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 تفسري سورة األنفال

 ( آية وهي السورة الثامنة يف ترتيب املصحف الشريف. 57سورة األنفال مدنية وعدد آياهتا ) 

 فضائل السورة:

 لي:صلي هللا عليه وسلم ما ي-سورة االنفال اليت ردت يف السنة الصحيحة عن رسول هللا من فضائل
 وبسببها: أهنا نزلت يف غزوة بدر-1

حلديث سعيد بن جبري قال قلت البن عباس رضي هللا عنهما: سورة التوبة. قال: التوبة هي الفاضحة ما  
زالت تنزل، ومنهم ومنهم حىت ظنوا أهنا مل تبق أحدا منهم إال ذكر فيها، قال: قلت سورة األنفال، قال: 

 (1نزلت يف بدر. قال: قلت سورة احلشر، قال: نزلت يف بين النضري. )
وهي قوله تعايل  (2منعت الفداء وأحلت الغنائم وهي من خصائص هذه األمة)  فيها آياتزل هللاأن-2
ُ يُرِيُد ا } نْ َيا َواَّللى ُ َعزِيٌز َما َكاَن لَِنِبيٍّ َأْن َيُكوَن َلُه َأْسَرى َحىتى يُ ْثِخَن يف اأْلَْرِض تُرِيُدوَن َعَرَض الدُّ ْْلِخرََة َواَّللى

ُكْم ِفيَما َأَخْذُُتْ َعَذاٌب َعِظيٌم )75َحِكيٌم ) ُلوا ِمىا َغِنْمُتْم َحََلالا ( َفكُ 76( َلْواَل ِكَتاٌب ِمَن اَّللِى َسَبَق َلَمسى
 {( 76طَيِيباا َوات ىُقوا اَّللَى ِإنى اَّللَى َغُفوٌر َرِحيٌم )

 قال ملا كان يوم بدر نظر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل -رضي هللا عنه-حلديث عمر بن اخلطاب-
ليه وسلم القبلة مث صلى هللا ع املشركني وهم ألف وأصحابه ثَلث مائة وتسعة عشر رجَل فاستقبل نب هللا

مد يديه فجعل يهتف بربه اللهم أجنز يل ما وعدتين اللهم آت ما وعدتين اللهم إن هتلك هذه العصابة من 
أهل اإلسَلم ال تعبد يف األرض فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حىت سقط رداؤه عن منكبيه 

بك فإنه منكبيه مث التزمه من ورائه وقال يا نب هللا كفاك مناشدتك ر فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على 
أَْلفٍّ ِمَن ِإْذ َتْسَتِغيثُوَن َربىُكْم فَاْسَتَجاَب َلُكْم َأّنيِ ِمُِدُُّكْم بِ  }:سينجز لك ما وعدك فأنزل هللا عز وجل

 {( 6اْلَمََلِئَكِة ُمْرِدِفنَي )
                                         

 - 3755باب يف سورة براءة واألنفال واحلشر،والبخاري برقم/  -7576مسلم برقم/  ،أخرجاه يف الصحيحني - 1
 .باب} اجلَلء { اإلخراج من أرض إىل أرض

ه وسلم قال رسول هللا صلى هللا علي جابر بن عبد هللا األنصاري قال وثبت ذلك من حديث "سيد مبارك "قلت: - 2
مل ث إىل قومه خاصة وبعثت إىل كل أمحر وأسود وأحلت يل الغنائم و أعطيت مخسا مل يعطهن أحد قبلي كان كل نب يبع

حتل ألحد قبلي وجعلت يل األرض طيبة طهورا ومسجدا فأميا رجل أدركته الصَلة صلى حيث كان ونصرت بالرعب بني 
ت إىل ثيدي مسرية شهر وأعطيت الشفاعة ومل حتل ألحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النب يبعث إىل قومه خاصة وبع

 615أخرجه مسلم برقم/-الناس عامة "



 
فحدثين ابن عباس قال بينما رجل من املسلمني يومئذ يشتد يف أثر ( 5فأمده هللا باملَلئكة قال أبو زميل)

رجل من املشركني أمامه إذ مسع ضربة بالسوط فوقه وصوت الفارس يقول أقدم حيزوم فنظر إىل املشرك 
أمامه فخر مستلقيا فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه وشق وجهه كضربة السوط فاخضر ذلك أمجع فجاء 

ك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة فقتلوا األنصاري فحدث بذل
يومئذ سبعني وأسروا سبعني قال أبو زميل قال ابن عباس فلما أسروا األسارى قال رسول هللا صلى هللا عليه 

شرية أرى أن عوسلم أليب بكر وعمر ما ترون يف هؤالء األسارى فقال أبو بكر يا نب هللا هم بنو العم وال
تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار فعسى هللا أن يهديهم لإلسَلم فقال رسول هللا صلى هللا عليه 
وسلم ما ترى يا ابن اخلطاب قلت ال وهللا يا رسول هللا ما أرى الذي رأى أبو بكر ولكين أرى أن متكنا 

نقه فإن هؤالء من فَلن نسيبا لعمر فأضرب عفنضرب أعناقهم فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه ومتكين 
أئمة الكفر وصناديدها فهوي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما قال أبو بكر ومل يهو ما قلت فلما كان 
من الغد جئت فإذا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأبو بكر قاعدين يبكيان قلت يا رسول هللا أخربّن من 

وجدت بكاء بكيت وإن مل أجد بكاء تباكيت لبكائكما فقال رسول  أي شيء تبكي أنت وصاحبك فإن
هللا صلى هللا عليه وسلم أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء لقد عرض علي عذاهبم أدىن 

 من هذه الشجرة شجرة قريبة من نب هللا صلى هللا عليه وسلم وأنزل هللا عز وجل:
 {ُلوا ِمىا َغِنْمُتْم َحََلالا طَيِيباا َفكُ  }إىل قوله  {َلُه َأْسَرى َحىتى يُ ْثِخَن يف اأْلَْرِض  َما َكاَن لَِنِبيٍّ َأْن َيُكونَ  }

 (3فأحل هللا الغنيمة هلم")
  

                                         
مساك بن الوليد احلنفي اليمامي احملدث، أبو زميل احلنفي، اليمامي، نزيل الكوفة. روي عن: ابن عباس، وابن عمر،  - 5

وعنه: سبطه؛ عبد ربه بن بارق احلنفي، ومسعر، واألوزاعي، وعكرمة بن عمار، وشعبة. وثقه: أمحد،  ومالك بن مرثد.
 (7/236سري أعَلم النبَلء للذهب)انظر -وابن معني. وقال أبو حاُت، وغريه: صدوق، ال بأس به.

 باب اإلمداد باملَلئكة يف غزوة بدر وإباحة الغنائم -5556أخرجه مسلم برقم/ - 3



 

 تنبيهات هامة:

عن  -رضي هللا عنه-أيب بن كعب  ما يروي عنواشهرها  األنفالهناك أحاديث ضعيفة عن فضل سورة 
ه " من قرأ سورة األنفال وبراءة فأنا شفيع وشاهد يوم القيامة أن :أنه قال-صلى هللا عليه وسلم -رسول هللا

ه عشر وحمى عن ،وأعطى من األجر بعدد كل منافق ومنافقة يف دار الدنيا عشر حسنات ،برئ من النفاق
 (7)وكان العرش ومحلته يصلون عليه أيام حياته يف الدنيا" ،ورفع له عشر درجات ،سيئات

 

 أسباب النزول:

 وسنذكرها حسب موقعها يف اْليات وهللا املستعان
وا اَّللَى َوَرُسوَلُه ِإْن  َيْسئَ ُلوَنَك َعِن اأْلَْنفاِل ُقِل اأْلَْنفاُل َّللِى َوالرىُسوِل فَات ىُقوا اَّللَى َوَأْصِلُحوا ذاَت بَ ْيِنُكْم َوأَِطيعُ }

 {(1ُكْنُتْم ُمْؤِمِننَي )
 

 (6مفردات اآلية )إعراب 

مري والواو ضمري يف حملي رفع فاعل و)الكاف( ض -)يسألون( فعل مضارع مرفوع وعَلمة الرفع ثبوت النون
مفعول به يف حملي نصب )عن األنفال( جاري وجمرور متعليق ب )يسألون(، )قل( فعل أمر، والفاعل ضمري 

( جاري  رسول( وجمرور متعليق مبحذوف خرب )الواو( عاطفة )المسترت تقديره أنت )األنفال( مبتدأ مرفوع )َّللي
ر )اتيقوا( فعل أمر مبيني على حذف النون . .معطوف على لفظ اجلَللة جمرور )الفاء( لربط اجلواب بشرط مقدي

( لفظ اجلَللة مفعول به )الواو( عاطفة )أصلحوا( مثل اتيقوا )ذات( مفعول به منصوب  والواو فاعل )اَّللي
( لفظ اجلَللة مثل )بني( مضاف إلي ه جمرور و)كم( ضمري مضاف إليه )الواو( عاطفة )أطيعوا( مثل اتقوا )اَّللي

األول )الواو( عاطفة )رسول( معطوف على لفظ اجلَللة و)اهلاء( ضمري مضاف إليه )إن( حرف شرط جازم 

                                         
الفوائد اجملموعة  وغريمها واحلديث موضوع. انظر،والزخمشري يف تفسريه الكشاف ،خرجه الثعلب يف الكشف والبيانأ - 7

 .(575يف األحاديث املوضوعة حملمد بن علي الشوكاّن باب فضائل القرآن )ص 
 (15/175دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان-انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-7



 حملي رفع يف. و)ُت( ضمري .مبيني على السكون يف حملي جزم فعل الشرط -ناسخ -)كنتم( فعل ماض ناقص
 اسم كان )مؤمنني( خرب كان منصوب وعَلمة النصب الياء.

 
 روائع البيان والتفسري

 -رمحه هللا–سبب نزول هذه اْلية ما ذكره احملدث العَلمة أبو عبد الرمحن مقبل بن هادى الوادعىجاء يف 
 ما خمتصره:  –يف كتابه منقوال من لباب النقول يف أسباب النزول 

( عن أبيه قال ملا كان يوم بدر جئت بسيف فقلت يا 5( عن مصعب بن سعد)115ص 3الرتمذي )ج
رسول هللا إن هللا قد شفى صدري من املشركني أو حنو هذا، هب يل هذا السيف فقال: "هذا ليس يل وال 
لك"، فقلت: عسى أن يعطي هذا من ال يبلي بَلئي فجاءّن الرسول صلى هللا عليه وعلى آله وسلم، 

 ( 6اْلية) {َيْسأَلوَنَك َعِن اأْلَنْ َفالِ }نك سألتين وليس يل وإنه قد صار يل وهو لك" قال فنزلت فقال: "إ
  

                                         
مصعب بن سعد بن أيب وقاص الزهري أبو زرارة املدّن روى عن أبيه وعلي وطلحة وعكرمة بن أيب جهل وعدي  - 5

بن حاُت وابن عمر وعاصم ابن هبدلة والزبري بن عدي واحلكم بن عتيبة وسفيان بن دينار التمار وعمرو بن مرة وغطيف 
 ابن اعني وغريهم.

الطبقة الثانية من أهل املدينة وقال كان ثقة كثري احلديث وذكره ابن حبان يف الثقات وقال عمرو بن وذكره ابن سعد يف 
 علي وغريه أحد مات سنة ثَلث ومائة.

قلت: وقال العجلي تابعي ثقة وقال البخاري يف الصغري مل يسمع من عكرمة ابن أيب جهل وقال البيهقي يف املدخل 
 حديثه عن عثمان منقطع.

للحافظ  انظر هتذيب التهذيب-ووقفت يف كتاب املصاحف البن أيب داود على ما يدل على صحة مساعه منه.قلت: 
 باب من امسه مصعب-557ابن حجر برقم/ 

زول يف الصحيح املسند من أسباب الن -رمحه هللا–قال احملدث العَلمة أيب عبد الرمحن مقبل بن هادى الوادعى - 6
حيح وقد رواه مساك عن مصعب بن سعد أيضا. احلديث أخرجه مسلم مطوال كما ( ما نصه: هذا حسن ص 67)ص/ 

 1والطيالسي ج 51و 55ص 5وأخرجه أبو داود ج 73و 75ص 12سيأيت يف سورة العنكبوت إن شاء هللا وخمتصرا ج
 .222ص 5وابن أيب حاُت ج 256ص

وصححه احلاكم وأقره  512ص 6وأبو نعيم ج 155ص 6وابن جرير ج 226ص 7والبيهقي ج 152ص 2واحلاكم ج 
 الذهب.



 
 سبب آخر:

( عن عبادة بن الصامت قال: خرجنا مع النب صلى هللا عليه وعلى  523ص 7أخرج اإلمام أمحد )ج 
يف آثارهم يهزمون  دو فانطلقت طائفةآله وسلم فشهدت معه بدرا فالتقى الناس فهزم هللا تبارك وتعاىل الع

ويقتلون فأكبت طائفة على املعسكر حيوونه وجيمعونه وأحدقت طائفة برسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله 
وسلم ال يصيب العدو منه غرة حىت إذا كان الليل وفاء الناس بعضهم إىل بعض قال الذين مجعوا الغنائم 

ها نصيب، وقال الذين خرجوا يف طلب العدو لستم بأحق هبا منا، حنن حويناهم ومجعناهم فليس ألحد في
نفينا عنها العدو وهزمناهم، وقال الذين أحدقوا برسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم لستم بأحق هبا 
منا، حنن أحدقنا برسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم وخفنا أن يصيب العدو منه غرة واشتغلنا به 

َ َوَأْصِلُحوا َذاَت بَ ْيِنكُ }: فنزلت فقسمها رسول  {مْ َيْسأَلوَنَك َعِن اأْلَنْ َفاِل ُقِل اأْلَنْ َفاُل َّللِى َوالرىُسوِل فَات ىُقوا اَّللى
 (.6هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم على وفاق بني املسلمني، احلديث هذا لفظ أمحد)

َ َوَأْصِلُحوا َذاَت بَ ْيِنُكْم َوأَطِ } َ َوَرُسوَلُه ِإْن ُكْنُتْم َيْسأَُلوَنَك َعِن اأْلَنْ َفاِل ُقِل اأْلَنْ َفاُل َّللِى َوالرىُسوِل فَات ىُقوا اَّللى يُعوا اَّللى
 {ُمْؤِمِننَي 

  

                                         
حديث عبادة بن الصامت من طريق مكحول عن أيب أمامة ومكحول مل يسمع  قال:-رمحه هللا-تنبيه "للشيخ مقبل - 6

من أيب أمامة، ويف بعض الطرق التصريح بالواسطة بينهما وهو أبو سَلم ِمطور ويف بعضها ليس فيها مكحول كما عند 
قلت"الشيخ  -طرق من غري طريق مكحول، لكنها من طريق أيب سَلم ِمطور احلبشي وهو مل يسمعاإلمام أمحد يف بعض ال

مقبل" هذا اعتمادا على ما يف هتذيب التهذيب من قول ابن أيب حاُت عن أبيه مث وجدت تصرحيه بالتحديث يف صحيح 
 هد وهو ما رواه احلاكم وأقرهمن أيب أمامة لكن احلديث له شا -بتحقيق حممد فؤاد عبد الباقي. 775ص 1مسلم ج

الذهب عن ابن عباس رضي هللا عنهما أن رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم قال يوم بدر: "من قتل قتيَل فله كذا 
وكذا" أما املشيخة فثبتوا حتت الرايات وأما الشبان فتسارعوا إىل الغنائم فقالت املشيخة للشبان: أشركونا معكم فأنا كنا 

ا لكم ولو كان شيء جلئتم إلينا، فأبوا، فاختصموا إىل رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم فأنزل هللا عز وجل: ردءا 
 .221ص 2}َيْسأَلوَنَك َعِن اأْلَنْ َفاِل{ ج

وابن حبان  26ص 2كما يف موارد الظمآن واحلاكم يف املستدرك ج  351وابن حبان ص 26ص 5وأخرج أبو داود ج 
وصححه يف الثَلث املواضع، وابن  527و 221و 152ص 2موارد الظمآن واحلاكم يف املستدرك ج كما يف  351ص

وزاد نسبته إىل  263ص 2، وصححه احلاكم وأقره الذهب. وابن كثري ج261ص 7والبيهقي ج 151ص 6جرير ج
ع أن تكون بني إذ ال مانوابن مردويه كل هؤالء أخرجوا عن ابن عباس حنو حديث عبادة. وال تنايف بني السب 1النسائي

 اْلية نزلت يف اجلميع وهللا أعلم.



 
 قوال:: اختلف العلماء يف املراد باألنفال هنا على مخسة أ-رمحه هللا-قال الشنقيطي-

األول: أن املراد هبا خصوص ما شذ عن الكافرين إىل املؤمنني، وأخذ بغري حرب كالفرس والبعري يذهب 
من الكافرين إىل املسلمني، وعلى هذا التفسري فاملراد باألنفال هو املسمى عند الفقهاء فيئا، وهو اْليت بيانه 

وِمن  ،[7 \ 76] {م عليه من خيل وال ركابوما أفاء هللا على رسوله منهم فما أوجفت}يف قوله تعاىل: 
 قال هبذا القول عطاء بن أيب رباح.

 الثاّن: أن املراد هبا اخلمس وهو قول مالك.
 الثالث: أن املراد هبا مخس اخلمس.

الرابع: أهنا الغنيمة كلها، وهو قول اجلمهور وِمن قال به ابن عباس، وجماهد وعكرمة، وعطاء، والضحاك، 
 -اخلراساّن، ومقاتل بن حيان، وعبد الرمحن بن زيد بن أسلم، وغري واحد قاله ابن كثري وقتادة، وعطاء

 يف تفسريه.-رمحه هللا
اخلامس: أن املراد هبا أنفال السرايا خاصة، وِمن قال به الشعب، ونقله ابن جرير عن علي بن صاحل بن 

ار دة على قسمهم مع بقية اجليش، واخت(، واملراد هبذا القول: ما ينفله اإلمام لبعض السرايا زيا15حي)
 (11)ابن جرير أن املراد هبا الزيادة على القسم. اه 

ر، يف بياهنا فقال: األنفال هي الغنائم اليت ينفلها اَّللي هلذه األمة من أموال الكفا -رمحه هللا-وزاد السعدي-
أول غنيمة كبرية غنمها املسلمون من  {بدر  }وكانت هذه اْليات يف هذه السورة قد نزلت يف قصة 

 } فحصل بني بعض املسلمني فيها نزاع، فسألوا رسول اَّللي صلى هللا عليه وسلم عنها، فأنزل اَّللي .املشركني،
 كيف تقسم وعلى من تقسم؟  {َيْسأَُلوَنَك َعِن األنْ َفال 

،. بل لى حكم اَّللي ورسولههلم: األنفال هلل ورسوله يضعاهنا حيث شاءا، فَل اعرتاض لكم ع {ُقْل  }
فَات ىُقوا اَّللَى  }عليكم إذا حكم اَّللي ورسوله أن ترضوا حبكمهما، وتسلموا األمر هلما،. وذلك داخل يف قوله 

 بامتثال أوامره واجتناب نواهيه.. {

                                         
علي بن صاحل بن حي أبو احلسن اهلمداّن اإلمام، القدوة، الكبري، أبو احلسن. حدث عن: سلمة بن كهيل،  - 15

 نوعلي بن األقمر، ومساك بن حرب، وعدة. كان طلبه للعلم هو وأخوه معا، ومات كهَل قبل أخيه مبدة. وثقه: أمحد ب
زة. قلت: وكانا مقرئني جمودين لألداء. تَل علي على عاصم، مث على مح ،حنبل، وحيىي بن معني كما قدمنا يف سرية أخيه

سن اخللق. مات: يف ح ،وتصدر لإلقراء، فقرأ عليه: عبيد هللا بن موسى، وغريه. ولعلي حديث واحد يف صحيح مسلم
 (5/515بَلء للذهب خمتصراَ وبتصرف)نقَلا عن سري أعَلم الن-سنة أربع ومخسني ومائة.

 ( 2/36دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بريوت )  -أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي  - 11



أي: أصلحوا ما بينكم من التشاحن والتقاطع والتدابر، بالتوادد والتحاب  {َوَأْصِلُحوا َذاَت بَ ْيِنُكْم  }
 اجر والتنازع.من التخاصم، والتش-بسبب التقاطع  -والتواصل..فبذلك جتتمع كلمتكم، ويزول ما حيصل 

ويدخل يف إصَلح ذات البني حتسني اخللق هلم، والعفو عن املسيئني منهم فإنه بذلك يزول كثري ِما يكون 
 { ُكْنُتْم ُمْؤِمِننَي َوأَِطيُعوا اَّللَى َوَرُسوَلُه ِإنْ  }القلوب من البغضاء والتدابر،.واألمر اجلامع لذلك كله قوله:  يف

 (12)فإن اإلميان يدعو إىل طاعة اَّللي ورسوله،.كما أن من مل يطع اَّللي ورسوله فليس مبؤمن.اه 
َا اْلُمْؤِمُنوَن الىِذيَن ِإذا ذُِكَر ا} ُ َوِجَلْت قُ ُلوبُ ُهْم َوِإذا تُِلَيْت َعَلْيِهْم آياتُُه زاَدتْ ُهْم إِ ِإَّنى ُلوَن َّللى مياناا َوَعلى َرهبِيِْم يَ تَ وَكى

(2)}  
 

 (13إعراب مفردات اآلية )

ا( كافية ومكفوفة )املؤمنون( مبتدأ مرفوع وعَلمة الرفع الواو )الذين( اسم موصول مبيني يف حملي رفع خرب  )إَّني
ن معىن الشرط مبيني يف حملي نصب متعلق باجلواب وجلت املبتدأ . )ذكر( .)إذا( ظرف للزمن املستقبل متضمي

( لفظ اجلَللة نائب الفاعل مرفوع )وجلت( فعل ماض تاء( للتأنيث . و)ال.فعل ماض مبيني للمجهول )اَّللي
، و)التاء( ثل ذكر اَّللي . آياته( م.)قلوب( فاعل مرفوع و)هم( ضمري مضاف إليه )الواو( عاطفة )إذا تليت

للتأنيث، و)اهلاء( مضاف إليه )على( حرف جري و)هم( ضمري يف حملي جري متعليق ب )تليت(، )زادت( 
مثل وجلت والفاعل ضمري مسترت تقديره هي أي اْليات و)هم( ضمري مفعول به )إميانا( مفعول به ثان 

( جاري وجمرور متعليق ب )يت لون(، و)هم( ضمري مضاف إليه )يتوكي منصوب )الواو( عاطفة )على ربي لون( وكي
 .«13»مثل يسألون 

 روائع البيان والتفسري
ُ َوِجَلْت قُ ُلوبُ ُهْم َوِإَذا تُِلَيْت َعَلْيِهْم آيَاتُُه زَاَدتْ ُهْم } َا اْلُمْؤِمُنوَن الىِذيَن ِإَذا ذُِكَر اَّللى ُلوَن إِ ِإَّنى ميَاناا َوَعَلى َرهبِيِْم يَ تَ وَكى
} 

َا اْلُمْؤمِ  }عن ابن عباس قوله:  يف تفسريها ما خمتصره:-رمحه هللا -ابن كثريقال -  ُنوَن الىِذيَن ِإَذا ذُِكَر اَّللىُ ِإَّنى
قال: املنافقون ال يدخل قلوهبم شيء من ذكر هللا عند أداء فرائضه، وال يؤمنون بشيء  {َوِجَلْت قُ ُلوبُ ُهْم 

إذا غابوا، وال يؤدون زكاة أمواهلم، فأخرب هللا تعاىل أهنم ليسوا من آيات هللا، وال يتوكلون، وال يصلون 

                                         
 ( 1/517الناشر:مؤسسة الرسالة) -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كَلم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -12
 (15/176دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان-إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايفانظر اجلدول يف -15
 ( من هذه السورة.1يف اْلية ) - 13



َا اْلُمْؤِمُنوَن الىِذيَن ِإَذا ذُِكَر اَّللىُ َوِجَلْت قُ ُلوبُ ُهْم  }مبؤمنني، مث وصف املؤمنني فقال:   } .فأدوا فرائضه {ِإَّنى
ُلوَن َوَعَلى َرهبِيِْم يَ تَ َو  }تصديقا  يقول: {َوِإَذا تُِلَيْت َعَلْيِهْم آيَاتُُه زَاَدتْ ُهْم ِإميَاناا   يقول: ال يرجون غريه. {كى

 فرقت، أي: فزعت وخافت. وكذا قال السدي وغري واحد. {َوِجَلْت قُ ُلوبُ ُهْم  }وقال جماهد: 
وهذه صفة املؤمن حق املؤمن، الذي إذا ذكر هللا وجل قلبه، أي: خاف منه، ففعل أوامره، وترك زواجره.  

َ فَاْستَ ْغَفُروا ِلُذنُوهبِِ  }: كقوله تعاىل نُوَب َوالىِذيَن ِإَذا فَ َعُلوا فَاِحَشةا أَْو ظََلُموا أَنْ ُفَسُهْم ذََكُروا اَّللى ْم َوَمْن يَ ْغِفُر الذُّ
ُ وملَْ ُيِصرُّوا َعَلى َما فَ َعُلوا َوُهْم يَ ْعَلُموَن  ا َمنْ  }[وكقوله تعاىل: 157]آل عمران:  {ِإال اَّللى َخاَف َمَقاَم  َوأَمى

ْفَس َعِن اهْلََوى فَِإنى اجْلَنىَة ِهَي اْلَمْأَوى  [وهلذا قال سفيان الثوري: 31 ،35]النازعات:  {َربيِِه َونَ َهى الن ى
َا اْلُمْؤِمُنوَن الىِذيَن ِإَذا ذُِكَر اَّللىُ َوِجَلْت قُ ُلوبُ ُهْم  }مسعت السدي يقول يف قوله تعاىل:  ل قال: هو الرج{ِإَّنى

 قلبه. فيقال له: اتق هللا فَيجل-أو قال: يهم مبعصية-يريد أن يظلم 
ا: عن أم الدرداء) َا اْلُمْؤِمُنوَن الىِذيَن ِإَذا ذُِكَر اَّللىُ َوِجَلْت قُ ُلوبُ هُ  }( يف قوله: 17وقال الثوري أيضا  {ْم ِإَّنى

قالت: الوجل يف القلب إحراق السعفة، أما جتد له قشعريرة؟ قال: بلى. قالت يل: إذا وجدت ذلك فادع 
 (17)هللا عند ذلك، فإن الدعاء يذهب ذلك.اه 

َلَة َوِمىا َرَزْقناُهْم يُ ْنِفُقوَن )}  {(5الىِذيَن يُِقيُموَن الصى

 (17إعراب مفردات اآلية )

)الصَلة( مفعول به « 16»)يقيمون( مثل يسألون  -أو نعت له -)الذين( بدل من املوصول األول 
منصوب )الواو( عاطفة )من( حرف جري )ما( اسم موصول مبيني يف حملي جري متعليق ب )ينفقون(، )رزقنا( 

  «16»ون ل. و)نا( ضمري فاعل و)هم( ضمري مفعول به )ينفقون( مثل يسأ.فعل ماض مبيني على السكون

                                         
أم الدرداء الصغرى هجيمة احلمريية الدمشقية، السيدة، العاملة، الفقيهة، هجيمة. وقيل: جهيمة، األوصابية،  - 17

رى. روت علما مجا عن: زوجها؛ أيب الدرداء. وعن: سلمان الفارسي، وكعب احلمريية، الدمشقية، وهي أم الدرداء الصغ
 بن عاصم األشعري، وعائشة، وأيب هريرة، وطائفة.

عَلم النبَلء نقَلا عن سري أ-وعرضت القرآن وهي صغرية على أيب الدرداء، وطال عمرها، واشتهرت بالعلم والعمل والزهد.
 (3/255للذهب خمتصراَ)

 ( 11/ 3الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-ن العظيم البن كثريتفسري القرآ -17
 (155/ 15دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان-انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-15
 ( من هذه السورة.،1يف اْلية ) - 16
 ( من هذه السورة.1يف اْلية ) - 16



 
 روائع البيان والتفسري

ََلَة َوِمىا َرَزقْ َناُهْم يُ ْنِفُقونَ }  { الىِذيَن يُِقيُموَن الصى
ينبه بذلك  { يُ ْنِفُقوَن الىِذيَن يُِقيُموَن الصىَلَة َوِمىا َرَزقْ َناُهمْ  }وقوله  -يف تفسريه:-رمحه هللا -قال ابن كثري-

على أعماهلم، بعد ما ذكر اعتقادهم، وهذه األعمال تشمل أنواع اخلري كلها، وهو إقامة الصَلة، وهو حق 
 هللا تعاىل.

 وقال قتادة: إقامة الصَلة: احملافظة على مواقيتها ووضوئها، وركوعها، وسجودها.
جودها، وتَلوة الطهور فيها، ومتام ركوعها وسوقال مقاتل بن َحيىان: إقامتها: احملافظة على مواقيتها، وإسباغ 

 القرآن فيها، والتشهد والصَلة على النب صلى هللا عليه وسلم، هذا إقامتها.
الزكاة، وسائر احلقوق للعباد من واجب ومستحب، واخللق كلهم عيال  واإلنفاق ِما رزقهم هللا يشمل خراج
 هللا، فأحبهم إىل هللا أنفعهم خللقه.

ي وودائع عندك فأنفقوا ِما أعطاكم هللا، فإَّنا هذه األموال عوار  {َوِمىا َرَزقْ َناُهْم يُ ْنِفُقوَن  } قوله قال قتادة يف
 (25)يا ابن آدم، أوشكت أن تفارقها.اه 

ا هَلُْم َدَرجاٌت ِعْنَد َرهبِيِْم َوَمْغِفرٌَة َورِْزٌق َكرمٌِي )}  {(3أُولِئَك ُهُم اْلُمْؤِمُنوَن َحقًّ
  

                                         
 ( 12/ 3الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-كثريتفسري القرآن العظيم البن   -25



 

 (21مفردات اآلية ) إعراب

)املؤمنون(  «22»)أوالء( اسم إشارة مبيني يف حملي رفع مبتدأ و)الكاف( حرف خطاب )هم( ضمري فصل 
د ملضمون اجمللد السابقة  ا( مفعول مطلق مؤكي )الَلم(  ،«25»خرب املبتدأ أولئك، وعَلمة الرفع الواو )حقي

ر مرفوع )عند( ظرف  م )درجات( مبتدأ مؤخي حرف جري و)هم( ضمري يف حملي جري متعليق مبحذوف خرب مقدي
( مضاف إليه جمرور و)هم( ضمري مضاف إليه )الواو( «23»منصوب متعليق بدرجات مبعىن أجور  ، )ربي

 ع.عاطفة )مغفرة( معطوف على درجات مرفوع ومثله )رزق(، )كرمي( نعت لرزق مرفو 
 

 روائع البيان والتفسري
ا هَلُْم َدَرَجاٌت ِعْنَد َرهبِيِْم َوَمْغِفرٌَة َورِْزٌق َكرمٌِي }  {أُولَِئَك ُهُم اْلُمْؤِمُنوَن َحقًّ

هلم }يف تفسريها ما خمتصره وبتصرف: يعين جل ثناؤه بقوله:  -رمحه هللا -قال أبو جعفر الطربي - 
ثناؤه صفتهم "درجات"، وهي مراتب رفيعة.مث اختلف أهل  ، هلؤالء املؤمنني الذين وصف جل{درجات

 التأويل يف هذه "الدرجات" اليت ذكر هللا أهنا هلم عنده، ما هي؟
موها يف أيام حياهتم.  فقال بعضهم: هي أعمال رفيعة، وفضائل قدي

 -رمحه هللا-ِمن قال بذلك:كمجاهد -رمحه هللا-وذكر
 وقال آخرون: بل ذلك مراتب يف اجلنة.

 -رمحه هللا -(27ر ِمن قال بذلك: كابن حمرييز)وذك

                                         
 (15/155دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان-انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-21
 أو ضمري منفصل مبتدأ ثان خربه املؤمنون، واجلملة االمسيية خرب أولئك. - 22
 أي املؤمنون إميانا حقيا.أو مفعول مطلق نائب عن املصدر فهو صفته  - 25
 أو متعليق مبحذوف نعت لدرجات. - 23
عبد هللا بن حمرييز بن جنادة بن وهب القرشي اإلمام، الفقيه، القدوة، الرباّن، أبو حمرييز القرشي، اجلمحي، املكي.  - 27

 ائفة.اخلدري، وطحدث عن: عبادة بن الصامت، وأيب حمذورة املؤذن زوج أمه، ومعاوية بن أيب سفيان، وأيب سعيد 
من وكان من العلماء العاملني، و  .واسم زوج أمه: مسرة، وال أعلم أحدا ذكر حمرييزا يف الصحابة، والظاهر أنه من الطلقاء

سادة التابعني. وعن األوزاعي، قال: من كان مقتديا، فليقتد مبثل ابن حمرييز، إن هللا مل يكن ليضل أمة فيها ابن حمرييز 
 (3/363نقَلا عن سري أعَلم النبَلء للذهب خمتصراا )-مات: يف دولة الوليد.



، {ورزق كرمي}يقول: وعفو عن ذنوهبم، وتغطية عليها  {ومغفرة}: وقوله: -رمحه هللا-وأضاف أبو جعفر
 (27قيل: اجلنة وهو عندي: ما أعد هللا يف اجلنة هلم من مزيد املآكل واملشارب وهينء العيش.اه )

 {(7بَ ْيِتَك بِاحلَْقِي َوِإنى َفرِيقاا ِمَن اْلُمْؤِمِننَي َلكارُِهوَن )َكما َأْخَرَجَك َربَُّك ِمْن }
 

 (27إعراب مفردات اآلية )

( فاعل  )الكاف( حرف جري )ما( حرف مصدريي )أخرج( فعل ماض و)الكاف( ضمري مفعول به )ربي
ألخري مثل ا مرفوع و)الكاف( ضمري مضاف إليه )من بيت( جاري وجمرور متعليق ب )أخرجك(، و)الكاف(

( جاري وجمرور متعليق مبحذوف حال من مفعول أخرجك أي متلبيسا باحلقي  واملصدر املؤويل  .«26»)باحلقي
الواو( «.)26»)ما أخرجك( يف حملي جري بالكاف متعليق خبرب ملبتدأ حمذوف تقديره احلال أو قسمتك الغنائم

( حرف مشبيه بالفعل  صوب )من املؤمنني( جاري وجمرور متعليق)فريقا( اسم إني من -ناسخ -حاليية )أني
 مبحذوف نعت ل )فريقا(، )الَلم( هي املزحلقة للتوكيد )كارهون( خرب إني مرفوع وعَلمة الرفع الواو.

 
 روائع البيان والتفسري

ا ِمَن اْلُمْؤِمِننَي َلَكارُِهوَن }  {(7)َكَما َأْخَرَجَك َربَُّك ِمْن بَ ْيِتَك بِاحلَْقِي َوِإنى َفرِيقا
                                         

 /566/ 15مؤسسة الرسالة ) :الناشر -حتقيق أمحد حممد شاكر،الطربيجامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر  -27
17767) 
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 أو متعليق بفعل أخرجك أي أخرجك بسبب احلقي الذي سيظهر. - 26
وجه أخرى يف تعليق . ومثية أ.مفعول مطلق أي ثبتت األنفال ثبوتا كإخراجك باحلقي  جيوز أن يتعليق اجلاري مبحذوف - 26

رين منها: مله أصلحوا أي تعليقه مبفعول مطلق عا -اجلاري وجعلها أبو حييان يف البحر مخسة عشر وجها منقولة عن املفسي
و مبفعول أ - خطاب املفرد. بأصلحوا ذات بينكم إصَلحا كإخراجك من بيتك، وفيه التفات من خطاب اجلماعة إىل

ق عامله أو مبفعول مطل -مطلق عامله أطيعوا أي أطيعوا اَّللي ورسوله كإخراجك من بيتك باحلقي أي طاعة حمقيقة. ج
َل كإخراجك. د لون توكي لون أي يتوكي  أو هو صفة ل )حقيا( من قوهلم هم املؤمنون حقا أي حقا كإخراج  -يتوكي

ç- ارهون أي هم كارهون كراهية كإخراجكأو مبفعول مطلق عامله ك... 
وقبل تسطري هذه األقوال يف البحر ومل يلق خباطري منها شيء رأيت يف النوم »... وقد ردي أبو حييان كلي ذلك فقال: 

أّني أمشي مع رجل أباحثه يف اْلية فقلت له: ما مري يب شيء مشكل يف القرآن مثل هذا ولعلي مثي حمذوف يصحي به 
رين على شيء طائل، مثي قلت له: إن ذلك احملذوف هو نصرك واستحسنت أنا املعىن وم ا وقفت فيه ألحد من املفسي

 إخل...« .وذلك الرجل هذا التخريج مثي انتبهت من النوم وأنا أذكره



اختلفوا يف اجلالب  {َكَما َأْخَرَجَك َربَُّك ِمْن بَ ْيِتَك بِاحلَْقِي   }قوله تعاىل:  قال البغوي يف بياهنا ما نصه:- 
رهوا، كما قال املربد: تقديره األنفال هلل وللرسول وإن ك {َكَما َأْخَرَجَك َربَُّك   }هلذه الكاف اليت يف قوله 

أخرجك ربك من بيتك باحلق وإن كرهوا. وقيل: تقديره امض ألمر هللا يف األنفال وإن كرهوا كما مضيت 
 ألمر هللا يف اخلروج من البيت لطلب العري وهم كارهون.

ري لكم، كما أن إخراج حممد صلى هللا وقال عكرمة: معناه فاتقوا هللا وأصلحوا ذات بينكم فإن ذلك خ
 عليه وسلم من بيته باحلق خري لكم، وإن كرهه فريق منكم.

وقال جماهد: معناه كما أخرجك ربك من بيتك باحلق على كره فريق منهم، كذلك يكرهون القتال وجيادلون 
 فيه.

هللا عز  جات هلم حق ينجزه، تقديره: َوْعُد هللا الدر {هلم درجات عند رهبم}وقيل: هو راجع إىل قوله: 
 وجل كما أخرجك ربك من بيتك باحلق، فأجنز الوعد بالنصر والظفر.

 وقيل: الكاف مبعىن على، تقديره: امض على الذي أخرجك ربك.
وقال أبو عبيدة: هي مبعىن القسم جمازا، والذي أخرجك، ألن "ما" يف موضع الذي، وجوابه "جيادلونك"، 

: جيادلونك وهللا الذي أخرجك ربك من بيتك باحلق. وقيل: الكاف مبعىن "إذ" وعليه يقع القسم، تقديره
 تقديره: واذكر إذ أخرجك ربك.

قيل: املراد هبذا اإلخراج هو إخراجه من مكة إىل املدينة. واألكثرون على أن املراد منه إخراجه من املدينة 
ا  }ق قيل: بالوحي لطلب املشركني إىل بدر، أي: كما أمرك ربك باخلروج من بيتك إىل املدينة باحل َوِإنى َفرِيقا

 (55).اه {َلَكارُِهوَن  }منهم،  {ِمَن اْلُمْؤِمِننَي 
ا ُيساُقوَن ِإىَل اْلَمْوِت َوُهْم يَ ْنظُُروَن )} َ َكَأَّنى  {(7جُياِدُلوَنَك يف احلَْقِي بَ ْعَد ما تَ بَ نيى

  

                                         
 (5/525دار طيبة للنشر والتوزيع )  :الناشر -انظر معامل التنزيل للبغوي -55



 

 (31إعراب مفردات اآلية )

( جاري وجمرور متعليق بفعل .)جيادلون( مضارع مرفوع  . والواو فاعل و)الكاف( ضمري مفعول به )يف احلقي
( فعل ماض، والفاعل  جيادلون )بعد( ظرف منصوب متعليق ب )جيادلون(، )ما( حرف مصدريي )تبنيي

 ضمري مسترت تقديره هو أي احلقي وهو القتال.
ل )ما تبنيي   ا( كافية ومكفوفة )يساقون( مضارع مبيني .( يف حملي جري مضاف إليه. )كأَّني .واملصدر املؤوي

 ،والواو ضمري يف حملي رفع نائب الفاعل )إىل املوت( جاري وجمرور متعليق ب )يساقون(. .للمجهول مرفوع
 )الواو( حاليية )هم( ضمري منفصل مبتدأ )ينظرون( مثل جيادلون.

 
 روائع البيان والتفسري

َا ُيَساُقوَن ِإىَل اْلَمْوِت َوُهْم يَ ْنظُُروَن } َ َكَأَّنى   {جُيَاِدُلوَنَك يف احلَْقِي بَ ْعَد َما تَ بَ نيى
الصفات  -أمام هذه الغزوة الكربى املباركة  -يف بياهنا ما خمتصره: قدم تعاىل -رمحه هللا –قال السعدي -

هاد ستقامت أحواله وصلحت أعماله، اليت من أكربها اجلاليت على املؤمنني أن يقوموا هبا، ألن من قام هبا ا
يف سبيله. فكما أن إمياهنم هو اإلميان احلقيقي، وجزاءهم هو احلق الذي وعدهم اَّللي به،كذلك أخرج اَّللي 

 تعاىل، وقد قدره باحلق الذي حيبه اَّللي  {بدر  }رسوله صلى هللا عليه وسلم من بيته إىل لقاء املشركني يف 
 وقضاه.

 إن كان املؤمنون مل خيطر بباهلم يف ذلك اخلروج أنه يكون بينهم وبني عدوهم قتال.و 
فحني تبني هلم أن ذلك واقع، جعل فريق من املؤمنني جيادلون النب صلى هللا عليه وسلم يف ذلك، ويكرهون 

 لقاء عدوهم، كأَّنا يساقون إىل املوت وهم ينظرون.
ذه بعد ما تبني هلم أن خروجهم باحلق، وِما أمر اَّللي به ورضيه، فبهواحلال أن هذا ال ينبغي منهم، خصوصا 

احلال ليس للجدال حمل فيها ألن اجلدال حمله وفائدته عند اشتباه احلق والتباس األمر،. فأما إذا وضح 
 وبان، فليس إال االنقياد واإلذعان.

م ا لقاء عدوهم،وكذلك الذين عاتبههذا وكثري من املؤمنني مل جير منهم من هذه اجملادلة شيء، وال كرهو 
، وقيض هلم من األسباب ما تطمئن به قلوهبم. ، انقادوا للجهاد أشد االنقياد، وثبتهم اَّللي  اَّللي

وكان أصل خروجهم يتعرضون لعري خرجت مع أيب سفيان بن حرب لقريش إىل الشام، قافلة كبرية،فلما 
ر رجَل ه وسلم الناس، فخرج معه ثَلمثائة، وبضعة عشمسعوا برجوعها من الشام، ندب النب صلى هللا علي
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معهم سبعون بعريا، يعتقبون عليها، وحيملون عليها متاعهم، فسمعت خبربهم قريش، فخرجوا ملنع عريهم، 
ةٍّ وافرة من السَلح واخليل والرجال، يبلغ عددهم قريبا من األلف.اه   (52)يف َعَددٍّ كثري وُعدى

وَْكِة َتُكوُن َلُكْم وَ  َوِإْذ يَِعدُُكُم اَّللىُ } َر ذاِت الشى ا َلُكْم َوتَ َودُّوَن َأنى َغي ْ قى ِإْحَدى الطىائَِفتَ نْيِ َأهنى يُرِيُد اَّللىُ َأْن حيُِ
  {(5احلَْقى ِبَكِلماتِِه َويَ ْقَطَع داِبَر اْلكاِفرِيَن )

 

 (33إعراب مفردات اآلية )

)الواو( استئنافيية )إذ( اسم ظريفي يف حملي نصب مفعول به لفعل حمذوف تقديره اذكروا )يعد( مضارع مرفوع  
( لفظ اجلَللة فاعل مرفوع )إحدى( مفعول به ثان منصوب وعَلمة النصب  و)كم( ضمري مفعول به )اَّللي

رة على األلف )الطائفتني( مضاف إليه جمرور وعَلمة اجلري  ( حرف مشبيهالفتحة املقدي  -بالفعل الياء )أني
 و)ها( ضمري يف حملي نصب -ناسخ

ا لكم(  ل )أهني . واملصدر املؤوي اسم أني )الَلم( حرف جري و)كم( ضمري يف حملي جري متعليق مبحذوف خرب أني
أو  -. أي يعدكم ملكية إحدى الطائفتني )الواو( عاطفة.يف حملي نصب بدل من املفعول الثاّن إحدى

. والواو فاعل )أن( مثل األول )غري( اسم أني منصوب )ذات( مضاف إليه .وديون( مضارع مرفوع)ت -حاليية
جمرور )الشوكة( مضاف إليه جمرور )تكون( مضارع تام مرفوع، والفاعل ضمري مسترت تقديره هي أي غري 

 ذات الشوكة )لكم( مثل األول متعليق ب )تكون(.
ل )أني غري ذات.( يف حملي   نصب مفعول به عامله توديون. واملصدر املؤوي

 ) ( لفظ اجلَللة فاعل مرفوع )أن( حرف مصدري ونصب )حيقي )الواو( عاطفة )يريد( مضارع مرفوع )اَّللي
( يف حملي نصب مفعول  ل )أن حيقي ( مفعول به منصوب. واملصدر املؤوي مضارع منصوب، والفاعل هو )احلقي

 به عامله يريد.
(، و)اهلاء( ضمري مضاف إليه )الواو( عاطفة )يقطع دابر( مثل حيقي  )بكلمات( جاري وجمرور متعليق ب )حيقي

 احلقي ومعطوف عليه )الكافرين( مضاف إليه جمرور وعَلمة اجلري الياء.
 

 روائع البيان والتفسري
َر َذاِت } ُ ِإْحَدى الطىائَِفتَ نْيِ أَن ىَها َلُكْم َوتَ َودُّوَن َأنى َغي ْ   {وَْكِة َتُكوُن َلُكْم الشى َوِإْذ يَِعدُُكُم اَّللى
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إذ يعدكم هللا }يف تفسريها: يقول تعاىل ذكره: واذكروا، أيها القوم-رمحه هللا-قال أبو جعفر الطربي -
ن نَ َفروا فرقة أيب سفيان بن حرب والعري، وفرقة املشركني الذي ، يعين إحدى الفرقتني،{إحدى الطائفتني(

 من مكة ملنع عريهم.
ول: ، يق{وتودون أني غري ذات الشوكة تكون لكم}، يقول: إن ما معهم غنيمة لكم{لكم(أهنا }وقوله:

، ن تكون لكم. وال فيها قتال أ وحتبون أن تكون تلك الطائفة اليت ليست هلا شوكة يقول: ليس هلا حدٌّ
ع عريهم، نيقول: تودُّون أن تكون لكم العرُي اليت ليس فيها قتال لكم، دون مجاعة قريش الذين جاءوا مل

 (53)الذين يف لقائهم القتاُل واحلرُب. وأصل "الشوكة" من "الشوك".اه 
قى احلَْقى ِبَكِلَماتِِه َويَ ْقَطَع َداِبَر اْلَكاِفرِيَن } ُ َأْن حيُِ  {َويُرِيُد اَّللى
قى احلَْقى بِ  } ما خمتصره: -يف تفسريه:-رمحه هللا -قال ابن كثري- ُ َأْن حيُِ أي: هو يريد أن  {َكِلَماتِِه َويُرِيُد اَّللى

رَكم هبم ويظهركم عليهم، ويظهر دينه، ويرفع كل مة جيمع بينكم وبني الطائفة اليت هلا الشوكة والقتال، لُيظَفِي
ه، وإن كان دبري اإلسَلم، وجيعله غالبا على األديان، وهو أعلم بعواقب األمور، وهو الذي دبركم حبسن ت

 َلُكْم َوَعَسى َأْن ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل َوُهَو ُكْرهٌ   }العباد حيبون خَلف ذلك فيما يظهر هلم، كما قال تعاىل: 
بُّوا َشْيئاا َوُهَو َشرٌّ َلُكمْ  ٌر َلُكْم َوَعَسى َأْن حتُِ [ 217ْعَلُموَن ]البقرة: ْعَلُم َوأَنْ ُتْم ال ت َ َوهللاُ ي َ  َتْكَرُهوا َشْيئاا َوُهَو َخي ْ

}. 
لى كره من فريق من ع {َكَما َأْخَرَجَك َربَُّك ِمْن بَ ْيِتَك بِاحلَْقِي   }قال ابن جرير: وقال آخرون: معىن ذلك:  

املؤمنني، كذلك هم كارهون للقتال، فهم جيادلونك فيه بعد ما تبني هلم، مث روى حنوه عن جماهد أنه قال: 
 قال: كذلك جيادلونك يف احلق. {َك َكَما َأْخَرَجَك َربُّ   }

ي: أنزل هللا يف خروجه إىل بدر وجمادلتهم إياه فقال:  دِي ْيِتَك بِاحلَْقِي َوِإنى َكَما َأْخَرَجَك َربَُّك ِمْن ب َ   }وقال السُّ
ا ِمَن اْلُمْؤِمِننَي َلَكارُِهوَن  َ ت َ  جُيَاِدُلوَنَك يف احلَْقِي بَ ْعَدَما }لطلب املشركني  {َفرِيقا  {بَ نيى

وقال بعضهم: يسألونك عن األنفال جمادلة، كما جادلوك يوم بدر فقالوا: أخرجتنا للِعري، ومل تعلمنا قتاال 
 فنستعد له.

قلت: رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إَّنا خرج من املدينة طالبا لعري أيب سفيان، اليت بلغه خربها أهنا صادرة 
يش فاستنهض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املسلمني من َخف منهم، من الشام، فيها أموال جزيلة لقر 

فخرج يف ثَلمثائة وبضعة عشر رجَل وطلب حنو الساحل من على طريق بدر، وعلم أبو سفيان خبروج 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف طلبه، فبعث َضْمَضم بن عمرو نذيرا إىل مكة، فنهضوا يف قريب من 

بني التسعمائة إىل األلف، وتيامن أبو سفيان بالعري إىل سيف البحر فنجا، وجاء النفري  ألف ُمَقنىع، ما

                                         
 566/ 15ناشر: مؤسسة الرسالة )ال -حتقيق أمحد حممد شاكر،جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي -53

 /17516 ) 



 فوردوا ماء بدر، ومجع هللا املسلمني والكافرين على غري ميعاد، ملا يريد هللا تعاىل من إعَلء كلمة املسلمني
 (57)اه 
 {(6اْلُمْجرُِموَن )لُِيِحقى احلَْقى َويُ ْبِطَل اْلَباِطَل َوَلْو َكرَِه }
 

 (36إعراب مفردات اآلية )

( مثل األول   ( مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الَلم، والفاعل هو أي هللا )احلقي )الَلم( الم التعليل )حيقي
)الواو( عاطفة )يبطل الباطل( مثل حيقي احلقي ومعطوف عليه )الواو( حاليية )لو( حرف شرط غري جازم 

 ن( فاعل مرفوع وعَلمة الرفع الواو.)كره( فعل ماض )اجملرمو 
ل )أن حيقي   .. ( يف حملي جري بالَلم متعليق بفعل حمذوف تقديره أمركم بالقتال..واملصدر املؤوي

 
 روائع البيان والتفسري

 {لُِيِحقى احلَْقى َويُ ْبِطَل اْلَباِطَل َوَلْو َكرَِه اْلُمْجرُِموَن }
 أن يقطع يف تفسريها ما نصه: يقول تعاىل ذكره: ويريد هللا-هللارمحه  -قال أبو جعفر أبو جعفر الطربي-

دابر الكافرين، كيما حيق احلق، كيما يُعبد هللا وحده دون اْلهلة واألصنام، ويعزي اإلسَلم، وذلك هو "حتقيق 
اكتسبوا ف، يقول ويبطل عبادة اْلهلة واألوثان والكفر، ولو كره ذلك الذين أجرموا {ويبطل الباطل}احلق"

 (55اه )املآمث واألوزار من الكفار.
 {(6ِإْذ َتْسَتِغيثُوَن َربىُكْم فَاْسَتجاَب َلُكْم َأّنيِ ُِمِدُُّكْم بِأَْلفٍّ ِمَن اْلَمَلِئَكِة ُمْرِدِفنَي )}
 

                                         
 ( 17/ 3الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسري القرآن العظيم البن كثري-57
 (157/ 15دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان-صايفانظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم -57
 /356/ 15مؤسسة الرسالة ) :الناشر -حتقيق أمحد حممد شاكر،جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي -55

1755) 



 (38إعراب مفردات اآلية )

( مفعول ب . والواو فاعل.)تستغيثون( مضارع مرفوع ،«56»)إذ( بدل من )إذ يعدكم( يف حملي نصب  ه )ربي
منصوب و)كم( ضمري مضاف إليه )الفاء( عاطفة )استجاب( فعل ماض، والفاعل هو )الَلم( حرف جري 
( خرب مرفوع و)كم(  ( حرف مشبيه بالفعل وامسه )ِمدي و)كم( ضمري يف حملي جري متعليق ب )استجاب(، )أّني

 من املَلئكة( جاري وجمرور نعت أللفضمري مضاف إليه )بألف( جاري وجمرور متعليق باسم الفاعل ِمدي )
 )مردفني( حال من ألف منصوبة وعَلمة النصب الياء.

ل )أّني ِمديكم( يف حملي جري حبرف جري حمذوف تقديره بأّني ِمديكم متعليق ب )استجاب(.  واملصدر املؤوي
 

 روائع البيان والتفسري
 -رمحه هللا–سبب نزول هذه اْلية ما ذكره احملدث العَلمة أبو عبد الرمحن مقبل بن هادى الوادعىجاء يف 

 ما خمتصره:  –يف كتابه منقوال من لباب النقول يف أسباب النزول 
(عن عمر بن اخلطاب قال: ملا كان يوم بدر نظر النب صلى هللا عليه وعلى آله  55ص 1اإلمام أمحد )ج

وسلم إىل أصحابه وهو ثلثمائة ونيف ونظر إىل املشركني فإذا هم ألف وزيادة فاستقبل النب صلى هللا عليه 
يل ما وعدتين  أين ما وعدتين اللهم أجنزوعلى آله وسلم القبلة مث مد يديه وعليه رداؤه وإزاره مث قال: "اللهم 

اللهم إنك إن هتلك هذه العصابة من أهل اإلسَلم فَل تعبد يف األرض أبدا". قال فما زال يستغيث ربه 
عز وجل ويدعوه حىت سقط رداؤه فأتاه أبو بكر رضي هللا عنه فأخذ رداءه فرداه مث التزمه من ورائه مث قال 

ثُوَن َربىُكْم ِإْذ َتْسَتِغي}ك فإنه سينجز لك ما وعدك وأنزل هللا عز وجل: يا نب هللا كفاك مناشدتك رب
تمامه يف سورة آل وذكر احلديث وقد تقدم ب {فَاْسَتَجاَب َلُكْم َأّنيِ ُِمِدُُّكْم بِأَْلفٍّ ِمَن اْلَمَلِئَكِة ُمْرِدِفنيَ 

 (35عمران.اه )
 {َأّنيِ ُِمِدُُّكْم بِأَْلفٍّ ِمَن اْلَمََلِئَكِة ُمْرِدِفنَي  ِإْذ َتْسَتِغيثُوَن َربىُكْم فَاْسَتَجاَب َلُكمْ }

                                         
 (15/155دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان -انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-56
 أو متعليق بفعل توديون. - 56
نزول يف الصحيح املسند من أسباب ال -رمحه هللا–قال احملدث العَلمة أيب عبد الرمحن مقبل بن هادى الوادعى -35

 111ص 3والرتمذي وقال حسن صحيح غريب ج 67و 63ص 12( ما نصه: احلديث أخرجه مسلم ج 66)ص/ 
، 255ص 5وابن أيب حاُت جأليب دواد وقال: وصححه علي بن املديين،  267ص 2وعزاه احلافظ ابن كثري ج 112و

 .166ص 6وابن جرير ج



:أي: اذكروا نعمة اَّللي عليكم، ملا قارب التقاؤكم بعدوكم، استغثتم بربكم، -رمحه هللا -قال السعدي-
 وأغاثكم بعدة أمور:. {فَاْسَتَجاَب َلُكْم  }وطلبتم منه أن يعينكم وينصركم 

 (31أي: يردف بعضهم بعضا.اه ) {ْلفٍّ ِمَن اْلَمَلِئَكِة ُمْرِدِفنَي بِأَ  }منها: أن اَّللي أمدكم 
ُ ِإالى ُبْشرى َولَِتْطَمِئنى بِِه قُ ُلوبُُكْم َوَما النىْصُر ِإالى ِمْن ِعْنِد اَّللِى ِإنى اَّللىَ }  {(15زِيٌز َحِكيٌم )عَ  َوما َجَعَلُه اَّللى
 

 (42إعراب مفردات اآلية )

( لفظ اجلَللة فاعل   )الواو( استئنافيية )ما( حرف نفي )جعل( فعل ماض و)اهلاء( ضمري مفعول به )اَّللي
( أداة حصر )بشرى( مفعول به ثان منصوب    «35»مرفوع )إالي

( مضارع منصوب بأن   رة على األلف )الواو( عاطفة )الَلم( للتعليل )تطمئني وعَلمة النصب الفتحة املقدي
(، )قلوب( فاعل مرفوع  مضمرة بعد الَلم )الباء( حرف جري و)اهلاء( ضمري يف حملي جري متعليق ب )تطمئني

 و)كم( ضمري مضاف إليه.
( يف حملي جري بالَل ل )أن تطمئني ر واملصدر املؤوي  «.33»م متعليق بفعل حمذوف تقديره هييأ أو فعل أو يسي

( مثل األوىل )من عند( جاري وجمرور خرب املبتدأ  )الواو( استئنافيية )ما( نافية مهملة )النصر( مبتدأ مرفوع )إالي
( حرف مشبيه بالفعل ( لفظ اجلَللة مضاف إليه جمرور )إني ( لفظ اجلَللة اس -ناسخ -)اَّللي صوب م إني من)اَّللي

 )عزيز( خرب إن مرفوع )حكيم( خرب ثان مرفوع.
 

 روائع البيان والتفسري
ُ ِإالى ُبْشَرى َولَِتْطَمِئنى بِِه قُ ُلوبُُكْم َوَما النىْصُر ِإالى ِمْن ِعْنِد اَّللِى ِإنى اَّللىَ }  { َعزِيٌز َحِكيٌم َوَما َجَعَلُه اَّللى
  إمجاالا ما نصه:يف بياهنا  -رمحه هللا -قال السعدي-
َولَِتْطَمِئنى بِِه  }أي: لتستبشر بذلك نفوسكم،  {ِإال ُبْشَرى  }أي: إنزال املَلئكة  {َوَما َجَعَلُه اَّللىُ  }

..  {قُ ُلوبُُكْم  ، ليس بكثرة َعَددٍّ وال ُعَددٍّ ال يغالبه مغالب، بل هو  {ِإنى اَّللَى َعزِيٌز  }وإال فالنصر بيد اَّللي

                                         
 ( 517/ 1الناشر:مؤسسة الرسالة) -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كَلم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -31
 (15/156دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان -انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-32
 ألجله، والفعل متعدي لواحد.أو مفعول  - 35
 وقد جري بالَلم الختَلل شرط النصب.-بكونه مفعوال ألجله-جيوز عطفه على )بشرى( - 33



أسباهبا، حيث قدر األمور ب {َحِكيمٌ }خيذل من بلغوا من الكثرة وقوة العدد واْلالت ما بلغوا.  القهار، الذي
 (37)ووضع األشياء مواضعها.اه 

عله هللا إال وما ج}يف تفسريها: وتقدم فيها القول يف معىن قوله:"  -رمحه هللا-وأضاف القرطب-
ر نبه على أن النص {وما النصر إال من عند هللا}( واملراد اإلمداد. وجيوز أن يكون اإلرداف. 37){بشرى

من عنده جل وعز ال من املَلئكة، أي لوال نصره ملا انتفع بكثرة العدد باملَلئكة. والنصر من عند هللا يكون 
 (35)بالسيف ويكون باحلجة.اه 

ماِء م} يُكُم النُّعاَس أََمَنةا ِمْنُه َويُ نَ زيُِل َعَلْيُكْم ِمَن السى رَُكْم بِِه وَ ِإْذ يُ َغشِي ْيطاِن اءا لُِيَطهِي يُْذِهَب َعْنُكْم رِْجَز الشى
 {(11َولِيَ ْرِبَط َعلى قُ ُلوِبُكْم َويُ ثَبِيَت بِِه اأْلَْقداَم )

  

                                         
 (1/517الناشر:مؤسسة الرسالة) -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كَلم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -37
سورة آل عمران وهي قوله تعايل }وما جعله هللا إال بشرى من ( 127لتفسريه لآلية )-رمحه هللا-قلت يشري املصنف- 37

لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إال من عند هللا العزيز احلكيم{ فقال ما خمتصره: }وما جعله هللا إال بشرى لكم{ 
، ألن لعدد على املعىناهلاء للمدد، وهو املَلئكة أو الوعد أو اإلمداد، ويدل عليه" ميددكم" أو للتسومي أو لإلنزال أو ا

 القاهرة -نشر: دار الكتب املصرية  -(3/166وانظر تفسريه لآلية )-مخسة آالف عدد
 ( 5/551القاهرة )  –دار الكتب املصرية  :الناشر -اجلامع ألحكام القرآن للقرطب-35



 

 (48إعراب مفردات اآلية )

يكم( مثل إذ يعدكم   ، والفاعل هو أي اَّللي )النعاس( مفعول به ثان منصوب )أمنة( حال «36»)إذ يغشي
، )من( حرف جري و)اهلاء( ضمري يف حملي جري متعليق بأمنة )الواو( عاطفة )ينزيل( «75»الفاعل منصوبة من 

مضارع مرفوع، والفاعل هو )على( حرف جري و)كم( ضمري يف حملي جري متعليق ب )ينزيل(، )من السماء( 
ر( مثل لتطمئني  لفاعل هو و)كم( وا ،«71»جاري وجمرور متعليق ب )ينزيل(، )ماء( مفعول به منصوب )ليطهي

ركم( يف حملي جري بالَلم متعليق  ل )أن يطهي ركم(. واملصدر املؤوي ضمري مفعول به )به( مثل منه متعليق ب )يطهي
 ب )ينزيل(.

