن وحتى الفتوى، أئمة من نعلمه

 «.خاتمه فأعطاه ركوعه، حال في سائل به مرّ  أنه ذلك فيه: نزلت اآلية هذه

 أقول:

 أدناه. عاشور ابن عن نقلته مما معرفته يمكن شيء، كثير ابن كالم من سقط ربما

***  

 حيان: أبو

 بها مّيز أوصاف هذه (راكعون  وهم الزكاة ويؤتون  الصالة يقيمون  الذين آمنوا والذين»)
 على وال الصالة، على يدوم ال المنافق ألن فق،المنا من اإليمان الخالص المؤمن
 على أشحة) تعالى: وقال .(كسالى قاموا الصالة إلى قاموا وإذا) تعالى: قال الزكاة.
 وفي زكاة، ومؤتي صالة مقيمي من اآلية هذه نزول وقت الصحابة كانت ولما (.الخير

 األوصاف بهذه اآلية نزلت له، والتذلل تعالى هلل بالخضوع متصفين كانوا لتينالحا كلتا
 .الصالة في التي الهيئة ال الخضوع، ظاهره هنا والركوع الجليلة.
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 عن بها فعّبر الصالة، أركان أعظم من ألنها بالذكر وخّصت الهيئة، المراد وقيل:
 يقيمون ) لقوله: الةالص تكرير القول هذا في يلزم أنه إال الصالة، جميع

 في وعظمها الصالة لشرف التوكيد، سبيل على التكرار يكون  أن ويمكن (.الصالة
 اإلسالمية. التكاليف

 بالصالة. تنفل إذا يركع فالن يقال: التنفل. وبالركوع الفرائض، هنا بالصالة المراد وقيل:

 الصالة. في راكع وهو بخاتمه، تصدق عنه هللا رضي علًيا أن وروي 

 منتظمة قبلها، الجمل على معطوفة اسمية جملة أنها (راكعون  وهم) قوله: من والظاهر 
 الصالة. سلك في

 يعطونهم من على يشتغلون  ال خاضعون  وهم الزكاة يؤتون  أي: ;للحال الواو وقيل:
 بالصالة. ملتبسون  وهم فيتصدقون  يؤتونها أي: إياها;

 الذين) من البدل على الرفع قلت: محّله؟ ما (يقيمون  الذين) قلت: فإن :الزمخشري  وقال
 انتهى. (.يقيمون  الذين) هم على أو (،آمنوا

 نية في منه المبدل ألن الذهن، إلى المتبادر هو إذ الصفة، من منعه الذي ما أدري  وال
 ما صحة عليه المترتب الوصف هو ألنه آمنوا، الذين طرح هنا يصح ال وهو الطرح،

 «.األوصاف من بعده

 أقول:
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 (:يقيمون  الذين) هم على أو )...( البدل على الرفع قوله: في الزمخشري  قصد لعل
 البدل على الرفع قصده: وليس "هم"، بتقدير (،يقيمون  الذين) هم على الرفع قصده
 يقيمون. الذين هم على

*** 
 الشوكاني:

 قبله. اللذين الفعلين فاعل من حالية جملة (:راكعون  وهم) قوله: »

 خاشعون  وهم (الزكاة ويؤتون  الصالة يقيمون ) أي: والخضوع؛ الخشوع بالركوع: والمراد
 يتكّبرون. ال خاضعون 

 الزكاة. فاعل من حال هو وقيل:

 متكّبرين غير مواضعها، في الزكاة يضعون  أي: المذكور؛ المعنى هو بالركوع والمراد
 عليهم. مترّفعين وال ،الفقراء على

 الزكاة إخراج جواز عدم ويدفعه الصالة، ركوع الثاني: المعنى على بالركوع المراد وقيل
 «.الحال تلك في

*** 

 المنار:
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 األولياء هؤالء وصف الظاهر في أسلم من كل يشمل (آمنوا الذين) لقب كان لما »
 الذين المنافقين دون  أي: (راكعون  وهم الزكاة ويؤتون  الصالة يقيمون  الذين) بقوله:
 ومعناها، روحها دون  الصالة بصورة يأتون  والذين قلوبهم، تؤمن ولم بأفواههم، آمنا قالوا:

 الذين فالمؤمنون  قلياًل. إال هللا يذكرون  وال الناس، يراءون  كسالى قاموا إليها قاموا فإذا
 والمعاني الظاهرة، باآلداب كاملة إقامة الصالة يقيمون  الذين هم الوالية بحق يقومون 

 نفوسهم طيبةً  تعالى، هللا ألمر خاضعون  وهم مستحقيها، الزكاة يعطون  والذين الباطنة،
 الفقر يأمنون  ال ووهن ضعف في وهم ُيعطونها، أو سمعًة، وال رياءً  وال خوًفا ال بأمره،

 أو هلل، والخشوع التطامن وهو ،الحسي ال النفسي المعنى في الركوع فاستعملوالحاجة،
 القوى. وانحطاط الضعف

 األوثان يعبد ولم باهلل آمن من تسمي لعربا وكانت األساس: من الركوع حقيقة في قال
 أو عذًرا سيبلغ النابغة: قال خالًصا. إليه اطمأن أي: هللا"، إلى "ركع ويقولون: راكًعا،
 في وقال األول، الوجه على الشاهد هو فهذا راكع. البرية رب ربه إلى امرئ  من نجاًحا
 عّلك الفقير ُتهن( )ال هينتُ  ال قال: وافتقر. حاله انحطت الرجل: وركع الركوع: مجاز

 رفعه. قد والدهر يوًما تركع أن

 في نزلت أنها طرق  عدة من ورووا فيها، االنحناء وهو الصالة؛ بركوع بعضهم وفسره
 فأعطاه المسجد، في وهو سائر به مرّ  إذ وجهه؛ هللا كرم المرتضى علي المؤمنين أمير

 (الزكاة يؤتون ) بـ: الخاتم إعطاء وعن ،(آمنوا الذين) بـ: المفرد عن التعبير لكن خاتمه،
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 عدم على هللا كالم من المعجز في يقع فهل الناس، من الفصحاء كالم في يقع ال مما
 ؟«للسياق مالءمته

***  

 عاشور: ابن

 معنى عين أنها الجملة هذه معنى وظاهر الصلة. على معطوف (:راكعون  وهم) قوله:»
 الصالة من بالجزء آتون  ال مصّلون  (راكعون ) بـ: المراد إذ (،الصالة يقيمون ) قوله:

 الذين أي النوافل، ركوع بالركوع المراد بأن إما العطف: هذا فوْجهُ  بالركوع. المسمى
 عليه تدل ما به المراد وإما بالنوافل; ويتقّربون  المفروضة الخمس الصلوات يقيمون 
 بأنهم وعقبه الصالة. إقامة ون يديم الذين أي والثبات، الدوام من االسمية الجملة

 بكر أبو استنبطه الذي وهو القرآن. دأب هو كما بالزكاة، بالتنويه مبادرة (الزكاة يؤتون )
 بأنهم عليهم هللا أثنى ثم  والزكاة". الصالة بين فّرق  من "ألقاتلنّ  قال: إذ عنه هللا رضي

 صفة. على صفة عاطفة فالواو: الصالة; أداء عن يتخّلفون  ال

 .حاالً  الجملة تجعل أن جوزوي

 الخشوع. بالركوع ويراد

 فيه وليس  (.الزكاة يؤتون ) ضمير: من حاالً  (راكعون  وهم) جعل: من المفسرين ومن
 رواياته تعددتخبر  على المعنى هذا ورّكبوا الركوع، حالة في الزكاة تؤتى ال إذ معنى،
 .ضعيفة وكلها

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=5&ayano=55#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=5&ayano=55#docu


 

540 
 

 رجالها. وجهالة أسانيدها لضعف بالكّلية، منها شيء يصح وليس :كثير ابن قال

 وابن الحاكم روى  قال: نظر، الرواية، أي القول، هذا وفي :عطية ابن وقال
 فشكوا اليهود، من أي آمنوا، الذين قومه من ونفر هللا، عبد أي سالم، ابن جاء مردويه:
 هللاُ  وليكمُ  إنما) فنزلت: لهم، اليهود ومنابذة منازلهم، ُبْعدَ  وسلم عليه هللا صلى للرسول
 أحد أعطاك هل له: فقال بسائل، فبصر المسجد إلى خرج الرسول إن ثم (.ورسوُله

 النبيء فكّبر علي، إلى وأشار يصلي، القائم ذلك أعطانيه فضة، خاتم نعم فقال: شيًئا،
 هللا. رسول فتالها اآلية، هذه ونزلت وسلم، عليه هللا صلى

 الصديق. بكر أبي في نزلت وقيل:

 «.واألنصار المهاجرين في نزلت :وقيل 

 *** 

     2015 آذار 9 اإلثنين

 
 (61)المائدة وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به  ۞

 تفسير مقترح

 لماذا قال: هم؟

 بعض المفسرين تجاهلوا األمر، مثل البغوي، والزمخشري، وابن عاشور.
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الذين قالوا: دخلوا كافرين وبعضهم فسر المفسر، ولم يفسر ما يجب أن يفسر، وهم 
 وخرجوا كافرين!

 وبعضهم حاول، مثل ابن عطية، وأبي حيان.

 وبعضهم نقل، مثل األلوسي.

*** 

 عند المفسرين قوالن:

 (: هم بأعيانهم.هم) -
 (: للتأكيد على إضافة الكفر إليهم، ال إلى الرسول صلى هللا عليه وسلم.هم) -

وأنا أرى أن القولين ضعيفان، األول غامض، واآلخر غير معقول فيه إضافة الكفر 
 إلى الرسول. 

*** 

 أقول: 

 لعل التقدير: 

 وهم قد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به.

 وهللا أعلم. 
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*** 

 أقوال المفسرين:

 البغوي:

 دخلوا كافرين وخرجوا كافرين.

 أقول:

 هذا ليس بتفسير.

 (.همتفسر: )التفسير أن 

*** 

 ابن عطية:

( تخليص من احتمال العبارة أن يدخل قوم بالكفر ثم يؤمنوا ويخرج قوم وهم وهمقوله: )
كفرة فكان ينطبق على الجميع، وقد دخلوا بالكفر وقد خرجوا به، فأزال االحتمال قوله 

 ( أي: هم بأعيانهم.وهم قد خرجوا بهتعالى: )

*** 

 الزمخشري:
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وخرجوا كافرين. وتقديره ملتبسين بالكفر. وكذلك قوله: وقد دخلوا  أي: دخلوا كافرين
( تقريًبا للماضي في الحال، ولمعنى آخر وهو أن قدوهم قد خرجوا، ولذلك دخلت )

أمارات النفاق كانت الئحة عليهم، وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم متوقًعا إلظهار 
( أي: قالوا ذلك، وهذه قالوا آمناق بقوله: )هللا ما كتموه، فدخل حرف التوقع، وهو متعل

 .حالهم

 أقول:

 (!هم( عن )قدشغلنا بـ )

*** 

 الرازي:

َخُلوْا ِبٱْلُكْفرِ ( فقال: )َقدْ ذكر عند الدخول كلمة: ) ( ُهمْ (، وذكر عند الخروج كلمة: )َوَقْد دَّ
تقريب الماضي من الحال، « قد»( قالوا: الفائدة في ذكر كلمة َوُهْم َقْد َخَرُجوْا ِبهِ فقال: )

التأكيد في إضافة الكفر إليهم، ونفى أن يكون من النبي « هم»والفائدة في ذكر كلمة 
صلى هللا عليه وسلم في ذلك فعل، أي لم يسمعوا منك يا محمد عند جلوسهم معك ما 
يوجب كفًرا، فتكون أنت الذي ألقيتهم في الكفر، بل هم الذين خرجوا بالكفر باختيار 

 نفسهم )...(. أ
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قالت المعتزلة: إنه تعالى أضاف الكفر إليهم حالتي الدخول والخروج على سبيل الذم، 
(، فدل هذا على أنه من العبد َوُهْم َقْد َخَرُجوْا ِبهِ وبالغ في تقرير تلك اإلضافة بقوله: )

 ال من هللا. 

*** 

 القرطبي:

 دخلوا كافرين وخرجوا كافرين.