ر ومعطوف عليه )عنكم( مثل عليكم متعليق ب )يذهب(، )رجز( مفعول  )الواو( عاطفة )يذهب( مثل يطهي
ر )على قلوب( جاري وجمرور متعليق ب به )الشيطان( مضاف إليه جمرور )الواو( عا طفة )لريبط( مثل ليطهي

يكم أو  ل )أن يربط( يف حملي جري بالَلم متعليق ب )يغشي )يربط( و)كم( ضمري مضاف إليه. واملصدر املؤوي
 ينزل(.

)الواو( عاطفة )يثبيت( مضارع منصوب معطوف على )يربط(، والفاعل هو )به( مثل منه متعليق ب )يثبيت(، 
 دام( مفعول به منصوب.)األق

 
 روائع البيان والتفسري

رَُكْم بِِه َويُْذِهَب َعنْ } َماِء َماءا لُِيَطهِي َعاَس أََمَنةا ِمْنُه َويُ نَ زيُِل َعَلْيُكْم ِمَن السى يُكُم الن ُّ ْيطَاِن ِإْذ يُ َغشِي ُكْم رِْجَز الشى
 {َولِيَ ْرِبَط َعَلى قُ ُلوِبُكْم َويُ ثَبِيَت بِِه اأْلَْقَداَم 

 ا نصه:م {إذ يغشيكم النعاس أمنة منه} ايل:يف تفسريه لقوله تع-رمحه هللا-قال الشنقيطي-
ذكر تعاىل يف هذه اْلية الكرمية أنه ألقى النعاس على املؤمنني ليجعل قلوهبم آمنة غري خائفة من عدوها ؛ 
ألن اخلائف الفزع ال يغشاه النعاس، وظاهر سياق هذه اْلية أن هذا النعاس ألقي عليهم يوم بدر ؛ ألن 

 ، كما ال خيفى.الكَلم هنا يف وقعة بدر

                                         
 (15/165دمشق)–ان نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلمي-انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-36
 ( من هذه السورة.5يف اْلية ) - 36
 . وجيوز أن يكون مفعوال ألجله..أو من املفعول األول أي ذوي أمان على حذف مضاف - 75
 ( السابقة.1يف اْلية ) - 71



مث أنزل  }وذكر يف سورة آل عمران أن النعاس غشيهم أيضا يوم أحد، وذلك يف قوله تعاىل يف وقعة أحد:
 (72)اه .[173اْلية ]{عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا 

أي  {يُكُم يُ َغشيِ  }ومن نصره واستجابته لدعائكم أن أنزل عليكم نعاسا  وأضاف السعدي يف بياهنا:-
 لكم وعَلمة على النصر والطمأنينة. {أََمَنةا  }فيذهب ما يف قلوبكم من اخلوف والوجل، ويكون 

ومن ذلك: أنه أنزل عليكم من السماء مطرا ليطهركم به من احلدث واخلبث، وليطهركم به من وساوس 
 الشيطان ورجزه.

فإن  {يُ ثَبِيَت بِِه األْقَداَم وَ  }أصل ثبات البدن،  أي: يثبتها فإن ثبات القلب، {َولِيَ ْرِبَط َعَلى قُ ُلوِبُكْم  }
 األرض كانت سهلة دهسة فلما نزل عليها املطر تلبدت، وثبتت به األقدام.

أي:  {الىِذيَن آَمُنوا  فَ ثَبِيُتوا }بالعون والنصر والتأييد، {َأّنيِ َمَعُكْم }ومن ذلك أن اَّللي أوحى إىل املَلئكة 
 (75)موهم اجلراءة على عدوهم، ورغبوهم يف اجلهاد وفضله.اه ألقوا يف قلوهبم، وأهل

الرُّْعَب فَاْضرِبُوا  اِإْذ يُوِحي َربَُّك ِإىَل اْلَمَلِئَكِة َأّنيِ َمَعُكْم فَ ثَبِيُتوا الىِذيَن آَمُنوا َسأُْلِقي يف قُ ُلوِب الىِذيَن َكَفُرو }
ُهْم ُكلى   {(12بَنانٍّ )فَ ْوَق اأْلَْعناِق َواْضرِبُوا ِمن ْ
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( فاعل  ،«77»)إذ( بدل من األول   رة على الياء )ربي ة املقدي )يوحي( مضارع مرفوع وعَلمة الرفع الضمي
( حرف مشبه  مرفوع و)الكاف( ضمري مضاف إليه )إىل املَلئكة( جاري وجمرور متعليق ب )يوحي(، )أني

صب اسم أني )مع( ظرف منصوب متعليق مبحذوف خرب أني و)الياء( ضمري يف حملي ن -ناسخ -بالفعل
 و)كم( ضمري مضاف إليه.

ل )أّني معكم( يف حملي جري حبرف جري حمذوف أي بأّني معكم  ... متعليق ب )يوحي(.واملصدر املؤوي
ر )ثبيتوا( فعل أمر مبيني على حذف النون وصول .. والواو فاعل )الذين( اسم م.)الفاء( رابطة جلواب مقدي

بيني يف حملي نصب مفعول به )آمنوا( فعل ماض وفاعله، )السني( حرف استقبال )ألقي( مثل يوحي، م
والفاعل ضمري مسترت تقديره أنا )يف قلوب( جاري وجمرور متعليق ب )ألقي(، )الذين( موصول يف حملي جري 
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توا )فوق( ظرف مثل ثبي مضاف إليه )كفروا( مثل آمنوا )الرعب( مفعول به منصوب )الفاء( عاطفة )اضربوا( 
)األعناق( مضاف  ،«77»مكان منصوب متعليق بفعل اضربوا، ومفعول اضربوا حمذوف تقديره اضربوهم 

إليه جمرور )الواو( عاطفة )اضربوا( مثل ثبيتوا )من( حرف جري و)هم( ضمري يف حملي جري متعليق حبال من  
 كلي بنان )كلي( مفعول به منصوب )بنان( مضاف إليه جمرور.

 
 روائع البيان والتفسري

ا الرُّْعَب فَاْضرِبُوا و ِإْذ يُوِحي َربَُّك ِإىَل اْلَمََلِئَكِة َأّنيِ َمَعُكْم فَ ثَبِيُتوا الىِذيَن آَمُنوا َسأُْلِقي يف قُ ُلوِب الىِذيَن َكَفرُ }
ُهْم ُكلى بَ َنانٍّ   {فَ ْوَق اأْلَْعَناِق َواْضرِبُوا ِمن ْ

الىِذيَن ُكْم فَ ثَبِيُتوا ِإْذ يُوِحي َربَُّك ِإىَل اْلَمَلِئَكِة َأّنيِ َمعَ  }: وقوله: -يف تفسريه:-رمحه هللا -قال ابن كثري-
-تبارك ومتجد تعاىل وتقدس و -أنه  وهذه نعمة خفية أظهرها هللا تعاىل هلم، ليشكروه عليها، وهو {آَمُنوا 

نهم أن يثبتوا الذين املؤمنني، يوحي إليهم فيما بينه وبيأوحى إىل املَلئكة الذين أنزهلم لنصر نبيه ودينه وحزبه 
 آمنوا.

قال ابن إسحاق: وازروهم. وقال غريه: قاتلوا معهم. وقيل: كثروا سوادهم. وقيل: كان ذلك بأن امللك كان 
يقولون: -كني يعين املشر -يأيت الرجل من أصحاب النب صلى هللا عليه وسلم يقول: مسعت هؤالء القوم 

كاه ابن ح فيحدث املسلمون بعضهم بعضا بذلك، فتقوى أنفسهم ،لئن محلوا علينا لننكشفن""وهللا 
 (75)اه .جرير، وهذا لفظه حبروفه.

الذي هو أعظم جند  {َسأُْلِقي يف قُ ُلوِب الىِذيَن َكَفُروا الرُّْعَب  }يف بياهنا: -رمحه هللا-وأضاف السعدي-
لكم عليهم،فإن اَّللي إذا ثبت املؤمنني وألقى الرعب يف قلوب الكافرين، مل يقدر الكافرون على الثبات هلم 

 ومنحهم اَّللي أكتافهم.
ُهْم ُكلى بَ َنانٍّ  }أي: على الرقاب  {فَاْضرِبُوا فَ ْوَق األْعَناِق  }  ل.أي: مفص {َواْضرِبُوا ِمن ْ

ئكة الذين أوحى هللا إليهم أن يثبتوا الذين آمنوا فيكون يف ذلك دليل أهنم باشروا وهذا خطاب، إما للمَل
، ويعلمهم كيف يقتلون املشركني، وأهنم ال يرمحوهنم،وذلك ألهنم  القتال يوم بدر،أو للمؤمنني يشجعهم اَّللي

 (76)شاقوا هللا ورسوله أي: حاربومها وبارزومها بالعداوة.اه 
َ َشِديُد اْلِعقاِب )ذِلَك بِأَن ىُهْم شَ } َ َوَرُسوَلُه َوَمْن ُيشاِقِق اَّللَى َوَرُسوَلُه فَِإنى اَّللى  {(15اقُّوا اَّللى

                                         
 أجاز بعضهم نقل )فوق( عن الظرفيية وجعلها مفعوال على السعة، وقد ردي ذلك أبو حييان. - 77
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 (59إعراب مفردات اآلية )

)ذا( اسم إشارة مبيني يف حملي رفع مبتدأ و)الَلم( للبعد و)الكاف( للخطاب )الباء( حرف جري للسببيية )أن( 
.. .ضمري يف حملي نصب اسم أن )شاقيوا( فعل ماض مبيني على الضمي  و)هم( -ناسخ -حرف مشبيه بالفعل

( لفظ اجلَللة مفعول به منصوب )رسول( معطوف بالواو على لفظ اجلَللة منصوب و)اهلاء(  والواو فاعل )اَّللي
 ضمري مضاف إليه.

م شاقيوا ل )أهني ذاب أو العقاب ذلك الع . أي...( يف حملي جري بالباء متعليق خبرب املبتدأ ذلك.واملصدر املؤوي
بسبب مشاقيتهم َّللي تعاىل ورسوله )الواو( استئنافيية )من( اسم شرط جازم مبيني يف حملي رفع مبتدأ )يشاقق( 
( لفظ  مضارع جمزوم، وحريك بالكسر اللتقاء الساكنني، والفاعل ضمري مسترت تقديره هو يعود على من )اَّللي

 -)إن( حرف مشبيه بالفعل ،«75»لفاء( رابطة جلواب الشرط اجلَللة مثل السابق وكذلك )رسوله(، )ا
( لفظ اجلَللة اسم إني منصوب )شديد( خرب مرفوع )العقاب( مضاف إليه جمرور. -ناسخ  )اَّللي

 
 روائع البيان والتفسري

َ َوَرُسوَلُه َوَمْن ُيَشاِقِق اَّللَى َوَرُسوَلُه فَِإنى } َ شَ َذِلَك بِأَن ىُهْم َشاقُّوا اَّللى  {ِديُد اْلِعَقابِ اَّللى
: خالفومها فساروا يف شق، أي {َذِلَك بِأَن ىُهْم َشاقُّوا اَّللَى َوَرُسوَلُه  } يف بياهنا:-رمحه هللا -قال ابن كثري- 

َوَمْن  }-وهو مأخوذ أيضا من شق العصا، وهو جعلها فرقتني -وتركوا الشرع واإلميان به واتباعه يف شق 
وأه، ال يفوته شيء، أي: هو الطالب الغالب ملن خالفه ونا {َوَرُسوَلُه فَِإنى اَّللَى َشِديُد اْلِعَقاِب  ُيَشاِقِق اَّللىَ 

 (71)وال يقوم لغضبه شيء، تبارك وتعاىل، ال إله غريه، وال رب سواه.اه 
 {(13ذِلُكْم َفُذوُقوُه َوَأنى لِْلكاِفرِيَن َعذاَب النىاِر )}
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 (62إعراب مفردات اآلية )

م   )ذوقوا(  ،«77»)الفاء( عاطفة ،«73»واخلرب حمذوف تقديره واقع أو مستحقي  ،«75»)ذلكم( مثل املتقدي
( مثل السابق .فعل أمر مبين على حذف النون . والواو فاعل و)اهلاء( ضمري مفعول به )الواو( عاطفة )أني

م ألني )عذاب( اسم «. 77» ر منصوب )النار)للكافرين( جاري وجمرور متعليق مبحذوف خرب مقدي ( أني مؤخي
 مضاف إليه جمرور.

ل )أني للكافرين عذاب . أو يف .يف حملي رفع خرب ملبتدأ حمذوف تقديره احملتيم أو الواجب..« .واملصدر املؤوي
 .«75»حملي رفع مبتدأ خربه حمذوف تقديره حمتيم أي استقرار عذاب النار للكافرين حمتيم 

 
 روائع البيان والتفسري

 {َذِلُكْم َفُذوُقوُه َوَأنى لِْلَكاِفرِيَن َعَذاَب النىاِر }
يها أرمحه هللا ما خمتصره: يقول تعاىل ذكره: هذا العقاُب الذي عجلته لكم،  -قال أبو جعفر الطربي-

أوليائي أيدي كل بنان، ب الكافرون املشاقون هلل ورسوله، يف الدنيا، من الضرب فوق األعناق منكم، وضرب
 (76نني، فذوقوه عاجَل واعلموا أن لكم يف اْلجل واملعاد عذاَب النار.اه )املؤم
 {(17يا أَي َُّها الىِذيَن آَمُنوا ِإذا َلِقيُتُم الىِذيَن َكَفُروا َزْحفاا َفَل تُ َولُّوُهُم اأْلَْدباَر )}
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( منادى نكرة مقصودة مبيني على الضمي  يف حملي نصب و)ها( للتنبيه )الذين( اسم  )يا( أداة نداء )أيي
اعل )إذا( . والواو ف.موصول مبيني يف حملي نصب بدل من أي أو نعت )آمنوا( فعل ماض مبيني على الضمي 

.. .ظرف شرطيي للمستقبل مبيني يف حمل نصب متعليق مبضمون اجلواب )لقيتم( فعل ماض مبيني على السكون
فعول به )كفروا( مثل آمنوا )زحفا( مصدر يف موضع احلال من و)ُت( ضمري فاعل )الذين( موصول م

)الفاء( رابطة جلواب الشرط )ال(  ،«55»الضمري املفعول يف )لقيتم(، أو من ضمري الفاعل، أو منهما معا
ل .ناهية جازمة )توليوا( مضارع جمزوم وعَلمة اجلزم حذف النون .. والواو فاعل و)هم( ضمري مفعول به أوي

 فعول به ثان منصوب.)األدبار( م
 

 روائع البيان والتفسري
ا َفََل تُ َولُّوُهُم اأْلَْدبَارَ }  {يَاأَي َُّها الىِذيَن آَمُنوا ِإَذا َلِقيُتُم الىِذيَن َكَفُروا َزْحفا
ة، والقوة يف يأمر اَّللي تعاىل عباده املؤمنني بالشجاعة اإلميانيرمحه هللا يف تفسريها ما نصه:  -قال السعدي-

 }أمره، والسعي يف جلب األسباب املقوية للقلوب واألبدان وهناهم عن الفرار إذا التقى الزحفان، فقال: 
ا  ف الرجال، واقرتاب بعضهم حأي: يف صف القتال، وتزا {يَا أَي َُّها الىِذيَن آَمُنوا ِإَذا َلِقيُتُم الىِذيَن َكَفُروا َزْحفا

، بل اثبتوا لقتاهلم، واصربوا على جَلدهم، فإن يف ذلك نصرة ل {َفَل تُ َولُّوُهُم األْدبَاَر  }من بعض،  دين اَّللي
 (51)وقوة لقلوب املؤمنني، وإرهابا للكافرين.اه 

 ِبَغَضبٍّ ِمَن اَّللِى َوَمْأواُه َجَهنىُم َوبِْئَس ُمَتَحيِيزاا ِإىل ِفَئةٍّ فَ َقْد باءَ َوَمْن يُ َوهليِِْم يَ ْوَمِئذٍّ ُدبُ رَُه ِإالى ُمَتَحريِفاا لِِقتالٍّ أَْو }
 {(17اْلَمِصرُي )
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( مثل من يشاقق، وعَلمة اجلزم حذف حرف العلية و)هم( ضمري مفعول به )يوم(  )الواو( عاطفة )من يولي
 ) )دبر(  ،«53»)إذ( اسم ظريفي يف حملي جري مضاف إليه  ،«55»ظرف زمان منصوب متعليق ب )يولي

( حرف لَلستثناء )متحريفا( منصوب على االستثناء  مفعول به ثان منصوب و)اهلاء( ضمري مضاف إليه )إالي
رة  ة مقدي ، )لقتال( جاري وجمرور متعليق باسم الفاعل متحريف )أو( حرف عطف )متحييزا( «57»من حال عامي

منصوب )إىل فئة( جاري وجمرور متعليق ب )متحييزا(، )الفاء( رابطة جلواب الشرط  معطوف على )متحريفا(
)قد( حرف حتقيق )باء( فعل ماض، والفاعل هو )بغضب( جاري وجمرور متعليق حبال من الفاعل أي متلبيسا 

( جاري وجمرور متعليق بنعت لغضب )الواو( عاطفة )مأوى( مبتدأ مرفوع  عَلمة و أو مصحوبا بغضب )من اَّللي
رة على األلف و)اهلاء( ضمري مضاف إليه )جهنيم( خرب مرفوع، )الواو( عاطفة )بئس( فعل  ة املقدي الرفع الضمي

 . واملخصوص بالذمي حمذوف تقدير جهنيم..ماض جامد إلنشاء الذمي )املصري( فاعل مرفوع
 

 روائع البيان والتفسري
 -رمحه هللا–أبو عبد الرمحن مقبل بن هادى الوادعى سبب نزول هذه اْلية ما ذكره احملدث العَلمةجاء يف 

( عن أيب سعيد  536ص 2ما خمتصره: أبو داود )ج –يف كتابه منقوال من لباب النقول يف أسباب النزول 
 (57..اه ){َوَمْن يُ َوهليِِْم يَ ْوَمِئذٍّ ُدبُ رَهُ }قال: نزلت يف يوم بدر 

 {َوَمْن يُ َوهليِِْم يَ ْوَمِئذٍّ ُدبُ رَُه ِإالى ُمَتَحريِفاا ِلِقَتالٍّ أَْو ُمَتَحيِيزاا ِإىَل ِفَئةٍّ }

                                         
 (15/167دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان -اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف انظر-52
 جيوز ان يكون مبنييا ألنه أضيف اىل ظرف مبيني وهو )إذ(. - 55
 التنوين هنا تنوين عوض، فهو عوض من مجلة حمذوفة أي يوم إذ لقيتموهم. - 53
م ملتبسا بأية حال إ - 57 ( ألن الشرط موجب ال .الي متحريفاأي ومن يوهلي ر ذلك مل يصحي دخول )إالي .. وإن مل يقدي

م.منفيي  ... وبعضهم جيعل )متحريفا( مستثىن من املولنيي أي ومن يوهلي  . إالي رجَل متحريفا قاله الزخمشريي
نزول يف الصحيح املسند من أسباب ال -رمحه هللا–قال احملدث العَلمة أيب عبد الرمحن مقبل بن هادى الوادعى -57

وقال صحيح على شرط مسلم وأقره الذهب وابن جرير  525ص 2( ما نصه: احلديث أخرجه احلاكم ج155)ص/ 
من ذكرنا مث قال: وهذا كله ال ينفي أن إىل النسائي وابن مردويه مع  267ص 2وعزاه احلافظ ابن كثري ج 251ص 6ج

يكون الفرار من الزحف حراما على غري أهل بدر وإن كان سبب نزول اْلية فيهم كما دل عليه حديث أيب هريرة املتقدم 
 من أن الفرار من الزحف من املوبقات كما هو مذهب اجلمهور وهللا أعلم.



أي: يفر بني يدي  { َوَمْن يُ َوهليِِْم يَ ْوَمِئذٍّ ُدبُ رَُه ِإال ُمَتَحريِفاا ِلِقَتالٍّ  }قال ابن كثري يف بياهنا إمجاالا ما نصه: -
ه سعيد ف منه فيتبعه، مث يكر عليه فيقتله، فَل بأس عليه يف ذلك. نص عليقرنه مكيدة؛ لرييه أنه قد خا

 (55)وقال الضحاك: أن يتقدم عن أصحابه لريى غرة من العدو فيصيبها.اه  ،بن جبري، والسدي
  يف بياهنا فقال: -رمحه هللا-وأضاف السعدي-

ة وردت بذلك األحاديث الصحيحوهذا يدل على أن الفرار من الزحف من غري عذر من أكرب الكبائر، كما 
 وكما نص هنا على وعيده هبذا الوعيد الشديد.

ومفهوم اْلية: أن املتحرف للقتال، وهو الذي ينحرف من جهة إىل أخرى، ليكون أمكن له يف القتال، 
 نوأنكى لعدوه، فإنه ال بأس بذلك، ألنه مل يول دبره فارا، وإَّنا وىل دبره ليستعلي على عدوه، أو يأتيه م

حمل يصيب فيه غرته، أو ليخدعه بذلك، أو غري ذلك من مقاصد احملاربني، وأن املتحيز إىل فئة متنعه وتعينه 
على قتال الكفار، فإن ذلك جائز،فإن كانت الفئة يف العسكر، فاألمر يف هذا واضح،وإن كانت الفئة يف 

إىل عسكر   بلد من بلدان املسلمني أوغري حمل املعركة كاهنزام املسلمني بني يدي الكافرين والتجائهم إىل
آخر من عسكر املسلمني، فقد ورد من آثار الصحابة ما يدل على أن هذا جائز، ولعل هذا يقيد مبا إذا 

 ظن املسلمون أن االهنزام أمحد عاقبة، وأبقى عليهم.
حوال املرخص فيها، ألأن تكون من ا-يف هذه احلال -أما إذا ظنوا غلبتهم للكفار يف ثباهتم لقتاهلم، فيبعد 

ال يتصور الفرار املنهي عنه، وهذه اْلية مطلقة، وسيأيت يف آخر السورة تقييدها -على هذا -ألنه 
 (56اه  )(.56بالعدد)

 {فَ َقْد بَاَء ِبَغَضبٍّ ِمَن اَّللِى َوَمْأَواُه َجَهنىُم َوبِْئَس اْلَمِصرُي }
، يقول: فقد رجع {فقد باء بغضب من هللا}قوله: يف تفسريها: وأما-رمحه هللا -قال أبو جعفر الطربي-

وبئس }، يقول: ومصريه الذي يصري إليه يف معاده يوم القيامة جهنم {ومأواه جهنم}بغضب من هللا 
 (65، يقول: وبئس املوضع الذي يصري إليه ذلك املصري.اه ){املصري

                                         
 (3/25بة للنشر والتوزيع) الناشر: دار طي-تفسري القرآن العظيم البن كثري -55
ُ َعْنُكمْ -رمحه هللا-قلت" سيد مبارك ": وسيأيت تفسريه -56 َف اَّللى ( من هذه السورة 77.اْلية ).لقوله تعايل } اْْلَن َخفى

وهو املقصود بقوله هنا" وسيأيت يف آخر السورة تقييدها بالعدد" حيت حييط القاريء مبقصوده ويفهم مراد املصنف وهللا 
 عاناملست

 ( 1/515الناشر:مؤسسة الرسالة) -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كَلم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -56
 331/ 15مؤسسة الرسالة ) :الناشر -حتقيق أمحد حممد شاكر،جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي -65

/ 17617) 



َ قَ تَ َلُهْم َوما َرَمْيَت } َ َرمى َولُِيْبلِ فَ َلْم تَ ْقتُ ُلوُهْم َولِكنى اَّللى َي اْلُمْؤِمِننَي ِمْنُه َبَلءا َحَسناا ِإنى اَّللَى ِإْذ َرَمْيَت َولِكنى اَّللى
يٌع َعِليٌم )  {(15مسَِ

 

 (81إعراب مفردات اآلية )

. والواو ..)الفاء( عاطفة )مل( حرف نفي وقلب وجزم )تقتلوا( مضارع جمزوم وعَلمة اجلزم حذف النون 
( حرف مشبيه بالفعل لَلستدراكفاعل و)هم( ضمري  ( لفظ -ناسخ -مفعول به )الواو( عاطفة )لكني )اَّللي

اجلَللة اسم لكني منصوب )قتل( فعل ماض و)هم( ضمري مفعول به، والفاعل ضمري مسترت تقديره هو 
ي ض.. و)التاء( فاعل )إذا( ظرف للزمن املا.)الواو( عاطفة )ما( نافية )رميت( فعل ماض مبيني على السكون

مبيني يف حملي نصب متعليق ب )رميت( قبله )رميت( مثل األول )الواو( عاطفة )لكني اَّللي رمى( مثل لكني 
اَّللي قتل )الواو( عاطفة )الَلم( للتعليل )يبلي( مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الَلم، والفاعل هو )املؤمنني( 

(، ضمري يف حملي جري متعليق ب )يبلي مفعول به منصوب وعَلمة النصب الياء )من( حرف جري و)اهلاء(
 )بَلء( مفعول مطلق منصوب نائب عن املصدر ألنه اسم مصدر )حسنا( نعت لبَلء منصوب.

ل )أن يبلي( يف حملي جري بالَلم متعليق بفعل حمذوف تقديره فعل ذلك أي القتل والرمي   «.62»واملصدر املؤوي
( حرف مشبيه بالفعل ( لفظ اجل -ناسخ -)إني ثان  َللة اسم إني منصوب )مسيع( خرب مرفوع )عليم( خرب)اَّللي

 مرفوع.
  

                                         
 (15/167دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان -بد الرحيم صايفانظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن ع-61
رة معطوفة على مجلة االستدراك: لكني هللا رمى. - 62  ومجلة الفعل املقدي



 
 روائع البيان والتفسري

 -رمحه هللا–سبب نزول هذه اْلية ما ذكره احملدث العَلمة أبو عبد الرمحن مقبل بن هادى الوادعىجاء يف 
 225ص 5رمحه هللا )ج( 65ما خمتصره: قال الطرباّن) –يف كتابه منقوال من لباب النقول يف أسباب النزول 

( قال ملا كان يوم بدر أمر رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم فأخذ كفا 63( عن حكيم بن حزام)
َوَما َرَمْيَت ِإْذ َرَمْيَت }من احلصباء فاستقبلنا به فرمانا هبا وقال: شاهت الوجوه فاهنزمنا فأنزل هللا عز وجل: 

َ َرَمى  (67..اه ){َوَلِكنى اَّللى

                                         
أبو القاسم سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الطرباّن؛ كان حافظ عصره، رحل يف طلب احلديث من  - 65

ومصر وبَلد اجلزيرة الفراتية، وأقام يف الرحلة ثَلثاا وثَلثني سنة، ومسع الكثري، وعدد الشام إىل العراق واحلجاز واليمن 
شيوخه ألف شيخ، وله املصنفات املمتعة النافعة الغريبة منها املعاجم الثَلثة: " الكبري " و " األوسط " و " الصغري " 

 وهي اشهر كتبه، وروى عنه احلافظ أبو نعيم واخللق الكثري.
سنة ستني ومائتني بطربية الشام، وسكن أصبهان إىل أن تويف هبا يوم السبت لليلتني بقيتا من ذي القعدة سنة ومولده 

نقَلا عن وفيات االعيان البن -ستني وثلثمائة، وعمره تقديراا مائة سنة، رمحه هللا تعاىل، وقيل إنه تويف يف شوال، وهللا أعلم
 (2/355خلكان خمتصراا )

بن خويلد بن أسد األسدي ابن عبد العزى بن قصي بن كَلب، أبو خالد القرشي األسدي.  حكيم بن حزام - 63
أسلم يوم الفتح، وحسن إسَلمه. وغزا حنينا والطائف. وكان من أشراف قريش، وعقَلئها، ونبَلئها. وكانت خدجية 

ستني سنة يف  عاش :)تارخيه(عمته، وكان الزبري ابن عمه وولد قبل عام الفيل بثَلث عشرة سنة. وقال البخاري يف 
اجلاهلية، وستني يف اإلسَلم. قلت: مل يعش يف اإلسَلم إال بضعا وأربعني سنة. قال ابن مندة: ولد حكيم يف جوف 

 (5/33نقَلا عن سري أعَلم النبَلء للذهب خمتصراا)-الكعبة، وعاش مائة وعشرين سنة. مات: سنة أربع ومخسني.
نزول يف الصحيح املسند من أسباب ال -رمحه هللا–بد الرمحن مقبل بن هادى الوادعىقال احملدث العَلمة أيب ع -67

سنده حسن، وأقول: لعله يقصد أنه حسن لغريه. وإليك رجال  63ص 7( ما نصه: قال اهليثمي يف اجملمع ج151)ص/ 
ف، ووثقه ابن و حاُت: ضعياإلسناد حممد بن يزيد األسفاطي، قال أبو حاُت: صدوق. وإبراهيم بن حيىي الشجري، قال أب

حبان واحلاكم، وقال أبو إمساعيل الرتمذي: مل أر أعمى قلبا منه، قلت له حدثكم إبراهيم بن سعد فقال حدثكم إبراهيم 
 بن سعد فهذا جرح مفسر فهو ضعيف.

 التهذيب يف ووالده وهو حيىي بن حممد وعباد الشجري، قال أبو حاُت ضعيف. وذكره ابن حبان يف الثقات. قال احلافظ
بعد هذا، قلت وقال الساجي يف حديثه مناكري وأغاليط وكان فيما بلغين ضريرا يلقن ا. ه . من هتذيب التهذيب. وموسى 
بن يعقوب الزمعي خمتلف فيه الراجح فيه أن يصلح يف الشواهد واملتابعات. وأما عبد هللا بن يزيد موىل األسود بن سفيان 

 فمن رجال اجلماعة وهو ثقة.



َ َرَمى} َ قَ تَ َلُهْم َوَما َرَمْيَت ِإْذ َرَمْيَت َوَلِكنى اَّللى  {فَ َلْم تَ ْقتُ ُلوُهْم َوَلِكنى اَّللى
ه احملمود على يبني تعاىل أنه خالق أفعال العباد، وأن -يف تفسريها ما خمتصره:-رمحه هللا -قال ابن كثري-

 َوَلِكنى اَّللَى فَ َلْم تَ ْقتُ ُلوُهمْ  }ما صدر عنهم من خري؛ ألنه هو الذي وفقهم لذلك وأعاهنم؛ وهلذا قال: مجيع 
أي: ليس حبولكم وقوتكم قتلتم أعداءكم مع كثرة عددهم وقلة عددكم، أي: بل هو الذي  {قَ تَ َلُهْم 

ات ىُقوا اَّللَى َلَعلىُكْم ُكُم اَّللىُ بَِبْدرٍّ َوأَنْ ُتْم أَِذلىٌة فَ َوَلَقْد َنَصَر  }( عليهم كما قال تعاىل: 1أظفركم ]هبم ونصركم[ )
ُ يف َمَواِطَن َكِثريَةٍّ َويَ ْوَم ُحنَ نْيٍّ إِ  }[. وقال تعاىل: 125]آل عمران:  {َتْشُكُروَن  ْذ أَْعَجَبْتُكْم  َلَقْد َنَصرَُكُم اَّللى

-[ يعلم 27]التوبة:  {ِبرِيَن اَقْت َعَلْيُكُم األْرُض مبَا َرُحَبْت مُثى َولىْيُتْم ُمدْ َكثْ َرُتُكْم فَ َلْم تُ ْغِن َعْنُكْم َشْيئاا َوضَ 
أن النصر ليس عن كثرة العدد، وال بلبس الألمة والعدد، وإَّنا النصر من عند هللا تعاىل كما -تبارك وتعاىل

ُ َمَع الصىاِبرِينَ َكْم ِمْن ِفَئةٍّ قَِليَلةٍّ َغَلَبْت ِفَئةا َكِثريَةا بِِإذْ   }قال:   .[236]البقرة:  { ِن اَّللِى َواَّللى
مث قال لنبيه صلى هللا عليه وسلم أيضا يف شأن القبضة من الرتاب، اليت حصب هبا وجوه املشركني يوم 

(. مث 67بدر، حني خرج من العريش بعد دعائه وتضرعه واستكانته، فرماهم هبا وقال: " شاهت الوجوه ")
يصدقوا احلملة إثرها، ففعلوا، فأوصل هللا تلك احلصباء إىل أعني املشركني، فلم يبق أحد أمر الصحابة أن 

لغ ذلك أي: هو الذي ب {َوَماَرَمْيَت ِإْذ َرَمْيَت  }منهم إال ناله منها ما شغله عن حاله؛ وهلذا قال تعاىل 
 (65)إليهم، وكبتهم هبا ال أنت.اه 

 :اْليةآلية فائدة جليلة قال ما خمتصره: اعتقد مجاعة أن املراد بيف تفسريه ل-رمحه هللا-وذكر ابن القيم-
بة األفعال إىل وإبطال نس ،وجعلوا ذلك أصَل يف اجلرب ،وإضافته إىل الرب تعاىل ،سلب فعل الرسول عنه

وحتقيق نسبتها إىل الرب وحده. وهذا أغلظ منهم يف فهم القرآن، فلو صح ذلك لوجب طرده يف  ،العباد
وال فعلت كل فعل  ،وما ضحيت إذ ضحيت ،وما صمت إذا صمت ،ما صليت :مجيع األعمال. فيقال

                                         
وأما أبو بكر بن سليمان بن أيب حثمة فقال الزهري كان من علماء قريش. ا. ه  خمتصرا من هتذيب التهذيب، وأما شيخ 
الطرباّن وهو أمحد بن ما هبرام ويف املعجم الصغري أمحد بن احلسني بن ما هبرام فلم أمتكن من البحث عنه. وقلنا إن 

ى شواهد واملتابعات؛ ألنه قد عقبه بقوله: وعن ابن عباس أن النب صلاهليثمي لعله حسن احلديث من أجل ما له من ال
هللا عليه وعلى آله وسلم قال لعلي: "ناولين كفا من حصى" فناوله فرمى به وجوه القوم فما بقي أحد من القوم إال 

اّن ورجاله رجال ْلية. مث قال رواه الطرب امتألت عيناه من احلصباء فنزلت: }َوَما َرَمْيَت ِإْذ َرَمْيَت َوَلِكنى اَّللَى َرَمى{ ا
عن سعيد بن املسيب عن أبيه أهنا نزلت ملا رمى النب صلى هللا عليه وعلى آله  525ص 2الصحيح. وقد روى احلاكم ج

 وسلم ُأيَبي بن خلف وقال هذا حديث على شرط الشيخني، وأقره الذهب.
ىل احلاكم عن سعيد بن املسيب والزهري وهذا القول عن هذين بعد عزوه إ 226ص 2قال احلافظ ابن كثري رمحه هللا ج 

 اإلمامني غريب أيضا جدا ولعلهما أرادا أن اْلية بعمومها تناولته ال أهنا نزلت فيه خاصة كما تقدم ا. ه 
 .يف صحيح اجلامع 5552 :انظر حديث رقم - 67
 ( 3/55والتوزيع)الناشر: دار طيبة للنشر -تفسري القرآن العظيم البن كثري -65



ال  إذ ،ولكن اَّللي فعل ذلك. فإن طردوا ذلك لزمهم يف مجيع أفعال العباد طاعاهتم ومعاصيهم ،إذ فعلته
فهم ما أريد فهؤالء مل يوفقوا ل ،تناقضوا ،أو رميه وحده ،فرق. فإن خصوه بالرسول وحده وأفعاله مجيعها

 باْلية.
فلم تدع  ،فهذه اْلية نزلت يف شأن رميه صليى اَّللي عليه وسليم املشركني يوم بدر بقبضة من احلصباء :وبعد

ليى اَّللي عليه فكان منه ص ،البشر ال تبلغ هذا املبلغوجه أحد منهم إال أصابته. ومعلوم أن تلك الرمية من 
ذف وهو اإليصال. فأضاف إليه رمي احل ،وسليم مبدأ الرمي وهو احلذف ومن اَّللي سبحانه وتعاىل نيابة

 ،فَ َلْم تَ ْقتُ ُلوُهمْ } :الذي هو مبدؤه ونفي عنه رمي اإليصال الذي هو هنايته. ونظري هذا قوله يف اْلية نفسها
َ قَ تَ َلُهْم  َولِكنى  َ َرم} :مث قال{اَّللى  ،حده هو الذي تفرد بقتلهمى فأخرب أنه و {َوما َرَمْيَت ِإْذ َرَمْيَت َولِكنى اَّللى

ه ومل يكن ذلك من رسوله. ولكن وج ،كما تفرد بإيصال احلصباء إىل أعينهم  ،ومل يكن ذلك بكم أنتم
اطنة غري وتوىل دفعهم وإهَلكهم بأسباب ب ،أنه سبحانه أقام أسبابا ظاهرة لدفع املشركني :اإلشارة باْلية

هو خري و  ،وبه ،األسباب اليت تظهر للناس. فكان ما حصل من اهلزمية والقتل والنصرة مضافا إليه
 (66)الناصرين.اه 

 { يٌع َعِليمٌ َولُِيْبِلَي اْلُمْؤِمِننَي ِمْنُه َبََلءا َحَسناا ِإنى اَّللَى مسَِ  }
 يف بياهنا: -رمحه هللا-قال السعدي-
فرين، من دون أي: إن اَّللي تعاىل قادر على انتصار املؤمنني من الكا {َولُِيْبِلَي اْلُمْؤِمِننَي ِمْنُه َبَلءا َحَسناا  }

مباشرة قتال،ولكن اَّللي أراد أن ميتحن املؤمنني، ويوصلهم باجلهاد إىل أعلى الدرجات، وأرفع املقامات، 
 ويعطيهم أجرا حسنا وثوابا جزيَل.

يٌع َعِليٌم  } يات الصاحلة ما أعلن، ويعلم ما يف قلبه من النيسمع تعاىل ما أسر به العبد و  {ِإنى اَّللَى مسَِ
وضدها،فيقدر على العباد أقدارا موافقة لعلمه وحكمته ومصلحة عباده، وجيزي كَل حبسب نيته 

 (66)وعمله.اه 
 {(16ذِلُكْم َوَأنى اَّللَى ُموِهُن َكْيِد اْلكاِفرِيَن )}

  

                                         
 (1/265)  -تفسري القرآن الكرمي   البن القيم ( -66
 (1/515الناشر:مؤسسة الرسالة)-تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كَلم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -66



 

 (90إعراب مفردات اآلية )

و)الَلم( للبعد، و)الكاف(  ،«61»)ذلكم( اسم إشارة مبيني يف حملي رفع مبتدأ، خربه حمذوف تقديره حقي  
( حرف مشبيه للفعل ( لفظ )اَّللي  -ناسخ -حرف خطاب، و)امليم( حرف جلمع الذكور )الواو( عاطفة )أني

عَلمة مضاف إليه جمرور و اجلَللة اسم أن منصوب )موهن( خرب مرفوع )كيد( مضاف إليه جمرور )الكافرين( 
ل )أني اَّللي موهن ر املؤوي  .«62»..( يف حملي رفع مبتدأ، خربه حمذوف تقديره حقي .اجلري الياء. واملصدي

 
 روائع البيان والتفسري

 {َذِلُكْم َوَأنى اَّللَى ُموِهُن َكْيِد اْلَكاِفرِيَن }
لفعل من قتل املشركني ، هذا ا{ذلكم}بقوله:يف تفسريها: يعين جل ثناؤه -رمحه هللا-قال أبو جعفر الطربي-

ورميهم حىت اهنزموا، وابتَلء املؤمنني البَلء احلسن بالظفر هبم، وإمكاهنم من قتلهم وأسرهم فعلنا الذي 
، يعىن: {كيد الكافرين}، يقول: واعلموا أن هللا مع ذلك ُمْضِعف {وأني هللا موهن كيد الكافرين}فعلنا

 (65)نقادوا للحق، أو يُ ْهَلكوا.اه مكرهم، حىت يَِذلُّوا وي
ٌر َلُكْم َوِإْن تَ ُعوُدوا نَ ُعْد َوَلْن تُ ْغيِنَ } ْنُكْم ِفَئُتُكْم َشْيئاا عَ ِإْن َتْستَ ْفِتُحوا فَ َقْد جاءَُكُم اْلَفْتُح َوِإْن تَ ْنتَ ُهوا فَ ُهَو َخي ْ

 {(16َوَلْو َكثُ َرْت َوَأنى اَّللَى َمَع اْلُمْؤِمِننَي )
  

                                         
 (15/165دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان -انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-65
 أو هو خرب ملبتدأ حمذوف تقديره )األمر( ذلكم. - 61
إني  . وقال العكربيي هو خرب ملبتدأ حمذوف تقديره األمر.وقال الزخمشريي هو معطوف على )ليبلي( يف حملي جري  - 62

 موهن
 336/ 15لة )رسامؤسسة ال :الناشر -حتقيق أمحد حممد شاكر،جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي -65

/ 17655) 



 

 (94مفردات اآلية )إعراب 

. والواو ..)إن( حرف شرط جازم )تستفتحوا( فعل مضارع جمزوم فعل الشرط، وعَلمة اجلزم حذف النون 
فاعل )الفاء( رابطة جلواب الشرط )قد( حرف حتقيق )جاء( فعل ماض و)كم( ضمري مفعول به )الفتح( 

منفصل  رابطة جلواب الشرط )هو( ضمريفاعل مرفوع )الواو( عاطفة )إن تنتهوا( مثل إن تستفتحوا )الفاء( 
مبيني يف حملي رفع مبتدأ )خري( خرب مرفوع )الَلم( حرف جري و)كم( ضمري يف حملي جري متعليق ب )خري( 
)الواو( عاطفة )تعودوا( مثل تستفتحوا )نعد( مضارع جمزوم جواب الشرط، والفاعل ضمري مسترت تقديره حنن 

في ونصب )تغين( مضارع منصوب )عنكم( مثل لكم متعليق ب )تغين( للتعظيم )الواو( عاطفة )لن( حرف ن
بتضمينه معىن تدفع )فئة( فاعل مرفوع و)كم( ضمري مضاف إليه )شيئا( مفعول به منصوب بتضمني الفعل 

)الواو( حالية )لو( حرف شرط غري جازم )كثرت( فعل ماض و)التاء(  ،«67»معىن تدفع أي شيئا من الضرر
( حرف مشبيه بالفعل للتأنيث، والفاعل ( لفظ  -ناسخ -هي أي فئتكم )الواو( عاطفة أو استئنافيية )أني )اَّللي

اجلَللة اسم أني منصوب )مع( ظرف منصوب متعليق مبحذوف خرب أني )املؤمنني( مضاف إليه جمرور وعَلمة 
 اجلري الياء.

ل )أني اَّللي مع املؤمنني( يف حملي جري حبرف جري حمذوف  وف تقديره هو الَلم متعليق بفعل حمذواملصدر املؤوي
 «.67.. ».فعل كذا وكذا ألن اَّللي 

 
 روائع البيان والتفسري

 -رمحه هللا–سبب نزول هذه اْلية ما ذكره احملدث العَلمة أبو عبد الرمحن مقبل بن هادى الوادعىجاء يف 
( عن عبد هللا  256ص 6ابن جرير )ج ما خمتصره: –يف كتابه منقوال من لباب النقول يف أسباب النزول 

                                         
 (15/166دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان -انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-63
جيوز أن حيمل الفعل معىن تنفع أو جتدي، فيعرب )شيئا( مفعوال مطلقا نائبا عن املصدر أي ال تغين عنكم فئتكم  - 67

 ء.أيي إغناء أو شيئا من اإلغنا
ية ال حملي هلا .. واجلملة االمس.جيوز أن يكون املصدر املؤويل خربا ملبتدأ حمذوف تقديره: األمر أني اَّللي مع املؤمنني - 67

 استئنافيية.



قال: كان املستفتح يوم بدر أبا جهل قال اللهم أقطعنا للرحم وآتانا مبا مل نعرف (97)بن ثعلبة بن صغري 
 (66..اه ){ِإْن َتْستَ ْفِتُحوا فَ َقْد َجاءَُكُم اْلَفْتحُ }فأِحْنُه الغداة، فأنزل هللا 

ٌر َلُكْم َوِإْن تَ ُعوُدوا نَ ُعدْ ِإْن َتْستَ ْفِتُحوا فَ َقْد َجاءَُكُم اْلَفْتُح َوِإْن }  {تَ ْنتَ ُهوا فَ ُهَو َخي ْ
ك يف تفسريه: املراد بالفتح هنا يف هذه اْلية عند مجهور العلماء: احلكم وذل-رمحه هللا-قال الشنقيطي: -

 أن قريشا ملا أرادوا اخلروج إىل غزوة بدر تعلقوا بأستار الكعبة، وزعموا أهنم قطان بيت هللا احلرام، وأهنم
يسقون احلجيج، وحنو ذلك، وأن حممدا صلى هللا عليه وسلم فرق اجلماعة، وقطع الرحم، وسفه اْلباء، 
وعاب الدين، مث سألوا هللا أن حيكم بينهم، وبني النب صلى هللا عليه وسلم، بأن يهلك الظامل منهم، وينصر 

تعاىل  ملراد بالفتح هنا احلكم أنهاحملق، فحكم هللا بذلك وأهلكهم، ونصره، وأنزل اْلية، ويدل على أن ا
 \ 6]{وإن تنتهوا فهو خري لكم وإن تعودوا نعد }أتبعه مبا يدل على أن اخلطاب لكفار مكة، وهو قوله:

ى هللا توكلنا ربنا عل}ويبني ذلك إطَلق الفتح مبعىن احلكم يف القرآن يف قوله عن شعيب وقومه:  ،[16
أي احكم بيننا وبني قومنا باحلق وأنت خري  ،[65 \ 5] {الفاحتني افتح بيننا وبني قومنا باحلق وأنت خري

رسلت وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أ}احلاكمني، ويدل لذلك قوله تعاىل: عن شعيب يف نفس القصة
وهذه لغة محري؛ ألهنم  ،[65 \ 5]{به وطائفة مل يؤمنوا فاصربوا حىت حيكم هللا بيننا وهو خري احلاكمني

 اضي فتاحا واحلكومة فتاحة.يسمون الق
 .. بأّن عن فتاحتكم غين.أال أبلغ بين عمرو رسوالومنه قول الشاعر: 

                                         
 عبد هللا بن ثعلبة بن صعري العذري الشيخ، أبو حممد العذري، املدّن، حليف بين زهرة. - 97

م فوعى ذلك وقيل: بل ولد عام الفتح، وقد شهد اجلابية. فلو كان مولده عارأسه،  -صلى هللا عليه وسلم -مسح النب 
الفتح، لصبا عن شهود اجلابية. حدث عن: أبيه، وعمر بن اخلطاب، وجابر. وليس هو باملكثر. حدث عنه: الزهري، 

 وأخوه؛ عبد هللا، وعبد هللا بن احلارث بن زهرة.
م النبَلء للذهب نقَلا عن سري أعَل-ط، وغريه: تويف سنة تسع ومثانني.وكان شاعرا، فصيحا، نسابة. قال خليفة بن خيا

 (5/755خمتصراا)
لنزول يف الصحيح املسند من أسباب ا -رمحه هللا–قال احملدث العَلمة أيب عبد الرمحن مقبل بن هادى الوادعى - 66

 ( ما نصه:  152)ص/ 
رجه احلاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط وليس فيه نزول اْلية وأخ 351ص 7احلديث أصله يف املسند ج

للنسائي يف التفسري وأخرجه الواحدي  267ص 2الشيخني ومل خيرجاه، وأقره الذهب وعزاه احلافظ ابن كثري يف التفسري ج
 يف أسباب النزول.



وا إن تستفتح}أي عن حكومتكم وقضائكم، أما ما ذكره بعض أهل العلم من أن اخلطاب يف قوله: 
هو خري لكم ف، أي: تطلبوا الفتح والنصر من هللا، وأن اخلطاب يف قوله بعده: وإن تنتهوا {للمؤمنني

 (66)للكافرين، فهو غري ظاهر، كما ترى.اه 
 {َوَلْن تُ ْغيِنَ َعْنُكْم ِفَئُتُكْم َشْيئاا َوَلْو َكثُ َرْت َوَأنى اَّللَى َمَع اْلُمْؤِمِننيَ }
أي: ولو مجعتم من اجلموع ما عسى أن جتمعوا، فإن من كان هللا معه فَل غالب له، فإن هللا مع املؤمنني،  -

 (155)قاله ابن كثري يف تفسريه.اه -وهم احلزب النبوي، واجلناب املصطفوي.
دوا ، يقول: وإن تعو {ولن تغين عنكم فئتكم شيئاا ولو كثرت}وزاد أبو جعفر الطربي يف تفسريها: وقوله:-

 }نعد هلَلككم بأيدي أوليائي وهزميتكم، ولن تغين عنكم عند عودي لقتلكم بأيديهم وَسْبيكم وهزمكم 
كثرة   كما مل يغنوا عنهم يوم بدر مع ، يعين: جندهم ومجاعتهم من املشركني،{فئتكم شيئاا ولو كثرت

عباده  وأن هللا مع من آمن به من، يقول جل ذكره: {وأن هللا مع املؤمنني}عددهم وقلة عدد املؤمنني شيئاا
 (151)على من كفر به منهم، ينصرهم عليهم، أو يظهرهم كما أظهرهم يوم بدر على املشركني.اه 

  {(25يا أَي َُّها الىِذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اَّللَى َوَرُسوَلُه َوال تَ َولىْوا َعْنُه َوأَنْ ُتْم َتْسَمُعوَن )}
 

 (102إعراب مفردات اآلية )

( منادى نكرة مقصودة مبيني على الضمي يف حملي نصب و)ها( حرف تنبيه )الذين( اسم  )يا( حرف نداء )أيي
واو فاعل .. وال.موصول مبيني يف حملي نصب بدل من أيي أو نعت له )آمنوا( فعل ماض مبيني على الضمي 

( لفظ اجلَللة مفع.)أطيعوا( فعل أمر مبيني على حذف النون )الواو( عاطفة  ول به منصوب. والواو فاعل )اَّللي
)رسول( معطوف على لفظ اجلَللة منصوب و)اهلاء( ضمري مضاف إليه )الواو( عاطفة )ال( ناهية جازمة 

 . والواو فاعل )عن( حرف جري .)توليوا( مضارع جمزوم حمذوف منه إحدى التاءين، وعَلمة اجلزم حذف النون
)تسمعون(  )الواو( حاليية )أنتم( ضمري منفصل يف حملي رفع مبتدأو)اهلاء( ضمري يف حملي جري متعليق ب )توليوا(، 

 . والواو فاعل..مضارع مرفوع

                                         
 ( 2/71لبنان)–دار الفكر للطباعة و النشر والتوزيع بريوت -أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي - 66

 ( 55/ 3الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسري القرآن العظيم البن كثري -155
 377/ 15ة )مؤسسة الرسال :الناشر -حتقيق أمحد حممد شاكر،جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي -151
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 {يَاأَي َُّها الىِذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اَّللَى َوَرُسوَلُه َواَل تَ َولىْوا َعْنُه َوأَنْ ُتْم َتْسَمُعوَن }
ضى ملا أخرب تعاىل أنه مع املؤمنني، أمرهم أن يقوموا مبقت ما نصه:يف بياهنا -رمحه هللا –قال السعدي - 

بامتثال أمرمها واجتناب  {يَا أَي َُّها الىِذيَن آَمُنوا أَِطيُعوا اَّللَى َوَرُسوَلُه  }اإلميان الذي يدركون به معيته، فقال: 
 هنيهما.

ما يتلى  { َوأَنْ ُتْم َتْسَمُعونَ  }، وطاعة رسوله. أي: عن هذا األمر الذي هو طاعة اَّللي  {َوال تَ َولىْوا َعْنُه  }
، وأوامره، ووصاياه، ونصائحه،فتوليكم يف هذه احلال من أقبح األحوال.اه   (155)عليكم من كتاب اَّللي

ْعنا َوُهْم ال َيْسَمُعوَن )}  {(21َوال َتُكونُوا َكالىِذيَن قاُلوا مسَِ
 

 (104إعراب مفردات اآلية )

.. .جمزوم وعَلمة اجلزم حذف النون -ناسخ -)الواو( عاطفة )ال( مثل األوىل )تكونوا( مضارع ناقص 
والواو ضمري يف حملي رفع اسم تكون )الكاف( حرف جري )الذين( موصول يف حملي جري متعليق مبحذوف 

تم عون( مثل أنخرب تكونوا )قالوا( مثل آمنوا )مسعنا( فعل ماض وفاعله )الواو( حالية )هم( ال يسم
 .. و)ال( نافية..تسمعون
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ْعَنا َوُهْم اَل َيْسَمُعوَن }  {َواَل َتُكونُوا َكالىِذيَن قَاُلوا مسَِ
من أصحاب  يف تفسريه لآلية: يقول تعاىل ذكره للمؤمنني باهلل ورسوله -رمحه هللا -قال أبو جعفر الطربي - 

 نب هللا صلى هللا عليه وسلم: ال تكونوا، أيها املؤمنون، يف خمالفة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، كاملشركني
: وهم ال ، يقول{وهم ال يسمعون}، بآذاننا الذين إذا مسعوا كتاب هللا يتلى عليهم قالوا: "قد مسعنا"

يعتربون ما يسمعون بآذاهنم وال ينتفعون به، إلعراضهم عنه، وتركهم أن يُوُعوه قلوهبم ويتدبروه. فجعلهم 
هللا، إذ مل ينتفعوا مبواعظ القرآن وإن كانوا قد مسعوها بأذاهنم، مبنزلة من مل يسمعها. يقول جل ثناؤه 

هللا عليه وسلم: ال تكونوا أنتم يف اإلعراض عن أمر رسول هللا، وترك االنتهاء  ألصحاب رسول هللا صلى
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إليه وأنتم تسمعونه بآذانكم، كهؤالء املشركني الذين يسمعون مواعظ كتاب هللا بآذاهنم، ويقولون: "قد 
 (157اه )مسعنا"، وهم عن االستماع هلا واالتعاظ هبا معرضون كمن ال يسَمُعها.

من مساع األذن.  أي كاليهود أو املنافقني أو املشركني. وهو بياناا يف تفسريها فقال:-رمحه هللا-القرطبوزاد  -
أي ال يتدبرون ما مسعوا، وال يفكرون فيه، فهم مبنزلة من مل يسمع وأعرض عن احلق.  {وهم ال يسمعون}

 يظهر وأطعت، ال فائدة فيه ما ملهنى املؤمنني أن يكونوا مثلهم. فدلت اْلية على أن قول املؤمن: مسعت 
أثر ذلك عليه بامتثال فعله. فإذا قصر يف األوامر فلم يأهتا، واعتمد النواهي فاقتحمها فأي مسع عنده وأي 

وال }طاعة! وإَّنا يكون حينئذ مبنزلة املنافقني الذي يظهر اإلميان، ويسر الكفر، وذلك هو املراد بقوله:
دم. . يعين بذلك املنافقني، أو اليهود أو املشركني، على ِما تق{ال يسمعون تكونوا كالذين قالوا مسعنا وهم

 (157)اه 
َوابِي ِعْنَد اَّللِى الصُّمُّ اْلُبْكُم الىِذيَن ال يَ ْعِقُلوَن )}  {(22ِإنى َشرى الدى
 

 (107إعراب مفردات اآلية )

( حرف مشبيه بالفعل  ( مضاف إليه جمرور )عند( ظرف  -ناسخ -)إني ( اسم إن منصوب )الدوابي )شري
( خرب إني مرفوع )البكم(  ( لفظ اجلَللة مضاف إليه جمرور )الصمي منصوب متعليق باسم التفضيل شري )اَّللي

 ون.يسمع خرب ثان مرفوع )الذين( موصول يف حملي رفع نعت للصمي البكم )ال يعقلون( مثل ال
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َوابِي ِعْنَد اَّللِى الصُّمُّ اْلُبْكُم الىِذيَن اَل يَ ْعِقُلوَن }  {ِإنى َشرى الدى
َوابِي ِعْنَد اَّللِى  }يقول تعاىل:  يف بياهنا: -رمحه هللا-قال السعدي- ن مل تفد فيهم اْليات م {ِإنى َشرى الدى

ما ينفعهم،  {الىِذيَن ال يَ ْعِقُلوَن  }عن النطق به.  {اْلُبْكُم  }عن استماع احلق  {الصُّمُّ  }والنذر،وهم 
دة، الدواب، ألن اَّللي أعطاهم أمساعا وأبصارا وأفئ ويؤثرونه على ما يضرهم،فهؤالء شر عند اَّللي من مجيع
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، فاستعملوها يف معاصيه وعدموا  م كانوا بصدد أن الكثري،فإهناخلري  -بذلك  -ليستعملوها يف طاعة اَّللي
 يكونوا من خيار الربية.

فأبوا هذا الطريق، واختاروا ألنفسهم أن يكونوا من شر الربية،والسمع الذي نفاه اَّللي عنهم، مسع املعىن املؤثر 
يف القلب،وأما مسع احلجة، فقد قامت حجة اَّللي تعاىل عليهم مبا مسعوه من آياته،وإَّنا مل يسمعهم السماع 

 (156)افع، ألنه مل يعلم فيهم خريا يصلحون به لسماع آياته.اه الن
 ما نصه: {الىِذيَن ال يَ ْعِقُلوَن  }يف بيان قوله تعايل  -رمحه هللا -وأضاف ابن كثري-

فهؤالء شر الربية؛ ألن كل دابة ِما سواهم مطيعة هلل عز وجل فيما خلقها له، وهؤالء خلقوا للعبادة فكفروا؛ 
َعاءا َونَِداءا ُصمٌّ َوَمَثُل الىِذيَن َكَفُروا َكَمَثِل الىِذي يَ ْنِعُق مبَا ال َيْسَمُع ِإال دُ  }ألنعام يف قوله: وهلذا شبههم با

أُولَِئَك َكاألنْ َعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ  }وقال يف اْلية األخرى:  .[151]البقرة:  {بُْكٌم ُعْمٌي فَ ُهْم ال يَ ْعِقُلوَن 
 .[156]األعراف:  {اِفُلوَن أُولَِئَك ُهُم اْلغَ 

وقيل: املراد هبؤالء املذكورين نَ َفٌر من بين عبد الدار من قريش. روي عن ابن عباس وجماهد، واختاره ابن 
 جرير، وقال حممد بن إسحاق: هم املنافقون.

ىل العمل إقلت: وال منافاة بني املشركني واملنافقني يف هذا؛ ألن كَل منهم مسلوب الفهم الصحيح، والقصد 
 (156اه )الصاحل.

ُ ِفيِهْم َخرْياا أَلَمْسََعُهْم َوَلْو َأمْسََعُهْم لَتَ َولىْوا َوُهْم ُمْعِرُضوَن )}  {(25َوَلْو َعِلَم اَّللى
 

 (110إعراب مفردات اآلية )

( لفظ اجلَللة فاعل مرفوع )يف( حرف   )الواو( عاطفة )لو( حرف شرط غري جازم )علم( فعل ماض )اَّللي
)خريا( مفعول به منصوب )الَلم( واقعة يف  ،«111»جري و)هم( ضمري يف حملي جري متعليق ب )علم( 

مسعهم( ألول )أجواب أو )أمسع( فعل ماض و)هم( ضمري مفعول به، والفاعل هو )الواو( عاطفة )لو( مثل ا
مثل األوىل )الَلم( مثل األول )توليوا( مثل آمنوا )وهم( مثل األول )معرضون( خرب مرفوع وعَلمة الرفع 

 الواو.
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 أو مبحذوف حال من )خريا(. - 111
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راا أَلَمْسََعُهْم َوَلْو َأمْسََعُهْم لَتَ َولىْوا َوُهْم ُمْعِرُضوَن } ُ ِفيِهْم َخي ْ  {َوَلْو َعِلَم اَّللى
راا ألمْسََعُهْم َوَلْو َأمْسََعُهْم  } ما نصه:-رمحه هللا -السعديقال - ُ ِفيِهْم َخي ْ على الفرض والتقدير  {َوَلْو َعِلَم اَّللى
أن  ال التفات هلم إىل احلق بوجه من الوجوه،وهذا دليل على {َوُهْم ُمْعرُِضوَن  }عن الطاعة  {لَتَ َولىْوا  }

ىل ري، إال ملن ال خري فيه، الذي ال يزكو لديه وال يثمر عنده. وله احلمد تعااَّللي تعاىل ال مينع اإلميان واخل
 (112)واحلكمة يف هذا.اه 

َ حيَُ } أَنىُه وُل بَ نْيَ اْلَمْرِء َوقَ ْلِبِه وَ يا أَي َُّها الىِذيَن آَمُنوا اْسَتِجيُبوا َّللِى َولِلرىُسوِل ِإذا َدعاُكْم ِلما حُيِْييُكْم َواْعَلُموا َأنى اَّللى
 {(23إِلَْيِه حُتَْشُروَن )

 (113إعراب مفردات اآلية )

( جاري وجمرور متعليق ب )استجيبوا(، )الواو(  ،«113»)يأييها الذين آمنوا استجيبوا( مري إعراب نظريها  )َّللي
عاطفة )للرسول( مثل َّللي )إذا( ظرف للزمن املستقبل متضمن معىن الشرط يف حملي نصب متعليق باجلواب، 

ر على األلف و)كم( ضمري مفعول به والفاعل أي الرسول  -)دعا( فعل ماض مبيني على الفتح املقدي
)الَلم( حرف جري )ما( اسم موصول مبيني يف حملي جري متعليق ب  -َّللي واالستجابة للرسول استجابة 

م، والفاعل هو  رة على الياء و)كم( مثل املتقدي ة املقدي )دعاكم(، )حييي( مضارع. مرفوع وعَلمة الرفع الضمي
( حرف مشبيه .وهو العائد )الواو( عاطفة )اعلموا( فعل أمر مبيني على حذف النون . والواو فاعل )أني

( لفظ اجلَللة اسم أني منصوب )حيول( مضارع مرفوع، والفاعل هو )بني( ظرف  -ناسخ -الفعلب )اَّللي
منصوب متعليق ب )حيول(، )املرء( مضاف إليه جمرور )الواو( عاطفة )قلب( معطوف على املرء جمرور 

 و)اهلاء( ضمري مضاف إليه.
ل )أني اَّللي حيول  دي مفعويل اعلموا...( يف حملي نصب سدي مس.واملصدر املؤوي
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( مثل األول و)اهلاء( ضمري يعود إىل اَّللي تعاىل  يف حملي نصب اسم أني )اىل( « 117»)الواو( عاطفة )أني
. والواو .حرف جري و)اهلاء( ضمري يف حملي جري متعليق ب )حتشرون( وهو مضارع مبيني للمجهول مرفوع

 نائب الفاعل.
ل )أنيه إليه حتشرون( يف حم ل.واملصدر املؤوي ل األوي  لي نصب معطوف على املصدر املؤوي
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وُل بَ نْيَ اْلَمْرِء َوقَ ْلِبِه حيَُ يا أَي َُّها الىِذيَن آَمُنوا اْسَتِجيُبوا َّللِى َولِلرىُسوِل ِإَذا َدَعاُكْم ِلَما حُيِْييُكْم َواْعَلُموا َأنى اَّللَى  }
 {َوأَنىُه إِلَْيِه حُتَْشُروَن 

ِلَما  }أجيبوا،  {يُبوا اْسَتجِ  }خاري: قال الب :يف تفسريها ما خمتصره وبتصرف-رمحه هللا -قال ابن كثري-
( قال: كنت أصلي، فمر يب رسول هللا صلى هللا 117ملا يصلحكم. عن أيب سعيد بن املعلى) {حُيِْييُكْم 

يَا أَي َُّها  }عليه وسلم، فدعاّن فلم آته حىت صليت، مث أتيته فقال: "ما منعك أن تأتيين؟" أمل يقل هللا: 
نك أعظم سورة يف القرآن قبل مث قال: "ألعلم {الىِذيَن آَمُنوا اْسَتِجيُبوا َّللِى َولِلرىُسوِل ِإَذا َدَعاُكْم ِلَما حُيِْييُكْم 

 أن أخرج"، فذهب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليخرج، فذكرت له.
قال:  {َما حُيِْييُكْم لِ  }وقال قتادة  قال: احلق. {ِييُكْم ِلَما حيُْ  }:وقال جماهد يف قوله: -رمحه هللا -مث قال

 واحلياة. هو هذا القرآن، فيه النجاة والتقاة
 : يي دِي  ففي اإلسَلم إحياؤهم بعد موهتم بالكفر. {ِلَما حُيِْييُكْم  }وقال السُّ

                                         
 جيوز أن يكون الضمري هو ضمري الشأن. - 117
. أَبُو َسِعيد ْبن املعلى. قيل امسه رافع ْبن املعلى ْبن لوذان ْبن املعلى وقيل احلارث ْبن املعلى. وقيل أوس ْبن املعلى - 117

وأصحي َما  َو رافع ْبن املعلى فقد أخطأ، ألن رافع ْبن املعلى قتل ببدر.وقيل: أَبُو َسِعيد ْبن أوس ْبن املعلى. ومن قَاَل هُ 
. احلارث ْبن نفيع ْبن املعلى ْبن لوذان ْبن حارثة ْبن زيد ْبن ثعلبة من بين زريق األَْنَصا -وهللا أعلم يِف امسه -قيل رِيي الزىْرِقيي

ْبن   أهل احلجاز روى عنه حفص ْبن َعاِصم، وعبيدأمه أميمة بنت قرط ْبن خنساء، من بين سلمة. له صحبة، يعد يِف 
 حنني. تويف سنة أربع وسبعني، َوُهَو اْبن أربع وستني سنة.

، صِ قَاَل أَبُو ُعَمَر: ال يعرف يف الصحابة إال حبديثني: أحدمها ِعْنَد ُشْعَبَة، َعْن ُخبَ ْيِب ْبِن َعْبِد الرىمْحَِن، َعْن َحفْ   ْبِن َعاِصمٍّ
نقَلا عن -.. احلَِْديثُ ...اَل: ُكْنُت ُأَصلِيي فَ َناَداّن َرُسوُل اَّللِى َصلىى اَّللُى َعَلْيِه َوَسلىَم، فَ َلْم آتِِه َحىتى َقَضْيُت َصَليت،َعْنُه، قَ 

 (2667االستيعاب يف معرفة األصحاب لعبد الرب برقم )



ِذيَن آَمُنوا اْسَتِجيُبوا ي َُّها الى يَا أَ  }وقال حممد بن إسحاق، عن حممد بن جعفر بن الزبري، عن ُعْرَوَة بن الزبري: 
قواكم هبا بعد أي: للحرب اليت أعزكم هللا تعاىل هبا بعد الذل، و  {َّللِى َولِلرىُسوِل ِإَذا َدَعاُكْم ِلَما حُيِْييُكْم 

 (115)الضعف، ومنعكم من عدوكم بعد القهر منهم لكم.اه 
َواْعَلُموا َأنى  }يف بياهنا: مث حذر عن عدم االستجابة َّللي وللرسول فقال:  -رمحه هللا-وأضاف السعدي-

إذا أردمتوه بعد  فإياكم أن تردوا أمر اَّللي أول ما يأتيكم، فيحال بينكم وبينه {اَّللَى حَيُوُل بَ نْيَ اْلَمْرِء َوقَ ْلِبِه 
 .ني املرء وقلبه، يقلب القلوب حيث شاء ويصرفها أىن شاءذلك، وختتلف قلوبكم، فإن اَّللي حيول ب

فليكثر العبد من قول: يا مقلب القلوب ثبت قلب على دينك، يا مصرف القلوب، اصرف قلب إىل 
 طاعتك.

 (116)انه.اه أي: جتمعون ليوم ال ريب فيه، فيجازي احملسن بإحسانه، واملسيء بعصي {َوأَنىهُ ِإلَْيهِ حُتَْشُروَن  }
 (116)بعصيانه.اه 

 يف تفسريه لآلية فائدة مجة فقال ما خمتصره وبتصرف:-رمحه هللا -ذكر ابن القيمو -
وإن   ،له فمن مل حتصل له هذه االستجابة فَل حياة ،أن احلياة النافعة إَّنا حتصل باستجابة َّللي ولرسوله

 مشرتكة بينه وبني أرذل احليوانات. فاحلياة احلقيقية الطيبة هي حياة من استجاب ،كانت له حياة هبيمية
وإن ماتوا وغريهم أموات وأن كانوا أحياء األبدان. وهلذا كان  ،َّللي ولرسوله ظاهرا وباطنا. فهؤالء هم األحياء

 أكمل الناس حياة أكملهم استجابة لدعوة الرسول صليى اَّللي عليه وسليم.
دعا إليه ففيه احلياة. فمن فاته جزء منه فاته جزء من احلياة. وفيه من احلياة حبسب ما استجاب  فإن كل ما

 للرسول. 
واإلنسان مضطر إىل نوعني من احلياة حياة بدنه اليت هبا يدرك النافع  -بعد كَلم: -رمحه هللا -مث أضاف

سب ذلك. ه من األمل والضعف حبوالضار ويؤثر ما ينفعه على ما يضره. ومىت نقصت فيه هذه احلياة ل
ولذلك كانت حياة املريض واحملزون وصاحب اهلم والغم واخلوف والفقر والذل دون حياة من هو معايف من 

 ذلك.
 ،ار احلق على ضدهواهلوى والضَلل فيخت ،والغي والرشاد ،وحياة قلبه وروحه اليت هبا مييز بني احلق والباطل

ه قوة اإلميان واإلرادة واألعمال. وتفيد ،بني النافع والضار يف العلوم واإلراداتفتفيده هذه احلياة قوة التمييز 
 (116). اه فشعوره ومتيزه ونصرته حبسب نصيبه من هذه احلياة :وقوة البغض والكراهة للباطل ،واحلب للحق

                                         
 ( 3/57وزيع)الناشر: دار طيبة للنشر والت-تفسري القرآن العظيم البن كثري -115
 ( 1/516ة) الناشر:مؤسسة الرسال-تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كَلم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -116
 ( 1/266) -تفسري القرآن الكرمي   البن القيم ( -116



َنةا ال ُتِصيََبى الىِذيَن ظََلُموا ِمْنُكْم َخاصىةا َواْعَلُموا أَ  َ َشِديُد اَوات ىُقوا ِفت ْ  (27ْلِعقاِب )نى اَّللى
 

 (120إعراب مفردات اآلية )

)الواو( عاطفة )اتيقوا( مثل اعلموا )فتنة( مفعول به منصوب على حذف مضاف أي سبب فتنة )ال( نافية 
( مضارع مبيني على الفتح يف حملي رفع لتجريده عن الناصب واجلازم  ،«121»لتوكيد . و)النون( ل.)تصيَبي

اعل )من( . والواو ف.)الذين( موصول مبيني يف حملي نصب مفعول به )ظلموا( فعل ماض مبيني على الضمي 
حرف جري و)كم( ضمري يف حملي جري متعليق مبحذوف حال من ضمري الفاعل يف )ظلموا(، )خاصية( حال 

ني هبذه اإلصابة تصي منصوبة من فاعل تصيَبي العائد على فتنة أي خمتصية هبم، أو من ضمري ظلموا أي خم
( مثل األوىل )شديد( خرب أني مرفوع )العقاب( مضاف إليه جمرور. ،«122»  )الواو( عاطفة )اعلموا أني اَّللي
 

 روائع البيان والتفسري
َ َشِديُد اْلِعَقاِب } ةا َواْعَلُموا َأنى اَّللى َنةا اَل ُتِصيََبى الىِذيَن ظََلُموا ِمْنُكْم َخاصى  {َوات ىُقوا ِفت ْ
َنةا ال ُتِصيََبى الىِذيَن ظَ  }-يف بياهنا إمجاالا ما نصه: -رمحه هللا-قال السعدي-  {َلُموا ِمْنُكْم َخاصىةا َوات ىُقوا ِفت ْ

ذه ه بل تصيب فاعل الظلم وغريه،وذلك إذا ظهر الظلم فلم يغري، فإن عقوبته تعم الفاعل وغريه،وتقوى
 والفساد، وأن ال ميكنوا من املعاصي والظلم مهما أمكن. الفتنة بالنهي عن املنكر، وقمع أهل الشر

َ َشِديُد اْلِعَقاِب  }  (125)ملن تعرض ملساخطه، وجانب رضاه.اه  {َواْعَلُموا َأنى اَّللى
روا يف بياهنا فقال ما خمتصره وبتصرف: قال ابن عباس: أمر هللا املؤمنني أال يق -رمحه هللا-وزاد القرطب-

فيعمهم العذاب. وكذلك تأول فيها الزبري بن العوام فإنه قال يوم اجلمل، وكان سنة املنكر بني أظهرهم 
ست وثَلثني: ما علمت أنا أردنا هبذه اْلية إال اليوم، وما كنت أظنها إال فيمن خوطب ذلك الوقت. 

                                         
 (15/516دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان-انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-125
لون مثل هذه اْلية أني الفعل هو جواب  - 121 ال يقري البصريون جواز توكيد املضارع املسبوق ب )ال( النافية، ويؤوي

د للضرورة ر، واجلملة ال حملي هلا، وهذا القسم نعت لفتنة، والفعل هنا مؤكي وص العربيية . هذا الكَلم تأباه النص.لقسم مقدي
( الناهية، . وجيعل بعضهم الفعل يف حملي جزم ب )ال.تأكيد الفعل املنفيي ب )ال(. هذاالعالية األسلوب كالقرآن، إذ جيوز 

 حملي نصب . واجلملة يف.والكَلم حممول على املعىن أي ال تدخلوا يف الفتنة، فإني من يدخل فيها ينزل عليه جزاء عام
ر هو نعت لفتنة أي: فتنة مقوال فيها ال تصيَبي   ملعىن للمخاطبني.هي يف اللفظ للمصيبة ويف ا.. والن.مقول القول ملقدي

 جيوز أن يكون مفعوال مطلقا نائبا عن املصدر بكونه صفة له أي إصابة خاصية. - 122
 ( 1/516ة) الناشر:مؤسسة الرسال-تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كَلم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -125



تهم يف أهل بدر خاصة، فأصاب وكذلك تأول احلسن البصري والسدي وغريمها. قال السدي: نزلت اْلية
الفتنة يوم اجلمل فاقتتلوا. وقال ابن عباس رضي هللا عنه: نزلت هذه اْلية يف أصحاب رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم: وقال: أمر هللا املؤمنني أال يقروا املنكر فيما بينهم فيعمهم هللا بالعذاب. 
مسلم عن  صحيحوهذه التأويَلت هي اليت تعضدها األحاديث الصحيحة، ففي  -رمحه هللا  –مث قال 

( أهنا سألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقالت له: يا رسول هللا، أهنلك وفينا 123زينب بنت جحش)
(. ويف صحيح الرتمذي"إن الناس إذا رأوا الظامل ومل يأخذوا 127الصاحلون؟ قال: )نعم إذا كثر اخلبث")

ويف صحيح البخاري والرتمذي عن النعمان بن  .(127على يديه أوشك أن يعمهم هللا بعقاب من عنده")
( عن النب صلى هللا عليه وسلم قال:" مثل القائم على حدود هللا والواقع فيها كمثل قوم 125بشري)

على سفينة فأصاب بعضهم أعَلها وبعضهم أسفلها فكان الذين يف أسفلها إذا استقوا من املاء  استهموا
يعا قنا يف نصيبنا خرقا ومل نوذ من فوقنا فإن يرتكوهم وما أرادوا هلكوا مجمروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خر 

(. ففي هذا احلديث تعذيب العامة بذنوب اخلاصة. وفيه 126وإن أخذوا على أيديهم جنوا وجنوا مجيعا")

                                         
ة أمها أميمة بنت عبد املطلب بن هاشم، عمة النب صلى هللا زينب بنت جحش بن رئاب بن أسد بن خزمي - 123

عليه وسلم، كانت من املهاجرات، تزوجها باملدينة بعد سنة ثَلث من اهلجرة وهي أول نسائه حلوقا به صلى هللا عليه 
جها هللا منه و وسلم، توفيت سنة عشرين من اهلجرة، كانت قبله حتت زيد بن حارثة يعلمها كتاب رهبا وسنة نبيها، مث ز 

من فوق سبع مسوات بشهادة جربيل، كانت أواهة كثرية اخلري، والصدقة، وصولة لرمحها، بذولة ملاهلا، طويلة اليدين 
بالصدقة، تفتخر على أزواج النب صلى هللا عليه وسلم بأن هللا عز وجل زوجها إياه، أومل عليها رسول هللا صلى هللا عليه 

فيها خبزا وحلما، ويف شأهنا ووليمتها نزلت آية احلجاب، صلى عليها عمر بن اخلطاب،  وسلم وليمة أشبع املسلمني
ودخل قربها أسامة بن زيد، وحممد بن عبد هللا بن جحش، وعبد هللا بن أيب أمحد، وحممد بن طلحة بن عبيد هللا، وأول 

 (7/5225االصبهاّن خمتصراا) نقَلا عن معرفة الصحابة اليب نعيم-من صنع هلا نعش اجلنازة، ودفنت بالبقيع
 باب اقرتاب الفنت وفتح ردم يأجوج ومأجوج -7126أخرجه مسلم برقم/  - 127
 لأللباّن. 1655 :برقم وصحيح اجلامع - 2176 انظر صحيح سنن الرتمذي برقم/ - 127
وابن  -وسلم  هصلى هللا علي-النعمان بن بشري بن سعد بن ثعلبة األنصاري األمري، العامل، صاحب رسول هللا  - 125

األنصاري، اخلزرجي، ابن أخت عبد هللا بن رواحة. شهد أبوه بدرا. وولد  -ويقال: أبو حممد  -صاحبه، أبو عبد هللا 
 وعد من الصحابة الصبيان باتفاق.  -صلى هللا عليه وسلم -النعمان: سنة اثنتني؛ ومسع من النب 

أخطب من مسعت. قيل: إن النعمان ملا دعا أهل محص إىل  من -وهللا -قال مساك بن حرب: كان النعمان بن بشري 
رضي -وستني  قتله خالد بن خلي بعد وقعة مرج راهط، يف آخر سنة أربع ،بيعة ابن الزبري، ذحبوه. وقيل: قتل بقرية بريين

 (.5/311نقَلا عن سري أعَلم النبَلء للذهب خمتصراَ)–هللا عنه 
 وانظر صحيح سنن الرتمذي برقم/ -ل يقرع يف القسمة واالستهام فيهباب ه -2515أخرجه البخاري برقم/  - 126

 لأللباّن 2155



استحقاق العقوبة برتك األمر باملعروف والنهي عن املنكر. قال علماؤنا: فالفتنة إذا عملت هلك الكل. 
كرين هلا بقلوهبم املؤمنني املنذلك عند ظهور املعاصي وانتشار املنكر وعدم التغيري، وإذا مل تغري وجب على و 

 (126هجران تلك البلدة واهلرب منها.اه )
دَُكْم بَِنْصرِِه َوَرَزَقُكْم يى َواذُْكُروا ِإْذ أَنْ ُتْم قَِليٌل ُمْسَتْضَعُفوَن يف اأْلَْرِض خَتاُفوَن َأْن يَ َتَخطىَفُكُم النىاُس َفآواُكْم َوأَ }

 {(27ِمَن الطىيِيباِت َلَعلىُكْم َتْشُكُروَن )
 

 (130إعراب مفردات اآلية )

لي .. والواو فاعل )إذ( اسم ظريفي مبين يف حم.)الواو( استئنافيية )اذكروا( فعل أمر مبيني على حذف النون 
)أنتم( ضمري منفصل يف حملي رفع مبتدأ )قليل( خرب مرفوع،  ،«151»نصب مفعول به عامله اذكروا 

)مستضعفون( خرب ثان مرفوع وعَلمة الرفع الواو )يف األرض( جاري وجمرور متعليق ب )مستضعفون(، )ختافون( 
. والواو فاعل )أن( حرف مصدري ونصب )يتخطيف( مضارع منصوب و)كم( ضمري مفعول .مضارع مرفوع

ل )أن يتخطيفكم الناس( يف حملي نصب مفعول به. )الفاء( عاطفة به )الناس( فاعل مرفو  ع. واملصدر املؤوي
م، والفاعل هو )الواو( عاطفة  ر على األلف و)كم( مثل املتقدي )آوى( فعل ماض مبيني على الفتح املقدي

اطفة ع )أييدكم( مثل آواكم )بنصر( جاري وجمرور متعليق ب )أييدكم(، )واهلاء( ضمري مضاف إليه )الواو(
ي  -)رزقكم( مثل آواكم )من الطييبات( جاري وجمرور متعليق ب )رزقكم(، )لعلي( حرف مشبيه بالفعل للرتجي

 و)كم( ضمري يف حملي نصب اسم لعلي )تشكرون( مثل ختافون. -ناسخ
 

 روائع البيان والتفسري
ْم بَِنْصرِِه َوَرَزَقُكْم كُ َواذُْكُروا ِإْذ أَنْ ُتْم قَِليٌل ُمْسَتْضَعُفوَن يف اأْلَْرِض خَتَاُفوَن َأْن يَ َتَخطىَفُكُم النىاُس َفآَواُكْم َوأَيىدَ }

  {ِمَن الطىيِيَباِت َلَعلىُكْم َتْشُكُروَن 

                                         
 ( 5/561القاهرة )  –دار الكتب املصرية  :الناشر -اجلامع ألحكام القرآن للقرطب-126
 (15/251)دمشق–نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان -انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-155
هذا رأي الزخمشريي وقد رديه أبو حييان فقال: فيه التصريف يف إذ بنصبها مفعولة وهي من الظروف اليت ال تتصريف  - 151

.. اه. وقال ابن عطيية )إذ( ظرف ملعمول الفعل اذكروا تقديره: واذكروا حالكم الكائنة أو .إالي بأن أضيف إليها األزمان
ا يعمل اذكروا يف إذ لو قدرناه مفعوال.الثابتة إذ أنتم قليل، وال جيوز أن تكو   ن ظرفا ال ذكروا، إَّني



يقول:  {ُفوَن يف األْرِض ُروا ِإْذ أَنْ ُتْم قَِليٌل ُمْسَتْضعَ َواذْكُ  } :قوله تعاىل يف تفسريها: -رمحه هللا-قال البغوي-
خَتَاُفوَن  }واذكروا يا معشر املهاجرين إذ أنتم قليل يف العدد، مستضعفون يف أرض مكة، يف ابتداء اإلسَلم، 

ل وهب: وقا :يذهب بكم الناس، يعين: كفار مكة. وقال عكرمة: كفار العرب {أَْن يَ َتَخطىَفُكُم النىاُس 
ال الكلب أي: قواكم يوم بدر باألنصار. وق {َوأَيىدَُكْم بَِنْصرِِه  }إىل املدينة،  {َفآَواُكْم  }فارس والروم، 

 }د قبلكم، يعين: الغنائم، أحلها لكم ومل حيلها ألح {َوَرَزَقُكْم ِمَن الطىيِيَباِت  }قواكم يوم بدر باملَلئكة، 
 (152).اه {َلَعلىُكْم َتْشُكُروَن 

دوسي، رمحه هللا، يف قول :-يف تفسريها:-رمحه هللا -وأضاف ابن كثري- ه تعاىل: قال قتادة بن ِدَعامة السى
ال وأشقاه قال: كان هذا احلي من العرب أذل الناس ذُ  {َواذُْكُروا ِإْذ أَنْ ُتْم قَِليٌل ُمْسَتْضَعُفوَن يف األْرِض  }

ا، وأجوعه بطوناا، وأعراه جلودا، وأبينه ضَلال مكعومني على رأس حجر، بني األسدين فارس والروم،  َعْيشا
وال وهللا ما يف بَلدهم يومئذ من شيء حيسدون عليه، من عاش منهم عاش شقيًّا، ومن مات منهم ُردِيَي 

ن وال يأكلون، وهللا ما نعلم قَِبيَل من حاضر أهل األرض يومئذ كانوا أشر منزال منهم، حىت يف النار، يؤكلو 
جاء هللا باإلسَلم فمكن به يف البَلد، ووسع به يف الرزق، وجعلهم به ملوكا على رقاب الناس. وباإلسَلم 

ن هللا شكر يف مزيد مأعطى هللا ما رأيتم، فاشكروا هلل نعمه، فإن ربكم ُمْنِعم حيب الشكر، وأهل ال
 (155)تعاىل.اه 

َ َوالرىُسوَل َوخَتُونُوا أَماناِتُكْم َوأَنْ ُتْم تَ ْعَلُموَن )}  {(25يا أَي َُّها الىِذيَن آَمُنوا ال خَتُونُوا اَّللى
 

 (134إعراب مفردات اآلية )

( لفظ اجلَللة مفعول به منصوب  ،«157»يا أييها الذين آمنوا( مري إعراهبا، )ال ختونوا( مثل ال توليوا » )اَّللي
، )ختونوا( جمزوم معطوف «157»)الواو( عاطفة )الرسول( معطوف على لفظ اجلَللة منصوب )الواو( عاطفة 
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 متصييد من النهي السابق أي ال يكن منكم خيانة َّللي والرسول وخيانة ألماناتكم



على )ختونوا( األول )أمانات( مفعول به منصوب وعَلمة النصب الكسرة )وكم( ضمري مضاف إليه )وأنتم 
  «155»تعلمون( مثل وأنتم تسمعون 

 البيان والتفسريروائع 
َ َوالرىُسوَل َوخَتُونُوا أََمانَاِتُكْم َوأَنْ ُتْم تَ ْعَلُموَن }  {يَا أَي َُّها الىِذيَن آَمُنوا اَل خَتُونُوا اَّللى
 عليه يأمر تعاىل عباده املؤمنني أن يؤدوا ما ائتمنهم اَّللي يف بياهنا إمجاالا ما نصه: -رمحه هللا-قال السعدي-

ونواهيه، فإن األمانة قد عرضها اَّللي على السماوات واألرض واجلبال، فأبني أن حيملنها وأشفقن من أوامره 
منها ومحلها اإلنسان إنه كان ظلوما جهوال فمن أدى األمانة استحق من اَّللي الثواب اجلزيل، ومن مل يؤدها 

اتصفت نفسه  ا لنفسه بكونهبل خاهنا استحق العقاب الوبيل، وصار خائنا َّللي وللرسول وألمانته، منقص
 (156ه )ابأخس الصفات، وأقبح الشيات، وهي اخليانة مفوتا هلا أكمل الصفات وأمتها، وهي األمانة.

َ َوالرىُسوَل َوخَتُونُوا أََما }يف بيان قوله تعايل  -رمحه هللا-وزاد ابن كثري- فقال ما خمتصره  {نَاِتُكْم اَل خَتُونُوا اَّللى
( أنه كتب إىل قريش يعلمهم بقصد 156الصحيحني قصة "حاطب بن أيب بَ ْلتَ َعة") ويف -وبتصرف يسري:

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إياهم عام الفتح، فأطلع هللا رسوله على ذلك، فبعث يف إثر الكتاب 
فاسرتجعه، واستحضر حاطبا فأقر مبا صنع، فقام عمر بن اخلطاب فقال: يا رسول هللا، أال أضرب عنقه، 
فإنه قد خان هللا ورسوله واملؤمنني؟ فقال: " دعه، فإنه قد شهد بدرا، ما )يدريك لعل هللا اطلع على أهل 

 (135بدر فقال: "اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم" )
: والصحيح أن اْلية عامة، وإن صح أهنا وردت على سبب خاص، فاألخذ بعموم -رمحه هللا -مث قال

ماهري من العلماء. واخليانة تعم الذنوب الصغار والكبار الَلزمة اللفظ ال خبصوص السبب عند اجل
 (131)واملتعدية.اه 

َنٌة َوَأنى اَّللَى ِعْنَدُه َأْجٌر َعِظيٌم )} ا أَْمواُلُكْم َوأَْوالدُُكْم ِفت ْ  {26َواْعَلُموا أَّنى
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هد بدراا، ومات سنة ثَلثني، وهو ابن مخس وستني سنة. روى عنه: جابر بن عبد هللا، أبا حممد، حليف بين أسد، ش
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 (142إعراب مفردات اآلية )

ا(   «135»)الواو( عاطفة )اعلموا( مثل اذكروا  كافية ومكفوفة )أموال( مبتدأ مرفوع و)كم( ضمري مضاف )أَّني
إليه )الواو( عاطفة )أوالد( معطوف على أموال مرفوع و)كم( مثل األول )فتنة( خرب مرفوع )الواو( عاطفة 

( مري إعراهبا  م و)اهلاء( ضمري مضاف إليه )أجر( مبتدأ «)133»)أني اَّللي عند( ظرف منصوب متعليق خبرب مقدي
ر مرفوع )  عظيم( نعت ألجر مرفوع مثله.مؤخي

 
 روائع البيان والتفسري

َنٌة َوَأنى اَّللَى ِعْنَدُه َأْجٌر َعِظيٌم } َا أَْمَواُلُكْم َوأَْواَلدُُكْم ِفت ْ  {َواْعَلُموا أَّنى
َا أَمْ  }وقوله تعاىل:  -يف تفسريها ما خمتصره:-رمحه هللا -قال ابن كثري- َنٌة َواْعَلُموا أَّنى  {َواُلُكْم َوَأْوالدُُكْم ِفت ْ

غلون هبا عنه، فيها، أو تشت أي: اختبار وامتحان منه لكم؛ إذ أعطاكموها ليعلم أتشكرونه عليها وتطيعونه
َنٌة َواَّللىُ ِعْندَ  }وتعتاضون هبا منه؟ كما قال تعاىل:  َا أَْمَواُلُكْم َوَأْوالدُُكْم ِفت ْ ]التغابن:  { َأْجٌر َعِظيٌم هُ ِإَّنى

َنةا  }وقال: ،[17 رِي َواخلَْرْيِ ِفت ْ ُلوُكْم بِالشى  يَا أَي َُّها الىِذيَن آَمُنوا ال تُ ْلِهُكمْ  }وقال تعاىل: ،[57]األنبياء:  {َونَ ب ْ
 }وقال تعاىل: ،[6]املنافقون:  {اخْلَاِسُروَن  أَْمَواُلُكْم َوال أَْوالدُُكْم َعْن ذِْكِر اَّللِى َوَمْن يَ ْفَعْل َذِلَك فَُأولَِئَك ُهمُ 

 .[13تغابن: اْلية ]ال {يَا أَي َُّها الىِذيَن آَمُنوا ِإنى ِمْن أَْزَواِجُكْم َوأَْوالدُِكْم َعُدوًّا َلُكْم فَاْحَذُروُهْم 
ه قد أي: ثوابه وعطاؤه وجناته خري لكم من األموال واألوالد، فإن {َوَأنى اَّللَى ِعْنَدُه َأْجٌر َعِظيٌم  }وقوله: 

يوجد منهم عدو، وأكثرهم ال يغين عنك شيئا، وهللا، سبحانه، هو املتصرف املالك للدنيا واْلخرة، ولديه 
 (137)الثواب اجلزيل يوم القيامة.اه 

لى تقدمي هوى فرمبا محله حمبة ذلك عوملا كان العبد ِمتحنا بأمواله وأوالده،  وأضاف السعدي يف تفسريها:-
نفسه على أداء أمانته، أخرب اَّللي تعاىل أن األموال واألوالد فتنة يبتلي اَّللي هبما عباده، وأهنا عارية ستؤدى 

 {َوَأنى اَّللَى ِعْنَدُه َأْجٌر َعِظيٌم  }ملن أعطاها، وترد ملن استودعها 
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ألشياء، م على لذة صغرية فانية مضمحلة، فالعاقل يوازن بني افإن كان لكم عقل وَرْأٌي، فآثروا فضله العظي
 (137اه )ويؤثر أوالها باإليثار، وأحقها بالتقدمي.

ْر َعْنُكْم َسيِيئاِتُكْم َويَ ْغِفْر } ُقوا اَّللَى جَيَْعْل َلُكْم فُ ْرقاناا َويَُكفِي اْلَفْضِل ُكْم َواَّللىُ ُذو لَ يا أَي َُّها الىِذيَن آَمُنوا ِإْن تَ ت ى
 {(26اْلَعِظيِم )

 

 (147إعراب مفردات اآلية )

)إن( حرف شرط جازم )تتيقوا( مضارع جمزوم فعل الشرط وعَلمة  ،«136»مري إعراهبا « يأييها الذين آمنوا»
 ..اجلزم حذف النون

( لفظ اجلَللة مفعول به منصوب )جيعل( مضارع جمزوم جواب الشرط والفاعل هو أي  َّللي اوالواو فاعل )اَّللي
)فرقانا( مفعول به منصوب )الواو(  ،«136»)الَلم( حرف جري و)كم( ضمري يف حملي جري متعليق ب )جيعل( 

ر(،  ر مضارع جمزوم معطوف على )جيعل، والفاعل هو )عنكم( مثل لكم متعليق ب )يكفي عاطفة )يكفي
)سييئات( مفعول به منصوب وعَلمة النصب الكسرة و)كم( ضمري مضاف إليه )الواو( عاطفة )يغفر لكم( 

( لفظ اجلَللة مبتدأ مرفوع )ذو( خرب مرفمثل جيعل لكم فهو معطوف عليه )الواو( استئنافيية  وع وعَلمة )اَّللي
 الرفع الواو )الفضل( مضاف إليه جمرور )العظيم( نعت للفضل جمرور.
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 روائع البيان والتفسري

ْر َعْنُكْم َسيِيَئاِتكُ } َ جَيَْعْل َلُكْم فُ ْرقَاناا َويَُكفِي ُقوا اَّللى ُ ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيِم مْ يَا أَي َُّها الىِذيَن آَمُنوا ِإْن تَ ت ى  َويَ ْغِفْر َلُكْم َواَّللى
} 

َ يَا أَي َُّها الىِذيَن آَمُنوا ِإْن ت َ  }يف تفسريها ما نصه: قوله عز وجل:  -رمحه هللا-قال البغوي-  ُقوا اَّللى بطاعته  {ت ى
 قال جماهد: خمرجا يف الدنيا واْلخرة. {جَيَْعْل َلُكْم فُ ْرقَاناا  }وترك معصيته، 

 وقال مقاتل بن حيان: خمرجا يف الدين من الشبهات، وقال عكرمة: جناة أي يفرق بينكم وبني ما ختافون.
وقال الضحاك: بيانا. وقال ابن إسحاق: فصَل بني احلق والباطل يظهر هللا به حقكم ويطفىء باطل من 

ْر َعْنُكْم َسيِيَئاِتُكْم  }نقصان. خالفكم. والفرقان مصدر كالرجحان وال م ما سلف من ميح عنك {َويَُكفِي
ُ ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيِم  }ذنوبكم،   (175).اه {َويَ ْغِفْر َلُكْم َواَّللى

َل يؤاخذكم ، يقول: ويغطيها فيسرتها عليكم، ف{ويغفر لكم}وأضاف أبو جعفر الطربي يف تفسريها: -
 يقول: وهللا الذي يفعل ذلك بكم، له الفضل العظيم عليكم وعلى غريكم ،{وهللا ذو الفضل العظيم}هبا

 من خلقه بفعله ذلك وفعل أمثاله. وإني فعله جزاٌء منه لعبده على طاعته إياه، ألنه املوفق عبده لطاعته اليت
 (171اكتسبها، حىت استحقي من ربه اجلزاء الذي وعَده عليها.اه )

ُر اْلماِكرِيَن )َكَفُروا لُِيْثِبُتوَك أَْو يَ ْقتُ ُلوَك أَْو خُيْرُِجوَك َومَيُْكُروَن َومَيُْكُر اَّللىُ   َوِإْذ مَيُْكُر ِبَك الىِذينَ } ُ َخي ْ  {(55 َواَّللى
 

 (152إعراب مفردات اآلية )

)الواو( استئنافيية )إذ( اسم ظريفي يف حملي نصب مفعول به لفعل حمذوف تقديره اذكر )ميكر( مضارع مرفوع  
حرف جري و)الكاف( ضمري يف حملي جري متعليق ب )ميكر(، )الذين( اسم موصول مبيني يف حملي رفع  )الباء(

مرة . والواو فاعل )الَلم( للتعليل )يثبتوا( مضارع منصوب بأن مض.فاعل )كفروا( فعل ماض مبيني على الضمي 
ل )أن.. والواو فاعل و)الكاف( ضمري مفعول .بعد الَلم وعَلمة النصب حذف النون  به. واملصدر املؤوي

 .. أو بفعل حمذوف تقديره اجتمعوا..يثبتوك( يف حملي جري متعليق ب )ميكر(
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)أو( حرف عطف يف املوضعني )يقتلوك، خيرجوك( مثل يثبتوك ومعطوفان عليه )الواو( عاطفة يف موضعني 
م )الواو( است.)ميكرون( مضارع مرفوع اكرين( مثل ئنافيية )اَّللي خري امل. والواو فاعل )ميكر( مثل األول املتقدي

 .. وعَلمة اجلري الياء..«175»اَّللي ذو الفضل 
 

 روائع البيان والتفسري
ُ َواَّللىُ } ُر اْلَماِكرِيَن َوِإْذ مَيُْكُر ِبَك الىِذيَن َكَفُروا لُِيْثِبُتوَك أَْو يَ ْقتُ ُلوَك أَْو خُيْرُِجوَك َومَيُْكُروَن َومَيُْكُر اَّللى  { َخي ْ
ِإْذ مَيُْكُر ِبَك  }عليك.  أذكر أيها الرسول، ما منى اَّللي به {و  }أي:  يف بياهنا: -رمحه هللا-قال السعدي-

بتوه حني تشاور املشركون يف دار الندوة فيما يصنعون بالنب صلى هللا عليه وسلم، إما أن يث {الىِذيَن َكَفُروا 
 عندهم باحلبس ويوثقوه.

 من شره،وإما أن خيرجوه وجيلوه من ديارهم. -بزعمهم  -وا وإما أن يقتلوه فيسرتحي
، وهو أن يأخذوا  فكلُّ أبدى من هذه اْلراء رأيا رآه،فاتفق رأيهم على رأي: رآه شريرهم أبو جهل لعنه اَّللي
من كل قبيلة من قبائل قريش فىت ويعطوه سيفا صارما، ويقتله اجلميع قتلة رجل واحد، ليتفرق دمه يف 

ه ريضى بنو هاشم مَثى بديته، فَل يقدرون على مقاومة سائر قريش، فرتصدوا للنب صلى هللا عليالقبائل ف
 وسلم يف الليل ليوقعوا به إذا قام من فراشه.

فجاءه الوحي من السماء، وخرج عليهم، فذرى على رءوسهم الرتاب وخرج، وأعمى اَّللي أبصارهم عنه، حىت 
، قد خرج حممد وَذرى على رءوسكم الرتاب.إذا استبطأوه جاءهم آت وقال: خيب  كم اَّللي

فنفض كل منهم الرتاب عن رأسه، ومنع اَّللي رسوله منهم، وأذن له يف اهلجرة إىل املدينة، فهاجر إليها، وأيده 
اَّللي بأصحابه املهاجرين واألنصار، ومل يزل أمره يعلو حىت دخل مكة عنوة، وقهر أهلها، فأذعنوا له وصاروا 

 مه، بعد أن خرج مستخفيا منهم، خائفا على نفسه.حتت حك
 (173فسبحان اللطيف بعبده الذي ال يغالبه مغالب.اه )

ِلنيَ } ْعنا َلْو َنشاُء َلُقْلنا ِمْثَل هذا ِإْن هذا ِإالى َأساِطرُي اأْلَوى  {(51) َوِإذا تُ ْتلى َعَلْيِهْم آياتُنا قاُلوا َقْد مسَِ

                                         
 ( السابقة.26يف اْلية ) - 175
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 (155إعراب مفردات اآلية )

، متعليق ب )قالوا(، )تتلى(، )آيات(   )الواو( استئنافيية )إذا( ظرف للزمن املستقبل مبيني يف حملي نصب، شرطيي
قد( حرف .. والواو فاعل ).نائب الفاعل مرفوع و)نا( ضمري مضاف إليه )قالوا( فعل ماض مبيني على الضمي 

حرف شرط غري جازم )نشاء( مضارع  .. و)نا( فاعل )لو(.حتقيق )مسعنا( فعل ماض مبيني على السكون
مرفوع، والفاعل ضمري مسترت تقديره حنن )الَلم( رابطة جلواب لو )قلنا( مثل مسعنا )مثل( مفعول به منصوب 
 ) عامله قلنا )ها( حرف تنبيه )ذا( اسم إشارة مبيني يف حملي جري مضاف إليه )إن( حرف نفي )هذا( مبتدأ )إالي

لني( مضاف إليه جمرور وعَلمة اجلري الياء.أداة حصر )أساطري( خرب مرفو   ع )االوي
 

 روائع البيان والتفسري
ْعَنا َلْو َنَشاُء َلُقْلَنا ِمْثَل َهَذا ِإْن َهَذا ِإالى َأَساِطرُي } َلى َعَلْيِهْم آيَاتُ َنا قَاُلوا َقْد مسَِ ِلنَي اَوِإَذا تُ ت ْ  {أْلَوى

لذين  يف بياهنا ما خمتصره: يقول تعاىل ذكره: واذا تتلى على هؤالء ا-رمحه هللا -قال أبو جعفر الطربي - 
لمون قالوا جهَل منهم، وعناداا للحق، وهم يع كفروا آياِت كتاب هللا الواضحَة ملن شرح هللا صدره لفهمه

، يعين: {إن هذا إال أساطري األولني}، الذي تُِلي علينا {"لو نشاء لقلنا مثل هذا}أهنم كاذبون يف قيلهم
 أهنم يقولون: ما هذا القرآن الذي يتلى عليهم إال أساطري األولني.

 :-رمحه هللا -مث أضاف
ال ، إْن هذا القرآن الذي تتلوه علينا، يا حممد، إ{إن هذا إال أساطري اْلولني}وإَّنا عىن املشركون بقوهلم: 

ألمم! كأهنم أضافوه إىل أنه أخذ عن بين آدم، وأنه مل يوِحه هللا ما سطىره األولون وكتبوه من أخبار ا
 (177)إليه.اه 

ش وُعتُ وِيهم ومترُّدهم خيرب تعاىل عن كفر قري وزاد ابن كثري يف تفسريها بياناا فقال ما خمتصره وبتصرف:-
ْعنَ  }وعنادهم، ودعواهم الباطل عند مساع آياته حني تتلى عليهم أهنم يقولون:  ْو َنَشاُء َلُقْلَنا ِمْثَل ا لَ َقْد مسَِ

وهذا منهم قول ال فعل، وإال فقد حتدوا غري ما مرة أن يأتوا بسورة من مثله فَل جيدون إىل ذلك  {َهَذا 
 سبيَل. وإَّنا هذا قول منهم يَ ُغريون به أنفسهم ومن اتبعهم على باطلهم.

ِلنَي  }رمحه هللا: ومعىن:  -مث قال علم منها وهو مجع أسطورة، أي: كتبهم اقتبسها، فهو يت {َأَساِطرُي األوى
ا َأَساِطرُي َوقَاُلو  }ويتلوها على الناس. وهذا هو الكذب البحت، كما أخرب هللا عنهم يف اْلية األخرى: 
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رى  ِلنَي اْكَتَتبَ َها َفِهَي مُتَْلى َعَلْيِه بُْكرَةا َوَأِصيَل ُقْل أَنزَلهُ الىِذي يَ ْعَلُم السِي َماَواِت َواألْرِض ِإنىُه َكاَن َغُفوراا يف  األوى  السى
ا   (175)[.أي: ملن تاب إليه وأناب؛ فإنه يتقبل منه ويصفح عنه.اه 7 ،7]الفرقان:  {َرِحيما

ماِء أَِو ائْ } نا بَِعذابٍّ أَلِيمٍّ تِ َوِإْذ قاُلوا اللىُهمى ِإْن كاَن هذا ُهَو احلَْقى ِمْن ِعْنِدَك فََأْمِطْر َعَلْينا ِحجارَةا ِمَن السى
(52)} 

 

 (158إعراب مفردات اآلية )

م   ( لفظ اجلَللة منادى مبيني على الضمي يف حملي  ،«176»)وإذ( مثل املتقدي )قالوا( فعل ماض وفاعله )اَّللي
 -ناسخ -نصب و)امليم( عوض من حرف النداء احملذوفة )إن( حرف شرط جازم )كان( فعل ماض ناقص

مبيني يف حملي جزم فعل الشرط )ها( حرف تنبيه )ذا( اسم إشارة مبيني يف حملي رفع اسم كان )هو( ضمري فصل 
( خرب كان منصوب )من عند( جاري وجمرور متعليق مبحذوف حال من احلقي  و)الكاف(  ،«175»)احلقي

ضمري مضاف إليه )الفاء( رابطة جلواب الشرط )أمطر( فعل أمر دعائي، والفاعل أنت )على( حرف جري 
تعليق ور مو)نا( ضمري يف حملي جري متعليق ب )أمطر( )حجارة( مفعول به منصوب )من السماء( جاري وجمر 

)أو( حرف عطف )ائت( مثل أمر مبيني على حذف حرف العلية و)نا( ضمري مفعول  ،«171»ب )أمطر( 
 به )بعذاب( جاري وجمرور متعليق ب )ائت(، )أليم( نعت لعذاب جمرور.
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 روائع البيان والتفسري

َماِء َأِو ائْ } َنا ِحَجارَةا ِمَن السى  {ِتَنا بَِعَذابٍّ أَلِيمٍّ َوِإْذ قَاُلوا اللىُهمى ِإْن َكاَن َهَذا ُهَو احلَْقى ِمْن ِعْنِدَك فََأْمِطْر َعَلي ْ
ا ِعيُبوا ِمفقال: هذا من كثرة جهلهم وُعتُ وِيهم وعنادهم وشدة تكذيبهم، وهذا  -رمحه هللا-فسرها ابن كثري-

وكان األوىل هلم أن يقولوا: "اللهم، إن كان هذا هو احلق من عندك، فاهدنا له، ووفقنا التباعه". ولكن  به،
ِجُلوَنَك بِاْلَعَذاِب َوَلْوال َوَيْستَ عْ  }استفتحوا على أنفسهم، واستعجلوا العذاب، وتقدمي العقوبة كما قال تعاىل:

ى جَلَاَءُهُم اْلَعَذاُب َولََيأْ  ُهْم بَ ْغَتةا َوُهْم ال َيْشُعُروَن َأَجٌل ُمَسمًّ ْل لََنا  }،[75ت:]العنكبو  {تِيَ ن ى َوقَاُلوا َرب ىَنا َعجِي
 { ِذي اْلَمَعارِِج َسَأَل َساِئٌل ِبَعَذابٍّ َواِقعٍّ لِْلَكاِفريَن لَْيَس َلُه َداِفٌع ِمَن اَّللىِ  }،{ِقطىَنا قَ ْبَل يَ ْوِم احلَِْساِب 

َنا كِ  }اجلهلة من األمم السالفة، كما قال قوم شعيب له:وكذلك قال ،[5-1]املعارج:  ا ِمَن فََأْسِقْط َعَلي ْ َسفا
َماِء ِإْن ُكْنَت ِمَن الصىاِدِقنَي  اللىُهمى ِإْن َكاَن َهَذا ُهَو احلَْقى ِمْن ِعْنِدَك  }وقال هؤالء: ،[165]الشعراء: {السى

َماِء  َنا ِحَجارَةا ِمَن السى ، صاحب الزييادي، عن ال ُشْعَبة، عن عبد احلميد{َأِو اْئِتَنا بَِعَذابٍّ أَلِيمٍّ فََأْمِطْر َعَلي ْ
ِمْن ِعْنِدَك فََأْمِطْر َعلَ  }أنس بن مالك قال: هو أبو جهل بن هشام قال:  َنا اللىُهمى ِإْن َكاَن َهَذا ُهَو احلَْقى ي ْ

َماِء أَوِاْئِتَنا بَِعَذابٍّ أَلِيمٍّ  بَ ُهْم َوأَْنتَ  }فنزلت  {ِحَجارَةا ِمَن السى ُ لِيُ َعذِي بَ ُهْم  َوَما َكاَن اَّللى ُ ُمَعذِي ِفيِهْم َوَما َكاَن اَّللى
 (172)اْلية.اه  {َوُهْم َيْستَ ْغِفُروَن 

بَ ُهْم َوُهْم َيْستَ ْغِفُروَن )} ُ ُمَعذِي بَ ُهْم َوأَْنَت ِفيِهْم َوما كاَن اَّللى ُ لِيُ َعذِي  {(55َوما كاَن اَّللى
 

 (163ردات اآلية )إعراب مف

( لفظ اجلَللة اسم كان مرفوع )الَلم( الم  -ناسخ -)الواو( عاطفة )ما( نافية )كان( فعل ماض ناقص )اَّللي
ب( مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الم اجلحود و)هم( ضمري مفعول به، والفاعل هو )الواو(  اجلحود )يعذي

رب املبتدأ جري و)هم( ضمري يف حملي جري متعليق خبحاليية )أنت( ضمري منفصل مبتدأ يف حملي رفع )يف( حرف 
 أنت.

( مثل  هبم( يف حملي جري بالَلم متعليق مبحذوف خرب كان. )الواو( عاطفة )ما كان اَّللي ل )أن يعذي واملصدر املؤوي
ب( خرب كان منصوب و)هم( ضمري مضاف إليه )وهم( مثل وأنت )يستغفرون( مضارع مرفوع . .األوىل )معذي

 ل.والواو فاع
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 روائع البيان والتفسري
 -رمحه هللا–سبب نزول هذه اْلية ما ذكره احملدث العَلمة أبو عبد الرمحن مقبل بن هادى الوادعىجاء يف 

( عن أنس بن 556ص 6ما خمتصره: البخاري )ج –يف كتابه منقوال من لباب النقول يف أسباب النزول 
ن هذا هو احلق من عندك فأمطر علينا حجارة من مالك رضي هللا عنه قال: قال أبو جهل: اللهم إن كا

 السماء أو ائتنا بعذاب أليم.
بَ ُهْم َوُهْم َيْستَ ْغِفُروَن، َوَما هلَُ }فنزلت:  ُ ُمَعذِي بَ ُهْم َوأَْنَت ِفيِهْم َوَما َكاَن اَّللى ُ لِيُ َعذِي ُ َوَما َكاَن اَّللى بَ ُهُم اَّللى ْم َأالى يُ َعذِي

وَن َعِن ا  (173اْلية..اه ) – {ْلَمْسِجِد احلََْرامِ َوُهْم َيُصدُّ
( بسند رجاله رجال الصحيح 231ص 5(وابن أيب حاُت )ج 257ص 6سبب آخر: أخرج) ابن جرير ج-

إال شيخيهما ومها ثقتان عن ابن عباس أن املشركني كانوا يطوفون بالبيت يقولون لبيك ال شريك لك لبيك، 
كه وما "قد قد" فيقولون: ال شريك لك إال شريك هو لك متل فيقول النب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم:

بَ ُهمْ }ملك، ويقولون: غفرانك فأنزل هللا  ُ لِيُ َعذِي . وال مانع من أن {ْغِفُرونَ َوُهْم َيْست َ }إىل قوله  {َوَما َكاَن اَّللى
 اْلية نزلت يف هذا وهذا وأهنما معا كانا سببا لنزول اْلية وهللا أعلم.

بَ ُهْم َوُهْم َيْستَ ْغِفُروَن } ُ ُمَعذِي بَ ُهْم َوأَْنَت ِفيِهْم َوَما َكاَن اَّللى ُ لِيُ َعذِي  {َوَما َكاَن اَّللى
 لعذاب.فوجوده صلى هللا عليه وسلم بني أظهرهم أمنة هلم من ا: ما نصهيف بياهنا -رمحه هللا-السعديقال -

ن من ءوس األش  هاد، يدرون بقبحها، فكانوا خيافو وكانوا مع قوهلم هذه املقالة اليت يظهروهنا على ر 
بَ ُهْم َوُهْم َيس        ْ  وقوعها فيهم، فيس        تغفرون اَّللي تعاىل فلهذا ُ ُمَعذِي تَ ْغِفُروَن { فهذا قال تعاىل: } َوَما َكاَن اَّللى

 (177) اه .مانع مينع من وقوع العذاب هبم، بعد ما انعقدت أسبابه
بَُهُم } دِّ اْلَحرامِّ َوما كانُوا أَْولِّياَءهُ إِّْن أَْولِّياُؤهُ َوما َلُهْم أاَلَّ يُعَذ ِّ ُ َوُهْم يَُصدُّوَن َعنِّ اْلَمْسجِّ اَّللَّ

نَّ أَْكثََرُهْم ال يَْعلَُموَن )  {(43إِّالَّ اْلُمتَّقُوَن َولكِّ
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 (166إعراب مفردات اآلية )

 حملي جري جري و)هم( ضمري يف)الواو( استئنافيية )ما( اسم استفهام مبيني يف حملي رفع مبتدأ )الَلم( حرف 
ب( مضارع منصوب بأن و)هم( ضمري  متعليق خبرب ما )أن( حرف مصدريي ونصب )ال( حرف نفي )يعذي

( لفظ اجلَللة فاعل مرفوع.  مفعول به )اَّللي
هبم( يف حملي جري ب )يف( حمذوف متعليق مبا تعليق به اجلار واجملرور يف )هلم( أي يف ل )أالي يعذي  واملصدر املؤوي

 اخلرب، والتقدير أيي شيء هلم يف انتفاء العذاب.
ون( مضارع مرفوع اري .. والواو فاعل )عن املسجد( ج.)الواو( حاليية )هم( ضمري يف حملي رفع مبتدأ )يصدي

ون(، )احلرام( نعت للمسجد جمرور مثله )الواو( عاطفة )ما( نافية )كانوا( ماض  وجمرور متعليق ب )يصدي
.. والواو ضمر اسم كان )أولياء( خرب كان منصوب و)اهلاء( ضمري مضاف .على الضمي مبيني  -ناسخ -ناقص

( أداة حصر )املتيقون( خرب مرفوع وعَلمة  م )إالي إليه )إن( حرف نفي )أولياء( مبتدأ مرفوع و)اهلاء( مثل املتقدي
( حرف استدراك ونصب )أكثر( اسم لكني منصوب و)هم( اف ضمري مض الرفع الواو )الواو( عاطفة )لكني

ون.  إليه )ال( نافية )يعلمون( مثل يصدي
 

 روائع البيان والتفسري
وَن َعِن اْلَمْسِجِد احلَْرَاِم َوَما َكانُوا أَْولَِياَءُه ِإْن أَوْ } ُ َوُهْم َيُصدُّ بَ ُهُم اَّللى ُقوَن َوَلِكنى لِ َوَما هَلُْم َأالى يُ َعذِي َياُؤُه ِإالى اْلُمت ى

 {ْعَلُموَن َأْكثَ َرُهْم اَل ي َ 
ُ  } يف بياهنا: -رمحه هللا-قال السعدي- بَ ُهُم اَّللى ، هم من عذاب أي: أي شيء مينع {َوَما هَلُْم َأال يُ َعذِي اَّللي

وقد فعلوا ما يوجب ذلك، وهو صد الناس عن املسجد احلرام، خصوصا صدهم النب صلى هللا عليه وسلم 
تمل أن الضمري حي {أَْولَِياَءهُ  }أي: املشركون  {َوَما َكانُوا  } وأصحابه، الذين هم أوىل به منهم، وهلذا قال:

.وحيتمل أن يعود إىل املسجد احلرام، أي: وما كانوا أوىل به من غريهم.  ، أي: أولياء اَّللي ِإْن  }يعود إىل اَّللي
ُقوَن   }لدين. وهم الذين آمنوا باَّللي ورسوله، وأفردوا اَّللي بالتوحيد والعبادة، وأخلصوا له ا {أَْولَِياُؤُه ِإال اْلُمت ى

 (175)فلذلك ادىَعْوا ألنفسهم أمرا غريهم أوىل به.اه  {َوَلِكنى َأْكثَ َرُهْم ال يَ ْعَلُموَن 
 : -رمحه هللا-يف تفسريه فائدة من اْلية قال-رمحه هللا-وذكر الشنقيطي-

 ذه اْلية الكرمية بنفي والية الكفار على املسجد احلرام، وأثبتها خلصوص املتقني، وأوضحصرح تعاىل يف ه
ما كان للمشركني أن يعمروا مساجد هللا شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت }هذا املعىن يف قوله: 

                                         
 (15/211)دمشق–نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان -حملمود بن عبد الرحيم صايفانظر اجلدول يف إعراب القرآن -177
 ( 1/525ة) الناشر:مؤسسة الرسال-تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كَلم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -175



لزكاة م الصَلة وآتى اأعماهلم ويف النار هم خالدون إَّنا يعمر مساجد هللا من آمن باهلل واليوم اْلخر وأقا
 (176)اه .[16، 15 \ 6]{ومل خيش إال هللا فعسى أولئك أن يكونوا من املهتدين 

 {(57َوما كاَن َصَلتُ ُهْم ِعْنَد اْلبَ ْيِت ِإالى ُمكاءا َوَتْصِديَةا َفُذوُقوا اْلَعذاَب مبا ُكْنُتْم َتْكُفُروَن )}
 

 (169إعراب مفردات اآلية )

)الواو( استئنافيية )ما( حرف نفي )كان( فعل ماض ناقص )صَلة( اسم كان مرفوع و)هم( ضمري مضاف  
( «155»إليه )عند( ظرف منصوب متعليق مبحذوف حال من الصَلة  ، )البيت( مضاف إليه جمرور )إالي

طة رابأداة حصر )مكاء( خرب كان منصوب )الواو( عاطفة )تصدية( معطوفة على مكاء منصوب )الفاء( 
ر )ذوقوا( فعل أمر مبيني على حذف النون .. والواو فاعل )العذاب( مفعول به منصوب .جلواب شرط مقدي

ضارع وامسه )تكفرون( م -ناسخ -)الباء( حرف جري للسببيية )ما( حرف مصدري )كنتم( فعل ماض ناقص
 .. والواو فاعل..مرفوع

  

                                         
 ( 75/ 2لبنان) –وتدار الفكر للطباعة و النشر والتوزيع بري -أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي- 176
 (15/215)دمشق–نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان -انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-176
 أو متعليق بالصَلة ألنه مصدر. - 155
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 {َوَما َكاَن َصََلتُ ُهْم ِعْنَد اْلبَ ْيِت ِإالى ُمَكاءا َوَتْصِديَةا َفُذوُقوا اْلَعَذاَب مبَا ُكْنُتْم َتْكُفُروَن }
اللغة اسم  قال ابن عباس واحلسن: املكاء: الصفري، وهي يف يف بياهنا ما خمتصره: -رمحه هللا -قال البغوي-

 طائر أبيض، يكون باحلجاز له صفري، كأنه قال: إال صوت مكاء، والتصدية التصفيق.
 .قال ابن عباس: كانت قريش تطوف بالبيت وهم عراة يصفرون ويصفقون

تهزءون به، لم يف الطواف، ويسقال جماهد: كل نفر من بين عبد الدار يعارضون النب صلى هللا عليه وس
ويدخلون أصابعهم يف أفواههم ويصفرون. فاملكاء: جعل األصابع يف الشدق. والتصدية الصفري، ومنه 

 (151)الصدى الذي يسمعه املصوت يف اجلبل.اه 
لص وأضاف السعدي يف بياهنا إمجاالا ما نصه: يعين أن اَّللي تعاىل إَّنا جعل بيته احلرام ليقام فيه دينه، وخت-

له فيه العبادة،فاملؤمنون هم الذين قاموا هبذا األمر، وأما هؤالء املشركون الذين يصدون عنه، فما كان 
فعل اجلهلة األغبياء،  أي: صفريا وتصفيقا، {ِإال ُمَكاءا َوَتْصِديَةا  }صَلهتم فيه اليت هي أكرب أنواع العبادات 

إذا كانت هذه وقه، وال احرتام ألفضل البقاع وأشرفها،فالذين ليس يف قلوهبم تعظيم لرهبم، وال معرفة حبق
 صَلهتم فيه، فكيف ببقية العبادات؟".