*** 

 أبو حيان:

(، تخليص من احتمال العبارة أن يدخل قوم بالكفر وهم وهم: وقوله: )عطية ابنقال 
(، أي هم بأعيانهم انتهى. وهم قد خرجوا بهقد خرجوا به، فأزال االحتمال قوله تعالى: )

 ( أي: قالوا ذلك وهذه حالهم. آمّناوالعامل في الحالين )

يكون من الرسول ما يوجب  ( للتأكيد في إضافة الكفر إليهم، ونفى أنهموقيل: معنى )
كفرهم من سوء معاملته لهم، بل كان يلطف بهم ويعاملهم بأحسن معاملة. فالمعنى: 
أنهم هم الذين خرجوا بالكفر باختيار أنفسهم، ال أنك أنت الذي تسببت لبقائهم في 

 الكفر. 
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عنها  والذي نقول: إن الجملة اإلسمية الواقعة حااًل، المصدرة بضمير ذي الحال المخبر
بفعل أو اسم يتحمل ضمير ذي الحال، آكد من الجملة الفعلية، من جهة أنه يتكرر 
فيها المسند إليه، فيصير نظير: قام زيد زيد. ولما كانوا حين جاءوا الرسول أو المؤمنين 

( ملتبسين بالكفر، كان ينبغي لهم أن ال يخرجوا بالكفر، ألن رؤيته صلى آمّناقالوا: )
كافية في اإليمان. أال ترى إلى قول بعضهم حين رأى الرسول: علمت  هللا عليه وسلم

أن وجهه ليس بوجه كذاب، مع ما يظهر لهم من خوارق اآليات وباهر الدالالت، فكان 
المناسب أنهم وإن كانوا دخلوا بالكفر أن ال يخرجوا به، بل يخرجون بالرسول مؤمنين 

المسند إليه تنبيًها على تحققهم بالكفر  ظاهًرا وباطًنا. فأكد وصفهم بالكفر بأن كرر
وتماديهم عليه، وأنَّ رؤية الرسول لم ُتجِد عنهم، ولم يتأثروا لها. وكذلك إن كان ضمير 

(، كان ينبغي لهم أن يؤمنوا ظاهًرا وباطًنا لما وإذا جاءوكم قالوا آمناالخطاب في: )
هللا تعالى، والرغبة في  يرون من اختالف المؤمنين وتصديقهم للرسول، واالعتماد على

اآلخرة، والزهد في الدنيا، وهذه حال من ينبغي موافقته. وكان ينبغي إذ شاهدوهم أن 
 يتبعوهم على دينهم، وأن يكون إيمانهم بالقول موافًقا العتقاد قلوبهم. 

(، وهموفي اآلية دليل على جواز مجيء حالين لذي حال واحد، إن كانت الواو في: )
 واو عطف، خالًفا لمن منع ذلك إال في أفعل التفضيل. واو حال، ال 

والظاهر أّن الدخول والخروج حقيقة. وقيل: هما استعارة، والمعنى: تقلبوا في الكفر،  
أي دخلوا في أحوالهم مضمرين الكفر، وخرجوا به إلى أحوال أخر مضمرين له، وهذا 

 .هو التقلب
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خارج مكان إلى داخله، وفي الخروج انفصال والحقيقة في الدخول انفصال بالبدن من 
 .بالبدن من داخله إلى خارجه

*** 

 األلوسي:

وإنما لم يقل سبحانه: وقد خرجوا على طرز الجملة األولى إفادة لتأكيد الكفر حال 
الخروج، ألنه خالف الظاهر، إذ كان الظاهر بعد تنور أبصارهم برؤية مطلع شمس 

كلمات بحر البسالة عليه الصالة والسالم، أن يرجعوا  الرسالة، وتشنف أسماعهم بآللىء
عما هم عليه من الغواية، ويحلوا جياد قلوبهم العاطلة عن حلي الهداية، وأيًضا إنهم 

 .إذا سمعوا قول النبـي صلى هللا عليه وسلم وأنكروه ازداد كفرهم وتضاعف ضاللهم

*** 

 السبت:

 هـ1440ربيع اآلخر  14

 م2018كانون األول  22

 

حَت  ۞  (62)المائدة وأكِلهُم الس 
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 السحت:

 الحرام.

 ومنه: الرشوة.

 
 (64 )المائدة أيديهم ُغّلْت  ۞

 وعيد؟ أم قضاء أم دعاء
  :تعالى قال

 64 المائدة (قالوا بما وُلِعنوا أيديهم ّلْت غُ )- 
 127 التوبة (قلوَبهم هللاُ  َصرف)- 
 35 الِحْجر (الدين يوم إلى اللعنةَ  عليك وإنّ )- 
 6 الفتح (الَسْوء دائرةُ  عليهم)- 
 10 الذاريات (الخّراصون  ُقتل)- 
 19 المدثر (َقّدر كيف فُقتل)- 
 .مكروه وليك أو: لك. ويل أي: ،34 القيامة (فأوَلى لك أوَلى)- 
 17 عبس (أكفَره ما اإلنسانُ  ُقتل)- 
 1 المطّففين (للمطّففين ويل  )- 
 4 البروج (األخدود أصحابُ  ُقتل)- 
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 بل الدعاء، إلى يحتاج ال هللا فإن والمالئكة، كالبشر غيره وليس هللا، كالم هذا كان إذا

 ولكن كذلك، القراء من كثير ويحسبه الدعاء، ظاهره الكالم فهذا إليه. المحتاجون  نحن
 ال وهللا بالدعاء، إليه ونجأر هللا ندعو فنحن والقدر. القضاء أو هللا من الوعيد حقيقته
 أعلم. وهللا ويتوعد، ويقّدر يقضي بل أحًدا، يدعو
*** 
   م19/7/2011 األحد

 
 (64 )المائدة المفسدين يحب ال وهللا ۞

 يقل: لم
 يبغض.

 
 (66 )المائدة فوقهم من ألكلوا ۞

 تحتِ  وِمن فوِقهم ِمن ألكُلوا رّبهم ِمن إليهم ُأنزلَ  وما واإلنجيلَ  التوراةَ  أقاُموا أنَّهم ولو) 
 .66 المائدة (أرُجِلهم

  
 ربهم: ِمن إليهم أنزل وما

 القرآن.

 فوِقهم: ِمن ألكلوا
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 المطر.

 الشجر. ثمار

 الثمار.

  

 أرجِلهم: تحتِ  وِمن

 النبات.

 الزروع.

  

 والخصب. الرزق  في التوسعة المراد :وقيل

 سبيل. كل من زقوالرُ  أي:

 قدمه! إلى )بالراء( فرقه من الرزقُ  عّمه يقال:

  

 هللا. زاده هللا شكر ومن الرزق. أسباب من الت قى

*** 

 أخرى: آيات

 األعراف (واألرضِ  السماءِ  ِمنَ  بركاتٍ  عليهم لفتحنا واتَقوا آمُنوا القرى  أهلَ  أنَّ  ولو)
96. 

*** 

           م4/5/2014 األحد

 

 (66 )المائدة مقتصدة أّمة ۞
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  .66 المائدة (َيعملونَ  ما ساءَ  منهم وكثير   ُمقتصدة   أّمة   منهم)

 يقل: لم

  مقتصدة. أمة منهم قليل

 يقل: لم

 سيئون. منهم وكثير -

 سيئة. أّمة منهم وكثير -

 سيئة. أعمالهم منهم وكثير -

 عملهم. ساء منهم وكثير -

  

 منهم:

 الكتاب. أهل من

 اآلية. أول راجع

 مقتصدة:

 تقصير. وال غلوّ  غير من االعتدال االقتصاد:

 الشيء. إتيان وهو القصد، من
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 الطريق. استقامة القصد: استقام. الطريُق: قصدَ 

 راشًدا. كان إذا السبيل: قصد وعلى القصد، على هو يقال:

  

 مقتصدة: ةأمّ  منهم

 المفسرين: أقوال

 الطبري:

 ابن عيسى في القول في مقتصدة يقول: "،مقتصدة" جماعة منهم "،أمة منهم»"
 قائلة: غالية ال منه، وروح مريم إلى ألقاها وكلمته هللا رسول أنه الحق فيه قائلة مريم،

 وكثير" رشدة". لغير هو قائلة: مقصرة وال ذلك، من قالوا عما هللا تعالى هللا، ابن إنه
 "،يعملون  ما ساء"  والنصارى  اليهود الكتاب أهل من إسرائيل بني من يعني: "،منهم

 صلى بمحمد النصارى  فتكذب باهلل، يكفرون  أنهم وذلك عمُلهم، سيئ منهم كثير يقول:
 هللا صلى وبمحمد بعيسى اليهود وتكذب هللا، ابن المسيح أن وتزعم وسلم، عليه هللا

 «.فعلهم من ذلك في "،يعملون  ما ساء" لهم: ذاًما فيهم تعالى هللا فقال عليهما.

*** 

 الرازي:
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 الطريق على له قاصًدا يكون  فإنه مطلوبه عرف من ألن وذلك القصد، أصله» 
 يكون  فإنه مقصوده موضع يعرف لم من أما اضطراب، وال انحراف غير من المستقيم
 العمل عن عبارة االقتصاد جعل السبب فلهذا يساًرا، وأخرى  يميًنا يذهب تارة متحيًرا،
 .الغرض إلى المؤدي

 «.ُمكلف غير قريب سهل قاصد: سفر

 أقول:

 فهي زادت إذا )ُمثلى(، معتدلة بكلفة )الهدف( القصد إلى الوصول هو االقتصاد لعل
 وتقصير. تقتير فهي نقصت وإذا إسراف،

***  

 القرطبي:

 سالم. بن هللا وعبد وسلمان كالنجاشي وسلم، عليه هللا صلى بمحمد آمنوا الذين هم» -
 به. يليق ال ما محمد في يقولوا فلم اقتصدوا

 «.المستهزئين المؤذين من يكونوا لم ولكنهم يؤمنوا، لم الذين هم -

 أقول:

 ذكر َمن بخالف السوء، في المقتصدون  المقصود: فلعل الثاني، القول هو األرجح
 أعلم. وهللا السوء، كثيرو وهم بعدهم،
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*** 

 كثير: ابن

 قوم وِمن)  تعالى: كقوله (يعملونَ  ما ساءَ  منهم وكثير   مقتصدة   أّمة   منهم) قوله: »
 عن وكقوله ،159 األعراف (َيعِدُلونَ  وبهِ  بالحقّ  َيهُدونَ  أمة   ُموسى
 فجعل .27  الحديد (فاسقونَ  منهم وكثير   أجَرهم منهم آمُنوا الذينَ  فآتينا) : عيسى أتباع
 كما السابقين رتبة ذلك وفوق  األمة، هذه مقامات أوسط وهو االقتصاد، مقاماتهم أعلى

 ومنهم لنفِسهِ  ظالم   فمنهم عباِدنا ِمن اصطَفينا الذينَ  الكتابَ  أورثنا ثم) تعالى: قوله في
 عدنٍ  جّناتُ  الكبيرُ  الفضلُ  هو ذلكَ  هللاِ  بإذنِ  بالخيراتِ  سابق   ومنهم ُمقتصد  

 يدخلون  األمة هذه من الثةالث األقسام أن والصحيح .33و 32 فاطر  (يدخلوَنها
  «.الجنة

 يعملون: ما ساء

 السحت. وأكلوا الكتب، وحّرفوا الرسل، كّذبوا

*** 

 عاشور: ابن

 «.الذنوب ارتكاب في المسرف غير هو المقتصد»

***  

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=5&ayano=65#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=5&ayano=65#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=5&ayano=65#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=5&ayano=65#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=5&ayano=65#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=5&ayano=65#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=5&ayano=65#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=5&ayano=65#docu
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 المنار:

 آيات في نظائر له اآلية هذه في واالعتدال بالقصد الكتاب أهل لبعض الشهادة إن« 
 ،159 األعراف  (َيعِدلونَ  وبهِ  بالحقّ  َيهدونَ  أمة   ُموسى قوم وِمن) تعالى: كقوله أخرى،
 ذلك. وغير ،75 عمران آل )إليك ُيؤّدهِ  بِقنطار تأمنهُ  إن َمن الكتابِ  أهلِ  وِمن ) :وقوله
 مهما اإلنسان ألن الشهادة؛ هذه مثل فيه وجدت لما هللا من وحي القرآن هذا أن ولوال
 ويحاربونه، يناوئونه الذين خصومه في المستترة الفضيلة يرى  ال فاضاًل، عادالً  كان