فبأي: شيء كانوا أوىل هبذا البيت من املؤمنني الذين هم يف صَلهتم خاشعون، والذين هم عن اللغو 
َّللي بيته ثهم امعرضون، إىل آخر ما وصفهم اَّللي به من الصفات احلميدة، واألفعال السديدة ال جرم أور 

َا اْلُمْشرُِكوَن جَنَسٌ  }احلرام، ومكنهم منه،وقال هلم بعد ما مكن هلم فيه   َفَل يَ ْقَربُوا يَا أَي َُّها الىِذيَن آَمُنوا ِإَّنى
 (152).اه {َفُذوُقوا اْلَعَذاَب مبَا ُكْنُتْم َتْكُفُروَن  }وقال هنا  {اْلَمْسِجَد احلَْرَاَم بَ ْعَد َعاِمِهْم َهَذا 

وا َعْن َسِبيِل اَّللِى َفَسيُ ْنِفُقوهَنا مُثى َتُكوُن َعَلْيهِ } ْم َحْسرَةا مُثى يُ ْغَلُبوَن َوالىِذيَن  ِإنى الىِذيَن َكَفُروا يُ ْنِفُقوَن أَْمواهَلُْم لَِيُصدُّ
 {(57َكَفُروا ِإىل َجَهنىَم حُيَْشُروَن )

                                         
 ( 577/ 5دار طيبة للنشر والتوزيع ) :الناشر -انظر معامل التنزيل للبغوي -151
 ( 1/525ة) الناشر:مؤسسة الرسال-َلم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعديتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري ك -152



 

 (173إعراب مفردات اآلية )

( حرف مشبيه بالفعل )الذين( اسم موصول مبيني يف حملي نصب اسم إني )كفروا( فعل ماض وفاعله   )إني
. والواو فاعل )أموال( مفعول به منصوب )وهم( ضمري مضاف إليه )الَلم( للتعليل .)ينفقون( مضارع مرفوع

وا( مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الَلم وعَلمة النصب حذف النون ( واو فاعل )عن سبيل.. وال.)يصدي
( لفظ اجلَللة مضاف إليه )الفاء( استئنافيية )السني( حرف استقبال  وا(، )اَّللي جاري وجمرور متعليق ب )يصدي
)ينفقون( مثل األول و)ها( ضمري مفعول به )مثي( حرف عطف )تكون( مضارع مرفوع، وامسه ضمري مسترت 

وهو خرب تكون منصوب « 153»متعليق ب )حسرة( تقديره هي )على( حرف جري و)هم( ضمري يف حملي جري 
بتدأ . والواو نائب الفاعل )الواو( عاطفة )الذين( م.)مثي( حرف عطف )يغلبون( مضارع مبيني للمجهول مرفوع

)كفروا( مثل األول )إىل جهنيم( جاري وجمرور متعليق ب )حيشرون( وعَلمة اجلري الفتحة )حيشرون( مثل يغلبون. 
ل )أ وا( يف حملي جري بالَلم متعليق ب )ينفقون(.واملصدر املؤوي  ن يصدي

 
 روائع البيان والتفسري

وا َعْن َسِبيِل اَّللِى َفَسيُ ْنِفُقونَ َها مُثى َتُكوُن َعَلْيهِ } ْم َحْسرَةا مُثى يُ ْغَلُبوَن َوالىِذيَن  ِإنى الىِذيَن َكَفُروا يُ ْنِفُقوَن أَْمَواهَلُْم لَِيُصدُّ
 {َكَفُروا ِإىَل َجَهنىَم حُيَْشُروَن 

ينفقون  قول تعاىل ذكره: إن الذين كفروا باهلل ورسوله قال أبو جعفر الطربي يف بياهنا إمجاالا ما نصه:- 
أمواهلم، فيعطوهنا أمثاهلم من املشركني ليتقوىوا هبا على قتال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم واملؤمنني به، 
وا املؤمنني باهلل ورسوله عن اإلميان باهلل ورسوله، فسينفقون أمواهلم يف ذلك، مث تكون نفقتهم تلك  ليصدي

ليهم "حسرة"، يقول: تصري ندامة عليهم، ألن أمواهلم تذهب، وال يظفرون مبا يأملون ويطمعون فيه من ع
إطفاء نور هللا، وإعَلء كلمة الكفر على كلمة هللا، ألن هللا ُمْعلي كلمته، وجاعل كلمة الكفر السفلى، مث 

أعظم هبا حسرة وندامة ملن ف ذبون فيها،يغلبهم املؤمنون، وحيشر هللا الذين كفروا به وبرسوله إىل جهنم، فيع
، فُحِرب ماله وذهَب باطَل يف غري َدَرك نفع، ورجع مغلوباا مقهوراا حمروباا  عاش منهم ومن هلك! أما احليي

ل به إىل نار هللا خيُلد فيها، نعوذ باهلل من غضبه..اه   (157)مسلوباا. وأما اهلالك، فقتل وُسلب، وُعجِي
                                         

 (15/217دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان-انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-155
م على املنعوت -أو متعليق مبحذوف حال من حسرة - 153  .-نعت تقدي
 726/ 15ة )مؤسسة الرسال :الناشر -حتقيق أمحد حممد شاكر،يب جعفر الطربيجامع البيان يف تأويل القرآن أل -157

 /17577) 



{ ُ يعاا ف َ لَِيِميَز اَّللى َيْجَعَلُه يف َجَهنىَم أُولِئَك ُهُم اخْلَِبيَث ِمَن الطىيِيِب َوجَيَْعَل اخْلَِبيَث بَ ْعَضُه َعلى بَ ْعضٍّ فَ يَ رُْكَمُه مجَِ
 {(55اخْلاِسُروَن )

 

 (176إعراب مفردات اآلية )

( لفظ اجلَللة فاعل  فوع )اخلبيث( مر  )الَلم( للتعليل )مييز( مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الَلم )اَّللي
 مفعول به منصوب )من الطييب( جاري وجمرور متعليق ب )مييز(.

ل )أن مييز( يف حملي جري بالَلم متعليق ب )حيشرون( أو ب )يغلبون( يف اْلية السابقة .. .واملصدر املؤوي
 و)اخلبيث( مبعىن الكافر و)الطييب( مبعىن املؤمن.

على )مييز(، والفاعل هو )اخلبيث( مثل األول )بعض( بدل )الواو( عاطفة )جيعل( مضارع منصوب معطوف 
و)اهلاء( ضمري مضاف إليه )على بعض( جاري وجمرور متعليق باملفعول الثاّن  -بعض من كلي  -من اخلبيث

)الفاء( عاطفة )يركم( مثل جيعل ومعطوف عليه )اهلاء( ضمري مفعول به )مجيعا( حال  ،«155»لفعل جعل 
 «156»يف )يركمه(، )الفاء( عاطفة )جيعله( مثل يركمه )يف جهنيم( مثل اىل جهنيم منصوبة من ضمري الغائب 

صل .. و)الكاف( للخطاب )هم( ضمري ف.ومتعليق ب )جيعل(، )أولئك( اسم إشارة مبيني يف حملي رفع مبتدأ
 )اخلاسرون( خرب املبتدأ أولئك، مرفوع وعَلمة الرفع الواو. ،«156»

  

                                         
 (15/217دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان-انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-157
يا لواحد. - 155  أو متعليق بالفعل جعل، أو مبحذوف حال إذا كان الفعل متعدي
 ( من هذه السورة.57ة )يف اْلي - 156
 أو هو مبتدأ خربه اخلاسرون، واجلملة االمسيية خرب املبتدأ أولئك. - 156



 

 روائع البيان والتفسري

يعاا فَ يَ لِيَ } ُ اخْلَِبيَث ِمَن الطىيِيِب َوجَيَْعَل اخْلَِبيَث بَ ْعَضُه َعَلى بَ ْعضٍّ فَ يَ رُْكَمُه مجَِ ْجَعَلُه يف َجَهنىَم أُولَِئَك ُهُم ِميَز اَّللى
 {اخْلَاِسُرونَ 

قال علي بن  {لطىيِيِب لَِيِميَز اَّللىُ اخْلَِبيَث ِمَن ا }وقوله تعاىل:  :-يف تفسريها:-رمحه هللا -قال ابن كثري-
ُ اخْلَِبيَث ِمَن الطىيِيِب  }أيب طلحة، عن ابن عباس يف قوله:   أهل السعادة من أهل الشقاء فيميز {لَِيِميَز اَّللى

ي: مييز املؤمن من الكافر. وهذا حيتمل أن يكون هذا التمييز يف اْلخرة، كما  دِي مُثى  }تعاىل:  قالوقال السُّ
نَ ُهْم  اَعُة  }[،وقال تعاىل 26]يونس: {نَ ُقوُل لِلىِذيَن َأْشرَُكوا َمَكاَنُكْم أَنْ ُتْم َوُشرََكاؤُُكْم فَ َزي ىْلَنا بَ ي ْ َويَ ْوَم تَ ُقوُم السى

ُعوَن  }[،وقال يف اْلية األخرى: 13]الروم:  {يَ ْوَمِئذٍّ يَ تَ َفرىُقوَن   }[،وقال تعاىل: 35لروم]ا {يَ ْوَمِئذٍّ َيصىدى
 [.76]يس: {َواْمَتاُزوا اْليَ ْوَم أَي َُّها اْلُمْجرُِموَن 

وحيتمل أن يكون هذا التمييز يف الدنيا، مبا يظهر من أعماهلم للمؤمنني، وتكون "الَلم" معللة ملا جعل هللا 
 اخْلَِبيَث ِمَن لَِيِميَز اَّللىُ  }للكفار من مال ينفقون يف الصد عن سبيل هللا، أي: إَّنا أقدرناهم على ذلك؛ 

َوَما  }أي: من يطيعه بقتال أعدائه الكافرين، أو يعصيه بالنكول عن ذلك كما قال تعاىل:  {الطىيِيِب 
َل هَلُْم تَ َعاَلْوا قَاتُِلوا يف َسِبيِل يَأَصاَبُكْم يَ ْوَم اْلتَ َقى اجلَْْمَعاِن فَِبِإْذِن اَّللِى َولِيَ ْعَلَم اْلُمْؤِمِننَي َولِيَ ْعَلَم الىِذيَن نَافَ ُقوا َوقِ 

ُ  }[، وقال تعاىل: 175 ،177اْلية ]آل عمران: {اَّللِى َأِو اْدفَ ُعوا قَاُلوا َلْو نَ ْعَلُم ِقَتاال الت ىبَ ْعَناُكْم  َما َكاَن اَّللى
اْلية  {َن اَّللىُ لُِيْطِلَعُكْم َعَلى اْلَغْيِب الطىيِيِب َوَما َكا لَِيَذَر اْلُمْؤِمِننَي َعَلى َما أَنْ ُتْم َعَلْيِه َحىتى مَيِيَز اخْلَِبيَث ِمنَ 

ُ الىِذيَن َجاَهُدوا مِ  }[، وقال تعاىل: 156]آل عمران:  ا يَ ْعَلِم اَّللى ْنُكْم َويَ ْعَلَم أَْم َحِسْبُتْم َأْن َتْدُخُلوا اجْلَنىَة َوَلمى
 راءة أيضا.[ونظريهتا يف ب132]آل عمران:  {الصىاِبرِيَن 

فمعىن اْلية على هذا: إَّنا ابتليناكم بالكفار يقاتلونكم، وأقدرناهم على إنفاق األموال وبذهلا يف ذلك؛ 
معه كله، وهو مجع أي: جي {فَ يَ رُْكَمُه  }اخلبيث من الطيب، فيجعل اخلبيث بعضه على بعض،  ليتميز

ا مُثى جيَْ  }الشيء بعضه على بعض، كما قال تعاىل يف السحاب:  [أي: مرتاكما 35]النور: {َعُلُه رَُكاما
 (165) ا واْلخرة.اه أي: هؤالء هم اخلاسرون يف الدني {فَ َيْجَعَلهُ يف َجَهنىَم أُولَِئَك ُهُم اخْلَاِسُروَن  }مرتاكبا، 

ِلنَي )َمضَ ُقْل لِلىِذيَن َكَفُروا ِإْن يَ ْنتَ ُهوا يُ ْغَفْر هَلُْم ما َقْد َسَلَف َوِإْن يَ ُعوُدوا فَ َقْد }  {(56ْت ُسنىُت اأْلَوى

                                         
 ( 73/ 3الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسري القرآن العظيم البن كثري -165



 (181إعراب مفردات اآلية )

)قل( فعل أمر، والفاعل أنت )الَلم( حرف جري )الذين( موصول يف حملي جري متعليق ب )قل(، )كفروا(  
فعل ماض وفاعله )إن( حرف شرط جازم )ينتهوا( مضارع جمزوم فعل الشرط وعَلمة اجلزم حذف 

مضارع مبيني للمجهول جمزوم جواب الشرط )الَلم( حرف جري و)هم( ضمري يف والواو فاعل )يغفر( .النون
حملي جري متعليق ب )يغفر( )ما( اسم موصول مبيني يف حملي رفع نائب الفاعل )قد( حرف حتقيق )سلف( 

)الواو( عاطفة )إن يعودوا( مثل إن ينتهوا ومعطوفة عليه )الفاء( « 162»فعل ماض والفاعل هو وهو العائد 
ر على األلف احملذوفة اللتقاء الساكننيتعل . .يليية )قد مضت( مثل قد سلف، والبناء على الفتح املقدي

لني( مضاف إليه جمرور وعَلمة اجلري الياء.  و)التاء( للتأنيث )سنية( فاعل مرفوع )األوي
 

 روائع البيان والتفسري
ِلنيَ }  { ُقْل لِلىِذيَن َكَفُروا ِإْن يَ ْنتَ ُهوا يُ ْغَفْر هَلُْم َما َقْد َسَلَف َوِإْن يَ ُعوُدوا فَ َقْد َمَضْت ُسنىُت اأْلَوى
 يفقال السعدي يف بياهنا إمجاالا ما نصه:هذا من لطفه تعاىل بعباده ال مينعه كفر العباد وال استمرارهم -

العناد، من أن يدعوهم إىل طريق الرشاد واهلدى، وينهاهم عما يهلكهم من أسباب الغي والردى، فقال: 
 عن كفرهم وذلك باإلسَلم َّللي وحده ال شريك له. {ُقْل لِلىِذيَن َكَفُروا ِإْن يَ ْنتَ ُهوا  }
َقْد َمَضْت ُسنىُة ف َ  }إىل كفرهم وعنادهم  {َوِإْن يَ ُعوُدوا  }منهم من اجلرائم  {يُ ْغَفْر هَلُْم َما َقْد َسَلَف  }

ِلنَي  بإهَلك األمم املكذبة، فلينتظروا ما حل باملعاندين، فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به  {األوى
 (165)يستهزئون.اه 

ِلنَي  } :يف بيان قوله تعايل -رمحه هللا-وأضاف ابن كثري- فقال: أي: فقد مضت {فَ َقْد َمَضْت ُسنىُة األوى
 سنتنا يف األولني أهنم إذا كذبوا واستمروا على عنادهم، أنا نعاجلهم بالعذاب والعقوبة.

ِلنَي  }وقوله:   أي: يف قريش يوم بدر وغريها من األمم. وقال السدي وحممد بن {فَ َقْد َمَضْت ُسنىُة األوى
 (163)إسحاق: أي: يوم بدر.اه 

َنٌة َويَ } يُن ُكلُُّه َّللِى فَِإِن انْ تَ َهْوا فَِإنى اَّللَى مبِ َوقاتُِلوُهْم َحىتى ال َتُكوَن ِفت ْ  {(56ا يَ ْعَمُلوَن َبِصرٌي )ُكوَن الدِي

                                         
 (15/215دمشق)–اإلمياننشر:دار الرشيد مؤسسة -انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-161
 جيوز أن يكون )ما( نكرة موصوفة، واجلملة نعت هلا يف حملي رفع. - 162
 ( 1/521ة) الناشر:مؤسسة الرسال-تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كَلم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -165
 ( 3/77الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع) -تفسري القرآن العظيم البن كثري -163



 

 (185إعراب مفردات اآلية )

( .. والواو فاعل و)هم( ضمري مفعول به )حىتي .)الواو( عاطفة )قاتلوا( فعل أمر مبيني على حذف النون 
تامي منصوب بأن مضمرة بعد حىتي )فتنة( فاعل تكون مرفوع. حرف غاية وجري )ال( نافية )تكون( مضارع 

( متعليق ب )قاتلوهم(. )الواو( عاطفة )يكون الدين(  ل )أالي تكون فتنة( يف حملي جري ب )حىتي واملصدر املؤوي
( « 167»مثل تكون فتنة ومعطوف عليه  )كلي( توكيد للدين مرفوع مثله و)اهلاء( ضمري مضاف إليه )َّللي

)الفاء( استئنافيية )إن( حرف شرط جازم )انتهوا(  ،«165»متعليق مبحذوف حال من الدين  جاري وجمرور
ر على األلف احملذوفة اللتقاء الساكنني يف حملي جزم فعل الشرط .. والواو .فعل ماض مبيني على الضمي املقدي

( لفظ اجلَللة اسم إني منص ( حرف مشبيه بالفعل )اَّللي اء( حرف جري )ما( وب )البفاعل، )الفاء( تعليليية )إني
 ..)يعملون( مضارع مرفوع «166»حرف مصدري 

ل )ما يعملون( يف حملي جري بالباء متعليق ب )بصري(.  والواو فاعل )بصري( خرب إني مرفوع. واملصدر املؤوي
 

 روائع البيان والتفسري
يُن ُكلُُّه َّللِى فَِإِن انْ تَ َهْوا فَِإنى اَّللَى مبَا يَ ْعَملُ } َنٌة َوَيُكوَن الدِي  {وَن َبِصرٌي َوقَاتُِلوُهْم َحىتى اَل َتُكوَن ِفت ْ

يُن ُكلُُّه َوقَاتُِلوُهْم َحىتى ال َتُكوَن فِ  }قوله:  قال ابن كثري يف تفسريها ما خمتصره وبتصرف:-  َنٌة َوَيُكوَن الدِي ت ْ
قال البخاري: عن ابن عمر؛ "أن رجَل جاءه فقال: يا أبا عبد الرمحن، أال تسمع ما ذكر هللا يف   {َّللِى 

نعك أال تقاتل كما ذكر هللا يف  [، فما مي6اْلية ]احلجرات: {َوِإْن طَائَِفَتاِن ِمَن اْلُمْؤِمِننَي اقْ َتتَ ُلوا  }كتابه: 
كتابه؟ فقال: يا ابن أخي، أَُعريى هبذه اْلية وال أقاتل، أحب إيل من أن أَُعريى باْلية اليت يقول هللا، عز 

ا  } :وجل: دا ُهْم َوقَاتُِلو  }[، قال: فإن هللا تعاىل يقول: 65إىل آخر اْلية ]النساء: {َوَمْن يَ ْقُتْل ُمْؤِمناا ُمتَ َعمِي
َنٌة حَ  ليَل قال ابن عمر: قد فعلنا على عهد النب صلى هللا عليه وسلم إذ كان اإلسَلم ق ؟{ىتى ال َتُكوَن ِفت ْ

وكان الرجل يُفنت يف دينه: إما أن يقتلوه، وإما أن يوثقوه، حىت كثر اإلسَلم فلم تكن فتنة، فلما رأى أنه 
ثمان ل ابن عمر: ما قويل يف علي وعثمان؟ أما عال يوافقه فيما يريد، قال: فما قولك يف علي وعثمان؟ قا

                                         
 (15/216دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان-انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-167
( خربه - 167  ( من سورة البقرة.165.. وانظر اْلية ).جيوز أن يكون الفعل ناقصا و)الدين( امسه و)َّللي
( خربه - 165  ( من سورة البقرة165ظر اْلية ).. وان.جيوز أن يكون الفعل ناقصا و)الدين( امسه و)َّللي
 أو هو اسم موصول أو نكرة موصوفة، واجلملة بعده إنا صلة وإميا نعت والعائد حمذوف. - 166



-فكان هللا قد عفا عنه، وكرهتم أن يعفو عنه، وأما علي فابن عم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وَختَ ُنه 
 حيث ترون."-وهذه ابنته أو: بنته -وأشار بيده 

 :-رمحه هللا -مث أضاف
َنٌة  َوقَاتُِلوُهْم َحىتى  }وقال الضحاك، عن ابن عباس:  شرك، وكذا قال  يعين: حىت ال يكون {ال َتُكوَن ِفت ْ

 أبو العالية، وجماهد، واحلسن، وقتادة، والربيع عن أنس، والسدي، وُمقاِتل بن َحيىان، وزيد بن أسلم.
َنٌة  َحىتى  }وقال حممد بن إسحاق: بلغين عن الزهري، عن ُعْرَوة بن الزبري وغريه من علمائنا:   {ال َتُكوَن ِفت ْ

 حىت ال يفنت مسلم عن دينه.
يُن ُكلُُّه َّللِى  }وقوله:   يد هلل.قال الضحاك، عن ابن عباس يف هذه اْلية، قال: خيلص التوح {َوَيُكوَن الدِي

يُن ُكلُُّه َّللِى  }وقال احلسن وقتادة، وابن ُجَرْيج:   أن يقال: ال إله إال هللا. {َوَيُكوَن الدِي
ون التوحيد خالصا هلل، ليس فيه شرك، وخيلع ما دونه من األنداد. وقال عبد وقال حممد بن إسحاق: ويك

يُن ُكلُُّه َّللِى  }الرمحن بن زيد بن أسلم:   ال يكون مع دينكم كفر. {َوَيُكوَن الدِي
ويشهد له ما ثبت يف الصحيحني عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال: "أمرت أن أقاتل الناس حىت 

ال إله إال هللا، فإذا قالوها، عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبقها، وحساهبم على هللا، عز وجل" يقولوا: 
( ويف الصحيحني عن أيب موسى األشعري قال: ُسِئل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن الرجل 166)

يىة، ويقاتل رِيَاءا، أيُّ ذلك يف سبيل هللا، عز وجل؟ ف كلمة  قاتل لتكون قال: "منيقاتل شجاعة ويقاتل محَِ
 (165هللا هي العليا، فهو يف سبيل هللا، عز وجل" )

فَِإنى  }اطنهم، وإن مل تعلموا بو  أي: بقتالكم عما هم فيه من الكفر، فكفوا عنه {فَِإِن انْ تَ َهْوا  }وقوله: 
َ َغُفوٌر فَِإْن تَابُوا َوأَقَاُموا الصىَلَة َوآتَ ُوا الزىَكاَة فَ  }كما قال تعاىل:  {هللاَ مبَا يَ ْعَمُلوَن َبِصرٌي  َخلُّوا َسِبيَلُهْم ِإنى اَّللى

يِن  }[،ويف اْلية األخرى: 7]التوبة: {َرِحيٌم   (161)[.اه 11]التوبة: {فَِإْخَوانُُكْم يف الدِي
 {(35اْلَمْوىل َونِْعَم النىِصرُي )َوِإْن تَ َولىْوا فَاْعَلُموا َأنى اَّللَى َمْوالُكْم نِْعَم }
 

                                         
باب} فإن تابوا وأقاموا الصَلة وآتوا الزكاة  -23برقم/-رضي هللا عنهما -أخرجه البخاري من حديث ابن عمر-166

 ال الناس حىت يقولوا ال إله إال هللا حممد رسول هللاباب األمر بقت -51فخلوا سبيلهم {، ومسلم برقم/
باب من قاتل لتكون   -5727 باب من سأل وهو قائم عاملا جالسا، ومسلم برقم/ -125أخرجه البخاري برقم/- 165

 كلمة هللا هي العليا فهو يف سبيل هللا
 ( 3/77الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع) -تفسري القرآن العظيم البن كثري -161



 (192إعراب مفردات اآلية )

)الواو( عاطفة )إن توليوا( مثل إن انتهوا )الفاء( تعليليية )اعلموا( مثل قاتلوا )أني اَّللي موىل( مثل إني اَّللي بصري 
ة  فعو)كم( ضمري مضاف إليه )نعم( فعل ماض جامد إلنشاء املدح )املوىل( فاعل مرفوع وعَلمة الر  الضمي

رة على األلف .. واملخصوص باملدح حمذوف تقديره اَّللي )الواو( عاطفة )نعم النصري( مثل نعم املوىل. .املقدي
ل )أني اَّللي موالكم( يف حملي نصب سدي مسدي مفعويل اعلموا.  واملصدر املؤوي

 
 روائع البيان والتفسري

 {َوِإْن تَ َولىْوا فَاْعَلُموا َأنى اَّللَى َمْواَلُكْم نِْعَم اْلَمْوىَل َونِْعَم النىِصرُي }
اْعَلُموا َأنى اَّللَى فَ  }عن الطاعة وأوضعوا يف اإلضاعة  {َوِإْن تَ َولىْوا  }يف بياهنا: -رمحه هللا-قال السعدي-

م منافعهم الدينية هل الذي يتوىل عباده املؤمنني، ويوصل إليهم مصاحلهم، وييسر {َمْوالُكْم نِْعَم اْلَمْوىَل 
 الذي ينصرهم، فيدفع عنهم كيد الفجار، وتكالب األشرار. {َونِْعَم النىِصرُي  }والدنيوية. 

 (165)ومن كان اَّللي مواله وناصره فَل خوف عليه، ومن كان اَّللي عليه فَل ِعزى له وال قائمة له.اه 
 
َا َغِنْمُتْم ِمْن َشْيءٍّ فََأنى َّللِى مُخَُسُه َولِلرىُسوِل َوِلِذي اْلُقْرََب َواْلَيَتاَمى َواْلَمسَ } ِبيِل ِإْن  ا َواْعَلُموا أَّنى ِكنِي َواْبِن السى

ُ َعَلى ُكلِي َشْيءٍّ َقِديٌر )اجلَْ  ُكْنُتْم َآَمْنُتْم بِاَّللِى َوَما أَنْ زَْلَنا َعَلى َعْبِدنَا يَ ْوَم اْلُفْرقَاِن يَ ْوَم اْلتَ َقى  {(31ْمَعاِن َواَّللى
 (193)إعراب مفردات اْلية 

( حرف مشبيه بالف... )الواو( استئنافيية )اعلموا( فعل أمر مبيني على حذف النون   -علوالواو فاعل )أني
م  -ناسخ ، «(195)»وامسه ضمري الشأن حمذوف )ما( اسم شرط جازم مبيني يف حملي نصب مفعول به مقدي

و)ُت( ضمري فاعل )من شيء( جاري وجمرور متعليق حبال من ... )غنمتم( فعل ماض مبيني على السكون
 «.(196)»مفعول غنمتم 

ل )أني ما غنمتم  ( يف حملي نصب سدي مسدي مفعويل اعلموا.... واملصدر املؤوي

                                         
 (15/225دمشق)–ر الرشيد مؤسسة اإلميان دا-انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-162
 ( 521/ 1ة) الناشر:مؤسسة الرسال-ديتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كَلم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السع -165

–نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان -انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-(193)
 ( 15/225دمشق)

، وما بعد الفاء خرب، وزيدت الفاء يف اخلرب ملشاهبة ما للشرط. - (195)  جيوز أن يكون )ما( اسم موصول اسم أني
 أو هو متييز ل )ما(. - (196)



( مثل األول  ( جاري وجمرور «(197)»)الفاء( رابطة جلواب الشرط )أني متعليق مبحذوف خرب أني ، )َّللي
 )مخس( اسم أني منصوب و)اهلاء( ضمري يف حملي جري مضاف إليه.

ل )أني َّللي مخسة ( يف حملي رفع خرب ملبتدأ حمذوف تقديره حكمه أي حكمه كون اخلمس ... واملصدر املؤوي
 «.(198)»َّللي 

لى لفظ بن( ألفاظ معطوفة ع)الواو( عاطفة يف مخسة املواضع اْلتية )الرسول، ذي، اليتامى، املساكني، ا
 وعَلمة اجلري يف ذي الياء ويف اليتامى الكسرة املقدرة على األلف،... اجلَللة بإعادة اجلاري يف الرسول وذي

رة على األلف )السبيل( مضاف إليه جمرور )إن(  )القرَب( مضاف إليه جمرور وعَلمة اجلري الكسرة املقدي
مري اسم  و)ُت( ض... مبيني يف حملي جزم فعل الشرط -اسخن -حرف شرط جازم )كنتم( فعل ماض ناقض

( جاري وجمرور متعليق ب )آمنتم(، )الواو( عاطفة )ما( اسم موصول مبيني يف  كان )آمنتم( مثل غنمتم )باَّللي
حملي جري معطوف على لفظ اجلَللة )أنزلنا( فعل ماض وفاعله )على عبد( جاري وجمرور متعليق ب )أنزلنا(، 

مضاف إليه )يوم( ظرف زمان منصوب متعليق ب )أنزلنا(، )الفرقان( مضاف إليه جمرور )يوم(  و)نا( ضمري
ر على األلف )اجلمعان( فاعل  ظرف بدل من األول منصوب )التقى( فعل ماض مبيني على الفتح املقدي

( مبتدأ مرفوع )على ك -أو استئنافيية -مرفوع وعَلمة الرفع األلف )الواو( اعرتاضيية ( جاري وجمرور لي )اَّللي
 متعليق ب )قدير( )شيء( مضاف إليه جمرور )قدير( خرب املبتدأ مرفوع.

 روائع البيان والتفسري
َا َغِنْمُتْم ِمْن َشْيءٍّ فََأنى َّللِى مُخَُسُه َولِلرىُسوِل َوِلِذي اْلُقْرََب َواْلَيَتاَمى َواْلَمسَ } ِبيِل ِإْن  ا َواْعَلُموا أَّنى ِكنِي َواْبِن السى

ُ َعَلى ُكلِي َشْيءٍّ َقِديٌر اجلَْ ُكْنُتْم َآَمْنُتْم بِاَّللِى َوَما أَنْ زَْلَنا َعَلى َعْبِدنَا يَ ْوَم اْلُفْرقَاِن يَ ْوَم اْلتَ َقى   {ْمَعاِن َواَّللى
َا َغِنْمُتْم مِ  }يقول تعاىل:  يف بياهنا إمجاالا ما نصه:-رمحه هللا-قال السعدي- أي:  {ْن َشْيءٍّ َواْعَلُموا أَّنى

كم أيها الغاَّنون، أي: وباقيه ل {َفَأنى َّللِى مُخَُسُه  }الكفار قهرا حبق، قليَل كان أو كثريا. أخذُت من مال 
 على أن الباقي هلم، يقسم على ما قسمه رسول اَّللي  مخسها. فدلألنه أضاف الغنيمة إليهم، وأخرج منها 

 صلى هللا عليه وسلم: للراجل سهم، وللفارس سهمان لفرسه، وسهم له.
ن غري لمني العامة، موأما هذا اخلمس، فيقسم مخسة أسهم، سهم َّللي ولرسوله، يصرف يف مصاحل املس

. فإذااتعيني ملصلحة، ألن اَّللي جعله له ولرسوله، واَّللي ورسوله غنيان عنه، فعلم أنه لعباد  مل يعني اَّللي له  َّللي
 مصرفا، دل على أن مصرفه للمصاحل العامة.

أضافه اَّللي و واخلمس الثاّن: لذي القرَب، وهم قرابة النب صلى هللا عليه وسلم من بين هاشم وبين املطلب. 
 إىل القرابة دليَل على أن العلة فيه جمرد القرابة، فيستوي فيه غنيهم وفقريهم، ذكرهم وأنثاهم.

                                         
( أيضا.جيوز يف مثل هذا الرتكيب   - (197)  كسر مهزة )أني
 جيوز أن يكون املصدر املؤويل مبتدأ واخلرب حمذوف أي: أني َّللي مخسه واجب. - (198)



واخلمس الثالث لليتامى، وهم الذين فقدت آباؤهم وهم صغار، جعل اَّللي هلم مخس اخلمس رمحة هبم، 
 حيث كانوا عاجزين عن القيام مبصاحلهم، وقد فقد من يقوم مبصاحلهم.

 اخلمس الرابع للمساكني، أي: احملتاجني الفقراء من صغار وكبار، ذكور وإناث.و 
الغنيمة  املنقطع به يف غري بلده، وبعض املفسرين يقول إن مخس وهو الغريبواخلمس اخلامس البن السبيل، 

 ىلال خيرج عن هذه األصناف وال يلزم أن يكونوا فيه على السواء بل ذلك تبع للمصلحة وهذا هو األو 
ى َعْبِدنَا يَ ْوَم ِإْن ُكْنُتْم آَمْنُتْم بِاَّللِى َوَما أَنزْلَنا َعلَ  }وجعل اَّللي أداء اخلمس على وجهه شرطا لإلميان فقال: 

 الذي فرق اَّللي به بني احلق والباطل. وأظهر احلق وأبطل الباطل. {بدر  }وهو يوم  {اْلُفْرقَاِن 
، وباحلق الالكافرين أياملس      لمني، ومجع  مجع {يَ ْوَم اْلتَ َقى اجلَْْمَعاِن  } ذي أنزله اَّللي : إن كان إميانكم باَّللي

 }على رس      وله يوم الفرقان، الذي حص      ل فيه من اْليات والرباهني، ما دل على أن ما جاء به هو احلق. 
ُ َعَلى ُكلِي َشْيءٍّ َقِديٌر   (199) ال يغالبه أحد إال غلبه.اه  {َواَّللى

  ما خمتصره:-رمحه هللا-بياناا وفائدة يف تفسريه لآلية قالوزاد الشنقيطي -
املسلمون من أموال الكفار فإنه خيمس حسبما نص عليه يف ظاهر هذه اْلية الكرمية أن كل شيء حواه  

اء هللا على أن ما أف« احلشر»اْلية، سواء أوجفوا عليه اخليل والركاب أو ال، ولكنه تعاىل بني يف سورة 
إجياف املسلمني عليه اخليل والركاب، أنه ال خيمس ومصارفه اليت بني أنه يصرف فيها   رسوله من غري

هللا على رسوله  وما أفاء}كمصارف مخس الغنيمة املذكورة هنا، وذلك يف قوله تعاىل: يف يفء بين النضري 
له من مجيع و مث بني مشول احلكم لكل ما أفاء هللا على رس، {منهم فما أوجفتم عليه من خيل وال ركاب 

 اْلية.{ما أفاء هللا على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول }القرى بقوله: 
 :-رمحه هللا -وأضاف 

اعلم أوال أن أكثر العلماء: فرقوا بني الفيء والغنيمة فقالوا: الفيء: هو ما يسره هللا للمسلمني من أموال 
ليه وسلم، لذين نزلوا على حكم النب صلى هللا عالكفار من غري انتزاعه منهم بالقهر، كفيء بين النضري ا

ومكنوه من أنفسهم وأمواهلم يفعل فيها ما يشاء لشدة الرعب الذي ألقاه هللا يف قلوهبم، ورضي هلم صلى 
هللا عليه وسلم أن يرحتلوا مبا حيملون على اإلبل غري السَلح، وأما الغنيمة: فهي ما انتزعه املسلمون من 

فما أوجفتم } اْلية، مع قوله:{واعلموا أَّنا غنمتم }لقهر، وهذا التفريق يفهم من قوله: الكفار بالغلبة وا
يان الفرق بني اْلية، ظاهر يف أنه يراد به ب{فما أوجفتم عليه }، فإن قوله تعاىل: {عليه من خيل وال ركاب

 رمحه هللا:-ما أوجفوا عليه وما مل يوجفوا عليه كما تري مث قال

                                         
 1/521لرسالة) الناشر : مؤسسة ا -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كَلم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -(199)
) 



يف يكون غنيمة أي فك {فما أوجفتم عليه من خيل وال ركاب}وأشري لوجه الفرق بني املسألتني بقوله: 
 لكم، وأنتم مل تتعبوا فيه ومل تنتزعوه بالقوة من مالكيه.

وقال بعض العلماء: إن الغنيمة والفيء واحد، فجميع ما أخذ من الكفار على أي وجه كان غنيمة وفيئا، 
 .عرب تطلق اسم الفيء على الغنيمةه هللا وهو املعروف يف اللغة، فالوهذا قول قتادة رمح

 :-رمحه هللا -مث قال
[ ؛ ألن ظاهر هذه اْلية 75 \ 55]{وما ملكت ميينك ِما أفاء هللا عليك }ويدل هلذا الوجه قوله تعاىل: 

لماء هو ما ند العالكرمية مشول ذلك جلميع املسبيات ولو كن منتزعات قهرا، ولكن االصطَلح املشهور ع
قدمنا من الفرق بينهما، وتدل له آية احلشر املتقدمة، وعلى قول قتادة فآية احلشر مشكلة مع آية األنفال 

اسخة اْلية، ن {واعلموا أَّنا غنمتم } : إن آية-رمحه هللا تعاىل  -هذه، وألجل ذلك اإلشكال قال قتادة 
اْلية، وهذا القول الذي ذهب إليه رمحه هللا باطل بَل شك، ومل يلجئ {وما أفاء هللا على رسوله}ْلية 

قتادة رمحه هللا إىل هذا القول إال دعواه احتاد الفيء والغنيمة، فلو فرق بينهما كما فعل غريه لعلم أن آية 
موا أَّنا واعل}األنفال يف الغنيمة، وآية احلشر يف الفيء، وال إشكال. ووجه بطَلن القول املذكور: أن آية 

صحيح »ت يف علي الثاب اْلية، نزلت بعد وقعة بدر، قبل قسم غنيمة بدر بدليل حديث {غنمتم من شيء
الدال على أن غنائم بدر مخست، وآية التخميس اليت شرعه هللا هبا هي هذه، وأما آية احلشر ، «مسلم

  زوة بدر بإمجاعفهي نازلة يف غزوة بين النضري بإطباق العلماء، وغزوة بين النضري بعد غ
املس          لمني، وال منازعة فيه البتة، فظهر من هذا عدم ص          حة قول قتادة رمحه هللا تعاىل، وقد ظهر لك أنه 
على القول ب  الفرق بني الغنيم  ة والفيء ال إش              ك  ال يف اْلي  ات، وك  ذل  ك على قول من يرى أمر الغن  ائم 

، وهللا وآية التخميس إذا رآه اإلمام، «احلش    ر»والفيء راجعا إىل نظر اإلمام، فَل منافاة على قوله بني آية 
 (200)أعلم.اه 

نْ َيا َوُهْم بِاْلُعْدَوِة اْلُقْصَوى َوالرىْكُب َأْسَفَل ِمْنُكْم َوَلْو تَ َواَعْدُُتْ اَل  } تَ َلْفُتْم يف اْلِميَعاِد َوَلِكْن خْ ِإْذ أَنْ ُتْم بِاْلُعْدَوِة الدُّ
ُ أَْمراا َكاَن مَ  َ َلَسِميٌع َعِليٌم )ْفُعوالا لِيَ ْهِلَك َمْن َهَلَك َعْن بَ يِيَنةٍّ َوحَيَْيا َمْن َحيى َعْن بَ يِيَنةٍّ َوإِ لِيَ ْقِضَي اَّللى  {(32نى اَّللى

 (201)إعراب مفردات اْلية 

                                         
لبنان) –دار الفكر للطباعة والنشر و التوزيع بريوت-أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي  - (200)

2/73 ) 
شق) دم–نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان -انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-(201)

15/227) 



، )أنتم( ضمري منفصل يف حملي رفع «(202)»)إذ( ظرف للزمن املاضي يف حملي نصب بدل من كلمة يوم 
رة مبتدأ )بالعدوة( جاري  وجمرور متعليق خبرب حمذوف )الدنيا( نعت للعدوة جمرور وعَلمة اجلري الكسرة املقدي

على األلف )الواو( عاطفة )هم بالعدوة القصوى( مثل أنتم بالعدوة الدنيا )الواو( عاطفة )الركب( مبتدأ 
لي حم مرفوع )أسفل( ظرف مكان منصوب متعليق مبحذوف خرب املبتدأ )من( حرف جري و)كم( ضمري يف

جري متعليق ب )أسفل(. )الواو( استئنافيية )لو( شرط غري جازم )تواعدُت( مثل غنمتم )الَلم( رابطة جلواب 
لو )اختلفتم( مثل غنمتم )يف امليعاد( جاري وجمرور متعليق ب )اختلفتم(، )الواو( عاطفة )لكن( حرف 

( لفظ اجلَللة فلَلستدراك )الَلم( للتعليل )يقضي( مضارع منصوب بأن مضمرة بعد ا اعل مرفوع لَلم )اَّللي
 )أمرا( مفعول به منصوب.

ل )أن يقضي( يف حملي جري بالَلم متعليق مبحذوف تقديره مجعكم   «.(204)»واملصدر املؤوي
وامسه ضمري مسترت تقديره هو )مفعوال( خرب كان منصوب )ليهلك(  -ناسخ -)كان( فعل ماض ناقص

حملي رفع فاعل )هلك( فعل ماض، والفاعل هو )عن بيينة( جاري مثل ليقضي )من( اسم موصول مبيني يف 
وجمرور متعليق ب )يهلك(، )الواو( عاطفة )حييا( مضارع منصوب معطوف على يهلك وعَلمة النصب 

رة على األلف )من حيي عن بيينة( مثل من هلك عن بيينة، واجلاري متعليق ب )حييا(.  والفتحة املقدي
ل )أن يهلك ل )أن حييا( «. (203)»( يف حملي جري بالَلم متعليق ب )مفعوال( واملصدر املؤوي واملصدر املؤوي

ل أن يهلك فهو معطوف عليه. رة متعليق مبا تعليق به املصدر املؤوي  يف حملي جري بالَلم املقدي
( لفظ اجلَللة اسم إني منصوب )الَلم( املزحلقة للتو  ( حرف مشبيه بالفعل )اَّللي يد ك)الواو( استئنافيية )إني

 )مسيع( خرب إني مرفوع )عليم( خرب ثان مرفوع.
 روائع البيان والتفسري

نْ َيا َوُهْم بِاْلُعْدَوِة اْلُقْصَوى َوالرىْكُب َأْسَفَل ِمْنُكْم َوَلْو تَ َواَعْدُُتْ اَل  } تَ َلْفُتْم يف اْلِميَعاِد َوَلِكْن خْ ِإْذ أَنْ ُتْم بِاْلُعْدَوِة الدُّ
ُ أَْمراا َكاَن َمْفُعوالا   {لِيَ ْقِضَي اَّللى

نْ َيا ِإْذ أَنْ ُتْم بِ  }رباا عن يوم الفرقان: يقول تعاىل خم ما خمتص            ره:-قال ابن كثري رمحه هللا- أي:  {اْلُعْدَوِة الدُّ
َوى بِاْلعُ  }أي: املش  ركون نزول  {َوُهْم  }إذ أنتم نزول بعدوة الوادي الدنيا القريبة إىل املدينة،   {ْدَوِة اْلُقص  ْ

كة،  ية م ناح يدة اليت من  يان  {والرىْكُب  }أي: البع يه أبو س              ف  }تجارة مبا معه من الأي: العري الذي ف
َفَل ِمْنُكْم  الْختَ َلْفُتْم  }أي: أنتم واملش    ركون إىل مكان  {َوَلْو تَ َواَعْدُُتْ  }أي: ِما يلي س    يف البحر  {َأس    ْ

ة قال حممد بن إس           حاق: وحدثين حيىي بن عباد بن عبد هللا بن الزبري، عن أبيه يف هذه اْلي {يف اْلِميَعاِد 
                                         

 أو هو اسم ظريفي مفعول به لفعل حمذوف تقديره اذكروا ... هذا وجيوز تعليقه كظرف بقدير. - (202)
 أو تقديره مل تتواعدوا ليقضي اَّللي أمرا. - (204)
ل )أن يقضي( بإعادة اجلاري فيتعليق مبا تعليق به األول. - (203)  جيوز أن يكون بدال من املصدر املؤوي



َلِكْن وَ  }عاد منكم ومنهم، مث بلغكم كثرة عددهم وقلة عددكم، ما لقيتموهم، قال: ولو كان ذلك عن مي
ُ أَْمراا َكاَن َمْفُعوال  َي اَّللى رك أي: ليقض    ي هللا ما أراد بقدرته من إعزاز اإلس    َلم وأهله، وإذالل الش     {لِيَ ْقض    ِ

 (205)وأهله، عن غري مأل منكم، ففعل ما أراد من ذلك بلطفه.اه 
 {لِيَ ْهِلَك َمْن َهَلَك َعْن بَ يِيَنةٍّ َوحَيَْيا َمْن َحيى َعْن بَ يِيَنةٍّ َوِإنى اَّللَى َلَسِميٌع َعِليٌم  }
جة وبينة للمعاند، أي: ليكون ح {لِيَ ْهِلَك َمْن َهَلَك َعْن بَ يِيَنةٍّ  } يف تفسريها:-رمحه هللا -قال السعدي-

.  فيختار الكفر على بصرية وجزم ببطَلنه، فَل يبقى له عذر عند اَّللي
ق وبراهينه، أي: يزداد املؤمن بصرية ويقينا، مبا أرى اَّللي الطائفتني من أدلة احل {َوحَيَْيا َمْن َحيى َعْن بَ يِيَنةٍّ  }

 ما هو تذكرة ألويل األلباب.
َ َلَسِميٌع َعِليٌم  } الظواهر مسيع جلميع األصوات، باختَلف اللغات، على تفنن احلاجات، عليم ب {َوِإنى اَّللى

 (206)والضمائر والسرائر، والغيب والشهادة.اه  
ُ يف َمَناِمَك قَِليَلا َوَلْو أَرَاَكُهْم َكِثرياا َلَفِشْلُتْم َولَتَ َناَزْعُتْم } َ َسلىَم ِإنىهُ َعِليٌم ِبَذاِت يف ِإْذ يُرِيَكُهُم اَّللى  اأْلَْمِر َوَلِكنى اَّللى

 {(35الصُُّدوِر )
 (207)إعراب مفردات اْلية 

ة  )إذ( اسم ظريفي يف حملي نصب مفعول به حملذوف تقديره اذكر )يريك( مضارع مرفوع وعَلمة الرفع الضمي
رة على الياء ل و)هم( ضمري.. املقدي ( لفظ اجلَللو)الكاف( ضمري مفعول به أوي ة فاعل  مفعول به ثان )اَّللي

 مرفوع )يف منام( جاري وجمرور متعليق ب )يري(،
و)الكاف( ضمري مضاف إليه )قليَل( مفعول به ثالث منصوب )الواو( عاطفة )لو( حرف شرط غري جازم 

ل و)هم( ضمري  ر على األلف و)الكاف( ضمري مفعول أوي فعول م)أرى( فعل ماض مبيني على الفتح املقدي
ثان، والفاعل ضمري مسترت تقديره هو أي اَّللي )كثريا( مفعول به ثالث منصوب )الَلم( رابطة جلواب الشرط 

، )الواو( عاطفة )لتنازعتم( مثل لفشلتم )يف األمر( جاري وجمرور متعليق ب «(208)»)فشلتم( مثل آمنتم 
( حرف مشبيه للفعل ني اء( ضمري اسم إني )عليم( خرب إ، و)اهل-ناسخ -)تنازعتم(، )الواو( عاطفة )لكني

 مرفوع )بذات( جاري وجمرور متعليق ب )عليم( )الصدور( مضاف إليه جمرور.

                                         
 (3/75الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسري القرآن العظيم البن كثري -(205)
 1/521لرسالة)الناشر : مؤسسة ا -بد الرمحن بن ناصر السعديتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كَلم املنان لع -(206)
) 
–نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان -انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-(207)

 (15/255دمشق)
 ( من هذه السورة.31يف اْلية ) - (208)



 روائع البيان والتفسري
ُ يف َمَناِمَك قَِليَلا َوَلْو أَرَاَكُهْم َكِثرياا َلَفِشْلُتْم َولَتَ َناَزْعُتْم يف اأْلَْمِر َولَ }  َسلىَم ِإنىهُ َعِليٌم ِبَذاِت نى اَّللىَ كِ ِإْذ يُرِيَكُهُم اَّللى

 {الصُُّدوِر 
  يف تفسريه لآلية إمجاالا ما نصه: -قال السعدي رمحه هللا-

كان اَّللي قد أرى رسوله املشركني يف الرؤيا عددا قليَل فبشر بذلك أصحابه، فاطمأنت قلوهبم وتثبتت 
 أفئدهتم.

فمنكم من يرى  {َلَفِشْلُتْم َولَتَ َناَزْعُتْم يف األْمِر  }ولو أراكهم هللا إياهم َكِثرياا فأخربت بذلك أصحابك 
 اإلقدام على قتاهلم، ومنكم من ال يرى ذلك فوقع من االختَلف والتنازع ما يوجب الفشل.

لىَم  } َ س      َ ُدوِر ِإنىُه َعِليٌم ِبَذاِت  }فلطف بكم  {َوَلِكنى اَّللى بات وجزع، وص      دق أي: مبا فيها من ث {الص      ُّ
َّللي املؤمنني فأرى ا، وكذب،فعلم اَّللي من قلوبكم ما ص    ار س    ببا للطفه وإحس    انه بكم وص    دق رؤيا رس    وله

خرى يف أعينهم،فك ل من الط ائفتني ترى األ -ي ا معش              ر املؤمنني  -ع دوهم قليَل يف أعينهم، ويقللكم 
 (209) خرى.اه قليلة، لتقدم كل منهما على األ

ُ أَْمرا } َكاَن َمْفُعوالا َوِإىَل اَّللِى تُ ْرَجُع   اَوِإْذ يُرِيُكُموُهْم ِإِذ اْلتَ َقْيُتْم يف َأْعُيِنُكْم قَِليَلا َويُ َقلِيُلُكْم يف أَْعُيِنِهْم لِيَ ْقِضَي اَّللى
 {( 33اأْلُُموُر )

 (210)إعراب مفردات اْلية 
، والواو يف الفعل زائدة هي حركة «(211)»قليَل( مثل إذ يريكم قليَل ... )الواو( عاطفة )إذ يريكموهم

وم ومعناه ماض ألنيه حكاية الق -إشباع امليم، والفاعل هو أي اَّللي )إذ( ظرف مبيني متعليق ب )يري(
تعليق ب و)ُت( ضمري فاعل )يف أعني( جاري وجمرور م.. املتحاربني )التقيتم( فعل ماض مبيني على السكون

، و)كم( ضمري مضاف إليه )الواو( عاطفة «(212)»( وهو حال منصوبة من اهلاء يف )يريكموهم( )قليَل
 )يقليل( مضارع مرفوع و)كم( ضمري مفعول به والفاعل هو )يف أعينهم( مثل يف أعينكم

 «.1»متعليق ب )يقلل(، )ليقضي اَّللي أمرا كان مفعوال( مري إعراهبا 
ل )أن يقضي( يف   حملي جري بالَلم متعليق ب )يقليلكم( أو بفعلي )يريكموهم ويقللكم(.واملصدر املؤوي

                                         
 1/522لرسالة) الناشر : مؤسسة ا -صر السعديتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كَلم املنان لعبد الرمحن بن نا -(209)
) 
شق) دم–نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان -انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-(210)

15/252) 
 ( السابقة.35يف اْلية ) - (211)
 ألني الرؤية بصريية هنا. - (212)



( جاري وجمرور متعليق ب )ترجع( وهو مضارع مبيني للمجهول مرفوع )األمور( نائب  )الواو( استئنافيية )إىل اَّللي
 الفاعل مرفوع.

 روائع البيان والتفسري
ُ أَْمراا َكاَن َمْفُعوالا َوِإىَل اَّللِى تُ ْرَجُع َأْعُيِنُكْم قَِليَلا َويُ َقلِيُلُكْم يف أَْعُيِنِهْم لِيَ ْقِضَي اَوِإْذ يُرِيُكُموُهْم ِإِذ اْلتَ َقْيُتْم يف } َّللى

 { اأْلُُمورُ 
 قال مقاتل: وذلك { َوِإْذ يُرِيُكُموُهْم ِإِذ اْلتَ َقْيُتْم يف أَْعُيِنُكْم قَِليَل } :يف تفسريه -رمحه هللا-قال البغوي-

أن النب صلى هللا عليه وسلم رأى يف املنام أن العدو قليل قبل لقاء العدو، وأخرب أصحابه مبا رأى، فلما 
 التقوا ببدر قلل هللا املشركني يف أعني املؤمنني.

قال ابن مسعود رضي هللا عنه: لقد قللوا يف أعيننا حىت قلت لرجل إىل جنب أتراهم سبعني؟ قال: أراهم 
 رجَل فقلنا كم كنتم؟ قال: ألفا.مائة، فأسرنا 

د قال الس            دي: قال ناس من املش            ركني: إن العري ق {يف أَْعُيِنِهْم  }يا معش            ر املؤمنني  {َويُ َقلِيُلُكْم  }
انص   رفت فارجعوا، فقال أبو جهل: اْلن إذا برز لكم حممد وأص   حابه؟ فَل ترجعوا حىت تس   تأص   لوهم، إَّنا 

: قال -يقوله من القدرة اليت يف نفس             ه -لوهم، واربطوهم باحلبال حممد وأص             حابه أكلة جزور، فَل تقت
الكلب: اس    تقل بعض    هم بعض    ا ليجرتؤا على القتال، فقلل املش    ركني يف أعني املؤمنني لكي ال جيبنوا، وقلل 

 (214) .اه املؤمنني يف أعني املشركني لكي ال يهربوا
يقول جل ، {ليقضي هللا أمراا كان مفعوال}يف تفسريها: وقوله: -رمحه هللا -وأضاف أبو جعفر الطربي-

ثناؤه: قليلتكم أيها املؤمنون، يف أعني املشركني، وأريتكموهم يف أعينكم قليَل حىت يقضي هللا بينكم ما 
ا، وإظهاركم، أيها املؤمنون، على أعدائكم من ا لتكون   ملشركني والظفر هبم،قضى من قتال بعضكم بعضا

 كلمة هللا هي العليا، وكلمة الذين كفروا السفلى. وذلك أمٌر كان هللا فاعَله وبالغاا فيه أمرَه
يقول جل ثناؤه: مصري األمور كلها إليه يف اْلخرة، فيجازي أهلها على ، {وإىل هللا ترجع األمور}مث قال: 

 (213)إساءته.اه قدر استحقاقهم احملسَن بإحسانه، واملسيَء ب
 
َ َكِثرياا َلَعلىُكْم تُ ْفِلُحوَن )}  {(37يَا أَي َُّها الىِذيَن َآَمُنوا ِإَذا َلِقيُتْم ِفَئةا فَاثْ ُبُتوا َواذُْكُروا اَّللى

                                         
 (  5/573للنشر والتوزيع ) الناشر : دار طيبة  -انظر معامل التنزيل للبغوي -(214)
الة الناشر:مؤسسة الرس-حتقيق أمحد حممد شاكر-جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي  -(213)
(17176 /15  /755 ) 



 (215)إعراب مفردات اْلية 
الذين( )و)ها( للتنبيه ... )يا( حرف نداء )أييها( منادى نكرة مقصودة مبيني على الضمي يف حملي نصب 

ل )إذا( والواو فاع... اسم موصول مبيني يف حملي نصب بدل من أيي )آمنوا( فعل ماض مبيني على الضمي 
ن معىن الشرط مبيني يف حملي نصب متعليق مبضمون اجلواب )لقيتم( مثل التقيتم  ظرف للزمن املستقبل متضمي

ى حذف ا( فعل أمر مبين عل، )فئة( مفعول به منصوب )الفاء( رابطة جلواب الشرط )تثبتو «(216)»
( لفظ اجلَللة مفعول به منصوب )كثريا( ... النون والواو فاعل )الواو( عاطفة )اذكروا( مثل اثبتوا )اَّللي

 اسم لعلي و)كم( ضمري -ناسخ -مفعول مطلق نائب عن املصدر فهو صفته )لعلي( حرف مشبيه بالفعل
 والواو فاعل.... )تفلحون( مضارع مرفوع

 ن والتفسريروائع البيا
َ َكِثرياا َلَعلىُكْم تُ ْفِلُحونَ }  {يَا أَي َُّها الىِذيَن َآَمُنوا ِإَذا َلِقيُتْم ِفَئةا فَاثْ ُبُتوا َواذُْكُروا اَّللى
لس  ريَة يف وهذا تعريٌف من هللا جل ثناؤه أهل اإلميان به، ا قال أبو جعفر الطربي يف تفس  ريها ما خمتص  ره:-

حرب أعدائه من أهل الكفر به، واألفعاَل اليت يُ ْرَجى هلم باس          تعماهلا عند لقائهم النص          رة عليهم والظفر 
ل الكفر لقيتم مجاعة من أه ورس       وله إذا، ص       دقوا هللا {يا أيها الذين آمنوا}هبم. مث يقول هلم جل ثناؤه: 

ا لقت  ال أو  ب  اهلل للحرب والقت  ال، ف  اثبتوا لقت  اهلم، وال تنهزموا عنهم وال تولوهم األدب  ار ه  اربني، إال متحرف  ا
لوبكم ، يقول: وادعوا هللا بالنص        ر عليهم والظفر هبم، وأش        عروا ق{واذكروا هللا كثرياا}متحيزاا إىل فئة منكم

َر والظفر دوكم، ويرزقكم هللا النص             ، يقول: كيما تنجحوا فتظفروا بع{لعلكم تفلحون}وألس             نتكم ذكره
 (217).اه عليهم

لكرمية بالثبات أمر هللا تعاىل املؤمنني يف هذه اْلية ا يف تفس  ريها فائدة فقال:-رمحه هللا  -وزاد الش  نقيطي-
عند لقاء العدو، وذكر هللا كثريا مش       ريا إىل أن ذلك س       بب للفَلح، واألمر بالش       يء هني عن ض       ده، أو 

ده، كما علم يف األص          ول، فتدل اْلية الكرمية على النهي عن عدم الثبات أمام مس          تلزم للنهي عن ض          
 تولوهم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فَل}الكفار، وقد صرح تعاىل هبذا املدلول يف قوله: 

ويف األمر باإلكثار من ذكر هللا تعاىل يف ، [17 \ 6]{وبئس املص    ري }إىل قوله: ، [17 \ 6]{األدبار 
أض     يق األوقات وهو وقت التحام القتال دليل واض     ح على أن املس     لم ينبغي له اإلكثار من ذكر هللا على  

                                         
شق) دم–نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان -انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-(215)

15/255) 
 ( السابقة.33يف اْلية ) - (216)
سالة الناشر : مؤسسة الر  -جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكر -(217)
(17175  /15  /753  ) 



ك  ل ح  ال، وال س              يم  ا يف وق  ت الض              يق، واحمل  ب الص                ادق يف حب  ه ال ينس              ى حمبوب  ه عن  د نزول 
 (218)الشدائد.اه 

  

                                         
 ( 2/151لبنان)  –أضواء البيان للشنقيطي الناشر : دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بريوت  - (218)



 {(37ِبرِيَن )َوَرُسوَلُه َواَل تَ َناَزُعوا فَ تَ ْفَشُلوا َوَتْذَهَب رحُِيُكْم َواْصربُوا ِإنى اَّللَى َمَع الصىاَوأَِطيُعوا اَّللَى }
 (219)إعراب مفردات اْلية 

( مثل اذكروا اَّللي )الواو( عاطفة )رسول( معطوف على لفظ اجلَللة منصوب  )الواو( عاطفة )أطيعوا اَّللي
)الواو( عاطفة )ال( ناهية جازمة )تنازعوا( مضارع جمزوم حذفت منه إحدى  و)اهلاء( ضمري مضاف إليه

والواو فاعل )الفاء( فاء السببيية )تفشلوا( مضارع منصوب بأن مضمرة .. التاءين وعَلمة اجلزم حذف النون
والواو فاعل )الواو( عاطفة )وتذهب( مضارع منصوب معطوف .. بعد الفاء وعَلمة النصب حذف النون

 )تفشلوا(، )ريح( فاعل مرفوع و)كم( ضمري مضاف إليه.على 
ل )أن تفشلوا( يف حملي رفع معطوف على مصدر مأخوذ من معىن النهي السابق أي ال يكن  واملصدر املؤوي

 منكم تنازع ففشل.
( حرف مشبه بالفعل ( لفظ اجلَللة اسم إ -ناسخ -)الواو( عاطفة )اصربوا( مثل اثبتوا )إني ني منصوب )اَّللي

 مع( ظرف منصوب متعليق مبحذوف خرب إني )الصابرين( مضاف إليه جمرور وعَلمة اجلري الياء.)
 روائع البيان والتفسري

 {َن يَوأَِطيُعوا اَّللَى َوَرُسوَلُه َواَل تَ َناَزُعوا فَ تَ ْفَشُلوا َوَتْذَهَب رحُِيُكْم َواْصربُوا ِإنى اَّللَى َمَع الصىاِبرِ }
ستعمال ما أمرا به، يف ا {َوَأِطيُعوا اَّللَى َوَرُسوَلُه  } يف بياهنا إمجاالا ما نصه:-رمحه هللا -قال السعدي-

 واملشي خلف ذلك يف مجيع األحوال.
 {َوَتْذَهَب رحُِيُكْم  }أي: جتبنوا  {فَ تَ ْفَشُلوا  }تنازعا يوجب تشتت القلوب وتفرقها،  {َوال تَ َناَزُعوا  }

 أي: تنحل عزائمكم، وتفرق قوتكم، ويرفع ما وعدُت به من النصر على طاعة اَّللي ورسوله.
ربُوا  } اِبرِيَن  }نفوس  كم على طاعة اَّللي  {َواص  ْ أييد، واخش  عوا لربكم بالعون والنص  ر والت {ِإنى اَّللَى َمَع الص  ى

 (220)واخضعوا له.اه  
داب اللقاء، وطريق عباده املؤمنني آ: هذا تعليم هللا ا خمتصرهم يف بياهنا فقال-رمحه هللا–وزاد ابن كثري -

 {يَا أَي َُّها الىِذيَن آَمُنوا ِإَذا َلِقيُتْم ِفَئةا فَاثْ ُبُتوا  }الشجاعة عند مواجهة األعداء، فقال 

                                         
شق) دم–نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان -ن حملمود بن عبد الرحيم صايفانظر اجلدول يف إعراب القرآ-(219)

15/253) 
 522/ 1سالة) الناشر :مؤسسة الر -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كَلم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -(220)
) 



، عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه انتظر يف (221)ثبت يف الصحيحني، عن عبد هللا بن أيب أوىف
بعض أيامه اليت لقي فيها العدو حىت إذا مالت الشمس قام فيهم فقال: " يا أيها الناس، ال تتمنوا لقاء 

م النب صلى أن اجلنة حتت ظَلل السيوف". مث قا فاصربوا واعلمواالعدو، واسألوا هللا العافية، فإذا لقيتموهم 
وسلم وقال: " اللهم، ُمنزل الكتاب، وجُمري السحاب، وهازم األحزاب، اهزمهم وانصرنا هللا عليه 

  (222)عليهم"
 رمحه هللا:  -مث أضاف

فأمر تعاىل بالثبات عند قتال األعداء والصرب على مبارزهتم، فَل يفروا وال ينكلوا وال جيبنوا، وأن يذكروا هللا 
عوا هللا يتكلوا عليه، ويس        ألوه النص        ر على أعدائهم، وأن يطييف تلك احلال وال ينس        وه بل يس        تعينوا به و 

ورس              وله يف حاهلم ذلك. فما أمرهم هللا تعاىل به ائتمروا، وما هناهم عنه انزجروا، وال يتنازعوا فيما بينهم 
 أيضا فيختلفوا فيكون سببا لتخاذهلم وفشلهم.