 رأى وإن المستفيضة، الظاهرة عدّوه محاسن عن يعمى الناس أكثر بل بها، لهم فيشهد
 الحكيم: شاعرنا قال وخداع، نفاق أنه يظن منها شيًئا

 

                         كليلة   عيبٍ  كل عن الرضا وعينُ     

   المساويا ُتبدي السخط عينَ  ولكنّ                                  

  

 من والسن، والعلم العقل كبيرة امرأة  قالتها كلمة   الحقيقة هذه على العبرة شواهد ومن
 معرفتك قبل نأك لم "إنني له: قالت اإلمام، األستاذ لشيخنا سويسرة، في النساء ُفضليات

 بأخالق العلم الواسعة المرأة  هذه كانت فإذا المسيحيين". غير في توجد القداسة أن أظن
 العصر هذا في الظن هذا مثل تظن التربية، علوم في مؤلفات عدة لها التي البشر،

 في سلُفهم مثَله َيعرف لم ما وتاريخهم عنهم البعداء أحوال من فيه البشر عرف الذي

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=65&ID=308&idfrom=898&idto=902&bookid=65&startno=4#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=65&ID=308&idfrom=898&idto=902&bookid=65&startno=4#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=65&ID=308&idfrom=898&idto=902&bookid=65&startno=4#docu
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 تلك إلى هللا من وحي بغير يهتدي الحجاز في أمًيا رجالً  أن يظن لفه ما، عصر
 ؟«قرًنا عشر ثالثة منذ القوم أولئك في الحقيقة

***  

 أخرى: آيات

 .82 المائدة (َيستكِبُرونَ  ال وأنَّهم وُرهباًنا ِقّسيسينَ  منهم بأنَّ  ذلكَ )

***  

        م17/5/2014 السبت

  
 (69 )المائدة والصابئون  هادوا والذين آمنوا الذين إن ۞

 وَعِملَ  اآلخرِ  واليوم باهللِ  آَمنَ  َمن والّنصارى  الصابئونَ و  هاُدوا والذينَ  آمُنوا الذينَ  إنّ )
  .69 المائدة (َيحزنونَ  هم وال عليهم خوف   فال صالًحا
 النكتة:

 والصابئون.
  الورقة. هذه آخر األخرى  اآليات انظر منصوبة؟ ال مرفوعة، جاءت لماذا

 يقل: لم
  والصابئين.

 يقل: لم
 والصابئون. واليهود المؤمنين إن      -
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 والصابئين. هادوا والذين آمنوا الذين إن      -

 صبؤوا. والذين هادوا والذين آمنوا الذين إن      -

***  
 المفسرين: أقوال

 كذلك. والنصارى  والصابئون  ... باهلل آَمنَ  َمن هادوا والذين آمنوا الذين إن التقدير:      -
 محذوف وخبره مبتدأ (:الصابئون ) أي: قائم. وعمرو قائم زيًدا إن العربية: في مثله

 كذلك. تقديره:

 موضع في كان (إنّ ) دخول قبل ألنه (،إنّ ) اسم موضع على معطوف :الصابئون       -
 صديقان. وزيد   إنكَ  كقولك: ههنا، هو كما مبنًيا، (إنّ ) اسم كان إذا الكوفيون  وأجازه رفع.
 فالذيَن: الجّر. وال النصب وال الرفع أثر يظهر ال (هاُدوا والذينَ  آمُنوا الذينَ ) قوله: ففي
 والجّر. والنصب الرفع في هيَ  هيَ 

 جملة. على جملة عطف هو بل (،إنّ ) اسم على معطوًفا وليس مبتدأ، :هاُدوا الذينَ       -
 (:عليهم خوف   فال) ثان. مبتدأ (:باهلل آَمنَ  َمن) المبتدأ. على معطوف (:الصابئون )

 ابن) ... فلهم آمنوا إذا :التقدير بالشرط، شبيه الموصول اسم ألن والفاء: خبر.
 اسم على معطوفة (الصابئون ) قال: َمن قول ِمن قريب عاشور ابن وقول (.عاشور

 (.إنّ )

 طال! قد الفصل أرى  ال :أقول (.كثير ابن) بالرفع! العطف حسن الفصل طال لما      -

 أبو عليه واعترض والصابئوَن. واليهودُ  المؤمنون  إنّ  :التقدير نعم. بمعنى: :إنّ       -
 العرب لسان من ذلك ثبوت تقدير وعلى النحويين، بين خالف فيه هذا قائاًل: حيان



 

557 
 

 أن غير من الكالم أول ابتدائية تجيء الو  له، تصديًقا يكون  يتقّدمها شيء إلى فتحتاج
 سابق. لكالم جواًبا تكون 

 أو الخطابة، في الصوت رفع يجري  كما اللفظ، إلبراز اإلعراب نَسق تغيير جرى       -
 كما الكالم فوق  خط وضع أو )البنط(، الحرف تكبير أو الكتابة، في الحبر لون  تغيير
 ما كل إن يقال قد :أقول (.المنار) إلفرنج!ا يفعل كما الكالم تحت أو المسلمون، يفعل
 اآلية! في بموضوعنا يتعلق ما إال مقبول المنار صاحب قاله

  
 أخرى: قراءة

 والصابئين.
 النحو. في والتكّلف اإلشكال ترفع القراءة هذه

***  
 الغلط: زعم َمن
 القرآن! في النحوي  الغلط وجود دعوى  على اإلسالم أعداء بعض "تجرأ :المنار في قال
 جاءت وإنما والجهل! السخف بين جمع وهذا الغلط! هذا من هنا الصابئين رفع وعدّ 
 استنبط النحو أن تجاهل أو جهل مع النحو قواعد من المتبادر الظاهر من الجرأة  هذه
 ثبت ما ببعض اإلحاطة عن قصرت إذا هقواعد وأن منه، اللغة تستنبط ولم اللغة، من
 صحيح، عربي فهو العرب عن نقله ثبت ما كل وأن فيها، لقصور ذلك فإنما العرب عن
  المعاني. في يغلطون  قد ولكن األلفاظ، في الغلط العرب إلى ينسب وال
 ولم بالتدريج، وتتسع اللغات تترقى وإنما واحدة، دفعة البشر لغات من لغة توجد ولم

 والتواطؤ بالتشاور ومشتقاتها أساليبها في والتصرف ومرّكباتها، مفرداتها في لتجديدا يكن
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 المجامع بعض في يحصل ما إال - منها الجماعات بين وال األمة أفراد جميع بين
 من والتجديد التصرف كان وإنما - العصر هذا في اإلفرنج بعض عند واألدبية العلمية

  والشعراء. كالخطباء بالفصاحة، هرون يشت من سيما وال األفراد، عمل
 هذا عن لنهاه اإلسالم على التعصب قوي  أو العقل ضعيف المعترض ذلك يكن لم فلو

 منزل بأنه يؤمن لم وإن وسلم، عليه هللا صلى النبي عن اللفظ هذا رواية االعتراض
 عليه اإجماعً  فكان واالستحسان، بالقبول العرب تلقته وقد فكيف وجل! عز هللا من عليه
 نقله ذلك مثل ينهاه أن يجب بل اآلن، )األكاديميات( األدبية األندية إقرار من أقوى 
 ذلك َيعدّ  هل شعري  وليت اآلحاد. برواية ولو العرب، صعاليك من بدويّ  أيّ  عن

 من بالفرنسية، هيغو وفيكتور اإلنكليزية، في شكسبير مثل مبتكرات األعمى المتعصب
  فيها"؟ والغلط اللحن
 االعتراف يجب أنه إال العلماء، أذكياء من وهو حسن، المنار صاحب قاله ما :أقول
 مسلم غير المعّلق كان فإذا الكبار، المسلمين علماء على حتى ُتشِكل المسألة بأن

 أن بهذا أعني بالدين! ملتزمة غير بحرية نفسه عن التعبير من يمنعه ما هناك فليس
 وهو مناسب! غير تفسيًرا المسلم القارئ  حتى يفّسرها دوق حّدتها! تخفيف يمكن اإلجابة
 الشيخ! جانب من والورع التقوى  إظهار
*** 
 أخرى: آيات

 وَعِملَ  اآلخرِ  واليوم باهللِ  آَمنَ  َمن والصابئين والّنصارى  هاُدوا والذينَ  آمُنوا الذينَ  إنّ )    -
 .62 البقرة (َيحزنونَ  هم وال عليهم خوف   وال رّبهم عندَ  أجُرهم فلهم صالًحا

 هللاَ  إنّ  أشركوا والذينَ  والَمُجوَس  والّنصارى  والّصابئينَ  هاُدوا والذينَ  آمُنوا الذينَ  إنّ )     -
 .17 الحج (شهيد   شيءٍ  كلّ  على هللاَ  إنّ  القيامةِ  يومَ  بيَنهم َيفِصلُ 
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*** 
 م2/5/2013 الخميس

 
 (70 )المائدة َيقتلونَ  وفريًقا كّذبوا فريًقا ۞

  
 (َيقتلونَ  وفريًقا كّذبوا فريًقا أنفُسهم َتهَوى  ال بما َرُسول   جاءهم كّلما ُرُسالً  إليهم وأرسلنا)

 .70 المائدة
  
 يقل: لم
 قتلوا. وفريًقا كّذبوا فريًقا -
 َيقتلون. وفريًقا ُيكّذبون  فريًقا -
  
 يقل: لم
 فريًقا. وقتلوا فريًقا كّذبوا -

 فريًقا. وَيقتلون  فريًقا يكّذبون  -

  
 يقل: لم

 يقتلونهم. وفريًقا كّذبوهم فريًقا
  
 يقل: لم
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 قتلوا. وفريق   كّذبوا فريق  
  

 إسرائيل؟ بني من أم الرسل، من الفريق هل
 تخصص منهم فريًقا أن المعنى وكان منهم كان إذا الفريق ألن الرسل، من الفريق

 فريق أيًضا يعني القتل فريق ألن معقول غير هذا بالقتل، تخصص وفريًقا بالتكذيب،
 أعلم. وهللا َقتل! ما ذلك ولوال التكذيب،

***  
 المفسرين: أقوال

 اآلية. رأس لمراعاة -

 أنهم والمعنى ،أختاره ما هذا َيقتلون. وفريًقا يكّذبون  فريًقا قتلوا. وفريًقا كّذبوا فريًقا -
 دأبهم! فهو الحاضر، في يفعلونه يزالون  وال الماضي في ذلك فعلوا

 التكذيب. على القتلَ  ناس وزاد فريق، تكذيب على ناس اقتصر -

 فريًقا. وقتلوا فريًقا منهم كّذبوا رسالً  إليهم وأرسلنا :التقدير الرسل. من فريًقا -

 وزكريا. يحيى وقتلوا ومحمًدا، عيسى كذبوا -

 الرسل. يقتلوا ولم األنبياء قتلوا -

***  
 إعراب:

 مقّدم. به مفعول الموضعين: في :فريًقا
***  
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 أخرى: آيات
 .87 البقرة (تقُتلونَ  وفريًقا كّذبتم ففريًقا) -

 .26 األحزاب (فريًقا وتأِسرونَ  تقُتلونَ  فريًقا) -

*** 

   م17/8/2014 األحد 

 
 (78 )المائدة يعتدون  وكانوا عَصوا بما ذلك ۞

 يقل: لم
 واعتدوا. عَصوا بما

 المواضع. من عدد في المفسرون  يذكر كما صاروا، بمعنى: )كانوا( تكون  ربما
 
 

 (80 )المائدة أنفسهم لهم قدمت ما لبئس ۞
مْت  ما َلِبئَس )   .80 المائدة (عليهم هللاُ  َسِخطَ  أن أنفُسهم لهم قدَّ
  

 التقدير:

 عليهم. هللا َسَخطَ  أنفسهم لهم قدمته ما لبئس

 نصب. محل في المحذوفة الهاء من بدل سخَط:
 حيان(. )أبو
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 زيد . الرجلُ  بئَس  كقولك: بالرفع، َسَخطُ  التقدير: وقيل:

***  

   م21/5/2014 األربعاء

 
 (  82)المائدة لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود  ۞

 قال تعالى: 
ًة للذين  لتجدنَّ أشدَّ الناس عداوًة للذين آمنوا اليهوَد والذين أشركوا، ولتجدنَّ ) أقربهم مودَّ

 .82( المائدة آمنوا الذين قالوا إنا نصارى 
 

 :في الجزء األول من اآلية
 ولم يقل: )للمؤمنين(.(، للذين آمنوا: )قال -
 (، ولم يقل: )الذين هادوا(.اليهودوقال: ) -
 (، ولم يقل: )المشركين(.الذين أشركواوقال: ) -
 

 :وكذلك في الجزء اآلخر من اآلية
 (، ولم يقل: )للمؤمنين(.للذين آمنواقال: ) -
 (، ولم يقل: )النصارى( أو )الذين تنصروا(.الذين قالوا إنا نصارى وقال: ) -
 
أشد الناس عداوة للذين آمنوا الذين هادوا والذين أشركوا( لربما بدا أن  : )لتجدنّ و قالل

(، أو لكان على األقل ثمة تكرار الذين آمنوا)الذين هادوا والذين أشركوا( بدل من: )
 غير مستحسن في: )الذين(.
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 والمشركين(.: )لتجدن أشد الناس عداوة للمؤمنين اليهود وكذلك لو قال

 
 : )ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين تنصروا( لكان هناك المشكلة نفسها.ولو قال

 
( نجد أنه عدل عن: )الذين هادوا(، ثم عاد للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا: )لما قال
الذين ( بين: )اليهود( لإلشعار باألصل والعدول عنه مًعا، فصار )الذين أشركواإلى: )

 (، فجاءت العبارة أبلغ ما تكون.الذين أشركوا( و)منواآ
 

 ( وجدنا أن هناك نوعين من التفنن:الذين قالوا إنا نصارى : )ولما قال
 األول: العدول عن: )النصارى(. -
 الثاني: العدول عن: )الذين تنصروا(. -

 نكٍت ولطائفَ ، وهللا أعلم بما استودع هللا القرآن من فن الصياغةالقرآن يعلمنا 
 .وأسرار
*** 

 2009تشرين األول  9
 
 

 (83 )المائدة الشاهدين مع فاكتبنا ۞
 .83 المائدة (الشاهِدينَ  معَ  فاكتْبنا آمنَّا ربَّنا يقولونَ )
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 يقل: لم

 المؤمنين. مع فاكتبنا

  

 :اكتْبنا

 )القرطبي(. وُدّون  ُكتب قد ما بمنزلة فيكون  اجعْلنا،

  

 الشاهدين:

 وسلم. عليه هللا صلى محمد أمة وهم بالحق، يشهدون  الذين      -

 على شهداءَ  لتكوُنوا وَسًطا أّمةً  جعلناكم وكذلكَ ) تعالى: قوله في الشهداء هم      -
 .143 البقرة (الّناسِ 

*** 

     م4/6/2014 األربعاء

 
 (89 )المائدة أيمانكم واحفظوا ۞

 الحلف. من قّللوا تحلفوا. ال الحلف. بترك -

 .224 البقرة (أليماِنكم ُعرَضةً  هللاَ  َتجعلوا وال)   
 .44 ص سورة (َتحَنْث  وال) تحَنثوا. فال حلفتم إذا -

 نفسها(. )اآلية 89 المائدة (َحلْفُتم إذا أيماِنكم كّفارةُ  ذلكَ ) َحِنثتم. إذا وكّفروا -

*** 
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     م5/6/2014 الخميس
 

 (90 )المائدة والميسرُ  الخمرُ  إنما ۞
 عليكم ُتحّرم أن قبل الخمر بيعوا

 :الحديث
 :قال الخدري  سعيد أبي عن

 :قال بالمدينة يخطب وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمعتُ 
 عنده كان فمن أمًرا! فيها سُينزلُ  هللا ولعلّ  بالخمر، عّرضيُ  تعالى هللا إنّ  الناس! أيها يا

 !به وْلينتفعْ  فليبْعه شيء منها
 :قال
 :وسلم عليه هللا صلى النبيّ  قال حتى يسيًرا إال لبْثنا فما
 .يبعْ  وال يشرْب  فال شيء منها وعنده اآلية هذه أدركته فمن الخمر! حّرم تعالى هللا إنّ 

 :قال
 !فسفكوها المدينة طريق في منها عندهم كان بما الناُس  فاستقبل
 .مسلم( )صحيح

 :مسائل ثالث الحديث هذا في
    :األولى المسألة
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 ُيشر ولم )عنده(، بدل )عندهم( النص: في كتبُتها منها( عنده كان بما الناس )فاستقبل
 .ذلك إلى النووي 

   :الثانية المسألة
 عنده يقف (به وْلينتفعْ  فليبْعه شيء منها عنده كان فمن) وسلم: عليه هللا صلى قوله

 من وال شربها من يمّكنهم فلم عاجلهم هللا وأنّ  سّيما ال الشّراح، عنده يقف ولم القارئ،
 الحديث وأهل الجاهلية! في حتى الخمر يشرب لم أنه عنه ُعرف قد النبيّ  وأنّ  بيعها!
 األحاديث، بين قارنون ي وال كافًيا، اهتماًما المتون  نقد ُيعيرون  وال الحديث، مع يميلون 

 الفقه أهل ولعلّ  حديًثا! حديًثا يعالجونها بل منسجمة، فقهية قواعد منها يشّكلون  ال أي:
 بالمتن! يهتّمون  الفقه وأهل بالسند، يهتّمون  الحديث فأهل الحديث، أهل من بهذا أولى
 !متناغم فقهي بناء بتشكيل يهتّمون  الفقه أهل

 :الثالثة المسألة
 حنيفة، وأبي والليث، األوزاعي، مذهب وهو تخليلها، بإمكانهم كان )فسفكوها(: قوله:

 منها عنده كان "فمن قوله: مع السفك من انسجاًما أكثر والتخليل عنه. رواية في ومالك
 في عليه يحرص وال موضع؟ في االنتفاع على يحرص فلماذا به"، وْلينتفعْ  فليبْعه شيء

 !واحد حديث في الموضعين وكال آخر؟ موضع
 ما إال جميعهم، عند فيطُهر خالً  بنفسها انقلبت إذا» أنها: من النووي  نقله ما والعجيب

 !«يطُهر ال قال: أنه المالكي سحنون  عن حكي
 !بنفسها؟ هي تنقلب أو هم يقلبوها أن بين فرق  فأي
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 !بنفسها تنقلب أن منها ننتظر أن من أولى نحن نقلبها أنْ 
 !منهم الكثيرين أو الحديث أهل بعضِ  حرفّية مرّده ذلك لعل
 .أعلم وهللا

 :النووي  نقله ما
 وال بتحريم فيها تكليف ال الشرع ورود قبل األشياء أن على دليل الحديث هذا في»

   .غيره
   :لألصوليين مشهور خالف المسألة وفي

  :تعالى لقوله الشرع; ورود قبل تكليف وال حكم ال أنه األصح
 .15 اإلسراء (رسوالً  نبعثَ  حتى معّذبين كّنا وما)

 .ذلك بغير الشرع يرد حتى التحريم على أصلها أن :والثاني
 . اإلباحة على :والثالث
 . الوقف على :والرابع

 االستغناء يمكن ال التي الضروريات من ونحوه )؟( التنفس غير في الخالف وهذا
 . يطاق ال ما تكليف يجوز من قول على إال خالف، بال محّرمة ليست فإنها عنها،

 عليه هللا صلى وبه ودنياهم، دينهم في للمسلمين النصيحة بذل أيًضا الحديث هذا وفي
 . حالالً  دامْت  ما بها االنتفاع تعجيل في نصحهم وسلم
 حّرم الذي إنّ ) األخرى: الرواية وفي (،يبعْ  وال يشرْب  فال) وسلم: عليه هللا صلى قوله

 . عليه مجمع وهو الخمر، بيع تحريم فيه (بيعها حّرم شربها
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 مقصودة، مباحة منفعة فيها ليس أو نجسة، كونها وموافقيه الشافعي عند فيها والعلة
  .(...) النجاسات جميع بها فيلحق

 والمراد ته،وبلغ حًيا أدركْته أي: (اآلية هذه أدركْته فمن) وسلم: عليه هللا صلى قوله
 .(90 )المائدة اآلية (والميسرُ  الخمرُ  إنماتعالى:) قوله باآلية
 على دليل هذا فسفكوها( المدينة طريق في منها عندهم كان بما الناُس  )فاستقبل قوله:
 النبيّ  لبّينه التخليل جاز ولو إمساكها، وتحريم بإراقتها، المبادرة ووجوب تخليلها، تحريم
 بها االنتفاع على وحّثهم نصحهم كما إضاعتها، عن ونهاهم لهم، وسلم عليه هللا صلى

 جلدها دباغ على الميتة الشاة أهلَ  نّبه وكما تحريمها، نزول توّقع حين تحريمها قبل
 والثوري  وأحمد الشافعي بذلك تطُهر ال وأنها تخليلها بتحريم قال وممن به. واالنتفاع

 رواية في ومالك حنيفة وأبو والليث األوزاعي وجّوزه عنه، الروايتين أصح في ومالك
  .عنه
 أنه المالكي سحنون  عن ُحكي ما إال جميعهم، عند فيطُهر خالً  بنفسها انقلبت إذا وأما
 !«يطُهر ال قال:

 :النووي  على تعليق
 وبإمكان الفهم، على تساعده وال القارئ، تشوش التي األمور بعض نّصه من حذفتُ  - 

 .شاء إنْ  إليها الرجوع القارئ 
 !مطبعي خطأ ولعله )التنفس(، معنى أفهم لم - 
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 إضاعتها، عن ونهاهم لهم، وسلم عليه هللا صلى النبيّ  لبّينه التخليل جاز ولو» قوله: - 
 نّبه وكما تحريمها، نزول توّقع حين تحريمها قبل بها االنتفاع على وحّثهم نصحهم كما
 .«به واالنتفاع جلدها دباغ على الميتة الشاة أهلَ 

 :أقول
 إلى يتركه ثم ومن الناس! عند معلوًما صار إذا مّرة! كل في بياُنه ُيستحسن ال قد

 !وفطنتهم فهمهم
 .أعلم تعالى وهللا

*** 
 2016 أيار 26 الخميس

 
 (90 )المائدة تفلحون  لعلكم ۞

 جديد( معنى )اقتراح
 الشيطانِ  عملِ  ِمن ِرْجس   واألزالمُ  واألنصابُ  والَميِسرُ  الخمرُ  إّنما آمُنوا الذينَ  أّيها يا)

 .90 المائدة سورة (ُتفِلحونَ  لعّلكم فاجتنبوهُ 
  
 يقل: لم

 ُتفلحوا. فاجتنبوه
  

 لعّل:
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 تأويالت: ثالثة العلماء عند فيها
 البشر. من المكروه( )توقع واإلشفاق المحبوب( )توقع الترّجي من بابها على  -1

 مثال قادم. زوجي لعلّ  الترّجي: مثال ُتفلحوا. أن منكم الرجاء على ذلك افعلوا التقدير:
 قادم. العدو لعلّ  اإلشفاق:

 بالوجو  فمعناها هللا كالم في وقعت إذا ِلتفلحوا. كي: الم بمعنى ،الشك من مجردة    -2
 الشك. على حملها يجوز وال واجبة، هللا من لعلّ  والتحقيق.

 ُتفلحوا. ألن متعّرضين ذلك افعلوا للشيء: التعّرض بمعنى    -3

 آلخر موضع من يختلف بل المواضع، جميع في معناها يّطرد ال )لعّل( أن والراجح
 أعلم. وهللا القرآن، في

  
 ُتفلحون: لعّلكم
 والتفسير. اللغة علماء قاله ما إلى آخر معنى أضيف لعّلي

 وواجبات. أخرى  محرمات فهناك ُتفلحوا. لكي ذلك يكفي ال      -

 من لكم اجتمع إذا أو الفالح، مقّومات من تفعلونه ما آخر هذا كان إذا ُتفلحون  قد      -
 وتدريجًيا. جزئًيا ُتفلحون  وقد الفالح. لتحقيق يكفي ما المقّومات

 الفالح. طريق على يضعكم وأن بد ال الفالح بأسباب التدريجي األخذ لكن      -

 والطموح، والتوقع الترّجي من بابها على الموضع، هذا في )لعّل(، تكون: المعنى وبهذا
 أمكن. كلما بابها على تبقى أن ويحسن أعلم. وهللا

***  
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   م20/12/2012 الخميس
 

 (96 )المائدة وطعامه البحر صيد ۞
  البحر؟ وطعامُ  صيدُ  لغًة: يجوز هل

 .96 المائدة (وطعاُمه البحر صيدُ  لكم أحلّ )
  
 يقل: لم

 البحر. وطعامُ  صيدُ 
 الشعرية. الضرورات في إال النحاة جمهور عند يجوز ال هذا
 بعض بها تلحق بأن الشعرية، الضرورات على االقتصار عدم مسألة تناقش وقد

 في الحسابات وأسماء المؤسسات، وعناوين ع،الشوار  وأسماء أيًضا، النثرية الضرورات
 المحاسبة. علم
 إليه المضاف عن المضاف فصل إنّ  إذ أفصح، ألنه المذهب، هذا إلى أميل وأنا

 تعّدد! إذا سيما ال قبيًحا، أراه  آخر بمضاف
 معاني كتاب من التالي النص )انظر المضاَفين بين التالزم بشرط أجازه من ومنهم
 للفراء(. القرآن
***  
 المفسرين: أقوال
 لم لكنهم الباب، هذا في كلمة يقولوا لكي للمفّسرين، مناسبة وأمثاله الموضع هذا كان

 إشارة ولو فيها ورد مسائل في للكالم يلجؤون  ما كثيًرا والمفسرون  الفّراء. إال يفعلوا
 بعيدة!
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 الفّراء:
 .قاله َمن ورجلَ  يدَ  الغداة  هللا قطع يقول: الُعْكِلّي، َثْرَوان أبا سمعت»

 قوله: ومثل والرجل، اليد مثل ،َيْصَطحبان الشيئين ِفي َهَذا َيجوز وإّنما
 درهٍم. ربع أو نصف عندي -
 العصر. بعدَ  أو قبلَ  وجئتك -
 ُغالم أو دارَ  اشتريت ُتجيزّن: فال والغالم، الدار مثل ،يتباعدان الشيئين ِفي يجوز وال

 «.أشبهه وما ِرْجل، أو ويد أُذن، أو وعين زيٍد، َأَمةَ  َأوْ  َعْبدَ  ولكن زيد،
 الروم(. سورة تفسير القرآن، )معاني

 أقول:
 حجة؟ هو وهل الُعكلي، َثروان أبو يكفي هل

 نحوية؟ قاعدة تأسيس يقصد وهو ذلك، قال وهل
 وأجمل؟ أفصح أيهما

 ورضواَنه؟ هللاِ  فضلَ  تبتغون  يقال: أن
 هللِا؟ ورضوانَ  فضلَ  تبتغون  أم:

 وفتُحه؟ هللاِ  نصرُ  جاء
 هللا؟ وفتحُ  نصرُ  جاء أم:

 لغتكم! جمال على حافظوا
  

 القرآن: في ورد ما
 القرآن في يأتِ  ولم أحد. عند أجدها ولم اآليات، هذه منه واستخرجتُ  كله، القرآن قرأتُ 

 االستعمال: هذا إال
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 20و 14و 10 والنور ،83 لنساءوا ،64 البقرة (ورحمُته عليكم هللاِ  فضلُ  ولوال) -
 هللِا. ورحمةُ  فضلُ  :يقل لم .21و

 .113 النساء (ورحمُته عليكَ  هللاِ  فضلُ  ولوال) -

 اإلثم. وباطن ظاهر :يقل لم .120 األنعام (وباطَنه اإلثم ظاهرَ  وذروا) -

 األرض. ومغارب مشارق  :يقل لم .137 األعراف (ومغارَبها األرضِ  مشارقَ ) -

 هللا. ورحمةِ  بفضلِ  :يقل لم .58 يونس (وبرحمته هللاِ  بفضلِ ) -

 عليكم. هللاِ  وبركاتُ  رحمةُ  :يقل لم .73 هود (عليكم وبركاُته هللاِ  رحمةُ ) -

 رّبهم. ولقاءِ  بآياتِ  كفروا :يقل لم .105 الكهف (ولقاِئه رّبهم بآياتِ  كفروا) -

 وزينةُ  فمتاعُ  :يقل لم .60 القصص (ُتهاوزين الدنيا الحياة فمتاعُ  شيءٍ  من أوتيُتم فما) -
 الدنيا. الحياةِ 

 .23 العنكبوت (ولقائه هللا بآيات كفروا والذين) -

 *** 
 النبوي؟ الحديث في االستعمال هذا ورد هل
 اإلخوة: بعض ذلك زعم
 في ُتفتنون  أنكم إليَّ  ُأوحي ولقد عنها: هللا رضي بكر أبي بنت أسماء حديث فمن

ال المسيح فتنة من قريًبا أو مثلَ  ،ُقبوركم  عليه(. )متفق الدجَّ
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 هللا رسول كالم من وليس الراوي، كالم من هو قريًبا" أو "مثل لكن: صحيح، الحديث
 النحو ألهل فيه حجة وال الشك. باب هو آخر، باب من وهو وسلم، عليه هللا صلى

 المذكور. مذهبهم في
 نحوية. استشارات األلوكة: موقع راجع

 ضفاف. وشبكة الفصيح بكةوش
***  

 الخالصة:
 والسّنة، القرآن في يرد ولم فصيًحا، أراه  وال عليه، يعّول ال نادر المذكور االستعمال

 والحديث القرآن في ورد ما لكن اللغة. في كافية حجة هذا يكن لم وإنْ  علمي، حسب
 أعلم. وهللا لغتنا، جمال يحفظ الذي المشرق  الفصيح الصحيح هو

***  
 2015 نيسان 1 األربعاء

 
 (101 )المائدة ؤكمسُ تَ  لكم دَ بْ تُ  إن أشياءَ  عن سألواتَ  ال ۞
 إليه. أوفق أن هللا أسأل دقيق تفسير إلى تحتاج اآلية هذه

 
 (103 )المائدة بحيرة من هللا جعل ما ۞

 على يفترونَ  كفروا الذينَ  ولكنّ  حام وال وصيلةٍ  وال سائبةٍ  وال َبحيرةٍ  ِمن هللاُ  َجعلَ  ما)
 .103 المائدة (َيعقلونَ  ال وأكثُرهم الكِذبَ  هللاِ 
  

 بحيرة: من هللا جعل ما
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 محّرمة. جعلها ما
 حّرمها. ما
 هللا! على افتراءً  حّرموها الذين هم بل
  

 البحيرة:
 )في ُيمنح التي على عالمة أذنها، )يشّقون( َيبحرون  الجاهلية في كانوا التي الناقة
 لألصنام! دّرها خطأ( وهو ُيمنع، التفسير: كتب بعض

 السائبة:
 لها! راعي ال لألصنام يسّيبونها كانوا التي الناقة

 الوصيلة:
 أجلها! من أخاها يذبحون  فال أخاها، وصلت قالوا: ولدت إذا كانت التي الشاة

 الحامي:
راب المخصص اإلبل فحل  أي حَموه، سنين عشر ِضراب أتم إذا كانوا )التلقيح(، للضِّ
 لألصنام! وتركوه الحمل، من ظهره حَموا
 الكالم كثرة إال فائدة، عرضها في ليس التفسير، كتب ذكرتها أخرى  معان ولها

 القارئ! وتشويش
 أو لبنها أو لحمها أو )كلها أنفسهم على يحّرمونها كانوا حيوانات أنها بينها والجامع
 ووبرها، ولبنها بلحمها واالنتفاع والخدمة والحمل الركوب من ويعفونها وبرها(،

 وزلفى! إليها تقرًبا لألصنام ويدعونها
 ولهذا هللا. أحلّ  ما يحّرمون  فهم حرام! الحيوانات هذه وتحريم حرام، األصنام فعبادة

 يعقلون! ال جّهال وأنهم كّذابون، مفترون  بأنهم هللا وصفهم
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 كثيًرا. ومعانيها هابأسمائ واالكتراث فيها التوسع يحسن ال مشركين خزعبالت
 أعلم. وهللا

***  
    م5/2/2015 الخميس

 
 (105 )المائدة اهتديتم إذا ضلّ  َمن َيضّركم ال أنفَسكم عليكم ۞

 .105 المائدة سورة (اهتديُتم إذا ضلّ  َمن َيضّركم ال أنفَسكم عليكم آمُنوا الذينَ  أّيها يا)

 يقل: لم 

 ضللتم. إذا ضلّ  َمن ينفعكم ال

 اآلية: إعراب 

 الغائب أن ذلك الغائب. ال للمخاطب، وتستعمل الزموا. بمعنى: أمر فعل اسم :عليكم
 األمر. بالم يؤمر بل األمر، بصيغة يؤمر ال

 اإلغراء. على منصوب أو منصوب. به مفعول :أنفَسكم

 اآلية: تفسير 

 اآلية هذه تقرءون  إنكم فقال: عنه هللا رضي بكر أبو خطبنا قال: قيس عن      -
 إن يقول: وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمعت وإني تأويلها، غير على وتتأولونها

 )رواه  عنده من بعذاب هللا يعّمهم أن أوشك يديه على يأخذوا فلم الظالم رأوا إذا الناس
 صحيح(. حسن حديث وقال: الترمذي

 اهتديتم. إذا ضل من يضّركم ال المنكر عن وَنهيتم بالمعروف أمرتم إذا      -
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 بهذه تصنع كيف له: فقلت الخشني ثعلبة أبا أتيت قال: الشعباني أمية أبي عن      -
 هللا رسول عنها سألت خبيًرا. عنها سألتَ  لقد وهللا أما قال: ... آية؟ أية فقال: اآلية؟
 رأيتَ  إذا حتى المنكر، عن ناهواوتَ  بالمعروف ائتمروا بل فقال: وسلم عليه هللا صلى
 بخاّصة فعليكَ  برأيه، رأي ذي كلّ  وإعجابَ  مؤثرًة، ودنيا متبًعا، وهًوى  ُمطاًعا، شًحا

 على القبض مثلُ  فيهنّ  الصبرُ  أياًما، ورائكم ِمن فإن العامة، أمرَ  عنكَ  ودع نفسك،
 حديث مذي:التر  )قال عملكم مثل يعملون  رجالً  خمسين أجرُ  فيهنّ  للعامل الجمر،

 صحيح(. غريب حسن

 منكم، ُقِبلَ  ما الحق قولوا اآلية، هذه بزمان هذا ليس قال: أنه مسعود ابن عن روي       -
 أنفَسكم. فعليكم عليكم ُردّ  فإذا

 بالمعروف األمر بعد اهتديتم، إذا ضلّ  َمن يضّركم ال المسّيب: بن سعيد قال      -
 المنكر. عن والنهي

 المنكر، عن والنهي بالمعروف األمر فيه يتعذر الذي الزمان به أريد يكون  أن يجوز      -
 .الُمعينين وقلة األحوال، وفساد الزمان، تغير عند نفسه، بإصالح ويشتغل بقلبه فينكر

 وَيسخرون، بك يستخّفون  بل وعظك، أو قولك َيقبلون  ال أنهم قوم من علمتَ  إذا      -
 عنهم. فاسكْت 

 بعضهم يفكر قد بل :أقول الضال. يهتدِ  لم إذا الغمّ  من يعتريهم ما فعد المقصود      -
 ضاللك. لك يسّوغ ال الناس ضالل مثلهم! يفعل أن أكثرهم أو الناس جميع ضلّ  إذا بأنه

 الزمان. آخر في يكون  هذا بعضهم: قال      -

 الكتاب. أهل ِمن ضلّ  َمن يضّركم ال دينكم، أهلَ  عليكم      -
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 المنكر. عن والنهي بالمعروف األمر بآيات وخةمنس      -