 {َع الصىاِبرِيَن َواْصربُوا ِإنى اَّللَى مَ  }أي: قوتكم وحدتكم وما كنتم فيه من اإلقبال،  {َوَتْذَهَب رحُِيُكْم  }
ما -يف باب الشجاعة واالئتمار بأمر هللا، وامتثال ما أرشدهم إليه -رضي هللا عنهم -وقد كان للصحابة 

 كة الرسول، صلوات هللامل يكن ألحد من األمم والقرون قبلهم، وال يكون ألحد ِمن بعدهم؛ فإهنم برب 
َددهم واألقاليم شرقا وغربا يف املدة اليسرية، مع قلة عَ  وسَلمه عليه، وطاعته فيما أمرهم، فتحوا القلوب

بالنسبة إىل جيوش سائر األقاليم، من الروم والفرس والرتك والصقالبة والرببر واحلُبوش وأصناف السودان 
 حىت َعَلْت كلمة هللا، وظهر دينه على سائر األديان، وامتدت والقْبط، وطوائف بين آدم، قهروا اجلميع

املمالك اإلسَلمية يف مشارق األرض ومغارهبا، يف أقل من ثَلثني سنة، فرضي هللا عنهم وأرضاهم أمجعني، 
 (224)وحشرنا يف زمرهتم، إنه كرمي وهاب. اه 

                                         
صلى هللا عليه -النب  عبد هللا بن أيب أوىف علقمة بن خالد بن احلارث األسلمي الفقيه، املعمر، صاحب - (221)

 أبو معاوية. وقيل: أبو حممد وقيل: أبو إبراهيم األسلمي، الكويف. -وسلم 
 من أهل بيعة الرضوان، وخامتة من مات بالكوفة من الصحابة وكان أبوه صحابيا أيضا.

 بزكاة والده. -صلى هللا عليه وسلم -وقد فاز عبد هللا بالدعوة النبوية حيث أتى النب 
ت : )اللهم صل على آل أيب أوىف( وقد كف بصره من الكرب تويف عبد هللا: سنة س-صلى هللا عليه وسلم -النب فقال 

بَلء للذهب نقَلا عن سري أعَلم الن–رضي هللا عنه -ومثانني وقيل: بل تويف سنة مثان ومثانني، وقد قارب مائة سنة 
 (5/326خمتصراا)

اب: كان النب صلى هللا عليه وسلم إذا مل يقاتل أول النهار أخر القتال ب -(2677أخرجه البحاري )برقم/  - (222)
 باب كراهة متين لقاء العدو، واألمر بالصرب عند اللقاء -(1532حىت تزول الشمس، ومسلم )برقم/ 

 (3/55الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسري القرآن العظيم البن كثري -(224)



وَن َعْن َسِبيِل اَّللىِ  َواَل َتُكونُوا َكالىِذيَن َخَرُجوا ِمْن ِديَارِِهْم َبَطراا} يٌط َورِئَاَء النىاِس َوَيُصدُّ  َواَّللىُ مبَا يَ ْعَمُلوَن حمُِ
(35)} 

 (223)إعراب مفردات اْلية 
والواو  ...وعَلمة اجلزم حذف النون جمزوم-ناسخ-ناقص)الواو( عاطفة )ال( مثل األوىل )تكونوا( مضارع 

مبيني يف حملي جري متعليق مبحذوف خرب تكونوا  ضمري اسم تكون )الكاف( حرف جري )الذين( موصول
 )خرجوا( مثل آمنوا )من ديار( جاري وجمرور متعليق ب )خرجوا(، و)هم(

)الواو( عاطفة )رئاء( معطوف على )بطرا( منصوب « (225)»ضمري مضاف إليه )بطرا( حال منصوبة 
ون( مثل تفلحون )عن سبي ق ب ل( جاري وجمرور متعلي )الناس( مضاف إليه جمرور )الواو( عاطفة )يصدي

( لفظ اجلَللة مبتدأ مرفوع )الباء(  ( لفظ اجلَللة مضاف إليه جمرور )الواو( استئنافيية )اَّللي ون(، )اَّللي )يصدي
 حرف جري )ما( حرف مصدريي )يعملون( مثل تفلحون )حميط( خرب املبتدأ مرفوع.

ل )ما يعملون( يف حملي جري بالباء متعليق ب )  حميط(.واملصدر املؤوي
 روائع البيان والتفسري

{ ُ وَن َعْن َسِبيِل اَّللِى َواَّللى يٌط مبَِ َواَل َتُكونُوا َكالىِذيَن َخَرُجوا ِمْن ِديَارِِهْم َبَطراا َورِئَاَء النىاِس َوَيُصدُّ  {ا يَ ْعَمُلوَن حمُِ
تال يف سبيله قول تعاىل بعد أمره املؤمنني باإلخَلص يف الق ما نصه: يف تفسريها-رمحه هللا-ابن كثري قال-

ورئاء }ق، أي: دفعا للح {بطرا}وكثرة ذكره، ناهيا هلم عن التشبه باملشركني يف خروجهم من ديارهم 
فقال: ال -ملا قيل له: إن العري قد جنا فارجعوا -وهو: املفاخرة والتكرب عليهم، كما قال أبو جهل  {الناس

نرجع حىت نرد ماء بدر، وننحر اجلزر، ونشرب اخلمر، وتعزف علينا القيان، وتتحدث العرب مبكاننا وهللا ال 
فيها يومنا أبدا، فانعكس ذلك عليه أمجع؛ ألهنم ملا وردوا ماء بدر وردوا به احلمام، ورموا يف أطواء بدر 

: عامل مبا أي {يعملون حميطوهللا مبا }مهانني أذالء، صغرة أشقياء يف عذاب سرمدي أبدي؛ وهلذا قال: 
 (226)اه . جاءوا به وله، وهلذا جازاهم على ذلك شر اجلزاء هلم.

ْيطَاُن َأْعَماهَلُْم َوقَاَل اَل َغاِلَب َلُكُم اْليَ ْوَم ِمَن النىاِس َوِإّنيِ َجاٌر َلُكْم فَ لَ } ا تَ رَاَءِت اْلِفَئَتاِن َوِإْذ َزيىَن هَلُُم الشى مى
ُ َشِديُد اَنَكَص َعَلى   {(36ْلِعَقاِب )َعِقبَ ْيِه َوقَاَل ِإّنيِ بَرِيٌء ِمْنُكْم ِإّنيِ أََرى َما اَل تَ َرْوَن ِإّنيِ َأَخاُف اَّللَى َواَّللى

                                         
–نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان -قرآن حملمود بن عبد الرحيم صايفانظر اجلدول يف إعراب ال-(223)

 (15/257دمشق)
 أو مفعول ألجله منصوب. - (225)
 ( 3/52الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسري القرآن العظيم البن كثري -(226)



 (227)إعراب مفردات اْلية 
)الواو( استئنافيية )إذ( اسم ظريفي مبيني يف حملي نصب مفعول به لفعل حمذوف تقديره اذكر )زيين( فعل ماض 

 َلم( حرف جري و)هم( ضمري يف حملي جري متعليق ب )زيين(، )الشيطان( فاعل مرفوع )أعمال( مفعول )ال
)غالب( اسم ال مبيني على الفتح يف حملي نصب )لكم( مثل هلم متعليق مبحذوف خرب ال )اليوم( ظرف 

الضمري يف )من الناس( جاري وجمرور متعليق مبحذوف حال من « (228)»زمان منصوب متعليق خبرب ال 
( حرف توكيد ونصب و)الياء( ضمري يف حملي نصب  )لكم(، والعامل هو معىن النفي، )الواو( عاطفة )إني
اسم إني )جار( خرب مرفوع )لكم( مثل هلم متعليق ب )جار(. )الفاء( عاطفة )مليا( ظرف مبعىن حني فيه 

 معىن الشرط متعليق ب )نكص(، )تراءت( فعل
)الفئتان( فاعل مرفوع وعَلمة الرفع األلف )نكص( مثل زيين، والفاعل هو )على و)التاء( للتأنيث .. ماض

، وعَلمة اجلري الياء و)اهلاء( ضمري مضاف إليه )الواو( «(229)»عقب( جاري وجمرور متعليق ب )نكص( 
( مثل األول )أرى( مضارع مرفوع وعَل مة عاطفة )قال( مثل زيين )إّني بريء منكم( مثل إّني جار لكم )إّني

رة على األلف، والفاعل ضمري مسترت تقديره أنا )ما( اسم املوصول مبيني يف حملي نصب  ة املقدي الرفع الضمي
( مثل إّني أرى .. ، )ال( حرف نفي )ترون( مضارع مرفوع«(240)»مفعول به  والواو فاعل )إّني أخاف اَّللي

 ، )العقاب( مضاف إليه جمرور.«(241)»يط أو عاطفة. )اَّللي شديد( مثل اَّللي حم -)الواو( استئنافيية... ما
 روائع البيان والتفسري

ْيطَاُن َأْعَماهَلُْم َوقَاَل اَل َغاِلَب َلُكُم اْليَ ْوَم ِمَن النىاِس َوِإّنيِ َجاٌر َلُكْم فَ لَ } ا تَ رَاَءِت اْلِفَئَتاِن َوِإْذ َزيىَن هَلُُم الشى مى
  {َنَكَص َعَلى َعِقبَ ْيهِ 

 يف تفسريها ما خمتصره: -رمحه هللا -قال الشنقيطي-
وإذ زين هلم الشيطان أعماهلم وقال ال غالب لكم اليوم من الناس، إىل قوله: إّن بريء }قوله تعاىل: 

 .{منكم

                                         
 15شق)دم–إلميان نشر:دار الرشيد مؤسسة ا-انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-(227)
/255) 
ال جيوز أن يكون اليوم متعليقا ب )غالب(، وال جيوز أن يكون )من الناس( حاال من غالب، ألن اسم ال  - (228)

 إذا عمل أعرب
 أو هو يف حملي نصب حال. - (229)
 جيوز أن يكون نكرة مبعىن شيء. - (240)
 (.35يف اْلية السابقة ) - (241)



ار ال غالب لكم وأنا ج}ذكر تعاىل يف هذه اْلية الكرمية أن الشيطان غر الكفار، وخدعهم، وقال هلم: 
 .{لكم

سيد بين مدجل بن بكر بن   (242)«سراقة بن مالك بن جعشم»هلم يف صورة وذكر املفسرون: أنه متثل 
وقال هلم ما ذكر هللا عنه، وأنه جمريهم من بين كنانة، وكانت بينهم عداوة، فلما تراءت الفئتان  كنانة،

عندما رأى املَلئكة وقال هلم: إّن بريء منكم إّن أرى ما ال ترون، فكان ، [36 \ 6نكص على عقبيه ]
 أمره أنه غرهم، وخدعهم حىت أوردهم اهلَلك، مث تربأ منهم.حاصل 

إذ قال  كمثل الش       يطان}وهذه هي عادة الش       يطان مع اإلنس       ان كما بينه تعاىل يف آيات كثرية، كقوله: 
وقال الشيطان ملا قضي األمر }وقوله: . [17 \ 76اْلية ] {لإلنسان اكفر فلما كفر قال إّن بريء منك

إىل قوله: إّن كفرت مبا أش           ركتموّن من ، [22 \ 13]{حلق ووعدتكم فأخلفتكم إن هللا وعدكم وعد ا
 (244)قبل. اه 

  يف بياهنا فقال ما خمتصره وبتصرف يسري:-رمحه هللا  -الطربي أبو جعفروزاد -
ن ذلك هلم وحثهم  - وحني زين هلم الش              يطان خروجهم إليكم، أيها املؤمنون، حلربكم وقتالكم وحس              ى

ة أن من كنان، {وإّن جار لكم}عليكم، وقال هلم: ال غالب لكم اليوم من بين آدم، فاطمئنوا وأبش              روا 
لى حممد أس          كم عتأتيكم من ورائكم فمعيذكم، أجريكم وأمنعكم منهم، فَل ختافوهم، واجعلوا حدىكم وب

   وأصحابه
، يقول: فلما تزاحفت جنود هللا من املؤمنني وجنود الش      يطان من املش      ركني، ونظر {فلما تراءت الفئتان}

 (243)، يقول: رجع القهقري على قفاه هارباا. اه {نكص على عقبيه}بعضهم إىل بعض 
ُ َشِديُد اْلِعَقاِب  } َ َواَّللى  {َوقَاَل ِإّنيِ بَرِيٌء ِمْنُكْم ِإّنيِ أََرى َما اَل تَ َرْوَن ِإّنيِ َأَخاُف اَّللى

                                         
سراقة بن مالك بن جعشم ابن مالك بن عمرو بن تيم بن مدجل بن مرة بن عبد مناة بن كنانة الكناّن  - (242)

املدجلي يكىن أبا سفيان كان ينزل قديدا، يعد يف أهل املدينة، ويقال: سكن مكة كان سراقة رجَل أزب كثري شعر 
 الساعدين، وكان سراقة شاعرا، وهو القائل أليب جهل:

لو كنت شاهدا ألمر جوادي إذ تسوخ قوائمه... علمت ومل تشكك بأن حممدا رسول بربهان فمن ذا أبا حكم وهللا 
 يقاومه

 عليك بكف القوم عنه فإنين أرى أمره يوما ستبدو معامله بأمر... يود الناس فيه بأسرهم بأن مجيع الناس طرا يسامله
  عنه، وقيل: إنه مات بعد عثمان، وهللا أعلم.مات سراقة بن مالك سنة أربع وعشرين، أول خَلفة عثمان، رضي هللا

 (1677انظر أسد الغابة يف معرفة الصحابة البن األثري خمتصراا وبتصرف)-أخرجه الثَلثة.
 (5/155لبنان)  –أضواء البيان للشنقيطي الناشر : دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بريوت  - (244)
سالة الناشر : مؤسسة الر  -يب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكرجامع البيان يف تأويل القرآن أل -(243)
(17162  /15 /11) 



ِإّنيِ بَرِيٌء }ملن خدعهم وغرهم:  {َوقَالَ } :يف تفسري هذه اجلزئية من اْلية -هللا رمحه-السعديقال -
 أرى املَلئكة الذين ال يدان ألحد بقتاهلم. أي: {ِمْنُكْم ِإّنيِ أََرى َما ال تَ َرْونَ 

ِديُد اْلِعَقابِ }أي: أخاف أن يعاجلين بالعقوبة يف الدنيا  {ِإّنيِ َأَخاُف اَّللىَ }  ُ ش               َ  ومن احملتمل أن {َواَّللى
يكون الش      يطان، قد س      ول هلم، ووس      وس يف ص      دورهم أنه ال غالب هلم اليوم من الناس، وأنه جار هلم، 

سَ }فلما أوردهم مواردهم، نكص عنهم، وتربأ منهم، كما قال تعاىل:  ْيطَاِن ِإْذ قَاَل ِلإلْن شى اِن اْكُفْر َكَمَثِل ال
خَ  ْنَك ِإّنيِ َأ َقاَل ِإّنيِ بَرِيٌء ِم ا َكَفَر  مى َما أَن ى فَ َل َعاِقَبتَ ُه َكاَن  َعاَلِمنَي َف َما يف اُف اَّللَى َربى اْل َها ُه ِلَدْيِن ِفي َخا نىاِر  ال

 (245) .اه {َوَذِلَك َجزَاُء الظىاِلِمنيَ 
ْل َعَلى اَّللىِ }  فَِإنى اَّللَى َعزِيٌز َحِكيٌم ِإْذ يَ ُقوُل اْلُمَناِفُقوَن َوالىِذيَن يف قُ ُلوهِبِْم َمَرٌض َغرى َهُؤاَلِء ِدينُ ُهْم َوَمْن يَ تَ وَكى

(36)} 
 (246)إعراب مفردات اْلية 

)إذ( بدل من السابق يف حملي نصب )يقول( مضارع مرفوع )املنافقون( فاعل مرفوع وعَلمة الرفع الواو 
م  )الواو( عاطفة )الذين( موصول يف حملي رفع معطوف على الفاعل )يف قلوب( جاري وجمرور خرب مقدي

( فعل ماض )ها( للتنبيه )أوالء( اسم إشارة و)هم(  ر مرفوع )غري ضمري مضاف إليه )مرض( مبتدأ مؤخي
م، )دين( فاعل مرفوع و)هم( مضاف إليه )الواو( استئنافيية )من( اسم  مبيني يف حملي نصب مفعول به مقدي

ل( مضارع جمزوم فعل الشرط، والفاعل هو ) ( جاري وجمرور علشرط جازم مبيني يف حملي رفع مبتدأ )يتوكي ى اَّللي
( حرف مشبيه بالفعل ل(، )الفاء( رابطة جلواب الشرط )إني ( لفظ اجلَللة )اَّللي  -ناسخ -متعليق ب )يتوكي

 اسم إني منصوب )عزيز( خرب إني مرفوع )حكيم( خرب ثان مرفوع.
 روائع البيان والتفسري

ْل عَ ِإْذ يَ ُقوُل اْلُمَناِفُقوَن َوالىِذيَن يف قُ ُلوهِبِْم مَ }  {َلى اَّللِى فَِإنى اَّللَى َعزِيٌز َحِكيٌم َرٌض َغرى َهُؤاَلِء ِدينُ ُهْم َوَمْن يَ تَ وَكى
أي: شك  {ٌض ِإْذ يَ ُقوُل اْلُمَناِفُقوَن َوالىِذيَن يف قُ ُلوهِبِْم َمرَ  } يف بياهنا إمجاالا: -رمحه هللا -قال السعدي-

 م.على قتال املشركني مع كثرهت -مع ِقلىتهم  -أقدموا وشبهة، من ضعفاء اإلميان، للمؤمنني حني 
أي: أوردهم الدين الذي هم عليه هذه املوارد اليت ال يدان هلم هبا، وال استطاعة هلم  {َغرى َهُؤالِء ِدينُ ُهْم  }

اُء عقوال الضعفاء أحَلما. -واَّللي  -هبا،يقولونه احتقارا هلم واستخفافا لعقوهلم، وهم   األِخفى
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) 
–الرشيد مؤسسة اإلميان نشر:دار -انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-(246)

 (15/235دمشق)



فإن املؤمن  فإن ظام، ها اجليوش الع قدم علي لة اليت ال ي هلائ قدام على األمور ا به اإل ميان يوجب لص               اح اإل
عاىل،وأن اخللق لو  باَّللي ت حد إال  عة أل طا ما من حول وال قوة وال اس              ت نه  لذي يعلم أ ، ا املتوكل على اَّللي

ه إال بشيء قد  ضروه مل يضرو اجتمعوا كلهم على نفع شخص مبثقال ذرة مل ينفعوه،ولو اجتمعوا على أن ي
كتبه اَّللي عليه، وعلم أنه على احلق، وأن اَّللي تعاىل حكيم رحيم يف كل ما قدره وقض            اه، فإنه ال يبايل مبا 

ْل وَ  }وهل ذا ق ال . أق دم علي ه من قوة وكثرة، وك ان واثق ا برب ه، مطمئن القل ب ال فزع ا وال جب ان ا، َمْن يَ تَ وَك ى
 (247) فيما قضاه وأجراه.اه  {َحِكيٌم  }ال يغالب قوته قوة.  { َعزِيٌز َعَلى اَّللِى فَِإنى اَّللىَ 

 {(75رِيِق )َوَلْو تَ َرى ِإْذ يَ تَ َوىفى الىِذيَن َكَفُروا اْلَمََلِئَكُة َيْضرِبُوَن ُوُجوَهُهْم َوأَْدبَاَرُهْم َوُذوُقوا َعَذاَب احلَْ  }
 (248)إعراب مفردات اْلية 

رة على األلف، )الواو( استئنافيية  ة املقدي )لو( حرف شرط غري جازم )ترى( مضارع مرفوع وعَلمة الرفع الضمي
والفاعل ضمري مسترت أنت، ومفعوله حمذوف أي الكفرة أو حاهلم )إذ( ظرف للزمن املاضي مبيني يف حملي 

( )الذين( مضارع مرفوع مثل ترى« (249)»نصب متعليق ب )ترى(  م دي موصول مفعول به مق... )يتوىفي
 ... )كفروا( فعل ماض مبيني على الضمي 
والواو فاعل( )وجوه( مفعول ... ، )يضربون( مضارع مرفوع«(230)»والواو فاعل )املَلئكة( فاعل مرفوع 

به منصوب و)هم( ضمري مضاف إليه )الواو( عاطفة )أدبارهم( مثل وجوههم ومعطوف عليه )الواو( 
والواو فاعل )عذاب( مفعول به منصوب )احلريق( ... عاطفة )ذوقوا( فعل أمر مبيني على حذف النون

 مضاف إليه جمرور.
 روائع البيان والتفسري

 {رِيِق َوَلْو تَ َرى ِإْذ يَ تَ َوىفى الىِذيَن َكَفُروا اْلَمََلِئَكُة َيْضرِبُوَن ُوُجوَهُهْم َوأَْدبَاَرُهْم َوُذوُقوا َعَذاَب احلَْ  }
 املَلئكة يقول تعاىل: ولو عاينت يا حممد حال تويفما خمتص         ره:يف تفس         ريها  -رمحه هللا -قال ابن كثري-

ذوقوا }لرأيت أمرا عظيما هائَل فظيعا منكرا؛ إذ يض  ربون وجوههم وأدبارهم، ويقولون هلم: أرواح الكفار، 
 (231)أستاههم، قال: يوم بدر.اه  {وأدبارهم}قال ابن جريج، عن جماهد:  {عذاب احلريق
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522) 
–نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان -انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-(248)

 (15/231دمشق)
 معىن املاضي.ألنه يف  - (249)
(230) - . ( ضمري يعود على اَّللي  جيوز أن يكون مبتدأ خربه مجلة يضربون، واجلملة حال، وفاعل )يتوىفي
 ( 3/57الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسري القرآن العظيم البن كثري -(231)



  :يف بياهنا فقال-رمحه هللا -السعديوزاد -
أي: العذاب الشديد احملرق، ذلك العذاب حصل لكم، غري ظلم وال جور من  {َوُذوقُوا َعَذاَب احلَْرِيق  }

ربكم، وإَّنا هو مبا قدمت أيديكم من املعاصي اليت أثرت لكم ما أثرت، وهذه سنة اَّللي يف األولني واْلخرين، 
 أي: سنتهم وما أجرى اَّللي عليهم من اهلَلك بذنوهبم.فإن دأب هؤالء املكذبني 

ُ َكَفُروا ِبآيَاِت اَّللِى َفأَ   }من األمم املكذبة.  {َكَدْأِب آِل ِفْرَعْوَن َوالىِذيَن ِمْن قَ ْبِلِهْم   } بالعقاب  {َخَذُهُم اَّللى
ِديُد اْلِعَقاِب  } َيِتَها َما ِمْن َدابى  }ال يعجزه أحد يريد أخذه  {ِبُذنُوهِبِْم ِإنى اَّللَى َقِويٌّ ش     َ ةٍّ ِإال ُهَو آِخٌذ بَِناص     ِ
 (232) .اه {
مٍّ لِْلَعِبيِد )} َ لَْيَس ِبَظَلى َمْت أَْيِديُكْم َوَأنى اَّللى  {(71َذِلَك مبَا َقدى

 (234)إعراب مفردات اْلية 
 التعذيب، و)الَلم( للبعد و)الكاف( للخطاب)ذلك( اسم إشارة مبيني يف حملي رفع مبتدأ، واإلشارة إىل 

مت( فعل ماض، و)التاء( للتأنيث )أيدي( فاعل «(233)»)الباء( حرف جري )ما( حرف مصدريي  ، )قدي
رة على الياء و)كم( ضمري مضاف إليه. ة املقدي  مرفوع وعَلمة الرفع الضمي

مت ل )ما قدي  خرب املبتدأ ذلك.( يف حملي جري بالباء متعليق مبحذوف ... واملصدر املؤوي
( حرف مشبيه بالفعل ( لفظ اجلَللة اسم أني منصوب )ليس( فعل ماض -ناسخ -و)الواو( عاطفة )أني  )اَّللي

م( جمرور لفظا  -ناسخ -ناقص جامد وامسه ضمري مسترت تقديره هو أي اَّللي )الباء( حرف جري زائد )ظَلي
م.رور لفظا منصوب حمَل مفعول به للمبمنصوب حمَلي خرب ليس )الَلم( زائدة للتقوية )العبيد( جم  الغة ظَلي

ل )أني اَّللي  مت(.... واملصدر املؤوي ل )ما قدي  ( يف حملي جري معطوف على املصدر املؤوي
 روائع البيان والتفسري

مٍّ لِْلَعِبيِد } َ لَْيَس ِبَظَلى َمْت أَْيِديُكْم َوَأنى اَّللى  {َذِلَك مبَا َقدى
َمْت أَْيدِ  }وقوله تعاىل:  يف تفس           ريها ما نص           ه: -هللارمحه  -قال ابن كثري- أي: هذا  {يُكْم َذِلَك مبَا َقدى

َ لَْيَس  }اجلزاء بسبب ما عملتم من األعمال السيئة يف حياتكم الدنيا، جازاكم هللا هبا هذا اجلزاء،  َوأَنى اَّللى
أي: ال يظلم أحدا من خلقه، بل هو احلكم العدل، الذي ال جيور، تبارك وتعاىل وتقدس  {ِبَظَلمٍّ لِْلَعِبيِد 

وتنزه الغين احلميد؛ وهلذا جاء يف احلديث الص        حيح عند مس        لم، رمحه هللا، من رواية أيب ذر، رض        ي هللا 
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) 
شق) دم–نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان -انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-(234)

15/232) 
، والعائد حمذوف ... واجلملة إميا صلة وإميا نعت. - (233)  أو اسم موصول أو نكرة موصوفة، يف حملي جري



لى نفس  ي، ععنه، عن رس  ول هللا ص  لى هللا عليه وس  لم: "إن هللا تعاىل يقول: يا عبادي إّن حرمت الظلم 
ا فَل تظاملوا. يا عبادي، إَّنا هي أعمالكم أحص  يها لكم، فمن وجد خرياا فليحمد هللا،  وجعلته بينكم حمرما

 (236)اه . (235)ومن وجد غري ذلك فَل يلومن إال نفسه"
ُذنُوهِبِْم ِإنى اَّللَى َقِويٌّ َشِديُد اْلِعَقاِب بِ  َكَدْأِب َآِل ِفْرَعْوَن َوالىِذيَن ِمْن قَ ْبِلِهْم َكَفُروا بَِآيَاِت اَّللِى فََأَخَذُهُم اَّللىُ   }

(72)} 
 (237)إعراب مفردات اْلية  

)كدأب( جاري وجمرور متعليق مبحذوف خرب ملبتدأ حمذوف تقديره دأب هؤالء )آل( مضاف إليه جمرور 
)فرعون( مضاف إليه جمرور وعَلمة اجلري الفتحة )الذين( اسم موصول مبيني يف حملي جري معطوف حبرف 

اف إليه مضالعطف على آل فرعون )من قبل( جاري وجمرور متعليق مبحذوف صلة املوصول و)هم( ضمري 
( لفظ اجلَللة مضاف إليه جمرور (238)مثل السابق  ، )بآيات( جاري وجمرور متعليق ب )كفروا(، )اَّللي

( لفظ اجلَللة فاعل مرفوع )بذنوب( جاري  )الفاء( عاطفة )أخذ( فعل ماض و)هم( ضمري مفعول به )اَّللي
ز حكيم قويي شديد( مثل إني اَّللي عزيوجمرور متعليق ب )أخذ( والباء للسبيية و)هم( مضاف إليه )إني اَّللي 

 ، )العقاب( مضاف إليه جمرور.(239)
 روائع البيان والتفسري

ُ ِبُذنُوهِبِْم ِإنى اَّللىَ   }  { َقِويٌّ َشِديُد اْلِعَقاِب َكَدْأِب َآِل ِفْرَعْوَن َوالىِذيَن ِمْن قَ ْبِلِهْم َكَفُروا بَِآيَاِت اَّللِى فََأَخَذُهُم اَّللى
يا حممد،   يقول تعاىل: فعل هؤالء املش   ركون املكذبون مبا أرس   لت به يف تفس   ريه:-رمحه هللا-كثري  قال ابن-

كما فعل األمم املكذبة قبلهم، ففعلنا هبم ما هو دأبنا، أي: عادتنا وسنتنا يف أمثاهلم من املكذبني من آل 
ُ ِبُذنُو فَأَ  }فرعون ومن قبلهم من األمم املكذبة بالرسل، الكافرين بآيات هللا.  أي: بسبب  {هِبِْم َخَذُهُم اَّللى

ِديُد اْلِعَقاِب  }ذنوهبم أهلكهم، فأخذهم أخذ عزيز مقتدر  ه غالب، وال أي: ال يغلب {ِإنى اَّللَى َقِويٌّ ش               َ
 (250)يفوته هارب.اه 

                                         
 باب حترمي الظلم -(2755)برقم/  جزء من حديث أخرجه مسلم - (235)
 ( 3/55الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع ) -تفسري القرآن العظيم البن كثري -(236)
شق) دم–نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان -انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-(237)

15/235) 
 ( من هذه السورة.75يف اْلية ) - (238)
 ( من هذه السورة.36ية )يف اْل - (239)
 ( 3/56الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع) -تفسري القرآن العظيم البن كثري -(250)



ِديُد اْلِعَقاِب  }وزاد أبو جعفر الطربي يف بيان قوله تعايل - َ َقِويٌّ ش          َ ال ، {إن هللا قوي} :قالف {ِإنى اَّللى
يغلبه غالب، وال يرد قض   اءه رادٌّ، يُ ْنِفذ أمره، ومُيض   ي قض   اءه يف خلقه ش   ديد عقابه ملن كفر بآياته وجحد 

 (251)اه ُحججه.
ُوا َما بِأَنْ ُفِسِهْم َوَأنى } يٌع َعِليٌم )ا َذِلَك بَِأنى اَّللَى مَلْ َيُك ُمَغريِياا نِْعَمةا أَنْ َعَمَها َعَلى قَ ْومٍّ َحىتى يُ َغريِي  {(75َّللَى مسَِ

 (252)إعراب مفردات اْلية 
( مري إعراهبا «(254)»)ذلك( مثل السابق  ، )مل( حرف نفي جزم «(253)»، )الباء( حرف جري )أني اَّللي

)يك( مضارع ناقص جمزوم وعَلمة اجلزم السكون الظاهر على النون احملذوفة للتخفيف، وامسه ضمري مسترت 
ا(، )أنعم( فعل ماض، تقديره هو أي اَّللي ) ا( خرب يك منصوب )نعمة( مفعول به السم الفاعل )مغريي مغريي

( حرف غاية وجري  والفاعل هو و)ها( ضمري مفعول به )على قوم( جاري وجمرور متعليق ب )أنعم(، )حىتي
، )ما( اسم موصول مبيني يف حملي نصب مفعول به )بأنفس وا( مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حىتي  ()يغريي

 جاري وجمرور متعليق مبحذوف صلة ما و)هم( ضمري مضاف إليه.
ا(، )الواو( عاطفة )أني اَّللي مسيع عليم(  ( متعليق ب )مغريي وا( يف حملي جري ب )حىتي ل )أن يغريي واملصدر املؤوي

 «.(255)»مثل إني اَّللي عزيز حكيم 
ل )أني اَّللي مل يك  مبحذوف خرب املبتدأ ذلك. ( يف حملي جري بالباء متعليق... واملصدر املؤوي

ل )أني اَّللي مسيع ل )أني اَّللي مل يك... واملصدر املؤوي  (.. .( يف حملي جري معطوف على املصدر املؤوي
 روائع البيان والتفسري

ُوا َما بِأَنْ ُفِسِهْم َوَأنى ا} يٌع َعِليٌم َّللىَ َذِلَك بَِأنى اَّللَى مَلْ َيُك ُمَغريِياا نِْعَمةا أَنْ َعَمَها َعَلى قَ ْومٍّ َحىتى يُ َغريِي  { مسَِ
املكذبني  العذاب الذي أوقعه اَّللي باألمم {َذِلَك  } يف تفسريها إمجاال ما نصه: -رمجه هللا-قال السعدي-

 يك مغريا نعمة هللا مل بأنفسهم فإنوأزال عنهم ما هم فيه من النعم والنعيم، بسبب ذنوهبم وتغيريهم ما 
ُوا َما َحىتى  }أنعمها على قوم من نعم الدين والدنيا، بل يبقيها ويزيدهم منها، إن ازدادوا له شكرا.   يُ َغريِي

                                         
سالة الناشر : مؤسسة الر  -جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكر -(251)
(17256 /15  /16  ) 
–نشر: دار الرشيد مؤسسة اإلميان -عبد الرحيم صايفانظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن -(252)

 (15/237دمشق)
 ( من هذه السورة.71يف اْلية ) - (254)
 ( من هذه السورة.71يف اْلية ) - (253)
 ( من هذه السورة.36يف اْلية ) - (255)



ما من الطاعة إىل املعصية فيكفروا نعمة اَّللي ويبدلوها كفرا، فيسلبهم إياها ويغريها عليهم ك {بِأَنْ ُفِسِهْم 
 غريوا ما بأنفسهم.

، حيث مل يعاقبهم إال بظلمهم، وحيث جذب قلوب إىل عبادهوَّللي احلكمة يف ذلك والعدل واإلحسان 
 أوليائه إليه، مبا يذيق العباد من النكال إذا خالفوا أمره.

يٌع َعِليٌم وَ  } يس     مع مجيع ما نطق به الناطقون، س     واء من أس     ر القول ومن جهر به،ويعلم ما  {أَنى اَّللَى مسَِ
تنطوي عليه الض              مائر، وختفيه الس              رائر، فيجري على عباده من األقدار ما اقتض               اه علمه وجرت به 

 (256) مشيئته.اه 
  

                                         
 1رسالة) لالناشر : مؤسسة ا -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كَلم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -(256)
/523 ) 



بُوا بَِآيَاِت َرهبِيِْم َفَأْهَلْكَناُهْم ِبُذنُوهِبِمْ   َكَدْأِب َآِل ِفْرَعْوَن َوالىِذيَن ِمْن قَ ْبِلِهمْ }  َوأَْغَرقْ َنا َآَل ِفْرَعْوَن وَُكلٌّ َكانُوا َكذى
 {(73ظَاِلِمنَي )

 (257)إعراب مفردات اْلية 
، )الواو( عاطفة )أغرقنا( فعل ماض مبيني «(258)»بذنوهبم( مري إعراب نظريها ... )كدأب آل فرعون

 ضمري فاعل، و)نا(... على السكون
ومثله )أهلكنا( قبلة، )آل( مفعول به منصوب )فرعون( مضاف إليه جمرور وعَلمة اجلري الفتحة )الواو( 

، والواو اسم كان يف حملي رفع -ناسخ -، )كانوا( فعل ماض ناقص«(259)»عاطفة )كلي( مبتدأ مرفوع 
 )ظاملني( خرب كانوا منصوب وعَلمة النصب الياء.

 والتفسريروائع البيان 
بُوا بَِآيَاِت َرهبِيِْم َفَأْهَلْكَناُهْم ِبُذنُوهِبِْم َوأَْغَرق ْ } ا َآَل ِفْرَعْوَن وَُكلٌّ َكانُوا نَ َكَدْأِب َآِل ِفْرَعْوَن َوالىِذيَن ِمْن قَ ْبِلِهْم َكذى

 {ظَاِلِمنَي 
من كفار  {قبلهموالذين من }كصنع آل فرعون،   {كدأب آل فرعون} ما نصه:-رمحه هللا-قال البغوي-

م أهلكنا بعض     هم بالرجفة وبعض     هم باخلس     ف وبعض     ه {كذبوا بآيات رهبم فأهلكناهم بذنوهبم}األمم، 
باملس       خ وبعض       هم بالريح وبعض       هم بالغرق، فكذلك أهلكنا كفار بدر بالس       يف، ملا كذبوا بآيات رهبم، 

 (260) يعين: األولني واْلخرين.اه  {وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظاملني}
اهلم حني  فرعون وأمث كص             نعه بآلأي:   {كدأب آل فرعون}وزاد ابن كثري يف تفس             ريها فقال: وقوله -

كذبوا بآياته، أهلكهم بس     بب ذنوهبم، وس     لبهم تلك النعم اليت أس     داها إليهم من جنات وعيون، وزروع 
 (261)اه لظاملني.كانوا هم ا وكنوز ومقام كرمي، ونعمة كانوا فيها فاكهني، وما ظلمهم هللا يف ذلك، بل

 

َوابِي ِعْنَد اَّللِى الىِذيَن َكَفُروا فَ ُهْم اَل يُ ْؤِمُنوَن )}  {( 77ِإنى َشرى الدى

                                         
شق) دم–نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان -انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-(257)

15/237) 
 ( من هذه السورة.72يف اْلية ) - (258)
 جاز االبتداء بالنكرة ألهنا على نيية اإلضافة أي كلي آل فرعون والذين من قبلهم ... - (259)

ا تدلي على   عموموألهني
 ( 576/ 5الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع )  -انظر معامل التنزيل للبغوي -(260)
 ( 3/56الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع ) -تفسري القرآن العظيم البن كثري -(261)



 (262)إعراب مفردات اْلية 
( حرف مشبيه بالفعل  ( مضاف إليه جمرور )عند( ظرف  -ناسخ -)إني ( اسم إني منصوب )الدوابي )شري

( لفظ اجلَللة مضاف إليه جمرور )الذين( موصول يف حملي رفع خرب  منصوب متعليق باسم التفضيل شري )اَّللي
بتدأ )ال( حرف نفي رفع م إني )كفروا( فعل ماض وفاعله )الفاء( تعليليية )هم( ضمري منفصل مبيني يف حملي 

 والواو فاعل... )يؤمنون( مضارع مرفوع
 روائع البيان والتفسري

َوابِي ِعْنَد اَّللِى الىِذيَن َكَفُروا فَ ُهْم اَل يُ ْؤِمُنوَن }  {ِإنى َشرى الدى
قال الكلب  {إن شر الدواب عند هللا الذين كفروا فهم ال يؤمنون} :ارمحه هللا يف تفسريه -قال البغوي-

 (264)ومقاتل: يعين يهود بين قريظة، منهم كعب بن األشرف وأصحابه.اه 
أي من يدب على  {إن شر الدواب عند هللا}يف تفسريها ما نصه: قوله تعاىل: -رمحه هللا-وزاد القرطب-

  {عقلونيالص        م البكم الذين ال }نظريه {الذين كفروا فهم ال يؤمنون}وجه األرض يف علم هللا وحكمه. 
 (263) [.اه 22]األنفال: 

 
 

ُقوَن )} ُقُضوَن َعْهَدُهْم يف ُكلِي َمرىةٍّ َوُهْم اَل يَ ت ى ُهْم مُثى يَ ن ْ  {(77الىِذيَن َعاَهْدَت ِمن ْ
 (265)إعراب مفردات اْلية 

، )عاهدت( فعل ماض وفاعله )من( حرف جري و)هم( ضمري يف حملي «(266)»)الذين( بدل من األول  
والواو ... ، )مثي( حرف عطف )ينقضون( مضارع مرفوع«(267)»حبال من العائد احملذوف جري متعليق 

                                         
–نشر: دار الرشيد مؤسسة اإلميان -انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-(262)

 (15/235دمشق)
 (  576/ 5الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع )  -انظر معامل التنزيل للبغوي  -(264)
 (  6/55القاهرة )  –الناشر : دار الكتب املصرية  -اجلامع ألحكام القرآن للقرطب-(263)
–ان نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلمي-انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-(265)

 (15/235دمشق)
جيوز أن يكون خربا ملبتدأ حمذوف تقديره هم، أو مبتدأ خربه مجلة إميا تثقفنيهم .. ودخلت الفاء لشبه املبتدأ  - (266)

 بالشرط. هذا وجيوز قطعه عن الصفة للذمي فيكون يف حملي نصب.
 أو بالفعل عاهدت بتضمينه معىن أخذت. أو تكون )من( تبعيضيية. - (267)



فاعل )عهد( مفعول به منصوب و)هم( ضمري مضاف إليه )يف كلي( جاري وجمرور متعليق ب )ينقضون(، 
 )مرية( مضاف إليه جمرور )الواو( عاطفة )هم ال يتيقون( مثل هم ال يؤمنون.

 روائع البيان والتفسري
ُقوَن } ُقُضوَن َعْهَدُهْم يف ُكلِي َمرىةٍّ َوُهْم اَل يَ ت ى ُهْم مُثى يَ ن ْ  {الىِذيَن َعاَهْدَت ِمن ْ
سرها ابن  - ضوه، وكلما أكدوه باألميان نكثوه،  :بقوله-هللا رمحه-كثريف وهم }الذين كلما عاهدوا عهدا نق

 (268)أي: ال خيافون من هللا يف شيء ارتكبوه من اْلثام.اه  {ال يتقون
ُروَن )} ُهْم يف احلَْْرِب َفَشريِْد هِبِْم َمْن َخْلَفُهْم َلَعلىُهْم َيذىكى ا تَ ثْ َقَفن ى  {(75فَِإمى

 (269)إعراب مفردات اْلية 
(«(270)»)الفاء( عاطفة   ، )إن( حرف شرط جازم )ما( حرف زائد )تثقفني

قديره أنت للتوكيد، والفاعل ضمري مسترت تو)النون( .. مضارع مبيني على الفتح يف حملي جزم فعل الشرط
)هم( مفعول به )يف احلرب( جاري وجمرور متعليق ب )تثقفنيهم(، )الفاء( رابطة جلواب الشرط )شريد( فعل 
( والباء سببيية )من( اسم  أمر، والفاعل أنت )الباء( حرف جري و)هم( ضمري يف حملي جري متعليق ب )شري

ل به )خلف( ظرف مكان منصوب متعليق مبحذوف صلة من و)هم( موصول مبيني يف حملي نصب مفعو 
ر  -ناسخ -ضمري مضاف إليه )لعلي( حرف مشبيه بالفعل ون( و)هم( ضمري اسم لعلي يف حملي نصب )يذيكي

 مثل يؤمنون.
 روائع البيان والتفسري

ُروَن } ُهْم يف احلَْْرِب َفَشريِْد هِبِْم َمْن َخْلَفُهْم َلَعلىُهْم َيذىكى ا تَ ثْ َقَفن ى  {فَِإمى
قال أبو جعفر الطربي يف بياهنا ما خمتص        ره: يقول تعاىل ذكره لنبيه حممد ص        لى هللا عليه وس        لم: فإما -

فش   رد هبم من }من قريظة، فتأس   رهم، تلقنَيى يف احلرب هؤالء الذين عاهدهتم فنقض   وا عهدك مرة بعد مرة 
قد. {خلفهم هد وع نه ع نك وبي عل هبم فعَل يكون مش              ريِداا َمن خلفهم من نظرائهم، ِمن بي فاف ، يقول: 

 (271)و"التشريد"، التطريد والتبديد والتفريق.اه 

                                         
 ( 3/56الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع ) -ري القرآن العظيم البن كثريتفس -(268)
–نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان -انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-(269)

 (15/235دمشق)
 أو هي زائدة يف اخلرب ألني املبتدأ شابه الشرط. - (270)
سالة الناشر : مؤسسة الر  -يب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكرجامع البيان يف تأويل القرآن أل -(271)
(17211   /13/22) 



م غريهم، وأوقع أي: نكل هب {َفَشريِْد هِبِْم َمْن َخْلَفُهمْ }: ما نصهبياهنا  يف-هللا رمحه-السعديوأضاف -
نيعهم، لئَل يصيبهم ص {َيْذُكُرونَ }أي من خلفهم  {َلَعلىُهمْ }من العقوبة ما يصريون به عربة ملن بعدهم هبم 

ما أصاهبم، وهذه من فوائد العقوبات واحلدود املرتبة على املعاصي، أهنا سبب الزدجار من مل يعمل 
 اودها.املعاصي، بل وزجرا ملن عملها أن ال يع

ذا أُْعِطَي عهدا ال أنه إ -ولو كان كثري اخليانة سريع الغدر  -ودل تقييد هذه العقوبة يف احلرب أن الكافر 
 (272)جيوز خيانته وعقوبته.اه  

 
بُّ اخْلَائِِننَي } ا خَتَاَفنى ِمْن قَ ْومٍّ ِخَيانَةا فَاْنِبْذ ِإلَْيِهْم َعَلى َسَواءٍّ ِإنى اَّللَى اَل حيُِ  {(76)َوِإمى

 (274)إعراب مفردات اْلية 
ا تثقفني  ( مثل إمي ا ختافني  -)من قوم( جاري وجمرور متعليق حبال من خيانة« (273)»)الواو( استئنافيية )إمي

م على املنعوت ، ومفعول «(275)»)خيانة( مفعول به منصوب )فانبذ إليهم( مثل فشريد هبم  -نعت تقدي
ر حال من الفاعل واملفعول معا أي حال كونكم مستوين انبذ حمذوف أي العهد )على سواء( جاري وجمرو 

( لفظ اجلَللة... معهم أو حال كوهنم مستوين معكم ( حرف مشبيه بالفعل )اَّللي  يف العلم بنقض العهد )إني
( مضارع مرفوع، والفاعل هو )اخلائنني( مفعول به منصوب وعَلمة  اسم إني منصوب )ال( نافية )حيبي

 النصب الياء.
 البيان والتفسريروائع 

بُّ اخْلَائِِننَي } ا خَتَاَفنى ِمْن قَ ْومٍّ ِخَيانَةا فَاْنِبْذ ِإلَْيِهْم َعَلى َسَواءٍّ ِإنى اَّللَى اَل حيُِ  {َوِإمى
ا خَتَاَفنى  }ليه يقول تعاىل لنبيه، صلوات هللا وسَلمه ع تفسريها ما خمتصره: يف-هللارمحه -قال ابن كثري- َوِإمى

ا ملا بينك وبينهم من املواثيق والعهود،  {ِخَيانَةا  }قد عاهدهتم  { ِمْن قَ ْومٍّ  أي:  {انِْبْذ إِلَْيِهْم فَ  }أي: نقضا
أي: أعلمهم بأنك قد نقضت عهدهم حىت يبقى علمك وعلمهم بأنك حرب  {َعَلى َسَواءٍّ  }عهدهم 

هلم، وهم حرب لك، وأنه ال عهد بينك وبينهم على السواء، أي: تستوي أنت وهم يف ذلك، قال الراجز. 
 فَاْضِرْب ُوُجوَه الُغدر األْعداء حىت جييبوك إىل السواء 

                                         
/ 1رسالة) الناشر : مؤسسة ال-تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كَلم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -(272)

523) 
–مؤسسة اإلميان نشر:دار الرشيد -انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-(274)

 (15/236دمشق)
 ( من هذه السورة.77يف اْلية ) - (273)
 ( من هذه السورة.77يف اْلية ) - (275)



َواءٍّ  فَانِْبذْ  }وعن الوليد بن مس        لم أنه قال يف قوله:  بُّ  }أي: على مهل،  {إِلَْيِهْم َعَلى س        َ ِإنى اَّللَى ال حيُِ
ا.اه  {اخْلَائِِننَي   (276)أي: حىت ولو يف حق الكفارين، ال حيبها أيضا

 فائدة جليلة من اْلية قال: ودلت اْلية على أنه إذا وجدت اخليانة احملققة -رمحه هللا -وأضاف السعدي-
َعَلى  }منهم مل حيتج أن ينبذ إليهم عهدهم، ألنه مل خيف منهم، بل علم ذلك، ولعدم الفائدة ولقوله: 

 وهنا قد كان معلوما عند اجلميع غدرهم. {َسَواءٍّ 
ودل مفهومها أيض           ا أنه إذا مل خُيَْف منهم خيانة، بأن مل يوجد منهم ما يدل على ذلك، أنه ال جيوز نبذ 

 (277)العهد إليهم، بل جيب الوفاء إىل أن تتم مدته.اه  
 {(76َواَل حَيَْسََبى الىِذيَن َكَفُروا َسبَ ُقوا ِإن ىُهْم اَل يُ ْعِجُزوَن )}

 (278)إعراب مفردات اْلية 
( مضارع مبيني على الفتح يف حملي جزم و)النون( للتوكيد )الذين(  )الواو( استئنافيية )ال( ناهية جازمة )حتسَبي

، واملفعول األول حمذوف تقديره أنفسهم )كفروا( فعل «(279)»اسم موصول مبيني يف حملي رفع فاعل 
( حرف توكيد ونصب و)هم( ضمري يف حملي نصب اسم إني )ال( نافية  ماض وفاعله )سبقوا( مثل كفروا )إني

 والواو فاعل... )يعجزون( مضارع مرفوع
 روائع البيان والتفسري

 {الىِذيَن َكَفُروا َسبَ ُقوا ِإن ىُهْم اَل يُ ْعِجُزوَن  َواَل حَيَْسََبى }
أي من أفلت  {قواوال حيسَب الذين كفروا سب}قوله تعاىل: يف بياهنا ما خمتصره: -رمحه هللا -قال القرطب-

من وقعة بدر س          بق إىل احلياة. مث اس          تأنف فقال:" إهنم ال يعجزون" أي يف الدنيا حىت يظفرك هللا هبم. 
 (280)اه يعين يف اْلخرة. وهو قول احلسن.وقيل: 

 {وال حتس  َب}: يقول تعاىل لنبيه ص  لى هللا عليه وس  لم يف بياهنا فقال ما نص  ه:-رمحه هللا–وزاد ابن كثري -
ا أي: فاتونا فَل نقدر عليهم، بل هم حتت قهر قدرتنا ويف قبض     ة مش     يئتن {الذين كفروا س     بقوا}يا حممد 

 {أم حس          ب الذين يعملون الس          يئات أن يس          بقونا س          اء ما حيكمون} يعجزوننا، كما قال تعاىل:فَل 

                                         
 ( 56/ 3الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسري القرآن العظيم البن كثري -(276)
 1/523ة الرسالة) مؤسسالناشر :  -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كَلم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -(277)
) 
شق) دم–نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان -انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-(278)

15/273) 
 أجاز العكربيي جعل الفاعل مقدرا أي )من خلفهم( أو )أحد(، فاملوصول يصبح مفعوال به أويل. - (279)
 (6/55القاهرة ) –الكتب املصرية  الناشر : دار -اجلامع ألحكام القرآن للقرطب--(280)



ال حتس              َب ال ذين كفروا معجزين يف األرض وم أواهم الن ار }[ أي: يظنون، وق ال تع اىل: 3]العنكبوت: 
ال يغرنك تقلب الذين كفروا يف البَلد متاع قليل مث مأواهم } وقال تعاىل، [75]النور:  {ولبئس املص           ري

 (281)اه . [165، 167]آل عمران:  {جهنم وبئس املهاد
وا هَلُْم َما اْسَتطَْعُتْم ِمْن قُ وىةٍّ َوِمْن رِبَاِط اخْلَْيِل تُ ْرِهُبوَن ِبِه َعُدوى اَّللِى َوَعُدوىُكْم َوآَ } َخرِيَن ِمْن ُدوهِنِْم اَل َوأَِعدُّ

ُ يَ ْعَلُمُهْم َوَما تُ ْنِفُقوا ِمْن َشْيءٍّ يف سَ   {( 75َوأَنْ ُتْم اَل ُتْظَلُموَن ) ِبيِل اَّللِى يُ َوفى ِإلَْيُكمْ تَ ْعَلُمونَ ُهُم اَّللى
 (282)إعراب مفردات اْلية 

وا( فعل أمر مبيني على حذف النون  مري والواو فاعل )الَلم( حرف جري و)هم( ض... )الواو( استئنافيية )أعدي
وا(، )ما( اسم موصول يف حملي نصب مفعول به ض وفاعله )استطعتم( فعل ما يف حملي جري متعليق ب )أعدي

)من قوية( جاري وجمرور متعليق حبال من العائد احملذوف )الواو( عاطفة )من رباط( جاري وجمرور متعليق مبا 
والواو فاعل . .تعليق به من قوية )اخليل( مضاف إليه جمرور )ترهبون( مضارع مرفوع وعَلمة الرفع ثبوت النون

( لفظ )الباء( حرف جري و)اهلاء( ضمري يف ( مفعول به منصوب )اَّللي  حملي جري متعليق ب )ترهبون(، )عدوي
 و)كم( ضمري مضاف... اجلَللة مضاف إليه جمرور )الواو( عاطفة )عدويكم( معطوف على األول منصوب

إليه )الواو( عاطفة )آخرين( معطوف على عدوي األول منصوب وعَلمة النصب الياء )من دون( جاري 
(  وجمرور نعت ْلخرين و)هم( مضاف إليه )ال( نافية )تعلمون( مثل ترهبون و)هم( ضمري مفعول به )اَّللي

حمذوف تقديره  واملفعول الثاّن للفعل... لفظ اجلَللة مبتدأ مرفوع )يعلم( مضارع مرفوع و)هم( مثل السابق
اسم شرط  ة )ما(فازعني أو حماربني، والظاهر أني الفعل األول متعدي لواحد أي ال تعرفوهنم )الواو( عاطف

م )تنفقوا( مضارع جمزوم فعل الشرط وعَلمة اجلزم حذف النون .. .جازم مبيني يف حملي نصب مفعول به مقدي
 والواو فاعل )من شيء( متييز منصوب أو حال

( مضارع  ( لفظ اجلَللة مضاف إليه جمرور )يوفي منصوبة )يف سبيل( جاري وجمرور متعليق بفعل )تنفقوا( )اَّللي
واب الشرط وعَلمة اجلزم حذف العلة مبيني للمجهول، ونائب الفاعل ضمري مسترت تقديره هو جمزوم ج

(، )الواو( حاليية )أنتم( ضمري منفصل مبيني يف حملي رفع مبتدأ )ال( نافية  )إليكم( مثل هلم متعليق ب )يوفي
 والواو نائب الفاعل.... )تظلمون( مضارع مبيني للمجهول مرفوع

 لتفسريروائع البيان وا
وا هَلُْم َما اْسَتطَْعُتْم ِمْن قُ وىةٍّ َوِمْن رِبَاِط اخْلَْيِل تُ ْرِهُبوَن بِِه َعُدوى اَّللِى َوَعُدوىُكمْ }   {َوأَِعدُّ

                                         
 (3/65ر: دار طيبة للنشر والتوزيع)الناش-تفسري القرآن العظيم البن كثري -(281)
شق) دم–نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان -انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-(282)

15/277) 



وا  }أي  ما نصه: -رمحه هللا-قال السعدي يف تفسريها- َلككم ألعدائكم الكفار الساعني يف ه {َوَأِعدُّ
األسلحة  أي: كل ما تقدرون عليه من القوة العقلية والبدنية وأنواع {َما اْسَتطَْعُتْم ِمْن قُ وىةٍّ  }وإبطال دينكم. 

وحنو ذلك ِما يعني على قتاهلم، فدخل يف ذلك أنواع الصناعات اليت تعمل فيها أصناف األسلحة واْلالت 
واخلنادق،  والبحرية، واحلصون والقَلع من املدافع والرشاشات، والبنادق، والطيارات اجلوية، واملراكب الربية

وآالت الدفاع، والرْأي: والسياسة اليت هبا يتقدم املسلمون ويندفع عنهم به شر أعدائهم، وتَ َعلُّم الرىْمِي، 
 والشجاعة والتدبري.