 أخرى: قراءة 

 َيضيركم. ال      -

 َيِضركم. ال      -

*** 

   م23/5/2014 الجمعة 

 
 (106 )المائدة بيِنكم شهادةُ  ۞

 عدلٍ  َذوا اثنانِ  الوصّيةِ  حينَ  الموتُ  أحَدكمُ  حضرَ  إذا بيِنكم شهادةُ  آمُنوا الذينَ  أي ها يا)
 .106 المائدة (منكم

  
 بيِنكم: شهادةُ 

 بيَنـكم. ما شهادةُ 

 الحقيقة. على اسًما الظرف واستعمل الظرف، إلى الشهادة أضيفت

 بينكم. ليشهدْ  أي:

 وبينك. بيني ما أي: ،78 الكهف (وبيِنكَ  بيني فراقُ  هذا)

 الضم. قراءة على ،94 األنعام (بيُنكم تقطَّع لقد) 

  

    منكم: عدل ذوا اثنان
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 .2 الطالق (منكم عدلٍ  َذَويْ  وأشهدوا)

  

 يقل: لم

 ... حضر إذا منكم المطلوبة الشهادةُ       -

 ... حضر إذا بيَنكم ليشهدْ       -

 ... حضر إذا بيَنكم ما شهادةُ       -

 حيان(. )أبو قراءة وفيها ... حضر إذا بيَنكم شهادة        -

  

 يقل: لم

 منكم. عدلٍ  ذَويْ  اثنين شهادةُ       -

 منكم. عدل ذوا اثنان يشهد أن      -

 
 يقل: لم

 الموت. عالماتُ  أحدكم حضر إذا      -

 الموت. قارب إذا      -

  

 إعراب:

 مبتدأ. شهادة:
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 اثنان. خبره:

***  

 م23/8/2014 السبت

 

 (110)من خصائص سورة المائدة  ۞

 تكرار إذْ 

 110اآلية ( إذ قال هللا يا عيسى)

 110( اآلية إذ أيدتك بروح القدس)

 110( اآلية وإذ علمتك الكتاب)

 110( اآلية وإذ تخلق من الطين)

 110( اآلية وإذ ُتخرج الموتى)

 110( اآلية وإذ كففتُ )

 111( اآلية وإذ أوحيتُ )

 112( اآلية إذ قال الحواريون )

 116( اآلية وإذ قال هللا يا عيسى)
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*** 

 الثالثاء:

 هـ1440ربيع اآلخر  17

 م2018كانون األول  25

 

 (112)المائدة هل يستطيع ربك  ۞

 مائدةً  علينا ُينّزلَ  أن ربكَ  يستطيعُ  هل مريمَ  ابنَ  عيسى يا الحواريونَ  قالَ  إذ) قال تعالى:
 ونعلمَ  قلوُبنا وتطمئنَ  منها نأكلَ  أن نريدُ  قالوا مؤمنيَن. كنتم إن هللاَ  اتقوا قالَ  السماءِ  ِمنَ 
 .113-112 المائدة (الشاهدينَ  ِمنَ  عليها ونكونَ  صَدقتنا قد أن

 قراءة: في
 ربك. تستطيع هل

 النصب. على االسم في المشددة الباء وبفتح الفعل، في الياء بدل بالتاء
 سنذكر. كما الطاعة، في وتوقعنا االستطاعة من تخرجنا القراءة هذه :أقول

*** 
 المفسرين: أقوال

 وتفصيل: نظر وفيه (،القرطبي) النصب قراءة من أشكل الرفع قراءة العلماء: قال
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 بمعنى استطاع يطيع. يستطيع: ُينزل. أن سألته إن ربك يطيعك هل السدي: قال      -
 التفسير، هذا :أقول ربك. يرضى هل المعنى: أجاب. بمعنى استجاب مثل: أطاع،

 عليه، يعترضا ولم عاشور( وابن عبده ومحمد )والبغوي  قرطبيوال الرازي  ذكره الذي
 هللا! من ال العبد، من تكون  إنما فالطاعة الطاعة، في ويوقعنا االستطاعة من يخرجنا

 وجل، عز باهلل معرفتهم استحكام قبل أمرهم ابتداء في وكانوا الحواريين كالم هذا      -
 هللا. قدرة في تشّكوا ال أي (،هللا اتقوا) عيسى: لهم قال لهذا

 فالن يستطيع هل كقولك: هو بل هللا، بقدرة منهم شًكا وليس الحواريين كالم هذا      -
 هل ال؟ أم يجيبني هل ذلك؟ يفعل هل المعنى: يستطيع. أنه تعلم وأنت يأتي، أن

 كيف أرِني رب) السالم: عليه إبراهيم كقول المعاينة أرادوا فهم ال؟ أم لي يستجيب
 كما ،113 المائدة (قلوبنا وتطمئن) الحواريون: قال .260 البقرة سورة (الموَتى حييتُ 

 .260 البقرة (قلبي ليطمئن ولكن) إبراهيم: قال

 الحواريين. كالم وليس الحواريين، مع كان َمن كالم هذا      -

 شكالإ فيه وهذا :أقول تسأله. فيما ربك طاعة تستدعي الباء: بفتح ربك، تستطيع      -
 ذكرنا. كما

 سؤال تستطيع هل ربك؟ تدعو أن تستطيع هل أو ربك؟ تسأل أن تستطيع هل      -
 وليس: أنت( تستطيع )هل منه. قريب بعده والذي ،التفسير هذا إلى أميل أنا ربك؟
 سبحانه! هو( يستطيع )هل

 بسؤالك. أو بدعائك ربك ينزل أن تستطيع هل      -

 القرآن: نقل دقة
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 كلمة أحدهم يضع أن القرآن، نقل في الدقة لوال الممكن، من كان وأمثالها األمور هذه
 والخالف! األمر وينتهي (،يستطيع) كلمة بدل )يرضى(

***  
  8/10/2012 اإلثنين

 
 
 (117)المائدة وكنُت عليهم شهيًدا ما دمُت فيهم  ۞ 

  (على كّل شيٍء شهيد   تني كنَت أنت الرقيَب عليهم وأنتفلّما توّفي)

 كيف نفهم كالم عيسى عليه السالم؟

 .116هذا كالم عيسى عليه السالم، يجيب به هللا عن سؤاله في اآلية السابقة 

 :الرقيبَ 

 .خبر )كنَت( منصوب بالفتحة

 :توّفيتني

 .بانقطاعي عن الناس وغيابي عنهم، ألن هللا رفعه إليه

 .55عمران ( آل إني متوّفيك ورافُعك إليّ )

 :قال لي
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هل يستطيع عيسى عليه السالم أن يكون شهيًدا عليهم؟ وهل إذا توفي خلفه هللا في 
 .هذا؟ ال سيما وأن الشهيد والرقيب بمعنى واحد كما قال المفسرون 

 :قلت

وأنَت على كّل قد ُيفهم من كالم عيسى عليه السالم هذا المعنى، لكنه وّضحه بقوله: )
 .(شيٍء شهيد  

معنى هذا أن هللا كان شهيًدا )رقيًبا( في حياة عيسى عليه السالم، قبل رفعه إلى 
السماء، وشهيًدا )رقيًبا( بعد ذلك، ومن ثّم فاهلل شهيد على كل شيء، وفي كل زمان، 

 .( يدخل فيه الزمان والمكانعلى كل شيءوفي كل مكان. هذا معنى: )

مواضع القرآن، المعنى هنا: كنت ( هنا ليست بمعنى: صرَت، كما في بعض كنتَ و)
 .وال تزال وستبقى

 .عيسى عليه السالم: شهيد )رقيب( بالمعنى الالئق بالبشر والالئق بالرسل

 .هللا سبحانه وتعالى: شهيد )رقيب( بالمعنى المناسب لمقام األلوهية والربوبية

 .وهللا أعلم بالصواب

*** 

 :السبت
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 هـ1440ربيع األول  23

 م2018األول كانون  01

 
 (119 )المائدة ينفع يوم هذا ۞

 .119 المائدة (ِصدُقهم الصادقينَ  َينفعُ  يومُ  هذا) 
  
 يقل: لم

 صدُقهم. الصادقين فيه ينفع يوم   هذا
  

 قراءة: في
 يوم .

  
 إعراب:

 منصوب. مقّدم به مفعول :الصادقين
 باإلضافة. جرّ  محلّ  في متصل ضمير هم: مرفوع. مؤّخر فاعل صدق: :صدقهم

***  
 أخرى: آيات

 .123و 48 البقرة (شيًئا نفسٍ  عن نفس   َتجزي  ال يوًما واتُقوا) -

 .33 لقمان (ولِدهِ  عن والد   َيجزي  ال يوًما واخَشوا) -
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 .281 البقرة (هللاِ  إلى فيه ُترجعونَ  يوًما واتُقوا) -

 .37 النور (واألبصارُ  القلوبُ  فيه تتقلبُ  يوًما يخافونَ ) -

***  
      م18/8/2014 اإلثنين
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 ثانيفهرس المجلد ال
  

 2 (3سورة آل عمران )
 2 ﴾نّزل عليك الكتاب ... وأنزل التوراة واإلنجيل﴿: 3اآلية 
 6 ﴾هو الذي ُيصّوركم في األرحام﴿: 6اآلية 
 7 هل حّد المتشابه متشابه؟: 7اآلية 
 10 ﴾وما يعلم تأويله إال هللا﴿: 7اآلية 
 19  ﴾بعد إذ  ﴿: 8اآلية 
 20 ﴾بعد إذ  ﴿: 8اآلية 
 22 ﴾ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ  هديتنا ﴿: 8اآلية 
 24 ﴾لن تغني عنهم أموالهم ﴿: 10اآلية 
 25 ﴾كّذبوا بآياتنا فأخذهُم هللُا بذنوبهم وهللُا شديُد العقاب ﴿: 11اآلية 
 26 ﴾سُتغلبون وُتحشرون  ﴿: 12اآلية 
 27 ﴾وبئس المهاد ﴿: 12اآلية 
 28 ﴾فئٌة تقاتل في سبيل هللا وأخرى كافرة ﴿: 13اآلية 
 29 ﴾فئة تقاتل في سبيل هللا وأخرى كافرة ﴿: 13اآلية 
 31 ﴾ُحسن الثواب وُحسن المآب ﴿: 14اآلية 
 33 ﴾زين للناس حب الشهوات ﴿: 14اآلية 
 36 ﴾ُزّين للناس حبُّ الشهوات ﴿: 14اآلية 
 38 ﴾قائًما بالقسط ﴿: 18اآلية 
 39 ﴾بغًيا بينهم ﴿: 19اآلية 
 40 ﴾فإّن هللَا سريُع الحساِب  ﴿: 19اآلية 
 42 ﴾فإن  حاّجوَك فقل  أسلمُت وجهَي هلل وَمِن اّتبعنِ  ﴿: 20اآلية 
 44 ﴾وترزق من تشاء بغير حساب ﴿: 27اآلية 
 47 ﴾فليس من هللا في شيء ﴿: 28اآلية 
 49 ﴾وُيحّذركُم هللُا نفَسه ﴿: 28اآلية 
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 50 ﴾إال أن تتقوا منهم تقاة﴿: 28اآلية 
 54 ﴾يعلم ه هللا ويعلمُ ﴿: 29اآلية 
 56 ﴾فإن هللا ال يحب الكافرين﴿: 32اآلية 
 57 ﴾ فلما وضعتها﴿ :36 اآلية