ومن ذلك: االستعداد باملراكب احملتاج  (284)"أال إن القوة الرىْمُي "وهلذا قال النب صلى هللا عليه وسلم: 
وهذه العلة موجودة  {َوِمْن رِبَاِط اخْلَْيِل تُ ْرِهُبوَن بِِه َعُدوى اَّللِى َوَعُدوىُكْم  }قال تعاىل:  القتال وهلذاإليها عند 

 فيها يف ذلك الزمان، وهي إرهاب األعداء، واحلكم يدور مع علته.
إرهابا منها، كالس     يارات الربية واهلوائية، املعدة للقتال اليت تكون النكاية فيها  موجود أكثرفإذا كان ش     يء 

أش   د، كانت مأمورا باالس   تعداد هبا، والس   عي لتحص   يلها،حىت إهنا إذا مل توجد إال بتعلُّم الص   ناعة، وجب 
ِمن تعلمون  }وىُكْم  َوَعدُ تُ ْرِهُبوَن ِبِه َعُدوى اَّللىِ  {وقوله: }ذلك، ألن ما ال يتم الواجب إال به، فهو واجب 

 (283) أهنم أعداؤكم. اه 
لَْيُكْم َوأَنْ ُتْم اَل إِ َوَآَخرِيَن ِمْن ُدوهِنِْم اَل تَ ْعَلُمونَ ُهُم اَّللىُ يَ ْعَلُمُهْم َوَما تُ ْنِفُقوا ِمْن َشْيءٍّ يف َسِبيِل اَّللِى يُ َوفى  }

 {ُتْظَلُموَن 
قال جماهد  {من دوهنم ال تعلموهنم هللا يعلمهم}وترهبون آخرين،رمحه هللا فقال: أي: -فسرها البغوي-

ومقاتل وقتادة: هم بنو قريظة. وقال السدي: هم أهل فارس. وقال احلسن وابن زيد: هم املنافقون، ال 
 تعلموهنم، ألهنم معكم يقولون: ال إله إال هللا. وقيل: هم كفار اجلن.

 تنقص ال {وأنتم ال تظلمون}يوىف لكم أجره،  {كموم  ا تنفقوا من ش              يء يف س              بي  ل هللا يوف إلي}
 (285) أجوركم.اه 

، فقال ما خمتصره: {وآخرين من دوهنم ال تعلموهنم}: بياناا لقوله تعايل -رمحه هللا-وزاد أبو جعفر الطربي-
ومن رباط اخليل }فإن قول من قال: عىن به اجلن، أقرُب وأشبُه بالصواب، ألنه جل ثناؤه قد أدخل بقوله: 

األمَر بارتباط اخليل إلرهاب كل عدويٍّ هلل وللمؤمنني يعلموهنم، وال شك أن ، {ترهبون به عدو هللا وعدوكم

                                         
باب فضل الرمي واحلث  -(1615 )برقم/  -رضي هللا عنه-بن عامرعقبة أخرجه مسلم بسنده من حديث  - (284)

 عليه، وذم من علمه مث نسيه
 1/523لرسالة) الناشر : مؤسسة ا -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كَلم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -(283)
) 
 ( 555/ 5الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع )  -انظر معامل التنزيل للبغوي -(285)



املؤمنني كانوا عاملني بعداوة قريظة وفارس هلم، لعلمهم بأهنم مشركون، وأهنم هلم حرب. وال معىن ألن يقال: 
 رس. اجلن، وأن اجلن ال تقرب داراا فيها ف آدم ال يروهنم. وقيل: إن صهيل اخليل يرهب وهم يعلموهنم هلم

 :-رمحه هللا -مث أضاف
 فإن قال قائل: فإن املؤمنني كانوا ال يعلمون ما عليه املنافقون، فما تنكر أن يكون ُعيِن بذلك املنافقون؟

 قيل: فإن املنافقني مل يكن تروعهم خيل املس      لمني وال س      َلحهم، وإَّنا كان يَ ُروعهم أن يظهر املس      لمون
على س    رائرهم اليت كانوا يس    تس    رُّون من الكفر، وإَّنا أمر املؤمنون بإعداد القوة إلرهاب العدو، فأما من مل 

 (286)ذلك، فغري داخل يف معىن من أمر بإعداد ذلك له املؤمنون.اه يرهبه 
ْل َعَلى اَّللِى ِإنىُه ُهَو } ْلِم فَاْجَنْح هَلَا َوتَ وَكى ِميُع اْلَعِليُم )َوِإْن َجَنُحوا لِلسى  {(71السى

 (287)إعراب مفردات اْلية 
والواو .. .)الواو( عاطفة )إن( حرف شرط جازم )جنحوا( ماض مبيني على الضمي يف حملي جزم فعل الشرط 

فاعل )للسلم( جاري وجمرور متعليق ب )جنحوا(، )الفاء( رابطة جلواب الشرط )اجنح( فعل أمر، والفاعل 
( جاري وجمرور متعليق ب أنت )هلا( مثل هلم م ل( مثل اجنح )على اَّللي تعليق ب )اجنح(، )الواو( عاطفة )توكي

( حرف مشبيه بالفعل ل(، )إني و)اهلاء( ضمري يف حملي نصب اسم إني )هو( ضمري فصل  -ناسخ -)توكي
 ، )السميع( خرب إني مرفوع )العليم( خرب ثان مرفوع.«(288)»

 روائع البيان والتفسري
ِميُع اْلَعِليُم } ْل َعَلى اَّللِى ِإنىُه ُهَو السى ْلِم فَاْجَنْح هَلَا َوتَ وَكى  {َوِإْن َجَنُحوا لِلسى
ن قوم خيانة فانبذ يقول تعاىل: إذا خفت م يف بياهنا ما خمتصره وبتصرف يسري: -رمحه هللا-قال ابن كثري-

 }: مالوا أي {َوِإْن َجَنُحوا  }قاتلهم، إليهم عهدهم على سواء، فإن استمروا على حربك ومنابذتك ف
ْلِم  ذا ملا أي: فمل إليها، واقبل منهم ذلك؛ وهل {فَاْجَنْح هَلَا  }أي: املساملة واملصاحلة واملهادنة،  {لِلسى

املشركون عام احلديبية الصلح ووضع احلرب بينهم وبني رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تسع سنني؛ طلب 
 مع ما اشرتطوا من الشروط األخر.أجاهبم إىل ذلك 

 :-رمحه هللا -مث قال

                                         
سالة الناشر : مؤسسة الر  -جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكر -(286)
(17235   /13/55  ) 
–نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان -انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-(287)

 (15/277دمشق)
(288) - .  أو ضمري منفصل مبتدأ خربه السميع، واجلملة االمسيية خرب إني



وقول ابن عباس، وجماهد، وزيد بن أس       لم، وعطاء اخلراس       اّن، وعكرمة، واحلس       ن، وقتادة: إن هذه اْلية 
[ فيه 26اْلية ]التوبة: {قَاتُِلوا الىِذيَن ال يُ ْؤِمُنوَن بِاَّللِى َوال بِاْليَ ْوِم اْلِخِر  }منسوخة بآية السيف يف "براءة": 

ا، ف  إن  ه جتوز  ا؛ ألن آي  ة براءة فيه  ا األمر بقت  اهلم إذا أمكن ذل  ك، ف  أم  ا إذا ك  ان الع  دو كثيف  ا نظر أيض                ا
مهادنتهم، كما دلت عليه هذه اْلية الكرمية، وكما فعل النب صلى هللا عليه وسلم يوم احلديبية، فَل منافاة 

 (289)وال نسخ وال ختصيص، وهللا أعلم.اه 
أي:  {َوِإْن َجَنُحوا}رمحه هللا يف بياهنا وذكر فوائد جليلة فقال ما خمتصره: قول تعاىل: –وزاد السعدي -

ْلمِ }الكفار احملاربون، أي: مالوا   أي: الصلح وترك القتال. {لِلسى
ْل َعَلى اَّللىِ }  ثرية.أي: أجبهم إىل ما طلبوا متوكَل على ربك، فإن يف ذلك فوائد ك {فَاْجَنْح هَلَا َوتَ وَكى

 منها: أن طلب العافية مطلوب كل وقت، فإذا كانوا هم املبتدئني يف ذلك، كان أوىل إلجابتهم.
 ومنها: أن يف ذلك إمجاما لقواكم، واستعدادا منكم لقتاهلم يف وقت آخر، إن احتيج لذلك.

أمن بعض    كم بعض    ا، ومتكن كل من معرفة ما عليه اْلخر، فإن اإلس    َلم يعلو ومنها: أنكم إذا أص    لحتم و 
وال يعلى عليه، فكل من له عقل وبص           رية إذا كان معه إنص           اف فَل بد أن يؤثره على غريه من األديان، 
حلسنه يف أوامره ونواهيه، وحسنه يف معاملته للخلق والعدل فيهم، وأنه ال جور فيه وال ظلم بوجه، فحينئذ 

سلم إال ي سلمني على الكافرين،.وال خياف من ال سلم عونا للم صار هذا ال كثر الراغبون فيه واملتبعون له،.ف
 (290) خصلة واحدة، وهي أن يكون الكفار قصدهم بذلك خدع املسلمني، وانتهاز الفرصة فيهم.اه 

  

                                         
 ( 3/65الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع )-تفسري القرآن العظيم البن كثري -(289)
  1/527رسالة)الناشر :مؤسسة ال -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كَلم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -(290)
) 



ُ ُهَو الىِذي }  {(72نَي )أَيىَدَك بَِنْصرِِه َوبِاْلُمْؤِمنِ َوِإْن يُرِيُدوا َأْن خَيَْدُعوَك فَِإنى َحْسَبَك اَّللى
 (291)إعراب مفردات اْلية 

)الواو( عاطفة )إن يريدوا( أداة شرط وفعل الشرط وعَلمة اجلزم حذف النون )أن( حرف مصدريي ونصب 
والواو فاعل و)الكاف( ضمري مفعول به )الفاء( ... )خيدعوا( مضارع منصوب وعَلمة النصب حذف النون

( حرف مشبيه بالفعلرابطة جل )حسب( اسم اني منصوب و)الكاف( ضمري  -ناسخ -واب الشرط )إني
( لفظ اجلَللة خرب مرفوع.  مضاف إليه )اَّللي

ل )أن خيدعوك( يف حملي نصب مفعول به.  واملصدر املؤوي
)هو( ضمري منفصل يف حملي رفع مبتدأ )الذي( اسم موصول مبيني يف حملي رفع خرب )أييد( فعل ماض، 

الفاعل هو و)الكاف( مثل السابق )بنصر( جاري وجمرور متعليق ب )أييد(، )واهلاء( مضاف إليه )الواو( و 
 عاطفة )باملؤمنني( جاري وجمرور متعليق مبا تعليق به اجلاري السابق فهو معطوف عليه، وعَلمة اجلري الياء.

 روائع البيان والتفسري 
ُ ُهَو الىِذي أَيىَدَك بَِنْصرِِه َوبِاْلُمْؤِمِننَي }  {َوِإْن يُرِيُدوا َأْن خَيَْدُعوَك فَِإنى َحْسَبَك اَّللى
ؤالء يقول تع اىل ذكره: وإن يرد، ي ا حمم د، ه يف تفس              ريه ا إمج االا:-رمح ه هللا–ق ال أبو جعفر الطربي  -

خيانة، ومبس      املتهم إن جنحوا للس      لم، خداَعك الذين أمرتك بأن تنبذ إليهم على س      واء إن خفت منهم 
ل بإظهار ألنه متكف يقول: فإن هللا كافيكهم وكافيك خداَعهم إياك،، {فإن حس              بك هللا}واملكَر بك 

ٌن أن جيعل كلمته العليا وكلمة أعدائه الس       فلى  ، {نص       رههو الذي أيدك ب}دينك على األديان، ومتض       مِي
 (292)يعين باألنصار.اه ، {وباملؤمنني}يقول: هللا الذي قواك بنصره إياك على أعدائه 

يعاا َما أَلىْفَت بَ نْيَ قُ ُلوهِبِْم َوَلِكنى اَّللَى أَ } نَ ُهْم ِإنىُه َعزِيٌز لى َوأَلىَف بَ نْيَ قُ ُلوهِبِْم َلْو أَنْ َفْقَت َما يف اأْلَْرِض مجَِ َف بَ ي ْ
 {(75َحِكيٌم )

 (294)مفردات اْلية  إعراب
)الواو( عاطفة )أليف( مثل أييد )بني( ظرف مكان منصوب متعليق ب )أليف(، )قلوب( مضاف إليه جمرور 
و)هم( ضمري مضاف إليه )لو( حرف شرط غري جازم )أنفقت( فعل ماض وفاعله )ما( اسم موصول مبيني 

                                         
شق) دم–نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان -يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايفانظر اجلدول -(291)

15/277) 
 17272الة )الناشر: مؤسسة الرس -جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكر -(292)
/13/33 ) 
–شر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان ن-انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-(294)

 (15/277دمشق)



)ما(  صلة ما )مجيعا( حال منصوبةيف حملي نصب مفعول به )يف األرض( جاري وجمرور متعليق مبحذوف 
( حرف  حرف نفي )أليفت( مثل أنفقت )بني قلوهبم( مثل األول متعليق ب )أليفت(، )الواو( عاطفة )لكني
( لفظ اجلَللة اسم لكني منصوب )أليف( مثل أييد )بني( مثل األول متعليق ب )أليف(،  استدراك ونصب )اَّللي

 «.(293)»( مثل إني اَّللي قويي شديد و)هم( ضمري مضاف إليه )إنيه عزيز حكيم
 روائع البيان والتفسري

يعاا َما أَلىْفَت بَ نْيَ قُ ُلوهِبِْم َوَلِكنى اَّللَى أَ } نَ ُهْم ِإنىُه َعزِيٌز لى َوأَلىَف بَ نْيَ قُ ُلوهِبِْم َلْو أَنْ َفْقَت َما يف اأْلَْرِض مجَِ َف بَ ي ْ
 {َحِكيٌم 

دادت قوهتم بسبب فاجتمعوا وائتلفوا، واز  {َوأَلىَف بَ نْيَ قُ ُلوهِبِْم  } بياهنا:يف -رمحه هللا -قال السعدي-
،فلو أنفقت ما يف األرض مجيعا من ذهب  اجتماعهم، ومل يكن هذا بسعي أحد، وال بقوة غري قوة اَّللي

ألنه ال يقدر على تقليب  {َما أَلىْفَت بَ نْيَ قُ ُلوهِبِْم  }وفضة وغريمها لتأليفهم بعد تلك النفرة والفرقة الشديدة 
 القلوب إال اَّللي تعاىل.

نَ ُهْم ِإن  ىُه َعزِيٌز َحِكيٌم  } ع  د الفرق  ة كم  ا ق  ال ومن عزت  ه أن ألف بني قلوهبم، ومجعه  ا ب {َوَلِكنى اَّللَى أَلىَف بَ ي ْ
َبْحتُ َواذُْكُروا نِْعَمَة اَّللِى َعَلْيُكْم ِإْذ   }تعاىل:  ْم بِِنْعَمِتِه ِإْخَواناا وَُكْنُتْم َعَلى ُكْنُتْم أَْعَداءا فَأَلىَف بَ نْيَ قُ ُلوِبُكْم فََأص          ْ

َها   (295) .اه {َشَفا ُحْفرَةٍّ ِمَن النىاِر فَأَنْ َقذَُكْم ِمن ْ
ُ َوَمِن ات ىبَ َعَك ِمَن اْلُمْؤِمِننَي )}  {(73يَا أَي َُّها النىِبُّ َحْسُبَك اَّللى

 (296)إعراب مفردات اْلية 
( منادى نكرة مقصودة مبيني على الضمي يف حملي نصب و)ها( حرف تنبيه )النبي( بدل  )يا( أداة نداء )أيي

(  و)الكاف( ضمري مضاف -من أيي أو عطف بيان له تبعه يف الرفع لفظا )حسبك( مبتدأ مرفوع إليه )اَّللي
 موصول مبيني يف حملي رفع معطوف على لفظ اجلَللة لفظ اجلَللة خرب مرفوع )الواو( عاطفة )من( اسم

، )اتيبع( فعل ماض، والفاعل هو و)الكاف( ضمري مفعول به )من املؤمنني( جاري وجمرور متعليق «(297)»
 حبال من ضمري اخلطاب.

 روائع البيان والتفسري
ُ َوَمِن ات ىبَ َعَك ِمَن اْلُمْؤِمِننَي }  {يَا أَي َُّها النىِبُّ َحْسُبَك اَّللى

                                         
 ( من هذه السورة.72يف اْلية ) - (293)
 (527/ 1سالة)الناشر :مؤسسة الر -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كَلم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -(295)
شق) دم–سة اإلميان نشر:دار الرشيد مؤس-انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-(296)

15/276) 
 أو هو خرب ملبتدأ حمذوف تقديره حسبك ... والواو لعطف اجلمل. - (297)



َوَمِن }أي: كافيك  {يَا أَي َُّها النىِبُّ َحْسُبَك اَّللىُ }قال تعاىل:  يف تفسريها ما نصه:-رمحه هللا -قال السعدي-
بعني لرسوله، .وهذا وعد من هللا لعباده املؤمنني املتأي: وكايف أتباعك من املؤمنني، {ات ىبَ َعَك ِمَن اْلُمْؤِمِننيَ 

 بالكفاية والنصرة على األعداء.
فإذا أتوا بالس              بب الذي هو اإلميان واالتباع، فَل بد أن يكفيهم ما أمههم من أمور الدين والدنيا، وإَّنا 

 (298)تتخلف الكفاية بتخلف شرطها.اه  
  ه:يف تفسريها ما خمتصر -رمحه هللا-وأضاف البغوي-

حس              ب  ك }واختلفوا يف حم  ل "من" فق  ال أكثر املفس              رين حمل  ه خفض، عطف  ا على الك  اف يف قول  ه: 
وحس       ب من اتبعك، وقال بعض       هم: هو رفع عطفا على اس       م هللا معناه: حس       بك هللا ومتبعوك من {هللا

 (299) اه املؤمنني.
 تصره:جليلة فقال ما خمهذا اإلشكال اللغوي وذكر يف بياهنا فوائد  –رمحه هللا  -ورفع ابن القيم-

 أي هللا وحده كافيك وكايف أتباعك. فَل حيتاجون معه إىل أحد. وهاهنا تقديران.
على الكاف اجملرورة، وجيوز العطف على الضمري اجملرور بدون إعادة « من»أحدمها: أن تكون الواو عاطفة 

 اجلار على املذهب املختار وشواهده كثرية وشبه املنع منه واهية.
يف معىن  « كحسب»يف حمل نصب عطفا على املوضع فإن « من»والثاّن أن تكون الواو واو املعية وتكون 

 كافيك، أي هللا يكفيك ويكفي من اتبعك، كما تقول العرب: حسبك وزيدا درهم قال الشاعر:
 فحسبك والضحاك سيف مهند... إذا كانت اهليجاء وانشقت العصا

 وهذا أصح التقديرين:
 يف موضع رفع باالبتداء أي: ومن اتبعك من املؤمنني حسبهم هللا.« من»تقدير ثالث: أن تكون وفيها 

، يف موضع رفع عطفا على اسم هللا« من»وهو أن يكون  -وهو خطأ من جهة املعىن -وفيها تقدير رابع
 ويكون املعىن: حسبك هللا وأتباعك.

ده،  ل اْلية عليه فإن احلسب والكفاية هلل وحفهو خطأ حمض ال جيوز مح -وإن قال به بعض الناس -وهذا
ُ، ُهَو الىِذي } 72: 6كالتوكل والتقوي والعبادة. قال هللا تعاىل:  َوِإْن يُرِيُدوا أَْن خَيَْدُعوَك فَِإنى َحْسَبَك اَّللى

 {َنْصرِِه َوبِاْلُمْؤِمِننيَ  أَيىَدكَ 
 أييد له بنصره وبعباده.ففرق بني احليب والتأييد. فجعل احليب له وحده، وجل الت

الىِذيَن } 155: 5وأثىن هللا سبحانه على أهل التوحيد والتوكل من عباده حيث أفردوه باحلسب فقال تعاىل: 
ُ َونِعْ  ومل يقولوا:  {ِكيلُ َم اْلَو قاَل هَلُُم النىاُس: ِإنى النىاَس َقْد مَجَُعوا َلُكْم فَاْخَشْوُهْم َفزاَدُهْم ِإمياناا، َوقاُلوا َحْسبُ َنا اَّللى

                                         
 (1/527سالة) الناشر :مؤسسة الر -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كَلم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -(298)
 ( 553/ 5والتوزيع )الناشر : دار طيبة للنشر  -انظر معامل التنزيل للبغوي -(299)



هللا وأتباعك »حسبنا هللا ورسوله. فإذا كان هذا قوهلم ومدح الرب تعاىل هلم بذلك، فكيف يقول لرسوله 
هم وأتباعه قد أفردوا الرب تعاىل باحلسب ومل يشركوا بينه وبني رسوله فيه؟ فكيف يشرك هللا بين« حسبك

 لباطل.وبينه يف حسب رسوله؟ هذا من أحمل احملال، وأبطل ا
ا اَّللىُ ِمْن َوَلْو أَن ىُهْم َرُضوا ما آتاُهُم اَّللىُ َوَرُسولُُه، َوقاُلوا َحْسبُ َنا اَّللىُ َسيُ ْؤتِينَ } 76: 6ونظري هذا قوله تعاىل: 

 .{َفْضِلِه َوَرُسولُُه. ِإنىا ِإىَل اَّللِى راِغُبونَ 
وجعل  {َوما آتاُكُم الرىُسوُل َفُخُذوُه } 5: 76وتأمل كيف جعل اإليتاء هلل ولرسوله. كما قال تعاىل: 

ِإنىا ِإىَل  }احلسب له وحده، فلم يقل: وقالوا حسبنا هللا ورسوله، بل جعله خالص حقه، كما قال تعاىل:
فَِإذا فَ َرْغَت } 6، 5: 63ومل يقل: وإىل رسوله، بل جعل الرغبة إليه وحده، كما قال تعاىل:  {اَّللِى راِغُبونَ 

 .{ِإىل َربِيَك فَاْرَغبْ فَاْنَصْب وَ 
فالرغبة والتوكل واإلنابة واحلسب هلل وحده، كما أن العبادة والتقوى والسجود هلل وحده والنذر واحللف ال 

 يكون إال له سبحانه وتعاىل.
ُ ِبكافٍّ َعْبَدُه } 57: 56ونظري هذا: قوله تعاىل:  وتعاىل  فاحلسب هو الكايف. فأخرب سبحانه {أَلَْيَس اَّللى

أنه وحده كاف عبده. فكيف جيعل أتباعه مع هللا يف هذه الكفاية؟ واألدلة الدالة على بطَلن هذا التأويل 
 (400) الفاسد أكثر من أن تذكر هاهنا.اه 

نْيِ َوِإْن َيُكْن ِمْنُكْم ت َ يَا أَي َُّها النىِبُّ َحرِيِض اْلُمْؤِمِننَي َعَلى اْلِقَتاِل ِإْن َيُكْن ِمْنُكْم ِعْشُروَن َصاِبُروَن يَ ْغِلُبوا ِمائ َ }
ا ِمَن الىِذيَن َكَفُروا بِأَن ىُهْم قَ ْوٌم اَل يَ ْفَقُهوَن )  {(77ِمَئٌة يَ ْغِلُبوا أَْلفا

 (401)إعراب مفردات اْلية 
، )حريض( فعل أمر، والفاعل أنت )املؤمنني( مفعول به منصوب وعَلمة «(402)»)يأييها النبي( مري إعراهبا 

جمزوم فعل الشرط )من( « (404)»-ناسخ-)إن( حرف شرط جازم )يكن( مضارع ناقصالنصب الياء 
 حرف

ر مرفوع «(403)»جري و)كم( ضمري يف حملي جري متعليق مبحذوف خرب يكن  ، )عشرون( اسم يكن مؤخي
ر السامل )صابرون( نعت ل )عشرون( مرفوع مثله )يغلبوا( مضارع  وعَلمة الرفع الواو فهو ملحق جبمع املذكي

                                         
 ( 552/ 1)  -تفسري القرآن الكرمي   البن القيم ( -(400)
شق) دم–نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان -انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-(401)

15/276) 
 (.73يف اْلية السابقة ) - (402)
 أو تامي فاعله عشرون. - (404)
 أو متعليق ب )يكن( التامي، وجيوز أن يتعليق مبحذوف حال من )عشرون( إذا كان الفعل تاميا. - (403)



والواو فاعل )مائتني( مفعول به منصوب وعَلمة النصب .. م جواب الشرط وعَلمة اجلزم حذف النونجمزو 
الياء )الواو( عاطفة )إن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا( مثل األوىل )من( حرف جري )الذين( اسم موصول 

جري للسببيية  حرف مبيني يف حملي جري متعليق مبحذوف نعت ل )ألفا(، )كفروا( فعل ماض وفاعله )الباء(
( حرف مشبيه بافعل و)هم( ضمري يف حملي نصب اسم أني )قوم( خرب مرفوع )ال( نافية  -ناسخ -)أني

 .. )يفقهون( مضارع مرفوع
 روائع البيان والتفسري

 {يَا أَي َُّها النىِبُّ َحرِيِض اْلُمْؤِمِننَي َعَلى اْلِقَتالِ }
ا أَي َُّها النىِبُّ َحرِيِض يَ  }يقول تعاىل لنبيه ص         لى هللا عليه وس         لم:  يف بياهنا: -رمحه هللا-قال الس         عدي--

 أي: حثهم وأهنضهم إليه بكل ما يقوي عزائمهم وينشط مهمهم، من الرتغيب يف {اْلُمْؤِمِننَي َعَلى اْلِقَتاِل 
لى ذلك عاجلهاد ومقارعة األعداء، والرتهيب من ض  د ذلك، وذكر فض  ائل الش  جاعة والص  رب، وما يرتتب 

من خري يف الدنيا واْلخرة، وذكر مض              ار اجلَب، وأنه من األخَلق الرذيلة املنقص              ة للدين واملروءة، وأن 
ِمَن اَّللِى َما ال  ِإْن َتُكونُوا تَْأَلُموَن فَِإن ىُهْم يَْأَلُموَن َكَما تَْأَلُموَن َوتَ ْرُجونَ  }الش       جاعة باملؤمنني أوىل من غريهم 

 (405).اه  {يَ ْرُجوَن 
أي: حثهم وذمر  {اِل يَا أَي َُّها النىِبُّ َحرِيِض اْلُمْؤِمِننَي َعَلى اْلِقتَ  } يف تفسريها:–رمحه هللا  -وزاد ابن كثري-

عليه، وهلذا كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حيرض على القتال عند صفهم ومواجهة العدو، كما قال 
 .َددهم وُعَددهم: "قوموا إىل جنة عرضها السموات واألرض"ألصحابه يوم بدر، حني أقبل املشركون يف عَ 

 : عرضها السموات واألرض؟! فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "نعم"(406)فقال عمري بن احُلمام
فقال: بخ بخ، فقال: "ما حيملك على قولك بخ بخ؟ " قال رجاء أن أكون من أهلها! قال: "فإنك من 
أهلها" فتقدم الرجل فكسر جفن سيفه، وأخرج مترات فجعل يأكل منهن، مث ألقى بقيتهن من يده، وقال: 

وقد روي عن  (407)عنهلئن أنا حييت حىت آكلهن إهنا حلياة طويلة! مث تقدم فقاتل حىت قتل، رضي هللا 
 سعيد بن املسيب، وسعيد بن جبري: أن هذه اْلية نزلت حني أسلم عمر بن اخلطاب، وكمل به األربعون.

                                         
 (527/ 1رسالة)الناشر:مؤسسة ال -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كَلم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -(405)
 درا، قاله موسى بن عقبة، وقتلعمري بن احلمام بن اجلموح بن زيد بن حرام األنصاري السلمي شهد ب - (406)

ببدر، وهو أول قتيل من األنصار يف اإلسَلم يف حرب، وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد آخى بينه، وبني عبيدة 
 (3552انظر أسد الغابة يف معرفة الصحابة البن األثري خمتصراا)-بن احلارث املطلب، فقتَل يوم بدر مجيعا. .

 
 باب ثبوت اجلنة للشهيد -(1651أخرجه مسلم )برقم/ جزء من حديث  - (407)



ويف هذا نظر؛ ألن هذه اْلية مدنية، وإس  َلم عمر كان مبكة بعد اهلجرة إىل أرض احلبش  ة وقبل اهلجرة إىل 
 (408)املدينة، وهللا أعلم.اه 

ا ِمَن الى ِإْن َيُكْن ِمْنُكْم ِعشْ  } ِذيَن َكَفُروا بِأَن ىُهْم قَ ْوٌم ُروَن َصاِبُروَن يَ ْغِلُبوا ِمائَ تَ نْيِ َوِإْن َيُكْن ِمْنُكْم ِمَئٌة يَ ْغِلُبوا أَْلفا
 {اَل يَ ْفَقُهوَن 

يكن إن }ني وآمرا: مث قال تعاىل مبشرا للمؤمنيف تفسريها ما حمتصره وبتصرف: -رمحه هللا -قال ابن كثري-
احد بعشرة مث كل و   {عشرون صابرون يغلبوا مائتني وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروامنكم 

 نسخ هذا األمر وبقيت البشارة.
ش    ق  {إن يكن منكم عش    رون ص    ابرون يغلبوا مائتني}:عن ابن عباس قال: ملا نزلت: -رمحه هللا -مث قال

اْلن }د من عش              رة، مث جاء التخفيف، فقال: ذلك على املس              لمني حني فرض هللا عليهم أال يفر واح
ر ما قال: خفف هللا عنهم من العدة، ونقص من الصرب بقد {يغلبوا مائتني}إىل قوله:  {خفف هللا عنكم

 (409)عنهم. اه خفف 
َن يَ ْغِلُبوا ِمائَ تَ نْيِ ِعْشُروَن َصاِبُرو  }أيها املؤمنون  {ِإْن َيُكْن ِمْنُكْم  } رمحه هللا بياناا فقال: -وزاد السعدي-

ا ِمَن الىِذيَن َكَفُروا  كفار،.وذلك بأن يكون الواحد بنس           بة عش           رة من ال {َوِإْن َيُكْن ِمْنُكْم ِمائٌَة يَ ْغِلُبوا أَْلفا
ون ألجل لأي: ال علم عندهم مبا أعد اَّللي للمجاهدين يف س          بيله، فهم يقات {قَ ْوٌم ال يَ ْفَقُهوَن  }الكفار 

العلو يف األرض والفس              اد فيها،.وأنتم تفقهون املقص              ود من القتال، أنه إلعَلء كلمة اَّللي وإظهار دينه، 
،.وهذه كلها دواع للش     جاعة والص     رب واإلقدام على  ، وحص     ول الفوز األكرب عند اَّللي والذب عن كتاب اَّللي

 (410) القتال.اه 
َف اَّللىُ َعْنُكْم َوَعِلمَ } ا فَِإْن َيُكْن ِمْنُكْم ِمَئٌة َصاِبرٌَة يَ ْغِلُبوا اْْلََن َخفى ِمائَ تَ نْيِ َوِإْن َيُكْن ِمْنُكْم  َأنى ِفيُكْم َضْعفا

ُ َمَع الصىاِبرِيَن )  {(77أَْلٌف يَ ْغِلُبوا أَْلَفنْيِ بِِإْذِن اَّللِى َواَّللى
 (411)إعراب مفردات اْلية 

( لفظ اجلَللة  ف( وهو فعل ماض )اَّللي )اْلن( ظرف زمان مبيني على الفتح يف حملي نصب متعليق ب )خفي
ف(، )الواو( عاطفة )علم( مثل  فاعل مرفوع )عن( حرف جري و)كم( ضمري يف حملي جري متعليق ب )خفي

                                         
 ( 3/67الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسري القرآن العظيم البن كثري -(408)
 ( 3/65الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع) -تفسري القرآن العظيم البن كثري -(409)
 (1/527رسالة) الناشر:مؤسسة ال -ناصر السعدي تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كَلم املنان لعبد الرمحن بن -(410)
شق) دم–نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان -انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-(411)

15/271) 



( مثل السابق  ف، والفاعل هو )أني م  )فيكم( مثل عنكم متعليق مبحذوف خرب أني « (412)»خفي مقدي
ر منصوب.  )ضعفا( اسم أني مؤخي

ل )أني فيكم ضعفا( يف حملي نصب سدي مسدي مفعويل علم.  واملصدر املؤوي
، )بإذن( جاري وجمرور متعليق «(414)»يغلبوا ألفني( مثل نظريتيهما ... )الفاء( استئنافيية وإن يكن منكم

( لفظ اجلَللة مضاف إليه جمرور )الواو( است ( لفظ اجلَللة مبتب )يغلبوا(، )اَّللي دأ مرفوع )مع( ئنافيية )اَّللي
 ظرف منصوب متعليق خبرب املبتدأ )الصابرين( مضاف إليه جمرور وعَلمة اجلري الياء.

 روائع البيان والتفسري
 -رمحه هللا–سبب نزول هذه اْلية ما ذكره احملدث العَلمة أبو عبد الرمحن مقبل بن هادى الوادعىجاء يف 

 ما خمتصره:  –يف كتابه منقوال من لباب النقول يف أسباب النزول 
 {ائَ تَ نْيِ مِ ِإْن َيُكْن ِمْنُكْم ِعْشُروَن َصاِبُروَن يَ ْغِلُبوا }( عن ابن عباس: ملا نزلت  562ص 6البخاري) ج/

ُ اْْلَن َخفى }شق ذلك على املسلمني حني فرض أال يفر واحد من عشرة فجاء التخفيف فقال  َف اَّللى
ا فَِإْن َيُكْن ِمْنُكْم ِمائٌَة َصاِبرٌَة يَ ْغِلُبوا ِمائَ تَ نْيِ   (413).اه {َعْنُكْم َوَعِلَم َأنى ِفيُكْم َضْعفا

َف اَّللىُ َعْنُكْم َوَعلِ } ا فَِإْن َيُكْن ِمْنُكْم ِمَئٌة َصاِبرٌَة يَ ْغِلُبوا مِ اْْلََن َخفى ائَ تَ نْيِ َوِإْن َيُكْن ِمْنُكْم َم َأنى ِفيُكْم َضْعفا
ُ َمَع الصىاِبرِيَن )  {(77أَْلٌف يَ ْغِلُبوا أَْلَفنْيِ بِِإْذِن اَّللِى َواَّللى

  ما نصه: تفسريه لآلية السابقةيف تفسريها إمجاالا بعد ما ذكره أنفاا يف  -رمحه هللا-قال السعدي-
َف اَّللىُ َعْنُكْم َوَعِلَم َأنى ِفيُكْم ضَ  }مث إن هذا احلكم خففه اَّللي على العباد فقال:  ا اْلَن َخفى فلذلك  {ْعفا

ْنُكْم أَْلٌف يَ ْغِلُبوا ُكْن مِ فَِإْن َيُكْن ِمْنُكْم ِمائَةٌ َصاِبرَةٌ يَ ْغِلُبوا ِمائَ تَ نْيِ َوِإْن يَ  }اقتضت رمحته وحكمته التخفيف،. 
ُ َمَع الصىاِبرِيَن   بعونه وتأييده. {أَْلَفنْيِ بِِإْذِن اَّللِى َواَّللى

وهذه اْليات صورهتا صورة اإلخبار عن املؤمنني، بأهنم إذا بلغوا هذا املقدار املعني يغلبون ذلك املقدار 
 فيهم من الشجاعة اإلميانية. املعني يف مقابلته من الكفار، وأن اَّللي مينت عليهم مبا جعل

                                         
 (.77يف اْلية السابقة ) - (412)
 (.77يف اْلية السابقة ) - (414)
اب يف الصحيح املسند من أسب -رمحه هللا–الوادعىقال احملدث العَلمة أيب عبد الرمحن مقبل بن هادى  - (413)

بلفظ فأنزل هللا }ِإْن  557ص 5احلديث أخرجه ابن راهوية كما يف املطالب العالية ج ( بتصرف: 155النزول )ص/ 
، وأبو 35ص 15، وابن جرير ج757ص 1، وابن إسحاق كما يف سرية ابن هشام ج575َيُكْن{ اْلية، وابن اجلارود ص

 .536ص 2داود ج
رواه الطرباّن يف األوسط والكبري باختصار ورجال األوسط رجال الصحيح غري ابن  26ص 5وقال اهليثمي يف اجملمع ج

 إسحاق وقد صرح بالسماع. 



 أن الواحد ال جيوز له أن يفر من -يف أول األمر  -ولكن معناها وحقيقتها األمر وأن اَّللي أمر املؤمنني 
 العشرة، والعشرة من املائة، واملائة من األلف.

يهم جاز لمث إن اَّللي خفف ذلك، فصار ال جيوز فرار املسلمني من مثليهم من الكفار، فإن زادوا على مث
 هلم الفرار، ولكن يرد على هذا أمران:.

أحدمها: أهنا بصورة اخلرب، واألصل يف اخلرب أن يكون على بابه، وأن املقصود بذلك االمتنان واإلخبار 
 بالواقع.

 والثاّن: تقييد ذلك العدد أن يكونوا صابرين بأن يكونوا متدربني على الصرب.
ين، فإنه جيوز هلم الفرار، ولو أقل من مثليهم إذا غلب على ظنهم ومفهوم هذا أهنم إذا مل يكونوا صابر 

 الضرر كما تقتضيه احلكمة اإلهلية.
ُ َعْنُكْم  }وجياب عن األول بأن قوله:  َف اَّللى تم، إىل آخرها، دليل على أن هذا أمر الزم وأمر حم {اْلَن َخفى

 وإن كان يف صيغة اخلرب.مث إن اَّللي خففه إىل ذلك العدد،. فهذا ظاهر يف أنه أمر، 
ي تقوية قلوب املؤمنني، وه وقد يقال: إن يف إتيانه بلفظ اخلرب، نكتة بديعة ال توجد فيه إذا كان بلفظ األمر،

 والبشارة بأهنم سيغلبون الكافرين.
وجياب عن الثاّن: أن املقص    ود بتقييد ذلك بالص    ابرين، أنه حث على الص    رب، وأنه ينبغي منكم أن تفعلوا 

سباب املوجبة لذلك فإذا فعلوها صارت األسباب اإلميانية واألسباب املادية مبشرة حبصول ما أخرب اَّللي األ
 (415)اه  . به من النصر هلذا العدد القليل

نْ َيا َواَّللىُ } رِيُد اْْلَِخرََة َواَّللىُ َعزِيٌز يُ َما َكاَن لَِنِبيٍّ َأْن َيُكوَن َلُه َأْسَرى َحىتى يُ ْثِخَن يف اأْلَْرِض تُرِيُدوَن َعَرَض الدُّ
 {(75َحِكيٌم )

 (416)إعراب مفردات اْلية 
)لنبي( جاري وجمرور متعليق مبحذوف خرب كان )أن( حرف  -ناسخ -)ما( نافية )كان( فعل ماض ناقص

أو تامي. منصوب )الَلم( حرف جري و)اهلاء( ضمري يف حملي جري  -مصدريي ونصب )يكون( مضارع ناقص
ة امل -أو فاعله -، )أسرى( اسم يكون-أو ب )يكون( -متعليق خبرب يكون رة مرفوع وعَلمة الرفع الضمي قدي

 على األلف.
ل )أن يكون  ( يف حملي رفع اسم كان.... واملصدر املؤوي

                                         
/ 1رسالة) الناشر: مؤسسة ال -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كَلم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -(415)

527) 
شق) دم–نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان -راب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايفانظر اجلدول يف إع-(416)

15/272) 



، والفاعل ضمري مسترت تقديره هو  ( حرف غاية وجري )يثخن( مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حىتي )حىتي
جاري وجمرور متعليق ب )يثخن(، )تريدون( مضارع مرفوع، والفاعل الواو )عرض( مفعول به )يف األرض( 

( لفظ  رة على األلف )الواو( عاطفة )اَّللي منصوب، )الدنيا( مضاف إليه جمرور وعَلمة اجلري الكسرة املقدي
 اجلَللة مبتدأ مرفوع )يريد( مضارع مرفوع، والفاعل هو )اْلخرة( مفعول به منصوب.

( متعليق مبحذوف خرب يكون الناقضوامل ل )أن يثخن( يف حملي جري ب )حىتي و ب )يكون( أ -صدر املؤوي
 التامي.

( مثل األول )عزيز( خرب مرفوع )حكيم( خرب ثان مرفوع.  )الواو( استئنافيية )اَّللي
 روائع البيان والتفسري

 -رمحه هللا–سبب نزول هذه اْلية ما ذكره احملدث العَلمة أبو عبد الرمحن مقبل بن هادى الوادعىجاء يف 
 ما خمتصره:  –يف كتابه منقوال من لباب النقول يف أسباب النزول 

قال: اس   تش   ار رس   ول هللا ص   لى هللا عليه وعلى  -رض   ي هللا عنه-( عن ابن عمر  526/ ص2احلاكم )ج
أبا بكر فقال: قومك وعشريتك فخل سبيلهم، فاستشار عمر فقال: اقتلهم، قال: آله وسلم يف األسارى 

َرى َحىتى َما َكاَن لَِنِبيٍّ أَْن َيُكوَن لَ }¸ ففداهم رس       ول هللا ص       لى هللا عليه وعلى آله وس       لم فأنزل هللا  ُه َأس       ْ
ِمىا َغِنْمُتْم َحَلالا طَييِ }إىل قوله  {يُ ْثِخَن يف اأْلَْرضِ  يه وعلى آله  قال: فلقي النب {بااَفُكُلوا  ص              لى هللا عل

 (417)وسلم عمر قال: "كاد أن يصيبنا بَلء يف خَلفك".
نْ َيا َواَّللىُ يُرِيُد اْْلَ } ِخرََة َواَّللىُ َعزِيٌز َما َكاَن لَِنِبيٍّ َأْن َيُكوَن َلُه َأْسَرى َحىتى يُ ْثِخَن يف اأْلَْرِض تُرِيُدوَن َعَرَض الدُّ

 {َحِكيٌم 
در عليه يف تفسريه: يقول تعاىل ذكره: ما كان لنب أن حيتبس كافراا ق-رمحه هللا -قال أبو جعفر الطربي-

.  وصار يف يده من عبدة األوثان للفداء أو للمني
و"األسر" يف كَلم العرب: احلبس، يقال منه: "مأسوٌر"، يراد به: حمبوس. ومسموع منهم: "أبَاله هللا 

 أْسراا". 

                                         
اب يف الصحيح املسند من أسب -رمحه هللا–قال احملدث العَلمة أيب عبد الرمحن مقبل بن هادى الوادعى - (417)

هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه وقال الذهب قلت على شرط مسلم وقد أخرج  ( ما نصه: 153النزول )ص/ 
 15. والطربي ج16ص 3. وابن أيب حاُت ج51ص 1. واإلمام أمحد ج5ص 5. وأبو داود ج65ص 12مسلم ج

 حنوه. {من حديث عمر بن اخلطاب املتقدم يف سورة آل عمران، وعند قوله تعاىل: }ِإْذ َتْسَتِغيثُوَن َربىُكمْ  33ص



هللا جل ثناؤه ذلك لنبيه حممد ص  لى هللا عليه وس  لم، يعريِفه أن قتل املش  ركني الذين أس  رهم ص  لى وإَّنا قال 
 (418)هللا عليه وسلم يوم بدر مث فادى هبم، كان أوىل بالصواب من أخذ الفدية منهم وإطَلقهم.اه 

إذ  {بدر  }يوم  هذه معاتبة من اَّللي لرسوله وللمؤمنني يف بياهنا ما نصه:–رمحه هللا  -وأضاف السعدي-
أسروا املشركني وأبقوهم ألجل الفداء،. وكان رأي: أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب يف هذه احلال، قتلهم 

 واستئصاهلم.
: ما ينبغي وال يليق به إذا قاتل أي {َما َكاَن لَِنِبيٍّ َأْن َيُكوَن َلهُ َأْسَرَى َحىتى يُ ْثِخَن يف األْرِض  }فقال تعاىل: 

، الكفار  الذين يريدون أن يطفئوا نور اَّللي ويسعوا إلمخاد دينه، وأن ال يبقى على وجه األرض من يعبد اَّللي
أن يتسرع إىل أسرهم وإبقائهم ألجل الفداء الذي حيصل منهم، وهو عرض قليل بالنسبة إىل املصلحة 

 .املقتضية إلبادهتم وإبطال شرهم،.فما دام هلم شر وصولة، فاألوفق أن ال يؤسروا
 فإذا أثخنوا، وبطل شرهم، واضمحل أمرهم، فحينئذ ال بأس بأخذ األسرى منهم وإبقائهم.

نْ َيا  }بأخذكم الفداء وإبقائهم  {تُرِيُدوَن  }يقول تعاىل:   إىل دينكم. أي: ال ملصلحة تعود {َعَرَض الدُّ
ُ يُرِيُد اْلِخَرَة  } ل إىل بإعزاز دينه، ونصر أوليائه، وجعل كلمتهم عالية فوق غريهم، فيأمركم مبا يوص {َواَّللى

 ذلك.
ُ َعزِيٌز َحِكيٌم  } أي: كامل العزة، ولو شاء أن ينتصر من الكفار من دون قتال لفعل، لكنه حكيم،  {َواَّللى

 (419)يبتلي بعضكم ببعض.اه  
ُكْم ِفيَما َأَخْذُُتْ َعَذاٌب َعِظيٌم )َلْواَل ِكَتاٌب ِمَن اَّللِى َسَبَق }  {(76َلَمسى

 (420)إعراب مفردات اْلية 
، )كتاب( مبتدأ مرفوع على حذف مضاف أي حكم كتاب، «(421)»)لوال( حرف شرط غري جازم 

( جاري وجمرور نعت لكتاب  ، )سبق( فعل ماض، «(422)»واخلرب حمذوف وجوبا تقديره موجود )من اَّللي
( مثل سبق و)كم( ضمري مفعول به )يف( حرف جري )ما( اسم  والفاعل هو )الَلم( رابطة جلواب لوال )مسي

                                         
سالة الناشر : مؤسسة الر  -جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكر -(418)
(17267 /13/76) 
 1/527رسالة) الناشر:مؤسسة ال -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كَلم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -(419)
) 
شق) دم–نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان -حملمود بن عبد الرحيم صايفانظر اجلدول يف إعراب القرآن -(420)

15/273) 
 حرف امتناع لوجود. - (421)
 أو متعليق ب )سبق( . - (422)



كم(، والعائد حمذوف أي أخذمتوه )أخذُت( فعل ماض مبيني على  موصول مبيني يف حملي متعليق ب )مسي
 ... السكون

كم )عظيم( نعت لعذاب مرفوع مثله.  و)ُت( ضمري فاعل )عذاب( فاعل مسي
 ريروائع البيان والتفس

 -رمحه هللا–سبب نزول هذه اْلية ما ذكره احملدث العَلمة أبو عبد الرمحن مقبل بن هادى الوادعىجاء يف 
 ما خمتصره:  –يف كتابه منقوال من لباب النقول يف أسباب النزول 

( عن أيب هريرة قال: ملا كان يوم بدر تعجل الناس إىل الغنائم فأص       ابوها فقال 16/ص 2) الطيالس       ي ج
رس       ول هللا ص       لى هللا عليه وعلى آله وس       لم: "إن الغنيمة ال حتل ألحد س       ود الرءوس غريكم" وكان النب 

هللا هذه اْلية:  تها فأنزلصلى هللا عليه وعلى آله وسلم وأصحابه إذا غنموا غنيمة مجعوها ونزلت نار فأكل
 (424)إىل آخر اْليتني.اه  {َلْوال ِكَتاٌب ِمَن اَّللِى َسَبقَ }

ُكْم ِفيَما َأَخْذُُتْ َعَذاٌب َعِظيٌم }   {َلْواَل ِكَتاٌب ِمَن اَّللِى َسَبَق َلَمسى
قال ابن عباس:   {لوال كتاب من هللا سبق}قوله تعاىل:  يف تفسريها ما خمتصره:-رمحه هللا-قال البغوي -

كانت الغنائم حراما على األنبياء واألمم فكانوا إذا أصابوا شيئا من الغنائم جعلوه للقربان، فكانت تنزل 
نار من السماء فتأكله، فلما كان يوم بدر أسرع املؤمنون يف الغنائم وأخذوا الفداء، فأنزل هللا عز وجل: 

  سبق يف اللوح احملفوظ بأنه حيل لكم الغنائم."لوال كتاب من هللا سبق" يعين لوال قضاء من هللا
وقال احلسن وجماهد وسعيد بن جبري: لوال كتاب من هللا سبق أنه ال يعذب أحدا ِمن شهد بدرا مع النب 

 . صلى هللا عليه وسلم

                                         
اب يف الصحيح املسند من أسب -رمحه هللا–قال احملدث العَلمة أيب عبد الرمحن مقبل بن هادى الوادعى - (424)

 576وابن اجلارود ص 115ص 3( ما نصه: احلديث أخرجه الرتمذي وقال حديث حسن صحيح ج 153النزول )ص/ 
 3، وابن أيب حاُت ج37ص 15جرير ج من املوارد، وابن 352وقال املعلق عليه ورواه أمحد، والنسائي، وابن حبان ص

 .262ص 3، والطحاوي يف مشكل اْلثار ج265ص 7، والبيهقي ج25ص
عن  175ص 3، وابن راهويه كما يف املطالب ج555ص 2وأخرج احلاكم وقال على شرط الشيخني وأقره الذهب ج

حاب رسول هللا سعد: مهَل عن أص خيثمة قال: كان سعد بن أيب وقاص رضي هللا عنه يف نفر فذكروا عليا فشتموه فقال
صلى هللا عليه وعلى آله وسلم فإنا أصبنا ذنبا مع رسول هللا   صلى هللا عليه وعلى آله وسلم فأنزل هللا عز وجل: }َلْوال  

ُكْم ِفيَما َأَخْذُُتْ َعَذاٌب َعِظيٌم{ فأرجو أن تكون رمحة من عند هللا سبقت ل  ا.نِكَتاٌب ِمَن اَّللِى َسَبَق َلَمسى
ُذوا ِمْن َمَقاِم  25ص 3وأخرجه ابن أيب حاُت ج وقد تقدم من حديث عبد هللا بن عمر رضي هللا عنه يف سبب نزول }َواختِى

 ِإبْ رَاِهيَم ُمَصلًّى{ أن عمر وافق القرآن يف شأن أسارى بدر.



 وقال ابن جريج: لوال كتاب من هللا س  بق أنه ال يض  ل قوما بعد إذ هداهم حىت يبني هلم ما يتقون، وأنه ال
شياء جبهالة سكم} يأخذ قوما فعلوا أ صابكم،  {مل مروا به، من الفداء قبل أن تؤ  {فيما أخذُت}لنا لكم وأ

 (423) .اه {عذاب عظيم}
ة واليت ذكر قوال الس  لف يف تفس  رياهتم هلذه اْليأيف ذكر  -رمحه هللا-قلت: وقد افاض أبو جعفر الطربي-

صواب، ما قد بين: ما نصه أنفاا مث قال -رمحه هللا-بعضها األمام البغوي  اه قبُل. وأوىل األقوال يف ذلك بال
خرب عامٌّ غري حمص  ور على معىن دون معىن، وكل هذه املعاّن ، {لوال كتاب من هللا س  بق}وذلك أن قوله: 

اليت ذكرهتا عمن ذكرت، ِما قد س  بق يف كتاب هللا أنه ال يؤاخذ بش  يء منها هذه األمة، وذلك: ما عملوا 
ه مل جب لك كذل ك، من ع تب هلم. وإذ كان ذ ِما ك لك  بدر، وكل ذ هل  مة، واملغفرة أل لة، وإحَلل الغني ا

حة  لة توجب ص               لك، بغري دال كل ذ لك معىن دون معىن، وقد عم هللا اخلرب ب فَل وجه ألن خيصي من ذ
 (425)القول خبصوصه.اه 

  

                                         
 (  555/ 5الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع )  -انظر معامل التنزيل للبغوي -(423)
سالة الناشر : مؤسسة الر  -جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكر -(425)
(17516  /13/51 ) 



{ َ  {(76ِإنى اَّللَى َغُفوٌر َرِحيٌم )َفُكُلوا ِمىا َغِنْمُتْم َحََلالا طَيِيباا َوات ىُقوا اَّللى
 (426)إعراب مفردات اْلية 

 ( 76َفُكُلوا ِمىا َغِنْمُتْم َحََلالا طَيِيباا َوات ىُقوا اَّللَى ِإنى اَّللَى َغُفوٌر َرِحيٌم )
والواو فاعل )من( حرف جري )ما( مثل السابق ... )الفاء( عاطفة )كلوا( فعل أمر مبيني على حذف النون 

من « (429)»، )حَلال( حال منصوبة«(428)»متعليق ب)كلوا(، )غنمتم( مثل أخذُت « (427)»
ر )طييبا( حال ثانية منصوبة أو نعت ل )حَلال( منصوب  ، )الواو( عاطفة )اتيقوا( «(440)»العائد املقدي

( حرف مشبيه بالفعل ( لفظ اجلَللة مفعول به منصوب )إني ة اسم ( لفظ اجلَلل)اَّللي  -ناسخ -مثل كلوا )اَّللي
 إني منصوب )غفور( خرب مرفوع )رحيم( خرب ثان مرفوع.

 روائع البيان والتفسري
َ ِإنى اَّللَى َغُفوٌر َرِحيٌم }  {َفُكُلوا ِمىا َغِنْمُتْم َحََلالا طَيِيباا َوات ىُقوا اَّللى
وهذا من لطفه  {بااطَييِ َفُكُلوا ِمىا َغِنْمُتْم َحَلال }يف تفسريه لآلية ما نصه: -رمحه هللا -قال السعدي-

 تعاىل هبذه األمة، أن أحل هلا الغنائم ومل حيلها ألمة قبلها.
يغفر ملن تاب إليه  {ِإنى اَّللَى َغُفورٌ }يف مجيع أموركم والزموها، شكرا لنعم هللا عليكم،.  {َوات ىُقوا اَّللىَ }

 مجيع الذنوب،. ويغفر ملن مل يشرك به شيئا مجيع املعاصي.
 (441)بكم، حيث أباح لكم الغنائم وجعلها حَلال طيبا.اه   {َرِحيمٌ }

  

                                         
–نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان -انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-(426)

 (15/277دمشق)
 (.76يف اْلية السابقة ) - (427)
 (.76يف اْلية السابقة ) - (428)
 جيوز أن يكون مفعوال مطلقا نائبا عن املصدر ألنه صفته أي أكَل حَلال. - (429)
 ( من سورة البقرة ففيها مزيد من أوجه اإلعراب.176انظر اْلية ) - (440)
 (1/527ة) سالالناشر :مؤسسة الر -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كَلم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -(441)



راا يُ ْؤِتُكْم  } راا ِمىا ُأِخَذ ِمْنُكْم خَ يَا أَي َُّها النىِبُّ ُقْل ِلَمْن يف أَْيِديُكْم ِمَن اأْلَْسَرى ِإْن يَ ْعَلِم اَّللىُ يف قُ ُلوِبُكْم َخي ْ ي ْ
ُ َغُفوٌر َرِحيٌم )  {(55َويَ ْغِفْر َلُكْم َواَّللى

 (442)إعراب مفردات اْلية 
، )قل( فعل أمر، والفاعل أنت )الَلم( حرف جري )من( اسم موصول «(444)»ا )يأييها النبي( مري إعراهب

مبيني يف حملي جري متعليق ب )قل(، )يف أيدي( جاري وجمرور متعليق مبحذوف صلة من، وعَلمة اجلري الكسرة 
رة على الياء و)كم( ضمري مضاف إليه )من األسرى( جاري وجمرور متعليق مبحذوف حال من املوصول  املقدي

رة على األلف )إن( حرف شرط جازم )يعلم( مضارع جمزوم فعل « (443)» وعَلمة اجلري الكسرة املقدي
( لفظ اجلَللة فاعل مرفوع )يف قلوب( جاري وجمرور متعليق  الشرط، وحريك بالكسر اللتقاء الساكنني )اَّللي

زوم جواب ع جممبحذوف مفعول به ثان و)كم( ضمري مضاف إليه )خريا( مفعول به منصوب )يؤت( مضار 
الشرط وعَلمة اجلزم حذف حرف العلية و)كم( ضمري مفعول به، والفاعل هو )خريا( مفعول به ثان 

متعليق باسم التفضيل )خريا(، )أخذ( فعل ماض مبيني للمجهول « (445)»منصوب )ِميا( مري إعرابه 
أخذ(، لي جري متعليق ب )الفاعل ضمري مسترت تقديره هو وهو العائد )منكم( حرف جري وضمري يف حم

)الواو( عاطفة )يغفر( مثل يؤت ومعطوف عليه )لكم( مثل منكم متعليق ب )الواو( عاطفة )اَّللي غفور 
 «.(446)»رحيم( مري إعراب نظريها 

 روائع البيان والتفسري
راا يُ ْؤِتُكْم  } راا ِمىا ُأِخَذ ِمْنُكْم خَ يَا أَي َُّها النىِبُّ ُقْل ِلَمْن يف أَْيِديُكْم ِمَن اأْلَْسَرى ِإْن يَ ْعَلِم اَّللىُ يف قُ ُلوِبُكْم َخي ْ ي ْ

ُ َغُفوٌر َرِحيٌم   {َويَ ْغِفْر َلُكْم َواَّللى
م العباس يف أسارى يوم بدر، وكان يف مجلتهوهذه نزلت  يف بياهنا ما خمتصره:-رمحه هللا-قال السعدي-

عم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فلما طلب منه الفداء، ادىعى أنه مسلم قبل ذلك، فلم يسقطوا عنه 
 الفداء، فأنزل هللا تعاىل جربا خلاطره ومن كان على مثل حاله.

را يَا أَي َُّها النىِبُّ ُقْل ِلَمْن يف أَْيِديُكْم ِمَن األسْ } ُ يف قُ ُلوِبُكْم َخي ْ راا ِمىا ُأِخَذ ِمْنُكمْ َرى ِإْن يَ ْعَلِم اَّللى  {ا يُ ْؤِتُكْم َخي ْ
 أي: من املال، بأن ييسر لكم من فضله، خريا وأكثر ِما أخذ منكم.

                                         
شق) دم–نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان -انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-(442)

15/277) 
 ( من هذه السورة.73يف اْلية ) - (444)
رة. - (443)  أو من الضمري املستكني يف الصلة املقدي
 (.76يف اْلية السابقة ) - (445)
 .( من هذه السورة75يف اْلية ) - (446)



من -بعد ذلك - وعده للعباس وغريه، فحص          ل له ذنوبكم، ويدخلكم اجلنة وقد أجنز هللا {َويَ ْغِفْر َلُكمْ }
ش         يء كثري، حىت إنه مرة ملا قدم على النب ص         لى هللا عليه وس         لم مال كثري، أتاه العباس فأمره أن املال 

 (448).اه  (447)يأخذ منه بثوبه ما يطيق محله، فأخذ منه ما كاد أن يعجز عن محله
ُهْم َواَّللىُ } َ ِمْن قَ ْبُل فََأْمَكَن ِمن ْ  {(51ِكيٌم )َعِليٌم حَ  َوِإْن يُرِيُدوا ِخَيانَ َتَك فَ َقْد َخانُوا اَّللى

 (449)إعراب مفردات اْلية 
، )خيانة( مفعول به منصوب و)الكاف( ضمري مضاف «(430)»)الواو( عاطفة )إن يريدوا( مري إعراهبا 

( لفظ اجلَللة مفعول  إليه )الفاء( رابطة جلواب الشرط )قد( حرف حتقيق )خانوا( فعل ماض وفاعله )اَّللي
اسم مبيني على الضمي يف حملي جري متعليق ب )خانوا(، )الفاء( عاطفة به منصوب )من( حرف جري )قبل( 

متعليق ب )أمكن(، )واَّللي عليم حكيم( « (431)»)أمكن( فعل ماض والفاعل هو )منهم( مثل منكم 
 «.(432)»مري إعراب نظريها 

  

                                         
ن، فقال: " أيت النب صلى هللا عليه وسلم مبال من البحريومتنه-رضي هللا عنه -يشري املصنف حلديث أنس - (447)

، فكان أكثر مال أيت به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، إذ جاءه العباس، فقال: يا رسول هللا، «انثروه يف املسجد»
عضهم فحثا يف ثوبه، مث ذهب يقله فلم يستطع، فقال: اؤمر ب، «خذ»أعطين إّن فاديت نفسي وفاديت عقيَل، قال: 

هم يرفعه ، فنثر منه، مث ذهب يقله فلم يرفعه، فقال: فمر بعض«ال»قال: فارفعه أنت علي، قال: « ال»يرفعه إيل، قال: 
يتبعه بصره  ل، فنثر منه، مث احتمله على كاهله، مث انطلق فما زا«ال»، قال: فارفعه أنت علي، قال: «ال»علي، قال: 

حىت خفي علينا، عجبا من حرصه، فما قام رسول هللا صلى هللا  عليه وسلم ومث منها درهم" واحلديث أخرجه البخاري 
 اب ما أقطع النب صلى هللا عليه وسلم من البحرين -( 5177) برقم / وغريه واللفظ له

 1/525سالة) الناشر: مؤسسة الر -ناصر السعدي تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كَلم املنان لعبد الرمحن بن -(448)
) 
شق) دم–نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان -انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-(449)
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 (.72يف اْلية ) - (430)
 ( من هذه السورة.77يف اْلية ) - (431)
 ( من هذه السورة.75يف اْلية ) - (432)



 روائع البيان والتفسري
ُ َعِليٌم َحِكيٌم } ُهْم َواَّللى َ ِمْن قَ ْبُل فََأْمَكَن ِمن ْ  {َوِإْن يُرِيُدوا ِخَيانَ َتَك فَ َقْد َخانُوا اَّللى
 يقول تعاىل ذكره لنبيه: وإن يرد هؤالء األس               ارى الذين يف قال أبو جعفر الطربي يف بياهنا ما نص               ه:-

فقد }رهم لك بالقول خَلَف ما يف نفوس       هم أي الغدر بك واملكَر واخلداع، بإظها، {خيانتك}أيديكم 
وهللا }يقول: فق  د خ  الفوا أمر هللا من قب  ل وقع  ة ب  در، وأمكن منهم بب  در املؤمنني ، {خ  انوا هللا من قب  ل

لق  ه يف ت  دبريهم وت  دبري أمور خ، {حكيم}، مب  ا يقولون ب  ألس              نتهم ويض              مرون  ه يف نفوس              هم {عليم
 (434)اه سواهم.

وا أُولَِئَك بَ ْعُضُهْم أَْولَِياُء َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا بَِأْمَواهلِِْم َوأَنْ ُفِسِهْم يف َسِبيِل اَّللِى َوالىِذيَن َآَوْوا َوَنَصرُ ِإنى الىِذيَن َآَمُنوا }
يِن ت َ بَ ْعضٍّ َوالىِذيَن َآَمُنوا وملَْ يُ َهاِجُروا َما َلُكْم ِمْن َواَليَِتِهْم ِمْن َشْيءٍّ َحىتى يُ َهاِجُروا َوِإِن اسْ  ْنَصُروُكْم يف الدِي

ُ مبَا تَ ْعَمُلوَن َبِصرٌي ) نَ ُهْم ِميثَاٌق َواَّللى َنُكْم َوبَ ي ْ  {(52فَ َعَلْيُكُم النىْصُر ِإالى َعَلى قَ ْومٍّ بَ ي ْ
 (433)إعراب مفردات اْلية 

( حرف مشبيه بالفعل )الذين( اسم موصول يف حملي نصب اسم إني )آمنوا( فعل ماض مبيني على  لضمي ا)إني
والواو فاعل )الواو( عاطفة يف املواضع اخلمسة )هاجروا، جاهدوا، آووا، نصروا( مثل آمنوا )بأموال( جاري 
وجمرور متعليق ب )جاهدوا(، و)هم( ضمري مضاف إليه )أنفسهم( مثل أمواهلم ومعطوف عليه )يف سبيل( 

( لفظ اجلَللة مضاف إليه جم رور )الذين( معطوف على األول جاري وجمرور متعليق ب )جاهدوا(، )اَّللي
)أولئك( اسم إشارة مبيني يف حملي رفع مبتدأ. و)الكاف( حرف خطاب )بعض( مبتدأ ثان مرفوع و)هم( 
ضمري مضاف إليه )أولياء( خرب املبتدأ بعض مرفوع )بعض( مضاف إليه جمرور )الواو( عاطفة )الذين( اسم 

ع الواو( عاطفة )مل( حرف نفي وجزم وقلب )يهاجروا( مضار موصول يف حملي رفع مبتدأ )آمنوا( مثل األوىل )
م... جمزوم وعَلمة اجلزم حذف النون  «والواو فاعل )ما( حرف نفي )لكم( مثل املتقدي

م )من والية( جاري وجمرور متعليق مبحذوف حال من شيء و)هم( ضمري مضاف  متعليق مبحذوف خرب مقدي
( حرف غاية وجري )يهاجروا(  إليه )من( حرف جري زائد )شيء( جمرور لفظا ر )حىتي مرفوع حمَلي مبتدأ مؤخي

والواو فاعل )الواو( عاطفة )إن( .. مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حىتي وعَلمة النصب حذف النون
 ... حرف شرط جازم )استنصروا( فعل ماض مبيني على الضمي يف حملي جزم فعل الشرط

                                         
سالة الناشر : مؤسسة الر  -تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكر جامع البيان يف -(434)
(17525   /13/57) 
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الدين( جاري وجمرور متعليق بفعل )استنصروكم( )الفاء( رابطة والواو فاعل و)كم( ضمري مفعول به )يف 
ر  م )النصر( مبتدأ مؤخي ، واجلار واجملرور خرب مقدي جلواب الشرط )على( حرف جري و)كم( ضمري يف حملي جري
( أداة استثناء )على قوم( جاري وجمرور متعليق مبحذوف هو املنصوب على االستثناء أي إالي النصر  مرفوع )إالي

م و)كم( ضمري مضاف إليه )الواو( عاطفة )بينهم( عل ى قوم )بني( ظرف مكان منصوب متعليق خبرب مقدي
( لفظ اجلَللة مبتدأ مرفوع  ر مرفوع )الواو( استئنافيية )اَّللي مثل األول ومعطوف عليه )ميثاق( مبتدأ مؤخي

فاعل )بصري( خرب  والواو... )تعملون( مضارع مرفوع« (435)»)الباء( حرف جري و)ما( حرف مصدريي 
 املبتدأ اَّللي مرفوع.

ل )أن يهاجروا( يف حملي  ل )ما تعملون( يف حملي جري بالباء متعليق ب )بصري(. واملصدر املؤوي واملصدر املؤوي
( متعليق مبحذوف خرب شيء.  جري ب )حىتي

 روائع البيان والتفسري
َوَنَصُروا أُولَِئَك بَ ْعُضُهْم أَْولَِياُء  هلِِْم َوأَنْ ُفِسِهْم يف َسِبيِل اَّللِى َوالىِذيَن َآَوْواِإنى الىِذيَن َآَمُنوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا بَِأْمَوا}

 {بَ ْعضٍّ َوالىِذيَن َآَمُنوا ومََلْ يُ َهاِجُروا َما َلُكْم ِمْن َواَليَِتِهْم ِمْن َشْيءٍّ َحىتى يُ َهاِجُروا
أي: هجروا  {إن الذين آمنوا وهاجروا}قوله تعاىل: : خمتص            رهيف تفس            ريها ما  -رمحه هللا-قال البغوي-

سول هللا صلى ر  {وجاهدوا بأمواهلم وأنفسهم يف سبيل هللا والذين آووا}قومهم وديارهم، يعين املهاجرين. 
أي: ونص     روهم على أعدائهم وهم  {ونص     روا}هللا عليه وس     لم واملهاجرين معه، أي: أس     كنوهم منازهلم، 

دون أقربائهم من الكفار. قيل: يف العون  {أولئك بعض            هم أولياء بعض} عنهم، األنص            ار رض            ي هللا
والنص           رة. وقال ابن عباس: يف املرياث وكانوا يتوارثون باهلجرة، فكان املهاجرون واألنص           ار يتوارثون دون 

عت اهلجر  كة وانقط هاجر حىت كان فتح م به امل هاجر ال يرث من قري ، ةذوي األرحام، وكان من آمن ومل ي
وأولوا األرحام بعض          هم أوىل }وتوارثوا باألرحام حيث ما كانوا، وص          ار ذلك منس          وخا بقوله عز وجل: 

 (436) . اه (7-األحزاب ) {ببعض يف كتاب هللا
كر تعاىل أصناف املؤمنني، ذ  بيانا شافياا يف تفسريها فقال ما خمتصره وبتصرف:–رمحه هللا  -وزاد ابن كثري-

وا من ديارهم وأمواهلم، وجاؤوا لنصر هللا ورسوله، وإقامة دينه، وبذلوا أمواهلم وقسمهم إىل مهاجرين، خرج
وأنفسهم يف ذلك. وإىل أنصار، وهم: املسلمون من أهل املدينة إذ ذاك، آووا إخواهنم املهاجرين يف منازهلم، 

ل منهم أحق كوواسوهم يف أمواهلم، ونصروا هللا ورسوله بالقتال معهم، فهؤالء بعضهم أوىل ببعض أي:  
باْلخر من كل أحد؛ وهلذا آخى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بني املهاجرين واألنصار، كل اثنني أَخَوان، 
ا على القرابة، حىت نسخ هللا تعاىل ذلك باملواريث، ثبت ذلك يف صحيح  فكانوا يتوارثون بذلك إرثاا مقدما

                                         
 أو اسم موصول، والعائد حمذوف، واجلملة بعده صلة. - (435)
 (  556/ 5الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع ) -ر معامل التنزيل للبغويانظ-(436)



سن، جماهد، وعكرمة، واحل هأيب طلحة، عنه وقاللَعْويف، وعلي بن ورواه اس ، عن ابن عبا(437)البخاري
 وقتادة، وغريهم.

 :-رمحه هللا -وأضاف
ُلوَن ِمَن َوالسى  }وقد أثىن هللا ورسوله على املهاجرين واألنصار يف غري ما آية يف كتابه، فقال:  ابُِقوَن األوى

ُهْم َوَرُضوا َعْنُه َوأَ اْلُمَهاِجرِيَن َواألْنَصاِر َوالىِذيَن ات ىبَ ُعوُهْم بِِإْحَسانٍّ رَ  َعدى هَلُْم َجنىاتٍّ جَتْرِي حَتْتَ َها ِضَي اَّللىُ َعن ْ
بَ ُعوُه يف َلَقْد تَاَب اَّللىُ َعَلى النىِبِي َواْلُمَهاِجرِيَن َواألْنَصاِر الىِذيَن ات ى  }[، وقال: 155اْلية ]التوبة:  {األنْ َهاُر 

أَْمَواهلِِْم لِْلُفَقرَاِء اْلُمَهاِجرِيَن الىِذيَن أُْخرُِجوا ِمْن ِديارِِهْم وَ }[، وقال تعاىل: 115 اْلية. ]التوبة: {َساَعِة اْلُعْسرَِة 
اَر َواإلميَاَن يَ ْبتَ ُغوَن َفْضَل ِمَن اَّللِى َورِْضَواناا َويَ ْنُصُروَن اَّللَى َوَرُسوَلُه أُولَِئَك ُهُم الصىاِدُقوَن َوالىِذيَن تَ بَ وى  ِمْن ُءوا الدى

ُدوَن يف ُصُدورِِهْم َحاَجةا ِمىا أُوتُوا َويُ ْؤثُِروَن َعَلى أَنْ فُ  بُّوَن َمْن َهاَجَر إِلَْيِهْم َوال جيَِ ِسِهْم َوَلْو َكاَن هِبِْم قَ ْبِلِهْم حيُِ
 [.6، 6اْلية ]احلشر:  {َخَصاَصٌة 

ُدورِِهْم َحاَجةا ِمى  }وأحس    ن ما قيل يف قوله:  على فض    ل ما  أي: ال حيس    دوهنم {ا أُوتُوا َوال جيَُِدوَن يف ص    ُ
أعطاهم هللا على هجرهتم، فإن ظاهر اْليات تقدمي املهاجرين على األنص               ار، وهذا أمر جممع عليه بني 

 (438)العلماء، ال خيتلفون يف ذلك.اه 
نَ  } يِن فَ َعَلْيُكُم النىْصُر ِإالى َعَلى قَ ْومٍّ بَ ي ْ ُ مبَا تَ ْعَمُلوَن َبِصرٌي ُكْم َوبَ ي ْ َوِإِن اْستَ ْنَصُروُكْم يف الدِي  {نَ ُهْم ِميثَاٌق َواَّللى
  يف تفسريها ما نصه:–رمحه هللا -قال السعدي-
يِن  } والقتال  {نىْصُر فَ َعَلْيُكُم ال }أي: ألجل قتال من قاتلهم ألجل دينهم  {َوِإِن اْستَ ْنَصُروُكْم يف الدِي

 معهم،وأما من قاتلوهم لغري ذلك من املقاصد فليس عليكم نصرهم.
نَ ُهْم ِميثَاٌق  }وقوله تعاىل:  َنُكْم َوبَ ي ْ ذا أراد املؤمنون أي: عهد برتك القتال، فإهنم إ {ِإال َعَلى قَ ْومٍّ بَ ي ْ

 ثاق.من املياملتميزون الذين مل يهاجروا قتاهلم، فَل تعينوهم عليهم، ألجل ما بينكم وبينهم 
رٌي  } ُ مبَا تَ ْعَمُلوَن َبص          ِ .اه  يعلم ما أنتم عليه من األحوال، فيش          رع لكم من األحكام ما يليق بكم {َواَّللى
(439) 

                                         
ُهَما ومتنه"  - (437) ُ َعن ْ ة يرث املهاجري كان املهاجرون ملا قدموا املدين:»يشري املصنف حلديث اْبِن َعبىاسٍّ َرِضَي اَّللى

ْلَنا َمَوايلَ{ ، فلما نزلت: }َوِلُكليٍّ َجعَ «بينهماألنصاري، دون ذوي رمحه لألخوة اليت آخى النب صلى هللا عليه وسلم 
[ نسخت، مث قال: }َوالىِذيَن َعاَقَدْت أمَْيَاُنُكْم{ من النصر والرفادة والنصيحة، وقد ذهب املرياث ويوصي له 55]النساء: 

ِذيَن َعاَقَدْت أمَْيَاُنُكْم َك الَواِلَداِن َواألَقْ رَبُوَن، َوالى باُب قَ ْولِِه: )َوِلُكليٍّ َجَعْلَنا َمَوايلَ ِمىا تَ رَ  -(3765أخرجه البخاري )برقم/ -"
ا( َ َكاَن َعَلى ُكلِي َشْيءٍّ َشِهيدا  َفآُتوُهْم َنِصيبَ ُهْم ِإنى اَّللى

 (3/67الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع) -تفسري القرآن العظيم البن كثري -(438)
 (1/525رسالة)الناشر :مؤسسة ال -املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعديتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كَلم  -(439)



َنٌة يف اأْلَْرِض َوَفَساٌد َكِبرٌي )}  {(55َوالىِذيَن َكَفُروا بَ ْعُضُهْم أَْولَِياُء بَ ْعضٍّ ِإالى تَ ْفَعُلوُه َتُكْن ِفت ْ
 (450)إعراب مفردات اْلية 

.. .)الواو( استئنافيية )الذين( اسم موصول مبيني يف حملي رفع مبتدأ )كفروا( فعل ماض مبيني على الضمي  
، )إن( حرف شرط جازم )ال( نافية )تفعلوا( «(451)»والواو فاعل )بعضهم أولياء بعض( مري إعراهبا 

والواو فاعل و)اهلاء( ضمري مفعول به وهو تويلي ... مضارع جمزوم فعل الشرط وعَلمة اجلزم حذف النون
ار )تكن( مضارع تامي جواب الشرط جمزوم )فتنة( فاعل تكن مرفوع )يف األرض( جاري  املسلمني وقطع الكفي
وجمرور متعليق مبحذوف نعت لفتنة )الواو( عاطفة )فساد( معطوف على فتنة مرفوع مثله )كبري( نعت 

 لفساد مرفوع.
 لتفسريروائع البيان وا

َنٌة يف اأْلَْرِض َوَفَساٌد َكِبرٌي }  {َوالىِذيَن َكَفُروا بَ ْعُضُهْم أَْولَِياُء بَ ْعضٍّ ِإالى تَ ْفَعُلوُه َتُكْن ِفت ْ
ار حيث ملا عقد الوالية بني املؤمنني، أخرب أن الكفيف تفسريها إمجاالا ما نصه: -رمحه هللا -قال السعدي-

 فَل يواليهم إال كافر مثلهم. لبعضمجعهم الكفر فبعضهم أولياء 
أي: مواالة املؤمنني ومعاداة الكافرين، بأن واليتموهم كلهم أو عاديتموهم كلهم، أو  {ِإال تَ ْفَعُلوهُ }وقوله: 

 واليتم الكافرين وعاديتم املؤمنني.
َنٌة يف األْرِض َوَفَساٌد َكِبريٌ } اختَلط احلق بالباطل،  نفإنه حيصل بذلك من الشر ما ال ينحصر م {َتُكْن ِفت ْ

واملؤمن بالكافر، وعدم كثري من العبادات الكبار، كاجلهاد واهلجرة، وغري ذلك من مقاص    د الش    رع والدين 
 (452)اليت تفوت إذا مل يتخذ املؤمنون وحدهم أولياء بعضهم لبعض.اه  

 

ا هَلُْم َمْغِفرَةٌ َورِْزٌق  َوالىِذيَن َآَوْوا َوَنَصُروا أُولَِئَك ُهُم الْ َوالىِذيَن َآَمُنوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا يف َسِبيِل اَّللِى } ُمْؤِمُنوَن َحقًّ
 {(53َكرمٌِي )

 (454)إعراب مفردات اْلية 

                                         
شق) دم–نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان -انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-(450)

15/252) 
 (.52يف اْلية السابقة ) - (451)
 1/525رسالة) الناشر:مؤسسة ال -ناصر السعديتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كَلم املنان لعبد الرمحن بن  -(452)
) 
شق) دم–نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان -انظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم صايف-(454)

15/255) 



( مري إعراهبا ... )الواو( عاطفة )الذين آمنوا( مثل الذين كفروا  ، «(453)»)وهاجروا وجاهدوا يف سبيل اَّللي
م )الواو( عاطفة )الذين آووا ، «(456)»، )هم( ضمري فصل «(455)»( معطوف على مثل املتقدي

د ملضمون اجلملة السابقة  ا( مفعول مطلق مؤكي )املؤمنون( خرب املبتدأ أولئك مرفوع وعَلمة الرفع الواو )حقي
م )مغفرة( « (457)» منصوب )الَلم( حرف جري و)هم( ضمري يف حملي جري متعليق مبحذوف خرب مقدي

ر مرفوع   )الواو( عاطفة )رزق( معطوف على مغفرة مرفوع )كرمي( نعت لرزق مرفوع.مبتدأ مؤخي
 روائع البيان والتفسري

ا هَلُْم َمْغِفرَةٌ َورِْزٌق  حَ  َوالىِذيَن َآَمُنوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا يف َسِبيِل اَّللِى َوالىِذيَن َآَوْوا َوَنَصُروا أُولَِئَك ُهُم اْلُمْؤِمُنونَ } قًّ
 {َكرمٌِي 

اجروا وجاهدوا والذين آمنوا وه}يف بياهنا ما نص        ه: يقول تعاىل ذكره: -رمحه هللا-قال أبو جعفر الطربي-
روا ، آَوْوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم واملهاجرين معه ونصروهم، ونص{يف سبيل هللا والذين آووا ونصروا

ا، ال من  ل آمن ومل يهاجر داَر الشرك، وأقام بني أظهر أهدين هللا، أولئك هم أهل اإلميان باهلل ورسوله حقًّ
عنها  ، يقول: هلم س   رت من هللا على ذنوهبم، بعفوه هلم{هلم مغفرة}الش   رك، ومل يغُز مع املس   لمني عدوهم 

ولكنه  واا،ال يتغري يف أجوافهم فيص           ري جنْ  ، يقول: هلم يف اجلنة مطعم ومش           رب هينٌّ كرمي،{ورزق كرمي}
ا كرشح   (458)اه . املسكيصري رشحا

 الدنيا، عطف ملا ذكر تعاىل حكم املؤمنني يف :وبتصرف يف بياهنا ما خمتصره-رمحه هللا-وأضاف ابن كثري-
بذكر ما هلم يف اْلخرة، فأخرب عنهم حبقيقة اإلميان، كما تقدم يف أول السورة، وأنه سيجازيهم باملغفرة 

 الكثري الطيب الشريف، دائم مستمر أبدا ال والصفح عن ذنوب إن كانت، وبالرزق الكرمي، وهو احلسن
 ينقطع وال ينقضي، وال يسأم وال ميل حلسنه وتنوعه.

مث ذكر أن األتباع هلم يف الدنيا على ما كانوا عليه من اإلميان والعمل الص            احل فهم معهم يف اْلخرة كما 
ُلوَن ِمَن اْلُمَهاِجرِيَن َواألْنَصاِر  }قال:  ابُِقوَن األوى ُهْم َوَرُضوا َعْنُه َوالىِذيَن ات ىبَ ُعوُهْم بِِإْحَسانٍّ َرضِ َوالسى ُ َعن ْ َي اَّللى

َوالىِذيَن َجاُءوا ِمْن بَ ْعِدِهْم يَ ُقوُلوَن  }[، وقال: 155اْلية ]التوبة:  {َوأََعدى هَلُْم َجنىاتٍّ جَتْرِي حَتْتَ َها األنْ َهاُر 
 {َمُنوا َرب ىَنا ِإنىَك َرُءوٌف َرِحيٌم َسبَ ُقونَا بِاإلميَاِن َوال جَتَْعْل يف قُ ُلوبَِنا ِغَل لِلىِذيَن آ َرب ىَنااْغِفْر لََنا َوإلْخَوانَِنا الىِذينَ 

                                         
 (.52يف اْلية السابقة ) - (453)
 (.52يف اْلية السابقة ) - (455)
  أولئك.أو ضمري منفصل مبتدأ خربه )املؤمنون(، واجلملة خرب - (456)
 أو مفعول مطلق نائب عن املصدر فهو صفته أي املؤمنون إميانا حقيا. - (457)
سالة الناشر : مؤسسة الر  -جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكر -(458)
(17571 /13 /66) 



[ويف احلديث املتفق عليه، بل املتواتر من طرق صحيحة، عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 15]احلشر:
 (460)اه .(459)أنه قال: "املرء مع من أحب"

 بِبَ ْعضٍّ يف ِكَتاِب َوالىِذيَن َآَمُنوا ِمْن بَ ْعُد َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا َمَعُكْم فَُأولَِئَك ِمْنُكْم َوأُوُلو اأْلَْرَحاِم بَ ْعُضُهْم َأْوىَل }
 {( 57اَّللِى ِإنى اَّللَى ِبُكلِي َشْيءٍّ َعِليٌم )

 (461)إعراب مفردات اْلية  
، متعليق و)الواو( عاطفة )الذين آمنوا( مث ل األوىل )من( حرف جري )بعد( اسم مبيني على الضمي يف حملي جري

ب )آمنوا(، )الواو( عاطفة يف املوضعني )هاجروا، جاهدوا( مثل كفروا )مع( ظرف منصوب متعليق ب 
)هاجروا، جاهدوا(، و)كم( ضمري مضاف إليه )الفاء( زائدة زيدت يف اخلرب ملشاهبة املبتدأ للشرط )أولئك( 

األول )من( حرف جري و)كم( ضمري يف حملي جري متعليق مبحذوف خرب )الواو( عاطفة )أولو( مبتدأ  مثل
ر )األرحام( مضاف إليه جمرور )بعض( مبتدأ ثان مرفوع  مرفوع وعَلمة الرفع الواو فهو ملحق جبمع املذكي

رة على األ ة املقدي ( جاري لف )يف كتابو)هم( ضمري مضاف إليه )أوىل( خرب مرفوع وعَلمة الرفع الضمي
عليم( مثل إني اَّللي غفور ... )إن اَّللي « (462)»وجمرور متعليق ب )أوىل(، أي أحقي يف حكم اَّللي 

 ، )بكلي( جاري وجمرور متعليق ب )عليم( )شيء( مضاف إليه جمرور.«(464)»
 روائع البيان والتفسري

بد جاء يف  حملدث العَلمة أبو ع ية ما ذكره ا هذه اْل بب نزول  هادى الوادعىس               بل بن  رمحه –الرمحن مق
 ما خمتصره: –يف كتابه منقوال من لباب النقول يف أسباب النزول  -هللا

( عن ابن عباس قال آخى رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم بني أصحابه 16/ ص2الطيالسي) ج
ُهْم أَْوىَل }وورث بعض              هم من بعض حىت نزل    ت  اِم بَ ْعض              ُ وا ذل    ك وتوارثوا فرتك {بِبَ ْعضٍّ  َوأُوُلوا اأْلَْرح    َ

 (463)بالنسب.اه 

                                         
( بَاُب 7176باب املرء مع من أحب، والبخاري )برقم/  -( 2735أخرجاه يف الصحيحني مسلم )برقم/ - (459)

 َعََلَمِة ُحبِي اَّللِى َعزى َوَجلى 
 ( 3/66الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسري القرآن العظيم البن كثري -(460)
شق) دم–نشر:دار الرشيد مؤسسة اإلميان -ايفانظر اجلدول يف إعراب القرآن حملمود بن عبد الرحيم ص-(461)

15/253) 
(462) - .  أجاز اجلمل يف حاشيته أن يكون اجلاري خربا ملبتدأ حمذوف أي: هذا احلكم املذكور موجود يف كتاب اَّللي
 ( من هذه السورة.76يف اْلية ) - (464)
اب النزول يف الصحيح املسند من أسب -رمحه هللا–قال احملدث العَلمة أيب عبد الرمحن مقبل بن هادى الوادعى -(463)

ورجاله رجال الصحيح، ورواه  26ص 5( ما نصه: احلديث رواه الطرباّن وقال اهليثمي يف جممع الزوائد ج 157)ص/ 



 بِبَ ْعضٍّ يف ِكَتاِب َوالىِذيَن َآَمُنوا ِمْن بَ ْعُد َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا َمَعُكْم فَُأولَِئَك ِمْنُكْم َوأُوُلو اأْلَْرَحاِم بَ ْعُضُهْم َأْوىَل }
 {اَّللِى ِإنى اَّللَى ِبُكلِي َشْيءٍّ َعِليٌم 

منني اْليات السابقات يف ذكر عقد املواالة بني املؤ  يف بياهنا إمجاالا ما نصه: -رمحه هللا–قال السعدي -
 من املهاجرين واألنصار.

 َوالىِذيَن آَوْوا َوالىِذيَن آَمُنوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا يف َسِبيِل اَّللىِ  }وهذه اْليات يف بيان مدحهم وثواهبم، فقال: 
ا  }أي: املؤمنون من املهاجرين واألنصار  { َوَنَصُروا أُولَِئكَ  وا إمياهنم مبا ألهنم صدق {ُهُم اْلُمْؤِمُنوَن َحقًّ

 قاموا به من اهلجرة والنصرة واملواالة بعضهم لبعض، وجهادهم ألعدائهم من الكفار واملنافقني.
أي: خري كثري  {َكرمٌِي   رِْزقٌ  }م هل {و  }من اَّللي متحى هبا سيئاهتم، وتضمحل هبا زالهتم،  {هَلُْم َمْغِفرٌَة  }

 من الرب الكرمي يف جنات النعيم.
د هؤالء وكذلك من جاء بع، ورمبا حصل هلم من الثواب املعجل ما تقر به أعينهم، وتطمئن به قلوهبم

 . هلم ما  {ُكْم فَُأولَِئَك ِمنْ  }املهاجرين واألنصار، ِمن اتبعهم بإحسان فآمن وهاجر وجاهد يف سبيل اَّللي
 لكم وعليهم ما عليكم.

هللا  هلا وقع كبري وشأن عظيم، حىت إن النب صلى -وقد كانت يف أول اإلسَلم  -فهذه املواالة اإلميانية 
عليه وسلم آخى بني املهاجرين واألنصار أخوة خاصة، غري األخوة اإلميانية العامة، وحىت كانوا يتوارثون 

 يرثه إال أقاربه من العصبات فَل {َحاِم بَ ْعُضُهْم َأْوىَل بِبَ ْعضٍّ يف ِكَتاِب اَّللِى َوأُوُلو األرْ  }هبا، فأنزل اَّللي 
وأصحاب الفروض،فإن مل يكونوا، فأقرب قراباته من ذوي األرحام، كما دل عليه عموم هذه اْلية 

 أي: يف حكمه وشرعه. {يف ِكَتاِب اَّللِى  }الكرمية،وقوله: 
لِي  } ْيءٍّ َعِليٌم ِإنى اَّللَى ِبك ُ ومن ه م ا يعلم ه من أحوالكم اليت جيري من ش              رائع ه ال ديني ة عليكم م ا  {ش              َ

 (465)يناسبها..اه  
ُهْم أَْوىَل بِبَ ْعضٍّ يف  َوأُْوُلوا األْرَحاِم بَ ْعض  ُ  }وأما قوله تعاىل:  يف تفس  ريه ما نص  ه: -رمحه هللا -وزاد ابن كثري-

ه علماء خص              وص              ية ما يطلق {َوأُْوُلوا األْرَحاِم  }اد بقوله: أي: يف حكم هللا، وليس املر  {ِكَتاِب هللِا 
مة،  خلال، والع لة، وا خلا ُيْدلون بوارث، كا بل  بة،  لذين ال فرض هلم وال هم عص               بة، ا الفرائض على القرا

                                         
، ورواه احلاكم من حديث الزبري بن العوام وقال صحيح اإلسناد، وأقره الذهب، وأخرجه ابن أيب 27ص 3ابن أيب حاُت ج

من حديث ابن الزبري وفيه عيسى بن  76ص 15، وأخرجه ابن جرير ج23ص 3لزبري بن العوام جحاُت من حديث ا
احلارث مل أجد ترمجته يف هتذيب التهذيب وال تعجيل املنفعة وال امليزان واللسان لكن يف اجلرح والتعديل البن أيب حاُت 

أبا  ة، أنا عبد الرمحن قال: سألت عنهعيسى بن احلارث روى عن... روى عنه أبو شيبة جد ابن أيب شيب 253ص 7ج
زرعة فقال ال بأس به. فَل أدري أهو هو أم ال. وهو عند ابن جرير فنزلت }َوأُوُلوا اأْلَْرَحاِم{ وعند احلاكم فينا نزلت هذه 

 اْلية.
 (1/525 سالة)الناشر: مؤسسة الر -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كَلم املنان لعبد الرمحن بن ناصر السعدي -(465)



وأوالد البنات، وأوالد األخوات، وحنوهم، كما قد يزعمه بعض          هم وحيتج باْلية، ويعتقد ذلك ص          رحيا يف 
احلق أن اْلية عامة تش   مل مجيع القرابات. كما نص ابن عباس، وجماهد، وعكرمة، واحلس   ن، املس   ألة، بل 

وقتادة وغري واحد: على أهنا ناس            خة لإلرث باحللف واإلخاء اللذين كانوا يتوارثون هبما أو ال وعلى هذا 
أعطى    قدفتش        مل ذوي األرحام باالس        م اخلاص. ومن مل يورثهم حيتج بأدلة من أقواها حديث: "إن هللا

ة لوارث" ي  ى ، ق  الوا: فلو ك  ان ذا حق لك  ان ل  ه فرض يف كت  اب هللا (466)ك  ل ذي حق حق  ه، فَل وص              ِ
 (467)مسمى، فلما مل يكن كذلك مل يكن وارثا، وهللا أعلم.اه 

 
 فوائد واحكام سورة األنفال

لوالية العامة التشريع، وايف هذه السورة العديد من الفوائد واألحكام املتعلقة بالقتال والغنائم، وقواعد 
واخلاصة، والعهود، وصلة األرحام، وغري ذلك كثري، ونبني هنا فوائدها ومقاصدها وأحكامها حتت عناوين 

  :رئيسية على النحو التايل
 ما جاء يف القتال والنصر

وْكَ َوِإْذ يَِعدُُكُم اَّللىُ ِإْحَدى الطىائَِفتَ نْيِ أَن ىَها َلُكْم َوتَ َودُّوَن أَنى } َر َذاِت الشى قى َغي ْ ِة َتُكوُن َلُكْم َويُرِيُد اَّللىُ َأْن حيُِ
 {( 5احلَْقى ِبَكِلَماتِِه َويَ ْقَطَع َداِبَر اْلَكاِفرِيَن )

من فوائد هذه اْلية أن هللا وعد رسوله واجملاهدين معه بالنصر وهذا من دالئل النبوة واعجاز القرآن كما -
يف كتابه "االعتقاد" قال ما خمتصره: وأما من ذهب إىل أن إعجازه ملا فيه من  -رمحه هللا-ذكر البيهقي

الرُّوُم يف أَْدىَن  امل ُغِلَبتِ }األخبار الصادقة عن األمور الكائنة فوجهه بني وشواهده كثرية كقوله سبحانه
ا نطق به القرآن فظهرت فارس على [ فكان األمر كم1]الروم:  {اأْلَْرِض َوُهْم ِمْن بَ ْعِد َغَلِبِهْم َسيَ ْغِلُبونَ 

الروم فاغتم به املسلمون وسر به املشركون فوعد هللا املسلمني بظهور الروم على فارس يف بضع سنني فظهروا 
 عليها لتسع سنني وقيل: لسبع، وفرح املؤمنون بنصر هللا أهل الكتاب.

وَْكِة  ائَِفتَ نْيِ أَن ىَها َلُكْم َوتَ َودُّونَ َوِإْذ يَِعدُُكُم اَّللىُ ِإْحَدى الطى }وقال عز وجل يف قصة بدر   َر َذاِت الشى َأنى َغي ْ
قى احلَْقى ِبَكِلَماتِِه َويَ ْقَطَع َداِبَر اْلَكاِفرِينَ  ُ َأْن حيُِ [ فكان األمر كما وعد من 5]األنفال:  {َتُكوُن َلُكْم َويُرِيُد اَّللى

و ر باملشركني الذين خرجوا من مكة ببدر، وانفلت أبالظفر بإحدى الطائفتني دون األخرى، وهو أنه ظف
 (468)سفيان بن حرب بالعري.اه 

                                         
 (. 1566صحح األلباّن إسناده يف صحيح اجلامع الصغري وزيادته ) برقم/  - (466)
 ( 3/66الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع ) -تفسري القرآن العظيم البن كثري -(467)
 بريوت -الناشر: دار اْلفاق اجلديدة -(277انظر االعتقاد واهلداية إىل سبيل الرشاد للبيهقي )ص/ - (468)



ومن أحكام هذه اْلية جواز اجلمع بينت نية اجلهاد ونية سلب مال األعداء بعد قتلهم ولكن ال جيوز أن -
فقال ما خمتصره وبتصرف: (469)تكون النية من أجل املال وحده وذكر ذلك صاحب سبل السَلم 

جل فقال يا رسول هللا، أرأيت رجَل غزا يلتمس األجر والذكر، ما له؟ قال ال شيء له فأعادها ثَلثا، كل ر 
عمل إال ما  إن هللا تعاىل ال يقبل من ال -صلى هللا عليه وسلم  -ذلك يقول ال شيء له مث قال رسول هللا 

 (470)«كان خالصا وابتغي به وجهه
استوى الباعثان األجر والذكر مثَل بطل األجر ولعل بطَلنه هنا  )قلت( فيكون هذا دليَل على أنه إذا 

خلصوصية طلب الذكر ألنه انقلب عمله للرياء والرياء مبطل ملا يشاركه خبَلف طلب املغنم فإنه ال ينايف 
اجلهاد بل إذا قصد بأخذ املغنم إغاظة املشركني واالنتفاع به على الطاعة كان له أجر فإنه تعاىل يقول: 

[ واملراد النيل املأذون فيه شرعا ويف 125]التوبة:  { ينالون من عدو نيَل إال كتب هلم به عمل صاحلوال}
ايف قصد املغنم قبل القتال دليل على أنه ال ين« من قتل قتيَل فله سلبه» -صلى هللا عليه وسلم  -قوله 

 القتال بل ما قاله إال ليجتهد السامع يف قتال املشركني
 -الدليل علي ما ذهب إليه فقال: ويف البخاري من حديث أيب هريرة قال رسول هللا -هللا رمحه–مث ذكر 

عه انتدب هللا ملن خرج يف سبيله ال خيرجه إال إميان يب وتصديق برسويل أن أرج» -صلى هللا عليه وسلم 
ية إذ ريك النوال خيفى أن األخبار هذه دليل على جواز تش« مبا نال من أجر أو غنيمة أو أدخله اجلنة

صلى هللا  - خرج رسول هللا»اإلخبار به يقتضي ذلك غالبا؛ مث إنه يقصد املشركني جملرد هنب أمواهلم كما 
عليا بل وال ينايف ذلك أن تكون كلمة هللا هي ال، «مبن معه يف غزاة بدر ألخذ عري املشركني -عليه وسلم 

ات الشوكة وتودون أن غري ذ}هللا تعاىل على ذلك بل قال تعاىل: ذلك من إعَلء كلمة هللا تعاىل؛ وأقرهم 
بذلك مع أن يف هذا اإلخبار إخبارا هلم مبحبتهم للمال دون القتال [ ومل يذمهم 5]األنفال:  {تكون لكم

فإعَلء كلمة هللا يدخل فيه إخافة املشركني وأخذ أمواهلم وقطع أشجارهم وحنوه؛ وأما حديث أيب هريرة 
أن رجَل قال يا رسول هللا رجل يريد اجلهاد يف سبيل هللا وهو يبتغي عرضا من الدنيا فقال: »داود عند أيب 

أن احلامل  -صلى هللا عليه وسلم  -فكأنه فهم « ال أجر له فأعاد عليه ثَلثا كل ذلك يقول ال أجر له
فا يف غنيمة أمرا معرو هو العرض من الدنيا فأجابه مبا أجاب وإال فإنه قد كان تشريك اجلهاد بطلب ال

                                         
وهو حممد بن إمساعيل بن صَلح بن حممد احلسين، الكحَلّن مث الصنعاّن، أبو إبراهيم، عز الدين، املعروف   - (469)

(  1576 - 1766ه  =  1162 - 1566كأسَلفه باألمري) م(: جمتهد، من بيت اإلمامة يف اليمن. يلقب )املؤيد باَّللى
نده وام. له حنو مئة مؤلف، ذكر صديق حسن خان أن أكثرها عابن املتوكل على هللا. أصيب مبحن كثرية من اجلهَلء والع

 (7/56نقَلا عن األعَلم للزركلي خمتصراا )-)يف اهلند( . ولد مبدينة كحَلن، ونشأ وتويف بصنعاء.
 (1551(، وانظر َصِحيح الت ىْرِغيِب َوالت ىْرِهيب)برقم/51535أخرجه سنن النسائي برقم )-
 



الصحابة فإنه أخرج احلاكم والبيهقي بإسناد صحيح أن عبد هللا بن جحش يوم أحد قال: اللهم ارزقين 
 رجَل شديدا أقاتله ويقاتلين، مث ارزقين عليه الصرب حىت أقتله وآخذ سلبه.

 ة فيدعون هللافهذا يدل على أن طلب العرض من الدنيا مع اجلهاد كان أمرا معلوما جوازه للصحاب
 (471)اه بنيله.
ا َفََل تُ َولُّوُهُم اأْلَْدبَاَر )} َوَمْن يُ َوهليِِْم يَ ْوَمِئذٍّ ُدبُ رَُه ِإال  (17يَا أَي َُّها الىِذيَن َآَمُنوا ِإَذا َلِقيُتُم الىِذيَن َكَفُروا َزْحفا

 [17-17] {ُم َوبِْئَس اْلَمِصريُ بٍّ ِمَن اَّللِى َوَمْأَواُه َجَهنى ُمَتَحريِفاا ِلِقَتالٍّ أَْو ُمَتَحيِيزاا ِإىَل ِفَئةٍّ فَ َقْد بَاَء ِبَغضَ 
ة الفرار وقد ممن فوائد وأحكام هاتني اْليتني وحنومها واليت حتث علي اجلهاد وجوب مقاتلة األعداء وحر -

سورة لعثيمني ميت يكون اجلهاد مستحباا وميت يكون فرض عني أو فرض كفاية يف تفسريه بني العَلمة ابن 
لكفار وجوب مقاتلة الكفار حىت ال تكون فتنة، ويكون الدين هلل؛ وقتال ا :-رمحه هللا-البقرة وفوائدها فقال

 يف األصل فرض كفاية؛ وقد يكون مستحباا؛ وقد يكون فرض عني      وذلك يف أربعة مواضع     :
يا أيها }: نصرف؛ لقوله تعاىلاملوضع األول: إذا حضر صف القتال فإنه يكون فرض عني؛ وال جيوز أن ي

الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاا فَل تولوهم األدبار * ومن يوهلم يومئذ دبره إال متحرفاا لقتال أو 
 . [17، 17]األنفال:  {متحيزاا إىل فئة فقد باء بغضب من هللا ومأواه جهنم وبئس املصري

من   القتال من أجل فكي احلصار عن البلد؛ وألنه يشبهاملوضع الثاّن: إذا حصر بلده العدو فإنه يتعني
 حضر صف القتال.

ا لرأيه، أو لقوته، أو أليي عمل  املوضع الثالث: إذا احتيج إليه؛ إذا كان هذا الرجل حيتاج الناس إليه إمي
 يكون؛ فإنه يتعني عليه.

يا أيها } لف أحد؛ لقوله تعاىل:املوضع الرابع: إذا استنفر اإلمام الناس وجب عليهم أن خيرجوا، وال يتخ
.. .الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا يف سبيل هللا اثاقلتم إىل األرض أرضيتم باحلياة الدنيا من اْلخرة

[ 56]التوبة:  {. ..إال تنفروا يعذبكم عذاباا أليماا ويستبدل قوماا غريكم}[ إىل قوله تعاىل: 56]التوبة:  {
 اْلية.

ملواضع فهو فرض كفاية؛ واعلم أن الفرض سواء قلنا فرض عني، أو فرض كفاية ال يكون وما سوى هذه ا
فرضاا إال إذا كان هناك قدرة؛ أما مع عدم القدرة فَل فرض؛ لعموم األدلة الدالة على أن هللا ال يكلف 

ن ما ينفقون و ليس على الضعفاء وال على املرضى وال على الذين ال جيد}نفساا إال وسعها، ولقوله تعاىل: 
ْنا ؛ [61]التوبة:  {حرج إذا نصحوا هلل ورسوله فإذا كنا ال نستطيع أن نقاتل هؤالء مل جيب علينا؛ وإال ألمثى

مجيع الناس مع عدم القدرة؛ ولكنه مع ذلك جيب أن يكون عندنا العزم على أننا إذا قدرنا فسنقاتل؛ وهلذا 

                                         
 الناشر: دار احلديث-(2/373اّن )انظر سبل السَلم للصنع - (471)

 



ليس على هؤالء الثَلثة حرج ؛ [61]التوبة:  {هلل ورسولهإذا نصحوا }قيدها هللا عز وجل بقوله تعاىل: 
جدت األعذار حىت وإن و بشرط أن ينصحوا هلل ورسوله؛ فأما مع عدم النصح هلل ورسوله، فعليهم احلرج      

 (472) .اه يف حقهم  
قوله  ري:أحكام يف هاتني اْليتني ما خمتصره وبتصرف يسمن  يف بيان ما جاء -رمحه هللا-وقال ابن عريب -

[: يعين متدانني، والتزاحف هو التداّن والتقارب، يقول: إذا تدانيتم وتعاينتم 17]األنفال:  {زحفا}تعاىل: 
فَل تفروا عنهم، وال تعطوهم أدباركم، حرم هللا ذلك على املؤمنني حني فرض عليهم اجلهاد، وقتل الكفار؛ 

 لعنادهم لدين هللا، وإبايتهم عن قول ال إله إال هللا. 
: اختلف الناس: هل الفرار يوم الزحف خمصوص بيوم بدر أم عام يف الزحوف كلها -رمحه هللا–مث أضاف 

إىل يوم القيامة؟ فروي عن أيب سعيد اخلدري أن ذلك يوم بدر مل يكن هلم فئة إال رسول هللا؛ وبه قال 
 نافع، واحلسن، وقتادة، ويزيد بن أيب حبيب، والضحاك.

روى عن ابن عباس وسائر العلماء أن اْلية باقية إىل يوم القيامة، وإَّنا شذ من شذ : وي-رمحه هللا-مث قال
[ فظن قوم أن ذلك إشارة إىل يوم 17]األنفال:  {ومن يوهلم يومئذ دبره}خبصوص ذلك يوم بدر بقوله: 

احلرب،  ءبدر، وليس به؛ وإَّنا ذلك إشارة إىل يوم الزحف والدليل عليه أن اْلية نزلت بعد القتال وانقضا
يث الصحيح حسبما قدمناه يف احلد -صلى هللا عليه وسلم  -وذهاب اليوم مبا فيه، وقد ثبت عن النب 

. وهذا نص يف املسألة يرفع اخلَلف، ويبني احلكم، وقد (474)أن الكبائر كذا. وعند الفرار يوم الزحف
 (473)اه نبهنا على النكتة اليت وقع اإلشكال فيها ملن وقع باختصاصه بيوم بدر.

وا هَلُْم َما اْسَتطَْعُتْم ِمْن قُ وىةٍّ َوِمْن رِبَاِط اخْلَْيِل تُ ْرِهُبوَن ِبِه َعُدوى اَّللِى َوَعُدوىُكْم َوآَ } َخرِيَن ِمْن ُدوهِنِْم اَل َوأَِعدُّ
ُ يَ ْعَلُمُهْم َوَما تُ ْنِفُقوا ِمْن َشْيءٍّ يف َسِبيِل اَّللِى يُ َوفى   {(75ْيُكْم َوأَنْ ُتْم اَل ُتْظَلُموَن )ِإلَ تَ ْعَلُمونَ ُهُم اَّللى

ألعداء إلرهابه ليف هذه اْلية فوائد ومقاصد عظيمة فقد حض هللا تعايل املؤمنني علي االستعداد بكل قوة 
 يف هذا الصدد بياناا شافياا وفوائد عديدة قال ما خمتصره: -رمحه هللا-عثيمنيوللعَلمة ابن –

                                         
 -الناشر: دار ابن اجلوزي، اململكة العربية السعودية-(2/556عثيمني )ري الفاحتة والبقرة للعَلمة ابن انظر تفس - (472)

 ه  1325الطبعة: األوىل، 
ن أيب ومتنه" ع -رضي هللا عنه–يشري املصنف للحديث الذي أخرجاه يف الصحيحني من حديث أيب هريرة  - (474)

الشرك باهلل، » قيل: يا رسول هللا، وما هن؟ قال:« اجتنبوا السبع املوبقات»هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: 
والسحر، وقتل النفس اليت حرم هللا إال باحلق، وأكل مال اليتيم وأكل الربا، والتويل يوم الزحف، وقذف احملصنات الغافَلت 

ْحَصَناتِ  -والبخاري  -(137برقم )-اللفظ له باب بيان الكبائر وأكربها أخرجه مسلم و -«املؤمنات
ُ

م برق-بَاُب َرْمِي امل
(7675" ) 
 (    2/565) -انظر أحكام القرآن للقاضي حممد بن عبد هللا أبو بكر بن العريب- (473)



فاليهود والنصارى واملشركني من البوذيني وغريهم، والشيوعيني، كل هؤالء أعداء للمسلمني؛ جيب على 
املسلمني أن يقاتلوهم حىت تكون كلمة هللا هي العليا، ولكن مع األسف، فاملسلمون اليوم يف ضعف 

قاتلون أكثر ِما هم يتشديد، ويف هوان وذل، يقاتل بعضهم بعضاا أكثر ِما يقاتلون أعداءهم، هم فيما بين
 يتقاتلون مع أعدائهم، وهلذا سلط األعداء علينا، وصرنا كالكرة بأيديهم؛ يتقاذفوهنا حيث يشاءون.

وا هَلُْم َما  فلهذا جيب على املسلمني أن ينتبهوا هلذا األمر، وأن يعدوا العدة؛ ألن هللا تعاىل قال: )َوأَِعدُّ
ُ يَ ْعَلُمُهْم( اِط اخْلَْيِل تُ ْرِهُبوَن بِِه َعُدوى اَّللِى َوَعُدوىُكْم َوآَخرِيَن ِمْن ُدوهنِِ اْسَتطَْعُتْم ِمْن قُ وىةٍّ َوِمْن رِبَ  ْم ال تَ ْعَلُمونَ ُهُم اَّللى

ُ َوَرُسولُُه ا ( وقال عز وجل: )قَاتُِلوا الىِذيَن ال يُ ْؤِمُنوَن بِاَّللِى َوال بِاْليَ ْوِم اْْلِخِر َوال حُيَريُِموَن َما َحرىمَ 75)ألنفال:  َّللى
 . (26وبة: تَوال يَِديُنوَن ِديَن احلَْقِي ِمَن الىِذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب َحىتى يُ ْعطُوا اجلِْْزيََة َعْن َيدٍّ َوُهْم َصاِغُروَن( )ال

( فيها قوالن للعلماء: )َعْن يَدٍّ( يعين عن   وة منا علينا، أو ق)يُ ْعطُوا اجلِْْزيََة( أي: يبذلون اجلزية لنا )َعْن َيدٍّ
( يعين عن واحدة من أيديهم، حبيث ميدها هو بنفسه   اليهودي أو النصراّن   وهلذا قال العلماء:  )َعْن يَدٍّ
لو أرسل هبا خادمه مل نأخذها حىت يأيت بنفسه ويسلمها للمسؤول من املسلمني. وتصوروا؛ كيف يريد هللا 

 ليهم اجلزية، ويأتون هبا هم بأنفسهم، ولو كان أكربمنا؟ وكيف يكون اإلسَلم يف هذه العزة؟ تضرب ع
واحد منهم يأيت هبا حىت يسلمها إىل املسؤول يف الدولة اإلسَلمية عن يد وهو صاغر أيضاا، ال يأيت بأهبة 

 وجبنود وبقوم وحبشم، ال. بل يأيت وهو صاغر.
ل املسلمون ا: عصبية ملن؟ همث إذا قال قائل: كيف تكون تعاليم اإلسَلم هكذا؟ أليست هذه عصبية؟ قلن

ن أن أبداا فاملسلمون أحسن الناس أخَلقاا، لكنهم يريدو .. يريدون عصبية هلم يستطيلون هبا على الناس؟
تكون كلمة اخلالق الذي خلقهم وخلق هؤالء هي العليا، وال ميكن أن تكون هي العليا حىت يكون املسلمون 

علون؟ يكونون كذلك إذا متسكوا بدين هللا حقاا ظاهراا هم األعلون، ولكن مىت يكون املسلمون هم األ
 وباطناا، وعرفوا أن العزة هلل ولرسوله وللمؤمنني.

:أما أن يذلوا عن دين هللا، مث يذلوا أمام أعداء هللا، مث يصريوا أذناباا ألعداء هللا، فأين -رمحه هللا -مث أضاف
 (475)ال ميكن أن تكون هبذا عزة أبداا.اه .. العزة إذن؟

شتد األمر على ملا ا يف بيان فائدة األخذ بأسباب القوة فقال ما خمتصره: -رمحه هللا -الشنقيطي وزاد-
ل إليهم أن اليهود نقضوا عهدهم أرس -صلى هللا عليه وسلم  -املسلمني يف غزوة األحزاب، وبلغ الرسول 

من يستطلع خربهم، وأوصاهم إن هم رأوا غدرا أال يصرحوا بذلك، وأن يلحنوا  -صلى هللا عليه وسلم  -
 ف يف صفوفهم.له حلنا حفاظا على طمأنينة املسلمني، وإبعادا لإلرجا

                                         
الطبعة  -نشر، الرياضالناشر: دار الوطن لل -(  2/76)  -انظر شرح رياض الصاحلني حملمد بن العثيمني - (475)

 ه  1327سنة: 



ل ترهبون وأعدوا هلم ما استطعتم من قوة ومن رباط اخلي}كما بني تعاىل أثر الدعاية احلسنة يف قوله تعاىل: 
وقد كان بالفعل خلروج جيش أسامة بعد انتقال ، [75 \ 6] {به عدو هللا وعدوكم وآخرين من دوهنم

ري يف إحباط د تربص األعراب كان له األثر الكبإىل الرفيق األعلى، وعن -صلى هللا عليه وسلم  -رسول هللا 
 نوايا املرتبصني باملسلمني، وقالوا: ما أنفذوا هذا البعث إال وعندهم اجليوش الكافية، والقوة الَلزمة.

وما أجراه هللا يف غزوة بدر من هذا القبيل أكرب دليل عملي، إذ يقلل كل فريق يف أعني اْلخرين، كما قال 
م هللا يف منامك قليَل ولو أراكهم كثريا لفش         لتم ولتنازعتم يف األمر ولكن هللا س         لم إنه إذ يريكه}تعاىل: 

عليم بذات الص        دور وإذ يريكموهم إذ التقيتم يف أعينكم قليَل ويقللكم يف أعينهم ليقض        ي هللا أمرا كان 
 اليوم على العدو يفوهذا كله ِما ينبغي االستفادة منه ، [33 - 35 \ 6]{مفعوال وإىل هللا ترجع األمور 

 (476)قضية اإلسَلم واملسلمني.اه 
من  -لمصلي هللا عليه وس-قلت: ومن أحكامها بيان أن القوة يف اْلية هي الرمي كما ثبت عن النب-

، يقول: مسعت رسول هللا (478)، أنه مسع عقبة بن عامر(477)حديث عن أيب علي مثامة بن شفي
أال "[، 75]األنفال:  {وأعدوا هلم ما استطعتم من قوة}ل: " هللا عليه وسلم وهو على املنرب، يقو  صلى

 ." وهذا تصريح واضح صريح (479)"إن القوة الرمي، أال إن القوة الرمي، أال إن القوة الرمي
ه املفسرون تصره: هذا تصريح بتفسريها ورد ملا حيكييف شرح احلديث ما خم -رمحه هللا-يالنوو  وقال االمام-

من األقوال سوى هذا وفيه ويف األحاديث بعده فضيلة الرمي واملناضلة واالعتناء بذلك بنية اجلهاد يف سبيل 

                                         
 (  6/21لبنان)  –أضواء البيان للشنقيطي الناشر : دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بريوت  - (476)
  -هو مثامة بن شفى اهلمداّن أبو على االصبحي من جلة املصريني وهو الذي يقال له أبو علي اهلمداّن - (477)

 (655وأعَلم فقهاء األقطار حملمد بن حبان )انظر مشاهري علماء األمصار 
عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو بن عدي بن عمرو بن رفاعة بن مودعة بن عدي بن غنم بن ربعة بن  - (478)

رشدان بن قيس بن جهينة، ويكىن أبا محاد، سكن مصر، وقيل: أبو أسد، وقيل: أبو عمرو، وقيل: أبو عبس، ويل اجليش 
ة بن أيب سفيان، تويف مبصر آخر خَلفة معاوية سنة مثان ومخسني، كان خيضب بالسواد، كان شاعرا ملعاوية بعد موت عتب

روى عنه من الصحابة: أبو أمامة الباهلي، وعبد هللا بن عباس، وأبو أيوب األنصاري، ونعيم بن مهار الغطفاّن، وحدث 
أسلم عان، وأبو عشانة، وعبد الرمحن بن مشاسة، و عنه: أبو اخلري، وعلي بن رباح، وأبو قبيل املعافري، ومشرح بن ها

انظر معرفة الصحابة ألبو نعيم أمحد -التجيب، ودخني احلجري، وإياس بن عامر، وسعيد بن املسيب
 (.3/2171األصبهاّن)

  65سبق خترجيه يف هامش رقم/ - (479)



هللا تعاىل وكذلك املشاجعة وسائر أنواع استعمال السَلح وكذا املسابقة باخليل وغريها كما سبق يف بابه 
 (480)كله التمرن على القتال والتدرب والتحذق فيه ورياضة األعضاء بذلك.اه   واملراد هبذا

ما  اليت تؤيد هذا القول فقال مجلة من االحاديثيف أحكامه  -رمحه هللا-ابن عريب قلت: وقد ساق-
وأعدوا هلم ما }على املنرب:  -صلى هللا عليه وسلم  -قرأ رسول هللا »خمتصره: عن عقبة بن عامر؛ قال: 

[؛ فقال: أال إن القوة الرمي، أال إن القوة الرمي، أال إن 75]األنفال:  {تطعتم من قوة ومن رباط اخليلاس
 ثَلثا. (481)«القوة الرمي

لم على نفر من أس -صلى هللا عليه وسلم  -مر النب »، قال: سلمة بن األكوعوروى البخاري عن 
يا، وأنا مع : ارموا بين إمساعيل، فإن أباكم كان رام-صلى هللا عليه وسلم  -ينتضلون بالسهام، فقال النب 

بين فَلن. قال: فأمسك أحد الفريقني بأيديهم، فقال رسول هللا: ما لكم ال ترمون؟ قالوا: وكيف نرمي، 
  (482)«.وأنت معهم، فقال رسول هللا: ارموا وأنا معكم كلكم

ه يقول: هللا يفدي رجَل بعد سعد، مسعت علي قال: ما رأيت رسول»وروى البخاري عن :-رمحه هللا -مث قال
 .(484)«ارم فداك أيب وأمي

ل عظيم فقال: وأما رباط اخليل: فهو فض {ومن رباط اخليل  }يف حكم قوله تعايل -رمحه هللا -مث أضاف
 ومنزلة شريفة.