 58 ﴾وليس الذكر كاألنثى﴿: 36اآلية 
 60 ﴾ونبًيا من الصالحين ﴿: 39اآلية 
 62 ﴾تجوز؟القرعة متى تجوز ومتى ال  ﴿: 44اآلية 
 68 ﴾تّدخرون  ﴿: 49اآلية 
 69 ﴾ومكروا ومكر هللا ﴿: 54اآلية 
 71 ﴾ومكروا ومكَر هللُا وهللُا خيُر الماكرين ﴿: 54اآلية 
 72 ﴾وهللا ال يحب الظالمين ﴿: 57اآلية 
 73 ﴾فـيـكـون  كـن ﴿: 59اآلية 
 75 ﴾فيكون  كن   ﴿: 59اآلية 
 77 ﴾الُممترين ِمن تكن   فال ربكَ  من الحقُّ  ﴿: 60اآلية 
 78 ﴾بالُمفسدين عليمٌ  هللاَ  فإنّ  تولَّوا فإن   ﴿: 63اآلية 
 79 ﴾علم به لكم ليس فيما ُتحاّجون  فِلمَ  علم به لكم فيما حاججتم هؤالء أنتم ها ﴿: 66اآلية 
 80 ﴾تعلمون  ال وأنتم يعلم وهللا ﴿: 66اآلية 
 81 واإلعراب المعنى بين العالقة ﴾حنيًفا كان ولكن ﴿: 67اآلية 
 85 ﴾المشركين من كان وما مسلًما حنيًفا كان ولكن ﴿: 67اآلية 
 85 ﴾آمُنوا والذين النبيُّ  وهذا اّتبعوه َللذين بإبراهيمَ  الناس أولى إنّ  ﴿: 68اآلية 
 86 الرّدة حدّ : 72اآلية 
 87 ﴾آخره  واكفروا ﴿: 72اآلية 
 88 ﴾أوتيتم ما مثل أحد يؤتى أن ﴿: 73اآلية 
 94 ﴾سبيل األميين في علينا ليس ﴿: 75اآلية 
 97 ﴾سبيل األميين في علينا ليس ﴿: 75اآلية 
 98 ﴾الكذبَ  هللا على ويقولون  ﴿: 75اآلية 
 98 ﴾المّتقين ُيِحبُّ  هللاَ  فإنّ  واّتقى بعهده أوفى َمن بلى ﴿: 76اآلية 
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 99 ﴾تدرسون  كنتم وبما ﴿: 79اآلية 
 100 ﴾مسلمون  أنتم إذ بعد بالكفر أيأمركم ﴿: 80اآلية 
 101 ﴾الفاسقون  هم فأولئك ذلك بعد توّلى فَمن ﴿: 82اآلية 
 102 ﴾منهم أحد   بين نفّرق  ال ﴿: 84اآلية 
 102 ﴾حق   الرسولَ  أنّ  وشهدوا إيمانهم بعد كفروا قوًما هللا َيهدي كيف ﴿: 86اآلية 
 وجاءهم حق   الرسولَ  أنّ  وشهدوا إيمانهم بعد كفروا قوًما هللا َيهدي كيف ﴿: 86اآلية 

 ﴾البّيناتُ 
103 

 وجاءهم حق   الرسولَ  أنّ  وشهدوا إيمانهم بعد كفروا قوًما هللا َيهدي كيف ﴿: 86اآلية 
 ﴾الظالمين القومَ  َيهدي ال وهللاُ  البّيناتُ 

103 

 104 ﴾رحيمٌ  غفورٌ  هللاَ  فإنّ  وأصلحوا ذلك بعدِ  ِمن تاُبوا الذين إال ﴿: 89اآلية 
 104 ﴾به  افتدى ولو ﴿: 91اآلية 
 108 ﴾الظالمون  همُ  فأولئك ذلك بعدِ  ِمن الكذبَ  هللا على افترى  فمنِ  ﴿: 94اآلية 
 108 ﴾ُمبارًكا  ﴿: 96اآلية 
 111 ﴾البيت حج الناس على وهلل ﴿: 97اآلية 
 115 ﴾العالمين عن غني هللا فإن كفر ومن ﴿: 97اآلية 
 116 ﴾ِعَوًجا تبغونها ﴿: 98اآلية 
 118 ﴾مستقيم صراط إلى ُهدي فقد باهلل يعتصم   ومن ﴿: 101اآلية 
 119 ﴾تقاته حق هللا اتقوا ﴿: 102اآلية 
 122 ﴾البّيناتُ  جاءهمُ  ما بعدِ  ِمن ﴿: 105اآلية 
 123 ﴾إيمانكم بعد أكفرتم وجوههم اسوّدت الذين فأما ﴿: 106اآلية 
 123 ﴾للعاَلمين ظلًما يريدُ  هللاُ  وما ﴿: 108اآلية 
 123 ﴾هللا من بحبل إال ﴿: 112اآلية 
 126 ﴾حقّ  بغير األنبياءَ  ويقتلون  ﴿: 112اآلية 
 126 ﴾بالمتقين عليمٌ  وهللاُ  ُيكفروه فلن خير   ِمن يفعلوا وما ﴿: 115اآلية 
 126 ﴾َيظِلمون  أنفَسهم ولكن   هللاُ  ظلمهمُ  وما ﴿: 117اآلية 
 127 ﴾األنامل عليكم عّضوا ﴿: 119اآلية 
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 128 ﴾الصدور بذاتِ  عليمٌ  هللاَ  إنّ  ﴿: 119اآلية 
كم إن ﴿: 120اآلية   129 ﴾بها َيفرحوا سيئةٌ  ُتصبكم وإن َتُسؤهم حسنةٌ  تمَسس 
 130 ﴾للقتال مقاعدَ  المؤمنين ُتبّوئ  أهلك ِمن غدوتَ  وإذ ﴿: 121اآلية 
 131 ﴾هذا فورهم من ويأتوكم ﴿: 125اآلية 
 132 ﴾يعذبهم أو عليهم يتوب أو ﴿: 128اآلية 
 133 ﴾مضاعفة أضعاًفا الربا تأكلوا ال ﴿: 130اآلية 
 144 ﴾مضاعفة أضعاًفا الربا تأكلوا ال ﴿: 130اآلية 
 146 اإلسالم؟ في الربا نفهم كيف ﴾مضاعفة أضعافا الربا تأكلوا ال ﴿: 130اآلية 
 148 والربح الربا بين الشعراوي  يميز لم ﴾مضاعفة أضعاًفا الربا تأكلوا ال ﴿: 130اآلية 
 149 ﴾فاحشة فعلوا إذا والذين ﴿: 135اآلية 
 154 ﴾يعلمون  وهم ﴿: 135اآلية 
 156 ﴾العاملين أجر ونعم ﴿: 136اآلية 
 157 ﴾سنن قبلكم من خلت قد ﴿: 137اآلية 
 161 ﴾المكذبين عاقبة كان كيف فانظروا ﴿: 137اآلية 
 161 ﴾تحزنوا وال تهنوا وال ﴿: 139اآلية 
 163 ﴾آمنوا الذين هللاُ  وِليعلمَ  ﴿: 140اآلية 
 163 ﴾وهللا ال يحب الظالمين: ﴿140اآلية 
 163 ﴾هللا يعلم ولّما ﴿: 142اآلية 
 166 ﴾رسول إال محمد وما ﴿: 144اآلية 
 169 ﴾نبيّ  من وكأيِّن ﴿: 146اآلية 
 170 ﴾اآلخرة ثواِب  وُحسنَ  الدنيا ثوابَ  هللاُ  فآتاهمُ  ﴿: 148اآلية 
 170 ﴾بغمّ  غًما فأثابكم ﴿: 153اآلية 
 173 ﴾الجاهلية ظنَّ  الحقّ  غيرَ  باهللِ  يظّنون  ﴿: 154اآلية 
 174 ﴾الصدور بذاتِ  عليمٌ  وهللاُ  ﴿: 154اآلية 
 174 ﴾ُغّزى  كانوا أو ﴿: 156اآلية 
 174 ﴾لهم لنت هللا من رحمة فبما ﴿: 159اآلية 
 180 ﴾األمر في وشاورهم ﴿: 159اآلية 
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 181 ﴾َيُغلّ  أن لنبيّ  كان وما ﴿: 161اآلية 
 181 ﴾هللا ِمنَ  بسَخط باء كَمن هللا ِرضوانَ  اتبع أفَمنِ  ﴿: 162اآلية 
 182 ﴾ُمبين   ضالل   َلفي قبلُ  ِمن كانوا وإن   ﴿: 164اآلية 
 182 ﴾المؤمنين وِليعلمَ  هللا فبإذن الجمعان التقى يوم أصابكم وما ﴿: 166اآلية 
 182 ﴾المؤمنين أجرَ  ُيضيع ال هللاَ  وأنّ  وفضل   هللاِ  ِمنَ  بنعمة   يستبشرون  ﴿: 171اآلية 
 183 ﴾وخافون  تخافوهم فال ﴿: 175اآلية 
 183 ﴾ألنفسهم خيرٌ  لهم ُنملي أنما كفروا الذين يحسبنّ  وال ﴿: 178اآلية 
 183 ﴾عليه أنتم ما على المؤمنين ليذرَ  هللاُ  كان ما ﴿: 179اآلية 
 184 ﴾لهم خيًرا هو فضِله ِمن هللاُ  آتاهم بما يبخلون  الذين يحسبنّ  وال ﴿: 180اآلية 
 184 ﴾حقسنكتب ما قالوا وقتَلهم األنبياء بغير  ﴿: 182اآلية 
 185 ﴾وما ربك بظالم للعبيد ﴿: 182اآلية 
 187 قارن تفسير الشعراوي  ﴾ وأن ربك ليس بظالم للعبيد ﴿: 182اآلية 
 188 الشعراوي في تفسير ظاّلم ظلم المستشرقين! ﴾وأّن هللا ليس بظاّلم للعبيد ﴿: 182اآلية 
 190 ﴾وأّن هللا ليس بظاّلم للعبيد ﴿: 182اآلية 
 192 ﴾لتبيننه للناس وال تكتمونه ﴿: 187اآلية 
 195 ﴾ال تحسبّن الذين يفرحون بما أَتوا ﴿: 188اآلية 
 196 ﴾وَتوّفنا مع األبرار ﴿: 193اآلية 
 196 ﴾بعضكم من بعض ﴿: 195اآلية 
 197 ﴾حسُن الثواب ﴿: 195اآلية 
 197 ﴾لكِن الذين اتَقوا رّبهم ﴿: 198اآلية 
 198 ﴾أولئَك لهم أجُرهم عنَد رّبهم إّن هللَا سريُع الحساِب  ﴿: 199اآلية 

  
 199 (4) النساءسورة 

 199 ﴾ وبث منهما رجااًل كثيًرا ونساءً  ﴿: 1اآلية 
 204 ﴾إّن هللا كان عليكم رقيًبا ﴿: 1اآلية 
 204 ﴾وإن خفتم أال تقسطوا في اليتامى فانكحوا ﴿: 3اآلية 
 209 ﴾ما َملكت  أيماُنكم ﴿: 3اآلية 
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 215 ﴾ذلك أدنى أال تعولوا ﴿: 3اآلية 
 218 ﴾ذلك أدنى أال تعولوا ﴿: 3اآلية 
 219 ﴾وال ُتؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل هللُا لكم قياًما وارزقوهم فيها ﴿: 5اآلية 
 221 ﴾وارزقوهم فيها ﴿: 5اآلية 
 223 ﴾وابتلوا اليتامى ﴿: 6اآلية 
 225 ﴾وَمن كان غنًيا فليستعِفف  وَمن كان فقيًرا فليأكل  بالمعروف ﴿: 6اآلية 
 228 ﴾وكفى باهلل حسيبا ﴿: 6اآلية 
 238 النصيب والحظ: 7اآلية 
 242 ﴾الذين يأكلون أموال اليتامى ﴿: 10اآلية 
 247 الميراثآيات : 11اآلية 
 255 يوصيكم هللا في أوالدكم: تفسير الشعراوي: أين اللغة؟ أين الدقة؟ أين االطالع؟: 11اآلية 
 259 هل يمكن أن ترث األنثى أكثر من الذكر؟ ﴾للذكر مثل حظ األنثيين ﴿: 11اآلية 
 265 ﴾يوصيكُم هللُا في أوالِدكم للّذكر ِمثُل حّظ األنثَيي ن ﴿: 11اآلية 
 270 ما الحكمة من إرث الوارث البعيد: 11اآلية 
 275 ﴾أعتدنا لهم عذاًبا ﴿: 18اآلية 
 276 ﴾أعتدنا لهم عذاًبا ﴿: 18اآلية 
 279 ﴾وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج ﴿: 20اآلية 
 285 ﴾وأخذَن منكم ميثاًقا غليًظا ﴿: 21اآلية 
 290 ﴾حرمت عليكم أمهاتكم ﴿: 23اآلية 
 293 ﴾فآتوهن أجورهن ﴿: 24اآلية 
 298 ﴾بعضكم من بعض ﴿: 25اآلية 
 298 ﴾وال تتمّنوا ما فّضل هللا به بعَضكم على بعض ﴿: 29اآلية 
 301 ﴾وال تتمنوا ما فضل هللا به بعضكم على بعض ﴿: 32اآلية 
 304 ﴾الرجاُل قّوامون على النساء ﴿: 34اآلية 
 305 ﴾قّوامون على الّنساءالرجال  ﴿: 34اآلية 
 310 الرجال قوامون على النساء :من أخطاء المفسرين: 34اآلية 
 313 أين تفسير الشعراوي من تفسير محمد عبده؟!: 34اآلية 
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 316 ﴾حافظات للغيب بما حفظ هللا ﴿: 34اآلية 
 318 ﴾واضربوهن ﴿: 34اآلية 
 326 ﴾فال تبغوا عليهن سبيال ﴿: 34اآلية 
 328 ﴾وإن خفتم شقاق بينهما ﴿: 35اآلية 
 329 ﴾إن يريدا إصالًحا ﴿: 35اآلية 
 335 ﴾الذين يبخلون  ﴿: 37اآلية 
 336 ﴾والذين ينفقون أموالهم ﴿: 38اآلية 
 337 ﴾فكيف إذا جئنا ﴿: 41اآلية 
 339 ﴾يحرفون الكلم ﴿: 46اآلية 
َمع   ﴿: 46اآلية   341 ﴾واسَمع  غيَر ُمس 
 343 ﴾نطمس وجوًها ﴿: 47اآلية 
 344 ﴾وكاَن أمُر هللِا َمفعوالً  ﴿: 47اآلية 
 349 ﴾يزّكون أنفسهم ﴿: 49اآلية 
 352 ﴾أم لهم نصيب من الملك ﴿: 53اآلية 
 355 ﴾إن هللا يأمركم أن تؤدوا األمانات إلى أهلها ﴿: 58اآلية 
 355 ﴾إّن هللا ِنعّما يعُظكم به ﴿: 58اآلية 
 355 ﴾وقل  لهم في أنفسهم قواًل بليًغا ﴿: 63اآلية 
 355 ﴾ ما فعلوه إال قليٌل منهم ﴿: 66اآلية 
َركم ﴿: 71اآلية   360 ﴾ُخُذوا ِحذ 
 362 ﴾يشرون الحياة الدنيا باآلخرة ﴿: 74اآلية 
 367 ﴾القرية الظالم أهلها ﴿: 75اآلية 
 370 ﴾أينما تكونوا ﴿: 78اآلية 
 371 ﴾غير الذي تقول ﴿: 81اآلية 
 373 ﴾ بّيت طائفٌة منهم غيَر الذي تقول ﴿: 81اآلية 
 375 ﴾ أفال يتدبرون القرآن ﴿: 82اآلية 
 376 ﴾ال تكّلُف إال نفَسكَ  ﴿: 84اآلية 
ل هل هما مترادفان؟: 85اآلية   379 نصيب وِكف 
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 385 ﴾َليجمعّنكم إلى يوم القيامة ﴿: 87اآلية 
 388 ﴾وألقوا إليكم السلم ﴿: 90اآلية 
 394 ﴾لست مؤمًنا ﴿: 94اآلية 
 400 ﴾ال يستوي القاعدون  ﴿: 95اآلية 
 402 ﴾إن الذين توفاهُم المالئكة ﴿: 97اآلية 
 406 ﴾يألمون كما تألمون وترجون من هللا ما ال يرجون  ﴿: 104اآلية 
 408 ﴾وال تكن للخائنين خصيًما ﴿: 105اآلية 
 410 ﴾وال تكن للخائنيَن َخصيًما ﴿: 105اآلية 
 413 ﴾وألضّلّنهم وألمّنيّنهم ﴿: 119اآلية 
 415 ﴾ليس بأمانّيكم ﴿: 123اآلية 
 418 ﴾واّتخذ هللُا إبراهيَم خليالً  ﴿: 125اآلية 
 421 ﴾فتذروها كالمعلقة ﴿: 129اآلية 
 422 ﴾فال تتبعوا الهوى أن تعدلوا ﴿: 135اآلية 
 423 ﴾يا أّيها الذين أَمنوا آِمنوا ﴿: 136اآلية 
 425 ﴾إنكم إًذا ِمثُلهم ﴿: 140اآلية 
 426 ﴾ألم نستحوذ عليكم ﴿: 141اآلية 
 430 ﴾ ولن يجعل هللا للكافرين ﴿: 141اآلية 
 432 ﴾إلى هؤالءُمذبذبين بين ذلك ال إلى هؤالء وال  ﴿: 143اآلية 
 432 ﴾وسوف ُيؤِت هللُا المؤمنين أجًرا عظيًما ﴿: 146اآلية 
 432 ﴾ما يفعُل هللُا بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان هللُا شاكًرا عليًما ﴿: 147اآلية 
 433 ﴾والذين آمنوا باهلل وُرُسله ولم يفّرقوا بين أحد  منهم ﴿: 152اآلية 
 439 ﴾موسى أكبر من ذلكفقد سألوا  ﴿: 153اآلية 
 441 ﴾ثم اتخذوا العجل ﴿: 153اآلية 
 442 ﴾فبما نقِضهم ميثاَقهم ﴿: 155اآلية 
 442 ﴾وقتلهُم األنبياَء بغير حق ﴿: 155اآلية 
 442 ﴾فال يؤمنون إال قليالً  ﴿: 155اآلية 
 443 ﴾ُشّبه لهم ﴿: 157اآلية 
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 444 ﴾منهوإن الذين اختلفوا فيه لفي شك  ﴿: 157اآلية 
 445 ﴾وأخِذهُم الربا وقد ُنهوا عنه ﴿: 161اآلية 
 445 ﴾والمقيمين الصالة والمؤتون الزكاة ﴿: 162اآلية 
 446 ﴾فآمنوا خيًرا لكم ﴿: 170اآلية 
 446 ﴾انتهوا خيًرا لكم ﴿: 171اآلية 
 446 ﴾ومن يستنكف  عن عبادته ويستكبر  فسيحشرهم إليه جميًعا ﴿: 172اآلية 
 446 ﴾الكاللة ﴿: 176اآلية 
 451 ﴾ الكاللة ﴿: 176اآلية 
 455 ﴾يستفتونك قِل هللا يفتيكم في الكاللة﴿: 176اآلية 

  
 458 (5)المائدة سورة 

 458 ﴾أوفوا بالعقود ﴿: 1اآلية 
 459 ﴾أوفوا بالعقود ﴿: 1اآلية 
 469 ﴾وأن تستقسموا باألزالم ﴿: 3اآلية 
 472 ﴾أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ﴿: 3اآلية 
 481 ﴾أكملُت لكم دينكم ﴿: 3اآلية 
 483 ﴾ُأِحلَّ لكُم الطّيبات ﴿: 4اآلية 
 484 ﴾إن هللا سريع الحساب ﴿: 4اآلية 
 485 ﴾ما يريد هللا ليجعل عليكم من حرج ﴿: 6اآلية 
 486 ﴾إن هللا عليم بذات الصدور ﴿: 7اآلية 
 486 ﴾وال َيجرمنَّـكم شنآن قوم على أال تعدلوا ﴿: 8اآلية 
 489 ﴾وال يجرمّنكم شنآن قوم ﴿: 8اآلية 
 492 ﴾وال َيجرمنَّـكم شنآُن قوم على أاّل َتعِدلوا ﴿: 8اآلية 
 495 ﴾وعَد هللُا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرةٌ  ﴿: 9اآلية 
 496 ﴾فبما نقضهم ميثاقهم ﴿: 13اآلية 
قانون صيانة االحتمال في  ﴾ وال تزال تطلع على خائنة  منهم إال قلياًل منهم ﴿: 13اآلية 

 تفسير الشعراوي وتفسير محمد عبد الستار السيد
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 498 ﴾فاعف عنهم واصفح ﴿: 13اآلية 
 501 ﴾جاءكم من هللا نور ﴿: 15اآلية 
 502 ﴾إن أراد أن ُيهلك المسيح ﴿: 17اآلية 
 503 ﴾إن  أراد أن ُيهلك المسيح ﴿: 17اآلية 
 503 ﴾فقد جاءكم بشير ونذير وهللا على كل شيء قدير ﴿: 19اآلية 
 504 ﴾ادخلوا عليهُم الباَب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون  ﴿: 23اآلية 
 504 قابيل وهابيل: 27اآلية 
 511 ﴾فأواري سوأة أخي ﴿: 31اآلية 
 513 ﴾َمن قتل نفًسا بغير نفس أو فساد  في األرض﴿: 32اآلية 
 513 ﴾لهم خزي في الدنيا ﴿: 33اآلية 
 515 ﴾ اتقوا هللا وابتغوا إليه الوسيلة ﴿: 35اآلية 
 515 ﴾فاقطعوا أيديهما ﴿: 38اآلية 
 518 ﴾ُيحّرفون الَكِلَم ِمن بعِد مواضِعه ﴿: 41اآلية 
 519 ﴾أكَّالوَن للّسحت ﴿: 42اآلية 
 522 ﴾والجروَح ِقصاص ﴿: 45اآلية 
 522 ﴾لكّل جعلنا منكم ِشرعًة ومنهاًجا ﴿: 48اآلية 
 523 ﴾لكّل جعلنا منكم ِشرعًة ومنهاًجا ﴿: 48اآلية 
 524 ﴾يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة ﴿: 52اآلية 
 526 ﴾أيمانهمأقسموا باهلل َجهد  ﴿: 53اآلية 
 530 هذا هو تفسير الشعراوي  ﴾أقسموا باهلل جهد أيمانهم ﴿: 53اآلية 
 532 ﴾ويؤتون الزكاة وهم راكعون  ﴿: 55اآلية 
 540 ﴾وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به ﴿: 61اآلية 
حتَ  ﴿: 62اآلية   546 ﴾وأكِلهُم السُّ
 547 ﴾ُغّلت  أيديهم ﴿: 64اآلية 
 548 ﴾وهللا ال يحب المفسدين ﴿: 64اآلية 
 548 ﴾ألكلوا من فوقهم ﴿: 66اآلية 
 549 ﴾أّمة مقتصدة ﴿: 66اآلية 
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 555 ﴾إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون  ﴿: 69اآلية 
 559 ﴾فريًقا كّذبوا وفريًقا َيقتلونَ  ﴿: 70اآلية 
 561 ﴾ذلك بما عَصوا وكانوا يعتدون  ﴿: 78اآلية 
 561 ﴾لبئس ما قدمت لهم أنفسهم ﴿: 80اآلية 
 562 ﴾لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود ﴿: 82اآلية 
 563 ﴾فاكتبنا مع الشاهدين ﴿: 83اآلية 
 564 ﴾واحفظوا أيمانكم ﴿: 89اآلية 
 565 ﴾إنما الخمُر والميسرُ  ﴿: 90اآلية 
 569 ﴾ لعلكم تفلحون  ﴿: 90اآلية 
 571 ﴾صيد البحر وطعامه  ﴿: 96اآلية 
َد لكم َتُسؤكم ﴿: 101اآلية   574 ﴾ال َتسألوا عن أشياَء إن ُتب 
 574 ﴾ما جعل هللا من بحيرة ﴿: 103اآلية 
 576 ﴾ عليكم أنفَسكم ال َيضّركم َمن ضّل إذا اهتديتم ﴿: 105اآلية 
 578 ﴾شهادُة بيِنكم ﴿: 106اآلية 
 580 ةمن خصائص سورة المائد: 110اآلية 
 581 ﴾هل يستطيع ربك ﴿: 112اآلية 
 583 ﴾وكنُت عليهم شهيًدا ما دمُت فيهم ﴿: 117اآلية 
 585 ﴾هذا يوم ينفع ﴿: 119اآلية 

 

 تم المجلد الثاني بحمد هللا

 ويليه المجلد الثالث بإذن هللا

 

 

 