ولرجل ر، اخليل ثَلثة: لرجل أج»قال:  -صلى هللا عليه وسلم  -وروى األئمة عن أيب هريرة أن رسول هللا 
سرت، وعلى رجل وزر. فأما الذي هي عليه وزر فرجل ربطها رياء وفخرا ونواء ألهل اإلسَلم، فهي عليه 
وزر، وأما الذي هي عليه سرت فرجل ربطها تغنيا وتعففا، ومل ينس حق هللا يف ظهورها فهي عليه سرت، وأما 

أو  ضة فما أكلت من ذلك املرجالذي هي له أجر فرجل ربطها يف سبيل هللا فأطال هلا يف مرج أو رو 
الروضة من شيء إال كتب هللا له عدد ما أكلت حسنات، وكتب له أرواثها وأبواهلا حسنات، وال يقطع 
طواهلا فتسنت شرفا أو شرفني إال كتب هللا له ذلك حسنات، وال مر هبا صاحبها على هنر فشربت منه وال 

 (485). اه (483)«سناتيريد أن يسقيها إال كتب هللا له عدد ما شربت ح

                                         
 -بريوت –لرتاث العريب الناشر: دار إحياء ا -(15/73)-انظر املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج - (480)

 1562الطبعة: الثانية، 
 باب فضل الرمي واحلث عليه، وذم من علمه مث نسيه -( 1615أخرجه مسلم )برقم/  - (481)
 باب التحريض على الرمي-( 2666أخرجه البخاري )برقم/ - (482)
 باب اللهو باحلراب وحنوها-( 2657أخرجه البخاري )برقم/  - (484)
 باب إمث مانع الزكاة -( 665ظ مقارب )برقم/ أخرجه مسلم بلف - (483)
 (    2/325)  -انظر أحكام القرآن للقاضي حممد بن عبد هللا أبو بكر بن العريب- (485)



  



ِميُع اْلَعِليُم )} ْل َعَلى اَّللِى ِإنىُه ُهَو السى ْلِم فَاْجَنْح هَلَا َوتَ وَكى  {(71َوِإْن َجَنُحوا لِلسى
قلت: واجلنوح امليل ومنه يقال جنحت السفينة إذا مالت والسلم من املساملة، وِما يستخلص من حكم 

وترك القتال  فار،الكاْلية وغريها اليت تشرتك معها يف احلكم واملقصد أنه ال جتوز املصاحلة مع األعداء من 
ه كثري من وهذا ما ذهب غلي ن قتاهلموترك اجلزية، وإَّنا جتوز املصاحلة عند احلاجة أو الضرورة مع العجز ع

 أهل العلم يف بيان أحكام هذه اْلية من ذلك:
 يف أحكامه ما خمتصره وبتصرف: -رمحه هللا -قال اجلصاص-

ومعىن اْلية أهنم إن مالوا إىل املساملة وهي طلب السَلمة من احلرب فساملهم واقبل ذلك منهم وإَّنا قال 
 }ملة وقد اختلف يف بقاء هذا احلكم عن قتادة أهنا منسوخة بقوله تعاىلألنه كناية عن املسا {فاجنح هلا}

وروي عن احلسن مثله وروى عن ابن عباس وإن جنحوا للسلم فاجنح {فاقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم 
وقال آخرون  {نوهم صاغرو } -إىل قوله -{قاتلوا الذين ال يؤمنون باهلل وال باليوم اْلخر}هلا قال نسختها 

 (486)اه . ال نسخ فيها ألهنا يف موادعة أهل الكتاب
 -أن شاء هللا–يف أحكامه إيل القول بعدم النسخ وهو الصحيح  -رمحه هللا-وقد ذهب ابن عريب: قلت-

[ فدعوى، فإن شروط النسخ 7]التوبة:  {فاقتلوا املشركني}فقال: أما قول من قال: إهنا منسوخة بقوله: 
 كما بيناه يف موضعه.معدومة فيها،  

 هتنوا وتدعوا فَل}وأما من قال: إن دعوك إىل الصلح فأجبهم فإن ذلك خيتلف اجلواب فيه؛ وقد قال هللا: 
 [.57]حممد:  {إىل السلم وأنتم األعلون

فإذا كان املسلمون على عزة، ويف قوة ومنعة، ومقانب عديدة، وعدة شديدة: فَل صلح حىت تطعن اخليل 
ب بالبيض الرقاق اجلماجم، وإن كان للمسلمني مصلحة يف الصلح النتفاع جيلب به، أو ضر بالقنا، وتضر 

 -يندفع بسببه فَل بأس أن يبتدئ املسلمون به إذا احتاجوا إليه، وأن جييبوا إذا دعوا إليه وقد صاحل النب 
قد صاحل و  أهل خيرب على شروط نقضوها، فنقض صلحهم، وقد وادع الضمري، -صلى هللا عليه وسلم 

أكيدر دومة، وأهل جنران، وقد هادن قريشا لعشرة أعوام حىت نقضوا عهده، وما زالت اخللفاء والصحابة 
 (487)على هذه السبيل اليت شرعناها سالكة، وبالوجوه اليت شرحناها عاملة.اه 

عوا إىل السلم نوا وتدفَل هت }ايل ما قاله ابن عريب يف تفسريه لقوله تعايل -رمحه هللا-الشنقيطي وذهب-
 " سورة حممد" فقال ما خمتصره:{( 57وأنتم األعلون وهللا معكم ولن يرتكم أعمالكم )

واعلم أن آية القتال هذه ال تعارض بينها وبني آية األنفال حىت يقال إن إحدامها ناسخة لألخرى، بل مها  
 خرى.حمكمتان، وكل واحدة منهما منزلة على حال غري احلال اليت نزلت عليه األ

                                         
 (    273/ 3) -انظر أحكام القرآن للجصاص - (486)
 (    2/325)  -انظر أحكام القرآن للقاضي حممد بن عبد هللا أبو بكر بن العريب- (487)



 بتداء بطلب السلم.إَّنا هو عن اال{فَل هتنوا وتدعوا إىل السلم }فالنهي يف آية القتال هذه يف قوله تعاىل: 
واألمر باجلنوح إىل السلم يف آية األنفال حمله فيما إذا ابتدأ الكفار بطلب السلم واجلنوح هلا، كما هو صريح 

 . [71 \ 6اْلية ]{وإن جنحوا للسلم فاجنح هلا وتوكل على هللا }قوله تعاىل: 
 قد قدمنا اْليات املوضحة له يف آخر سورة النحل يف{وهللا معكم }وقوله تعاىل يف هذه اْلية الكرمية 

وهذا الذي ذكرنا ، [126 \ 17] {إن هللا مع الذين اتقوا والذين هم حمسنون}الكَلم على قوله تعاىل: 
 ه اْلية أوىل وأصوب ِما فسرها به ابن كثري رمحه هللا.يف معىن هذ

وهو أن املعىن: ال تدعوا إىل الصلح واملهادنة وأنتم األعلون أي يف حال قوتكم وقدرتكم على اجلهاد، أي: 
وإما إن كنتم يف ضعف وعدم قوة فَل مانع من أن تدعوا إىل السلم أي الصلح واملهادنة، ومنه قول العباس 

 :(488)لسلميبن مرداس ا
 (489)واحلرب تكفيك من أنفاسها جرع.اه ... السلم تأخذ منها ما رضيت به

 ما خمتصره: -رمحه هللا-قلت: وزاد يف فوائدها وأحكامها األمام الشوكاّن يف شرحه للسيل اجلرار فقال-
ْلِم فَاْجَنْح هَلَا}أقول: وجه هذا أن هللا سبحانه قال يف كتابه:  فدل ذلك ، [71ألنفال: ]ا {َوِإْن َجَنُحوا لِلسى

َل هَتُِنوا َوَتْدُعوا فَ }على جواز املصاحلة إذا طلبها الكفار وجنحوا إليها وقيل ال حيوز ذلك لقوله سبحانه: 
ْلِم َوأَنْ ُتُم اأْلَْعَلْونَ  كفار إذا وال خيفاك أنه ال معارضة بني اْليتني فإن اْلية األوىل دلت على أن ال {ِإىَل السى

لم جنحنا هلا واْلية األخرى دلت على عدم جواز الدعاء من املسلمني إىل السلم فاجلمع بينهما جنحوا للس
بأنه جيوز عقد الصلح إذا طلب ذلك الكفار وال جيوز طلبه من املسلمني إذا كانوا واثقني بالنصر وقد 

أن ما ورد يف جوازها و أوضحنا الكَلم على اْليتني يف تفسرينا فلريجع إليه وقيل ال جيوز املصاحلة أصَل 
وحنوها وال وجه لدعوى النسخ وأيضا اجلمع ِمكن بأهنم ، [7]التوبة:  {فَاقْ تُ ُلوا اْلُمْشرِِكنيَ }منسوخ بقوله: 

 يقتلون ويقاتلون ما مل جينحوا إىل السلم.
ن موأما كون املدة معلومة فوجهه أنه لو كان الصلح مطلقا أو مربدا لكان ذلك مبطَل للجهاد الذي هو 

أعظم فرائض اإلسَلم فَل بد من أن يكون مدة معلومة على ما يرى اإلمام من الصَلح فإذا كان الكفار 

                                         
اخلنساء  مهأالعباس بن مرداس بن أيب عامر السلمي، من مضر، أبو اهليثم: شاعر فارس، من سادات قومه.  - (488)

 -بالتصغري  -لشاعرة. أدرك اجلاهلية واإلسَلم، وأسلم قبيل فتح مكة. وكان من املؤلفة قلوهبم. ويدعى فارس العبيد 
ده أن ذا حضر الغزو مع النب صليى هللا عليه وسلم مل يلبث بعوهو فرسه. وكان بدويا قحا، مل يسكن مكة وال املدينة، وإ

يعود إىل منازل قومه. وكان ينزل يف بادية البصرة، وبيته يف عقيقها )ويف معجم البلدان: عقيق البصرة، واد ِما يلي سفوان( 
 خَلفة يف اجلاهلية ومات يفويكثر من زيارة البصرة. وقيل: قدم دمشق، وابتىن هبا دارا. وكان ِمن ذمي اخلمر وحريمها 

 (5/275انظر االعَلم للزركلي  خمتصراا)-عمر.
 ( 5/565أضواء البيان للشنقيطي الناشر:دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بريوت  لبنان) - (489)



مستظهرين وأمرهم مستعلنا جاز له أن يعقده على مدة طويلة ولو فوق عشر سنني وليس يف ذلك خمالفة 
ا ما يدل على أنه ال هذ لعقدة صلى هللا عليه و آله وسلم للصلح الوقع مع قريش عشر سنني فإنه ليس يف

 (490)جيوز أن تكون املدة أكثر من عشر سنني إذا اقتضت ذلك املصلحة.اه 
 َوِإْن َيُكْن ِمْنُكْم يَا أَي َُّها النىِبُّ َحرِيِض اْلُمْؤِمِننَي َعَلى اْلِقَتاِل ِإْن َيُكْن ِمْنُكْم ِعْشُروَن َصاِبُروَن يَ ْغِلُبوا ِمائَ تَ نْيِ  }

ا ِمَن الىِذيَن َكَفُروا بِأَن ىُهْم قَ ْوٌم اَل يَ ْفَقُهوَن )ِمَئٌة يَ ْغِلبُ  ا  (77وا أَْلفا َف اَّللىُ َعْنُكْم َوَعِلَم َأنى ِفيُكْم َضْعفا اْْلَن َخفى
اِبرِيَن إِ فَِإْن َيُكْن ِمْنُكْم ِمائٌَة َصاِبرٌَة يَ ْغِلُبوا ِمائَ تَ نْيِ َوِإْن َيُكْن ِمْنُكْم أَْلٌف يَ ْغِلُبوا أَْلَفنْيِ بِ  ْذِن اَّللِى َواَّللىُ َمَع الصى

(77)} 
التحريض هو احلث على و ، يف هاتني اْليتني أحكام جليلة فقد أمر هللا تعايل نبيه بالتحريض علي القتال

وقد خفف هللا تعايل علي املسلمني لضعفهم يف علمه السابق هبم وإليك ما قاله علمائنا من أهل  الشيء
 السنة واجلماعة:

  اْلُمْؤِمِننَي َعَلىيا أَي َُّها النىِبُّ َحرِيضِ }قوله تعاىل:  يف أحكامه ما خمتصره: -رمحه هللا-قال الكيا هراسي-
 {َوَعِلَم َأنى ِفيُكْم َضْعفاا }وقوله تعاىل: ... اْلية، {اْلِقتالِ 

 بعشرة ألمور: اإلسَلم يفيوعلم هللا تعاىل سابق أزيل، فمعناه أن هللا تعاىل بنيي أن الواحد يف ابتداء 
 منها: النصرة منه تعاىل.

 ومنها: الصرب والقوة.
 ومنها: قوة النية والبصرية.

 مث بعد زمان نسخ ذلك لنقصان القوة يف الدين، وضعف النية يف حماربة املشركني.
ال يف علم هللا  س، دخل يف ضعف النا{اْلن}فقوله تعاىل . {َوَعِلَم َأنى ِفيُكْم َضْعفاا }فهذا معىن قوله: 

 (491)تعاىل.اه 
 وزاد ابن عريب يف بيان أحكامها ما خمتصره: -
[ قال قوم: كان هذا يوم بدر مث نسخ، وهذا خطأ من 77]األنفال:  {إن يكن منكم عشرون صابرون}

 قائله؛ ألن املسلمني كانوا يوم بدر ثَلمثائة ونيفا، والكفار كانوا تسعمائة ونيفا؛ فكان للواحد ثَلثة.
كن الباري فرض ل وأما هذه املقابلة، وهي الواحد بالعشرة فلم ينقل أن املسلمني صافوا املشركني عليها قط

 ذلك عليهم أوال، وعلله بأنكم تفقهون ما تقاتلون عليه، وهو الثواب.

                                         
 الطبعة األوىل -الناشر: دار ابن حزم -(655السيل اجلرار املتدفق على حدائق األزهار للشوكاّن)ص/ - (490)
 الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت   -( 5/173انظر أحكام القرآن للكيا اهلراسي) - (491)
 



وهم ال يعلمون ما يقاتلون عليه. مث نسخ ذلك قال ابن عباس: كان هذا مث نسخ بعد ذلك مبدة طويلة 
 كانت إىل جنبها.  وإن

[: أما التخفيف 77]األنفال:  {اْلن خفف هللا عنكم وعلم أن فيكم ضعفا}رمحه هللا: قوله:  -مث قال
 فهو حط الثقل.

[ فمعىن تعلق العلم باْلن، وإن كان الباري مل يزل عاملا 77]األنفال:  {وعلم أن فيكم ضعفا}وأما قوله: 
علم الشيء قبل أن يكون، وهو عامل الغيب، وهو به عامل، إذا  ليس لعلمه أول، ولكن وجهه: أن الباري ي

كان بذلك العلم األول فإنه عامل الشهادة، وبعد الشيء، فيكون به عاملا بذلك العلم بعد عدمه، ويتعلق 
 علمه الواحد الذي ال أول له باملعلومات على اختَلفها وتغري أحواهلا، وعلمه ال خيتلف وال يتغري.

ك مثاال يسرتوح إليه الناظر؛ وهو أن الواحد منا يعلم اليوم أن الشمس تطلع غدا، مث يراها وقد ضربنا لذل
طالعة، مث يراها غاربة، ولكل واحدة من هذه األحوال علم جمدد ملا يتعلق هبذه األحوال الثَلثة، ولو قدرنا 

يه التغري؛ لبقاء، يستحيل علبقاء العلم األول لكان واحدا يتعلق هبا، وعلم الباري واجب األولية، واجب ا
 فانتظمت املسألة، ومتكنت هبا واحلمد هلل املعرفة.

: فلما خفف عنا أوجب على الرجل الثبات لرجلني، وهكذا ما تزايدت النسبة الواحدة -رمحه هللا-وأضاف
يطعنه، ف باثنني، فإنه يتقدم إليهما، ويتقدمان إليه، وكل واحد منهما حيذره على نفسه، فيهجم على الواحد

فإذا قتله بقي واحد بواحد، وإن اقتتَل فقد حصل دم واحد بواحد، وبقي الزائد لغوا، وهذا إَّنا يكون مع 
 الصرب، وهللا مع الصابرين.

وقال بعد كَلم: وقد قال قوم: ال يقتحم الواحد على العشرة وال القليل على الكثري؛ ألن يف ذلك إلقاء 
 اليد إىل التهلكة.

 ن ذلك يف سورة البقرة.وقد بينا بطَل
اْلن خفف هللا عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا }قال مالك: قال هللا: 

 (492)[ فكان كل رجل باثنني. اه 77]األنفال:  {مائتني
ُ َعزِيٌز اَما َكاَن لَِنِبيٍّ َأْن َيُكوَن َلُه َأْسَرى َحىتى يُ ْثِخَن يف اأْلَْرِض تُرِيُدوَن َعَرَض } ُ يُرِيُد اْْلَِخرََة َواَّللى نْ َيا َواَّللى لدُّ

 {(75َحِكيٌم )
أحكام االسري يف اإلسَلم من األحكام اهلامة اليت بينها القرآن ألمهيتها ألن اجلهاد فريضة ربانية  قلت: 

، نية اخلامتةاباقية ما بقيت السموات واألرض وهذه اْلية وغريها تبني جبَلء حكم األسري يف الشريعة الرب
نه كان حيث على سرى أيف األ-صلى هللا عليه وسلم -من هدي النب والذي ينبغي التنبيه عليه هنا أن 

                                         
الناشر: دار الكتب  -(   2/326) -انظر أحكام القرآن للقاضي حممد بن عبد هللا أبو بكر بن العريب- (492)
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ْسِكيناا َويَِتيماا َويُْطِعُموَن الطىَعاَم َعَلى ُحبِيِه مِ }واإلحسان إليهم ومعاملتهم باحلسين، كما قال تعايل إكرامهم 
 (6)اإلنسان:– {َوَأِسرياا 

 فكوا العاّن" :رضي هللا عنه أن النب صلى هللا عليه وسلم قال أيب موسى األشعري من حديث وثبت 
  (494)." وأجيبوا الداعي، وعودوا املريض

 :نقسم إيل قسمنيتوأسرى احلرب كما هو معلوم عند أهل العلم 
 االسري من النساء والصبيان والشيوخ غري القادرين على القتال. األول:

اختَلف بني العلماء بني: املنُّ أو الفداء أو  احلرب من الرجال البالغون املقاتلون وفيهمالثاّن: اسري 
 وهو أن للحاكم أن خيتار االصلح لرعيته ومصلحة األمة.و الراي الراجح ما عليه مجهور العلماء  القتل

 يفلم مسقابل واملقصود باملن: هو إطَلق سراحهم دون مقابل، والفداء قد يكون باملال، وقد يكون م
 أو ما يعرف اليوم بتبادل االسري. أيديهم 

 .كما أنه جيوز لألمام قتل األسري إذا كانت املصلحة تقتضي قتله
وا اْلَوثَاَق فَِإَذا َلِقيُتُم الىِذيَن َكَفُروا َفَضْرَب الريِقَاِب َحىتى ِإَذا أَْثَخْنتُ  }ويبني ذلك قول هللا تعاىل:  ُموُهْم َفُشدُّ

ا ِفَداءا َحىتى َتَضَع احلَْْرُب أَْوزَاَرَها ا َمنًّا بَ ْعُد َوِإمى  )حممد (-{ فَِإمى
ها هي أقوال أهل و  لة هبا ومتممه ألحكامهاوهذه اْلية ترتبط باْلية اليت نبني أحكامها هنا فهي وثيقة الص

 العلم يف أحكامها وهللا املستعان: 
ما خمتصره: وان أسر امرأة حرة أو صبيا حرا رق باألسر، الن النب صلى هللا عليه -رمحه هللا -النووي قال-

زل نوسلم قسم سىب بىن املصطلق واصطفى صفية من سىب خيرب وقسم سىب هوازن مث استنزلته هوازن ف
واستنزل الناس فنزلوا، وان أسر حر بالغ من أهل القتال فلإلمام أن خيتار ما يرى من القتل واالسرتقاق واملن 

 (493)والفداء.اه 
ضهم، ومن ثبت عنه صلى هللا عليه وسلم يف األسرى أنه قتل بع: يف زاد املعاد-رمحه هللا– وقال ابن القيم-

 سرى من املسلمني، واسرتق بعضهم، ولكن املعروف أنه ملعلى بعضهم، وفادى عضهم مبال، وبعضهم بأ
 يسرتق رجَل بالغا.

                                         
 باب حق إجابة الوليمة والدعوة، ومن أومل سبعة أيام وحنوه -(7153ي )برقم/ أخرجه البخار  - (494)
 الناشر: دار الفكر-(16/553انظر اجملموع شرح املهذب للنووي ) - (493)



  . وقتل من يهود مجاعة(496)، والنضر بن احلارث(495)فقتل يوم بدر من األسرى عقبة بن أيب معيط
ليم مجاعة عكثريين من األسرى، وفادى أسرى بدر باملال بأربعة آالف إىل أربعمائة، وفادى بعضهم على ت

 .املسلمني الكتابةمن 
لو كان املطعم بن عدي حيا، مث كلمين يف هؤالء النتىن »وقال يف أسارى بدر: " :-رمحه هللا -وأضاف

 ". (497)«ألطلقتهم له
 وفدى رجلني من املسلمني برجل من املشركني.

 .سلمة بن األكوعوفدى رجاال من املسلمني بامرأة من السب، استوهبها من 
 ، وأطلق يوم فتح مكة مجاعة من قريش، فكان يقال هلم الطلقاء، وهذه(498)الومن على مثامة بن أث

 (499) .اه  أحكام مل ينسخ منها شيء، بل خيري اإلمام فيها حبسب املصلحة.

                                         

عقبة بن أيب معيط من كبار مشركي قريش كان يضع اجلزور بطريق الرسول حممد بن عبد هللا، وحاول مرة  - (495)
عرق الظبية مث قتل النضر بن احلارث العبدري بالصفراء، وقتل ب وقال الذهب يف السري وابن هشام يف السرية : .خنقه بيده

عقبة بن أيب معيط، فقال عقبة حني أمر النب صلى هللا عليه وسلم بقتله: فمن للصبية يا حممد؟ قال: النار. فقتله عاصم 
 (1/533أعَلم النبَلء للذهب  بتصرف)انظر سري -بن ثابت بن أيب األقلح، وقيل: علي.

النضر بن احلارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف، من بين عبد الدار، من قريش: صاحب لواء املشركني  - (496)
 ببدر. كان من شجعان قريش ووجوهها، ومن شياطينها )كما يقول ابن إسحاق( .

وهو  ". وقيل: هو أول من غىن على العود بأحلان الفرس. له اطَلع على كتب الفرس وغريهم، قرأ تارخيهم يف " احلرية
ابن خالة النب صليى هللا عليه وسلم وملا ظهر اإلسَلم استمر على عقيدة اجلاهلية وآذى رسول هللا صليى هللا عليه وسلم  

، جلس النضر بعده ة هللاكثريا. وكان إذا جلس النب جملسا للتذكري باَّللى والتحذير من مثل ما أصاب األمم اخلالية من نقم
فحدث قريشا بأخبار ملوك فارس ورستم وإسفنديار، ويقول: أنا أحسن منه حديثا! إَّنا يأتيكم حممد بأساطري األولني 

انظر -وشهد وقعة " بدر " مع مشركي قريش، فأسره املسلمون، وقتلوه باألثيل )قرب املدينة( بعد انصرافهم من الوقعة. 
 (6/55صرا وبتصرفاألعَلم للزركلي  خمت

 باب ما من النب صلى هللا عليه وسلم على األسارى من غري أن خيمس -(5156أخرجه البخاري )برقم/  - (497)
 مثامة بن أثال بن النعمان اليمامي، من بين حنيفة، أبو أمامة: صحايب، كان سيد أهل اليمامة. - (498)

، يف مجع ِمن ثله شعر. وملا ارتدى أهل اليمامة يف فتنة )مسيلمة( ث  بت بت هو على إسَلمه، وحلق بالعَلء بن احلضرميي
 (2/155انظر االعَلم للزركلي)-معه، فقاتل املرتدين من أهل البحرين. وقتل بعيد ذلك

مكتبة  -نشر: مؤسسة الرسالة، بريوت  -(   7/76انظر ذات امليعاد يف هدي خري العباد البن القيم ) - (499)
 م1663ه  /1317الطبعة: السابعة والعشرون ،  -الكويتاملنار اإلسَلمية، 



يف أحكامه ورفع اإلشكال بني االختَلفات فقال ما خمتصره:  -رمحه هللا -وذهب إيل ذلك اجلصاص -
سارى باخليار فجعل هللا النب واملؤمنني يف األ {فإما منا بعد وإما فداء}أنزل هللا تعاىل بعد هذا يف األسارى 

 د يف وإن شاءوا استعبدوهمإن شاءوا قتلوهم وإن شاءوا استعبدوهم وإن شاءوا فادوهم شك أبو عبي
قال هي  {فإما منا بعد وإما فداء}عن سفيان قال مسعت السدي يقول يف قوله  -رمحه هللا -مث قال

تم الذين كفروا فإذا لقي}قال أبو بكر أما قوله {فاقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم }منسوخة نسخها قوله 
إما تثقفنهم يف ف}وقوله  {حىت يثخن يف األرضما كان لنب أن يكون له أسرى }وقوله  {فضرب الرقاب

فإنه جائز أن يكون حكما ثابتا غري منسوخ وذلك ألن هللا تعاىل أمر نبيه  {احلرب فشرد هبم من خلفهم
صلى هللا عليه وسلم باإلثخان بالقتل وحظر عليه األسر إال بعد إذالل املشركني وقمعهم وكان ذلك يف 

دد عدوهم من املشركني فمىت أثخن املشركون وأذلوا بالقتل والتشريد جاز وقت قلة عدد املسلمني وكثرة ع
االستبقاء فالواجب أن يكون هذا حكما ثابتا إذا وجد مثل احلال اليت كان عليها املسلمون يف أول اإلسَلم 

ل تظاهره يقتضى أخذ شيئني إما من وإما فداء وذلك ينفي جواز الق {فإما منا بعد وإما فداء }أما قوله
 (300)وقد اختلف السلف يف ذلك.اه 

 ما جاء يف الغنائم وأحكامها
فأن قامت  ،أمهها نشر هذا الدين كما ال خيفي، شرع هللا تعاىل اجلهاد يف سبيله لغايات ومقاصد عظيمة

معركة وانتصر فيها املسلمون فما يأخذه اجملاهدون يف هذه احلروب من أموال وأسلحة وآالت وحنوها هي 
 -{(76ٌم )َفُكُلوا ِمىا َغِنْمُتْم َحََلالا طَيِيباا َوات ىُقوا اَّللَى ِإنى اَّللَى َغُفوٌر َرِحي}مال حَلل هلم كما قال تعاىل 

 األنفال
هللا  ة هي هذه األموال النقدية والعينية وحنوها ِما ينتفع به اليت يأخذها اجملاهدون يف سبيلواملقصود بالغنيم 

 . يف حرهبم مع الكفار
 ذكرها هللا تعايل يف قوله: وهلذه الغنيمة أحكام

َا َغِنْمُتْم ِمْن َشْيءٍّ فََأنى َّللِى مُخَُسُه َولِلرىُسوِل َوِلِذي اْلُقْرََب َواْلَيَتاَمى َواْلَمسَ  } ِبيِل ِإْن  ا َواْعَلُموا أَّنى ِكنِي َواْبِن السى
ُ َعَلى ُكلِي َشْيءٍّ َقِديٌر )اجلَْ  ُكْنُتْم َآَمْنُتْم بِاَّللِى َوَما أَنْ زَْلَنا َعَلى َعْبِدنَا يَ ْوَم اْلُفْرقَاِن يَ ْوَم اْلتَ َقى -{(31ْمَعاِن َواَّللى

 األنفال
[ قد 31نفال: ]األ {واعلموا أَّنا غنمتم}قوله:  قال ابن عريب يف بيان فوائد ومقاصد اْلية ما خمتصره:-

 بينا القول يف الغنيمة والفيء.
 األرضون؛ قاله جماهد.فأما األحكاميون، فقالوا: إن الغنيمة من األموال املنقولة، والفيء: 

                                         
 (    276/ 7) -انظر أحكام القرآن للجصاص - (300)



وقيل: إن الغنيمة ما أخذ عنوة. والفيء ما أخذ على صلح؛ قاله الشافعي. وقيل: إن الفيء والغنيمة مبعىن 
 واحد.

 وأما قول جماهد فصار إليه؛ ألن هللا ذكر الفيء يف القرى، وذكر الغنيمة مطلقا، ففصل الفرق هكذا.
يء غنيمة تنطلق يف العرف على األموال القهرية، وينطلق الفوأما قول الشافعي فبناه على العرف، وأن ال

 عرفا على ما أخذ من غري قهر.
 وليس األمر كذلك، بل الفيء عبارة عن كل ما صار للمسلمني من األموال بقهر وبغري قهر.

أيدي  وحقيقته أن هللا خلق اخللق ليعبدوه، وجعل األموال هلم ليستعينوا هبا على ما يرضيه، ورمبا صارت يف
 أهل الباطل، فإذا صارت يف أيدي أهل احلق فقد صرفها عن طريق اإلرادة إىل طريق األمر والعبادة.

إذا عرفتم أن الغنيمة هي ما أخذ من أموال الكفار؛ فإن هللا قد حكم فيها حبكمه، : -رمحه هللا–مث أضاف 
مث نعطف  ملن غنمها؛ وحنن نسميها،وأنفذ فيها سابق علمه، فجعل مخسها للخمسة األمساء، وأبقى سائرها 

 {هلل}على الواجب فيها فنقول: أما سهم هللا ففيه قوالن: أحدمها: أنه وسهم الرسول واحد، وقوله: 
 [ استفتاح كَلم، فلله الدنيا واْلخرة واخللق أمجع.31]األنفال: 

 -كان رسول هللا »قال: (301) (الدليل علي قوله فقال: روي عن أيب العالية الرياحي-رمحه هللا -مث ذكر
يؤتى بالغنيمة فيقسمها على مخسة، يكون أربع أمخاسها ملن شهدها، مث يأخذ  -صلى هللا عليه وسلم 

اخلمس فيضرب بيده فيأخذ منه الذي قبض كفه فيجعله للكعبة، وهو سهم هللا مث يقسم ما بقي على 
 «.مخسة أسهم

، م، مثل قوله: هلل، ليس هلل منه شيء وال للرسولمث أضاف: وأما سهم الرسول فقيل: هو استفتاح كَل
ويقسم اخلمس على أربعة أسهم: سهم لبين هاشم، ولبين املطلب سهم، ولليتامى سهم، واملساكني سهم 

 والبن السبيل سهم؛ قاله ابن عباس.
قيل: هو و وقيل: هو للرسول، ففي كيفية كونه له أربعة أقوال: فقيل: لقرابته إرثا، وقيل: للخليفة بعده، 

يلحق باألسهم األربع، وقيل: هو مصروف يف الكراع والسَلح، وقيل: إنه مصروف يف مصاحل املسلمني 
 العامة؛ قاله الشافعي.

وأما سهم ذوي القرَب فقيل: هم قريش، وقيل: بنو هاشم ]وقيل بنو هاشم[ وبنو املطلب؛ وهو قول 
 الشافعي.

                                         
بكسر الراء بعدها حتتانية مثناة خفيفة، موالهم. امسه رفيع، بفاء مث مهملة مصغرا، ابن  أيب العالية الرياحي - (301)

ن ودخل عليه، فذكر البخاري يف تارخيه، من طريق مسلم بمهران أدرك اجلاهلية، ويقال: إنه قدم يف خَلفة أيب بكر، 
قتيبة، عن أيب خلدة، قال: سألت أبا العالية: هل رأيت النبي صلى اَّللى عليه وسليم؟ قال: أسلمت يف عامني من بعد 

 (15526انظر اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر العسقَلّن خمتصراا )-موته. 



 ويكون لقرابة اإلمام بعده. -وسلم  صلى هللا عليه -وقيل: ذهب ذلك مبوت النب 
 وقيل: هو لإلمام يضعه حيث يشاء.

وأما سهم اليتامى فإن اليتيم من فيه ثَلثة أوصاف: موت األب، وعدم البلوغ، ووجود اإلسَلم أصَل فيه 
 أو تبعا ألحد أبويه، وحاجته إىل الرفد.

 وأما املسكني فهو احملتاج.
 (302)طريق حمتاجا، وإن كان غنيا يف بلده. اه وأما ابن السبيل فهو الذي يأخذه ال

لي هللا عليه ص-وسهم رسوله قلت: واالختَلف بني أهل العلم فيما ذكره ابن عريب انفاا عن سهم هللا-
 قد رجح الكثري من أهل العلم أنه يصرف يف مصاحل املسلمني.و -وسلم

صلى  -رسوله ف ينفق مخس هللا تعاىل و : يف زماننا احلايل كي-رمحه هللا -عثيمنيوقد سئل العَلمة ابن  -
 ؟-هللا عليه وسلم 

طرق، املساجد، وإصَلح ال كبناء-العامةاملسلمني  مصاحل-العامةفأجاب بقوله: هذا يكون يف املصاحل 
م أهنا يف  ا أرزاق املؤذنني وأرزاق األئمة واملعلمني وطلبة العلم، املهُّ وتسبيل املياه، وغري ذلك، وكذلك أيضا

 (304)العامة.اه  املصاحل
َا َغِنْمُتْم ِمْن َشْيءٍّ َفَأنى َّللِى مخُُ -رمحه هللا-وقال شيخ اإلسَلم ابن تيمية- ، َسهُ َولِلرىُسوِل(: وقوله: )َواْعَلُموا أَّنى

َماَواِت َوَما َوَّللِى َما يف }فإضافُة األنفال واخلمس إليه كاإلضافة العامة الثابتة لكل خملوق، كقوله:  يف  السى
بل هذه اإلضافُة حبكم أمره وديِنه الذي بعث به رسوله، وهلذا َقرَن هذا بالرسول، فإني أْمرَه الذي . {اأْلَْرضِ 

أمَر به ما حُيبُّه ويَرضاه هو ما جاء به الرسول، وهذه األموال الشرعية اليت حيكم هبا بأمر هللا ورسوله ليست  
 كاألموال اليت ملكها لعباده.

ا، وهلذا قال  ُ َعَلْيِه َوَسلىَم  -وهلم أن يفعلوا فيها ما أحبوا إذا مل يكن حمرما : "إّن وهللا ال أعطي -َصلىى اَّللى
ا، وإَّنا أنا قاسٌم َأَضع حيُث أُِمْرُت"  ا وال أمنع أحدا  (305)اه . (303)أحدا

 

                                         
 (    2/355)  -قاضي حممد بن عبد هللا أبو بكر بن العريبانظر أحكام القرآن لل- (302)
مجع وترتيب : فهد بن ناصر بن إبراهيم -(  27/565) -العثيمنيصاحل انظر جمموع فتاوي ورسائل حممد بن -(304)

 ه    1315 -الطبعة : األخرية  -دار الثريا -الناشر : دار الوطن -السليمان
ما أعطيكم وال أمنعكم، إَّنا أنا »غريه عن أيب هريرة رضي هللا عن بلفظ ( و 5115أخرجه البخاري برقم ) - (303)

 [ 31بَاُب قَ ْوِل اَّللِى تَ َعاىَل: }فََأنى َّلِلِى مُخَُسُه َولِلرىُسوِل{ ]األنفال:  -«قاسم أضع حيث أمرت
 - أبو زيدإشراف : بكر بن عبد هللا -حتقيق : حممد عزير مشس -( 3/273جامع املسائل البن تيمية) - (305)

 ه  1322الطبعة : األوىل ،  -الناشر : دار عامل الفوائد للنشر والتوزيع



 ما جاء يف احلث علي طاعة هللا تعايل
 -صلي هللا عليه وسلم-ورسوله 

 
هللا ورسوله فرض علي كل مسلم وال خيفى أن طاعتهما ال يتحقق وجودها إال مبعرفة أمر هللا  طاعة

 ورسوله وهني هللا ورسوله.
 حكام الكثري نذكر منها:لى طاعتهما وفيها من الفوائد واألويف سورة األنفال آيات حتث ع

أطيعوا هللا هللا وأصلحوا ذات بينكم و يسألونك عن األنفال قل األنفال هلل والرسول فاتقوا }قوله تعاىل: 
 [ 1]األنفال:  {ورسوله إن كنتم مؤمنني

يف شرح السنة بيان املقصود باألنفال وحكمها فقال: واألنفال: الغنائم: الواحد -رمحه هللا–ذكر البغوي -
ه األمة يف ذنفل، وكل شيء كان زيادة على األصل فهو نفل، وإَّنا قيل للغنيمة: نفل، ألنه ِما زاد هللا هل

 احلَلل، وكان حمرما على من قبلهم، وبه مسيت نوافل الصلوات، ألهنا زيادة على الفرض، وقال هللا سبحانه
أحلت يل »[، وقال النب صلى هللا عليه وسلم: 76]األنفال:  {فكلوا ِما غنمتم حَلال طيبا}وتعاىل: 

 (307).اه (306)«املغامن ومل حتل ألحد قبلي
 : وبتصرف يف بيان أحكامها فقال ما خمتصره -رمحه هللا -اهلراسيواضاف الكيا  -

ائم قوله تعاىل: )َيْسئَ ُلوَنَك َعِن اأْلَْنفاِل ُقِل اأْلَْنفاُل َّللِى َوالرىُسوِل( نزل بعد حيازة غنائم بدر، وما كانت الغن
 قبل ذلك حتل.

م وجعل ، ولكن ملا اختلفوا انتزع منهوهذا ليس بصحيح، إلمكان أن هللا تعاىل أحلها يوم بدر للمسلمني
 ذلك لرسول هللا صليى هللا عليه وسلم.

 :-رمحه هللا -مث أضاف
فإذا ثبت ذلك، فاعلم أن قوله: يسألونك عن األنفال، ظاهر يف أهنم سألوه عن مال معلوم، وأن اجلواب 

 يف ذلك، أن ذلك هلل والرسول،

                                         
ِكَتاُب   -(557 )برقم/-رضي هللا عنه -جزء من حديث أخرجه البخاري من حديث ) جابر بن عبد هللا - (306)

مِ  َيمُّ بالرعب مسرية  أحد قبلي: نصرتومتام متنه" أن النب صلى هللا عليه وسلم قال: " أعطيت مخسا مل يعطهن  -الت ى
شهر، وجعلت يل األرض مسجدا وطهورا، فأميا رجل من أميت أدركته الصَلة فليصل، وأحلت يل املغامن ومل حتل ألحد 

 قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النب يبعث إىل قومه خاصة وبعثت إىل الناس عامة "
الناشر: املكتب  -حممد زهري الشاويش-رنؤوطحتقيق: شعيب األ -(11/65انظر شرح السنة للبغوي) - (307)

 م1665 -ه  1355الطبعة: الثانية،  -دمشق، بريوت -اإلسَلمي 
 



 لم خيتلف العلماء أن املراد به استضياع كَلم.ومعلوم أن كل شيء فهو هلل تعاىل ملكا حقا، ف
 فتحصل من اجلواب أن األنفال للرسول.

 وظاهر هذا القول يقتضي أمرين:
 إما أن يكون ملكا لرسول هللا صليى هللا عليه وسلم، أو وضعه حيث يريد، وإن مل ميلكه حقيقة.

 فعلى هذا الوجه اختلف العلماء، فقال بعضهم:
 الصَلة والسَلم أن ينفل ذلك على اجملاهدين على ما يراه صَلحا.إن للرسول عليه 

 وقال بعضهم: بل ذلك ملك الرسول أو كامللك له، حىت يصرفه إىل من شاء.
يهم، تنازعوا كالداللة على أنه مىت أراد وضع ذلك ف،  {فَات ىُقوا اَّللَى َوَأْصِلُحوا ذاَت بَ ْيِنُكمْ }وظاهر قوله: 

واختلفوا، فأنزل هللا تعاىل ذلك، بعثا هلم على الرضا مبا يفعله من القسمة بينهم، وذلك دليل على أنه ليس 
َ َوأَ }مبلك له وال هلم وإال كانوا يف ذلك كغريهم، وكان ال يكون لقوله تعاىل:   {ْيِنُكمْ ْصِلُحوا ذاَت ب َ فَات ىُقوا اَّللى

معىن، فإن أراد املريد بامللك أن له أن يتصرف فيه على ما يراه وخيتاره فنعم، وإن أراد به االستبداد واالنتفاع 
به، فما ذكرناه كاملانع منه، وقيل لذلك نفل، ألن الغنائم ملا مل تكن مباحة من قبل، كانت كأهنا عطية 

 (308)اه . زائدة من هللا تعاىل، فسميت أنفاال لذلك
ا َأنى اَّللَى حَيُوُل بَ نْيَ يَا أَي َُّها الىِذيَن َآَمُنوا اْسَتِجيُبوا َّللِى َولِلرىُسوِل ِإَذا َدَعاُكْم ِلَما حُيِْييُكْم َواْعَلُمو  }وقوله تعايل:

 {(23اْلَمْرِء َوقَ ْلِبِه َوأَنىُه ِإلَْيِه حُتَْشُروَن )
ياهتم وجناهتم يف الدنيا ملا فيه ح–صلي هللا عليه وسلم –باتباع النب وهذه اْلية الكرمية حتث املؤمنون قلت: 

 واْلخرة.
االستجابة هلل وللرسول هي ملن يدرك قيمة احلياة، وأن من مل يستجب هلل وللرسول فهو ميت  والريب أن

 هللا مع األموات ومعلوم أنه ال حيصل هذا اخلري إال ملن اعتصم بكتاب هللا عز وجل، وسنة رسوله صلى
 عليه وسلم قوال وعمَل وعقيدة كما قال علمائنا.

اة فائدة جليلة يف رفع اإلشكال ملن يقول أن طاعة الرسول هنا مشروطة مبا فيه حي -رمحه هللا-وللشنقيطي-
يَا  }ه تعاىل: عند قول« األنفال»يف دفع اإليهام يف سورة  -رمحه هللا  -قال الشيخ  وليس علي إطَلقه:

ما خمتصره: وهذه اْلية تدل ، [23 \ 6] {ِذيَن آَمُنوا اْسَتِجيُبوا َّللِى َولِلرىُسوِل ِإَذا َدَعاُكْم ِلَما حُيِْييُكْم أَي َُّها الى 
بظاهرها على أن االستجابة للرسول اليت هي طاعته ال جتب إال إذا دعانا ملا حييينا، ونظريها قوله تعاىل: 

 وال يعصينك يف معروف.

                                         
 الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت   -( 5/171انظر أحكام القرآن للكيا اهلراسي)- (308)
 



ُسوُل َفُخُذوُه َوَما آتَاُكُم الرى  }وقد جاء يف آيات أخر ما يدل على وجوب اتباعه مطلقا من غري قيد، كقوله: 
 . [5 \ 76] {َوَما نَ َهاُكْم َعْنُه فَانْ تَ ُهوا 

ُ  }وقوله:  َ فَاتىِبُعوّن حُيِْبْبُكُم اَّللى بُّوَن اَّللى  رمحه هللا: -مث قال{ُقْل ِإْن ُكْنُتْم حتُِ
ال يدعونا  -صلى هللا عليه وسلم  -والظاهر: أن وجه اجلمع وهللا تعاىل أعلم: أن آيات اإلطَلق مبينة أنه 

صلى  -إال ملا حييينا من خريي الدنيا واْلخرة، فالشرط املذكور يف قوله: إذا دعاكم، متوفر يف دعاء النب 
الى َوْحٌي يُوَحى َوَما يَ ْنِطُق َعِن اهْلََوى ِإْن ُهَو إِ  }ملكان عصمته، كما دل عليه قوله تعاىل:  -هللا عليه وسلم 

} [75 \ 5 - 3] . 
، مبينة أنه ال طاعة إال ملن يدعو إىل ما يرضي هللا، وأن اْليات {إذا دعاكم ملا حيييكم}واحلاصل: أن آية: 

َلمه عليه،  وسهللا ال يدعو أبدا إال إىل ذلك، صلوات -صلى هللا عليه وسلم  -األخر بينت أن النب 
 انتهى.

 ألمهية الطاعة هلل ورسوله يف هذه اْلية وغريها فقال:-رمحه هللا–ونبه العَلمة الشنقيطي -
الواقع أن العمل هبذه اْلية الكرمية هو من لوازم نطق املسلم بالشهادتني؛ ألن قوله: أشهد أن ال إله إال 

له: أشهد أن ها إرسال الرسل إىل خلقه، وإنزال كتبه وقو هللا، اعرتاف هلل تعاىل باأللوهية ومبستلزماهتا، ومن
خذ بكل من هللا خللقه، وهذا يستلزم األ -صلى هللا عليه وسلم  -حممدا رسول هللا، اعرتاف برسالة حممد 

ما جاء به هذا الرسول الكرمي من هللا سبحانه وتعاىل، وال جيوز أن يعبد هللا إال مبا جاءه به رسول هللا، وال 
 له أن يعصي هللا مبا هناه عنه رسول هللا، فهي حبق مستلزم للنطق بالشهادتني.حيق 

وَن بِاَّللِى َواْليَ ْوِم اْْلِخِر فَِإْن تَ َناَزْعُتْم يف َشْيءٍّ فَ ُردُّوُه ِإىَل اَّللِى َوالرىُسوِل ِإْن ُكْنُتْم تُ ْؤِمنُ  }ويؤيد هذا قوله تعاىل: 
 (309)[ فربط مرد اخلَلف إىل هللا والرسول باإلميان باهلل واليوم اْلخر.اه 76 \ 3] {
يف هذه اْلية مبثال من -صلي هللا عليه وسلم-رمحه يف بيان االلتزام بطاعة هللا ورسوله –وقد ذكر االلباّن -

مييط األذى هلا و وكذلك إذا سقطت اللقمة من أحدهم، فإنه يرتفع عن أن يتناو  الواقع فقال ما خمتصره:
 عنها ويأكلها، وقد يوجد فيهم من املتعاملني واملتفلسفني من ال جييز ذلك بزعم أهنا تلوثت باجلراثيم

وامليكروبات! ضربا منه يف صدر احلديث إذ يقول صلى هللا عليه وسلم: " فليمط ما رابه منها وليطعمها 
َلل ن الكثريين منهم يعتربون ذلك قلة ذوق وإخوال يدعها للشيطان ". مث أهنم ال يلعقون أصابعهم بل إ

فَل  ،بآداب الطعام، ولذلك اختذوا يف موائدهم مناديل من الورق اخلفيف النشاف املعروف ب  )كلينكس(
يكاد أحدهم جيد شيئا من الزهومة يف أصابعه، بل وعلى شفتيه إال بادر إىل مسح ذلك باملنديل، خَلفا 

، أي لعق ما عليها من الطعام باألصابع، فإهنم يستهجنونه غاية لنص احلديث. وأما لعق الصحفة

                                         
املختار الشنقيطي نشر دار حملمد األمني بن حممد  -(6/35انظر أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن) - (309)

 م 1667 -ه   1317سنة-لبنان–الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بريوت 



االستهجان، وينسبون فاعله إىل البخل أو الشراهة يف الطعام، وال عجب يف ذلك من الذين مل يسمعوا 
 هبذا احلديث فهم به جاهلون، وإَّنا العجب من الذين يسايروهنم ويداهنوهنم، وهم به عاملون.

عوا على الشكوى من ارتفاع الربكة من رواتبهم وأرزاقهم، مهما كان موسعا فيها مث جتدهم مجيعا قد أمج
عليهم، وال يدرون أن السبب يف ذلك إَّنا هو إعراضهم عن اتباع سنة نبيهم، وتقليدهم ألعداء دينهم، يف 

 أساليب حياهتم ومعاشهم.
واعلموا أن  رسول إذا دعاكم ملا حيييكميا أيها الذين آمنوا استجيبوا هلل ولل}فالسنة السنة أيها املسلمون! 

 (310).اه {هللا حيول بني املرء وقلبه وأنه إليه حتشرون
  

                                         
( " إذا طعم أحدكم فسقطت 1353انظر سلسلة األحاديث الصحيحة لأللباّن و تعليقه علي حديث )رقم/  - (310)

 ألويلالطبعة ا-لقمته من يده. احلديث" نشر مكتبة املعارف للنشر والتوزيع، الرياض



( 37 َمَع الصىاِبرِيَن )َوَأِطيُعوا اَّللَى َوَرُسوَلُه َواَل تَ َناَزُعوا فَ تَ ْفَشُلوا َوَتْذَهَب رحُِيُكْم َواْصربُوا ِإنى اَّللىَ  }وقوله تعاىل 
} 

 فوائد جليلة فهي حتث علي طاعة هللا ورسوله وترك االختَلف والتناحر.وهذه اْلية فيها 
ائل، ولكنهم خيتلفون يف مثل هذه املس -رضي هللا عنهم -وكان الصحابة.: -رمحه هللا -عثيمنيقال ابن -

على قلب واحد، على حمبة وائتَلف، بل إّن أقول بصراحة: إن الرجل إذا خالفك مبقتضى الدليل عنده 
افق لك يف احلقيقة؛ ألن كَلا منكما طالب للحقيقة، وبالتايل فاهلدف واحد وهو الوصول إىل احلق فإنه مو 

عن دليل، فهو إذن مل خيالفك ما دمت تقر أنه إَّنا خالفك مبقتضي الدليل عنده، فأين اخلَلف؟ وهبذه 
كابر بعد من عاند و الطريقة تبقى األمة واحدة وإن اختلفت يف بعض املسائل لقيام الدليل عندها، أما 

 (311)ظهور احلق فَل شك أنه جيب أن يعامل مبا يستحقه بعد العناد واملخالفة، ولكل مقام مقال.اه 
 يف أحكامه عن هذه اْلية ما خمتصره: -رمحه هللا–وقال اجلصاص -

أمر هللا تعاىل يف هذه اْلية بطاعته وطاعة رسوله وهنى هبا عن االختَلف والتنازع وأخرب أن االختَلف 
والتنازع يؤدي إىل الفشل وهو ضعف القلب من فزع يلحقه وأمر يف آية أخرى بطاعة أوالة األمر لنفي 

كم فإن تنازعتم يف ل وأويل األمر مناالختَلف والتنازع املؤديني إىل الفشل يف قوله أطيعوا هللا وأطيعوا الرسو 
فأخرب  {مر َوَلْو أَرَاَكُهْم َكِثرياا لفشلتم ولتنازعتم يف األ }شيء فردوه إىل هللا والرسول وقال يف آية أخرى 

 :-هللا رمحه -مث قال.. تعاىل أنه أراهم يف منامهم قليَل لئَل يتنازعوا إذا رأوهم كثريا فيفشلوا
النهي عن االختَلف والتنازع وأخرب أن ذلك يؤدي إىل الفشل وإىل ذهاب الدولة فتضمنت هذه اْلية كلها 

بقوله وتذهب رحيكم وقيل إن املعىن ريح النصر اليت يبعثها هللا مع من ينصره على من خيذله وروي ذلك 
 (312)عن قتادة وقال أبو عبيدة تذهب دولتكم من قوهلم ذهبت رحيه أي ذهبت دولته.اه 

  

                                         
مجع وترتيب : فهد بن ناصر بن إبراهيم -( 27/56)  -العثيمني صاحل انظر جمموع فتاوي ورسائل حممد بن -(311)

 ه    1315 -الطبعة : األخرية  -دار الثريا -الناشر : دار الوطن -السليمان
 (    271/ 3) -انظر أحكام القرآن للجصاص - (312)



بُّ اخْلَائِنِ  } قوله تعاىل ا خَتَاَفنى ِمْن قَ ْومٍّ ِخَيانَةا فَانِْبْذ إِلَْيِهْم َعَلى َسَواءٍّ ِإنى اَّللَى اَل حيُِ   {( 76نَي )َوِإمى
 مهمة منها: اا أحكام اهذه اْلية فيه

قال ما خمتصره: واملعاهدون من الكفار هلم ثَلث حاالت؛ احلال األوىل: -رمحه هللا–عثيمني ما ذكره ابن -
أن يستقيموا لنا؛ احلالة الثانية: أن خيونوا؛ احلال الثالثة: أن خناف منهم اخليانة؛ فإن استقاموا لنا وجب 

م إن هللا حيب لكم فاستقيموا هل فما استقاموا}علينا أن نستقيم هلم؛ وال ميكن أن خنون أبداا؛ لقوله تعاىل 
د وإن نكثوا أمياهنم من بع}وإن خانوا انقض عهدهم، ووجب قتاهلم؛ لقوله تعاىل: ؛ [5]التوبة:  {املتقي

وإن خفنا منهم اخليانة ؛ [12]التوبة:  {عهدهم وطعنوا يف دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إهنم ال أميان هلم
 {واءوإما ختافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على س}لقوله تعاىل: وجب أن ننبذ إليهم عهدهم على سواء؛ 

خنربهم أن ال عهد بيننا ليكونوا على بصرية؛ ومن العهد أيضاا ما يقع بني اإلنسان وبني : [76]األنفال: 
غريه من االلتزامات غري العقود، مثل الوعد؛ فإن الوعد من العهد؛ وهلذا اختلف أهل العلم هل جيب الوفاء 

الوعد، أو ال جيب؛ والصحيح الذي اختاره شيخ اإلسَلم ابن تيمية أنه جيب الوفاء بالوعد؛ ألنه داخل ب
يف العهد، وألن إخَلف الوعد من عَلمات النفاق؛ وإذا كان كذلك فَل جيوز للمؤمن أن يتحلى بأخَلق 

 (314)املنافقني.اه 
بياهنا يف أحكامه فقال ما خمتصره: يعين وهللا أعلم إذا خفت غدرهم  يف -رمحه هللا -وزاد اجلصاص -

وخدعتهم وإيقاعهم باملسلمني وفعلوا ذلك خفيا ومل يظهروا نقض العهد فانبذ إليهم على سواء يعين ألق 
على }إليهم فسخ ما بينك وبينهم من العهد واهلدنة حىت يستوي اجلميع يف معرفة ذلك وهو معىن قوله 

 َل يتومهوا أنك نقضت العهد بنصب احلرب وقيل على سواء على عدل. لئ{سواء 
 :-رمحه هللا -مث أضاف

وقد غز النب صلى هللا عليه وآله وسلم أهل مكة بعد اهلدنة من غري أن ينبذ إليهم ألهنم قد كانوا نقضوا 
سلم ولذلك جاء أبو و  العهد مبعاونتهم بىن كناية على قتل خزاعة وكانت حلفاء للنب صلى هللا عليه وآله

لى سفيان إىل املدينة يسئل النب صلى هللا عليه وآله وسلم جتديد العهد بينه وبني قريش فلم حببه النب ص
 هللا عليه وآله وسلم إىل ذلك

فمن أجل ذلك مل حيتج إىل النبذ إليهم إذ كانوا قد أظهروا نقض العهد بنصب احلرب حللفاء النب صلى 
 (313)سلم وروي حنو معىن اْلية عن النب صلى هللا عليه وآله وسلم.اه هللا عليه وآله و 

                                         
نشر دار ابن اجلوزي، اململكة العربية  -(2/262د بن صاحل بن حممد العثيمني)انظر تفسري الفاحتة والبقرة حملم- (314)

 ه  1325الطبعة: األوىل،  -السعودية
 (    272/  3)-انظر أحكام القرآن للجصاص - (313)



فإذا جاءت  :ما خمتصره -رمحه هللا -كتابه "األم "بيان معين اخليانة وحكمها فقال وذكر الشافعي يف-
داللة على أن مل يوف أهل هدنة جبميع ما هادهنم عليه فله أن ينبذ إليهم، ومن قلت له أن ينبذ إليه فعليه 

 أن يلحقه مبأمنه مث له أن حياربه كما حيارب من ال هدنة له.
 -مث أضاف: فإن قال اإلمام: أخاف خيانة قوم، وال داللة له على خيانتهم من خرب، وال عيان فليس له 

نقض مدهتم إذا كانت صحيحة؛ ألن معقوال أن اخلوف من خيانتهم الذي جيوز به  -وهللا تعاىل أعلم 
ون إال بداللة على اخلوف، أال ترى أنه لو مل يكن مبا خيطر على القلوب قبل العقد هلم النبذ إليهم ال يك

 ومعه وبعده من أن خيطر عليها أن خيونوا.
مث قال: وإذا وادع اإلمام قوما مدة، أو أخذ اجلزية من قوم فكان الذي عقد املوادعة واجلزية عليهم رجَل، 

ن بقي منهم قد أقر بذلك ورضيه، وإذا كان ذلك فليس ألحد أو رجاال منهم مل تلزمهم حىت نعلم أن م
من املسلمني أن يتناول هلم ماال ودما، فإن فعل حكم عليه مبا استهلك ما كانوا مستقيمني، وإذا نقض 
الذين عقدوا الصلح عليهم، أو نقضت منهم مجاعة بني أظهرهم فلم خيالفوا الناقض بقول، أو فعل ظاهر 

م، أو يعتزلوا بَلدهم ويرسلوا إىل اإلمام إنا على صلحنا، أو يكون الذين نقضوا خرجوا قبل أن يأتوا اإلما
إىل قتال املسلمني، أو أهل ذمة للمسلمني فيعينون املقاتلني، أو يعينون على من قاتلهم منهم فلإلمام أن 

م وسب ذراريهم قاتلتهيغزوهم، فإذا فعل فلم خيرج منهم إىل اإلمام خارج ِما فعله مجاعتهم فلإلمام قتل م
 (315)وغنيمة أمواهلم كانوا يف وسط دار اإلسَلم، أو يف بَلد العدو.اه 

َن آَوْوا َوَنَصُروا ِإنى الىِذيَن آَمُنوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا بَِأْمَواهلِِْم َوأَنْ ُفِسِهْم يف َسِبيِل اَّللِى َوالىِذي }قال هللا تعاىل 
 يُ َهاِجُروا َوِإِن لَِياُء بَ ْعضٍّ َوالىِذيَن آَمُنوا ومََلْ يُ َهاِجُروا َما َلُكْم ِمْن َواَليَِتِهْم ِمْن َشْيءٍّ َحىتى أُولَِئَك بَ ْعُضُهْم أَوْ 

ُ مبَا تَ عْ  نَ ُهْم ِميثَاٌق َواَّللى َنُكْم َوبَ ي ْ يِن فَ َعَلْيُكُم النىْصُر ِإالى َعَلى قَ ْومٍّ بَ ي ْ  {( 52َبِصرٌي ) َمُلونَ اْستَ ْنَصُروُكْم يف الدِي
من أحكام هذه اْلية كما هو ظاهر وجوب مواالة املؤمنني بعضهم لبعض، وأهنم أولياء هللا، وأن قلت: 

هللا وليهم وموالهم. فاهلل يتوىل عباده املؤمنني، فيحبهم وحيبونه، ويرضى عنهم ويرضون عنه، وبالتايل 
 أقوال أهل العلم وهللا املستعان. ا من أحكامها منفتكون هلم العزة والنصر ونذكر هنا بعضا 

 هذه اْلية ما خمتصره:  يف أحكام -رمحه هللا -الكيا اهلراسيقال -
( ذلك الوجوب بالفتح لقوله صليى هللا  يدل قوله: )َوالىِذيَن آَمُنوا وملَْ يُهاِجُروا ما َلُكْم ِمْن َواليَِتِهْم ِمْن َشْيءٍّ

 . (316)عليه وسلم: "ال هجرة بعد الفتح"

                                         
 م1665ه /1315سنة النشر:  -بريوت –نشر دار املعرفة -( لألمام الشافعي3/167انظر كتاب "األم") - (315)
ومتام متنه " ال هجرة بعد –باب فضل اجلهاد والسري  -(2565جزء من حديث أخرجه البخاري )برقم/   - (316)

 الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرُت فانفروا "



وإَّنا كانت واجبة للخوف من الكفار، واخلوف من االفتتان، ولتقوية الرسول عليه الصَلة والسَلم، وكل 
 ذلك زال بالفتح.

وحيتمل أن يكون املراد بالوالية الوراثة، ألهنم كانوا من قبل يتوارثون باإلسَلم واهلجرة، ونسخ ذلك بقوله 
ملواالة يف الدين. وقوله تعاىل: وحيتمل أن تكون ا {ىل بِبَ ْعضٍّ يف ِكتاِب اَّللىِ َوأُوُلوا اأْلَْرحاِم بَ ْعُضُهْم َأوْ } تعاىل:

يدل على أن من ترك اهلجرة، فقد خرج عن أن يكون وليا لسائر ، {ما َلُكْم ِمْن َواليَِتِهْم ِمْن َشْيءٍّ }
يِن ف َ  َوِإِن اْستَ ْنَصُروُكمْ }املؤمنني، إال أنه لو خرج عن الدين ملا قال هللا تعاىل:  . {َعَلْيُكُم النىْصرُ يف الدِي

 (317)اه 
 وزاد ابن عريب يف بيان حكم قوله تعايل:-

[ فقال ما نصه: يعين يف النصرة أو يف املرياث على االختَلف 52]األنفال:  {أولئك بعضهم أولياء بعض} 
قد بني حكم  -صلى هللا عليه وسلم  -املتقدم، فَل يباىل به أن يكون املراد أحدمها أو كَلمها؛ ألن النب 

 .(318)«أحلقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو ألوىل عصبة ذكر»املرياث بقوله: 
[: فإن 52]األنفال:  {ين آمنوا ومل يهاجروا ما لكم من واليتهم من شيء حىت يهاجرواوالذ}وأما قوله: 

ذلك عام يف النصرة واملرياث؛ فإن من كان مقيما مبكة على إميانه مل يكن ذلك معتدا له به، وال مثابا عليه 
 حىت يهاجر.

م؛ لسقوط احلرب أو يف دار السَلمث نسخ هللا ذلك بفتح مكة واملرياث بالقرابة، سواء كان الوارث يف دار 
اعتبار اهلجرة بالسنة، إال أن يكونوا أسراء مستضعفني؛ فإن الوالية معهم قائمة، والنصرة هلم واجبة بالبدن 
بأال يبقى منا عني تطرف حىت خنرج إىل استنقاذهم إن كان عددنا حيتمل ذلك، أو نبذل مجيع أموالنا يف 

 م كذلك.استخراجهم، حىت ال يبقى ألحد دره
قال مالك ومجيع العلماء: فإنا هلل وإنا إليه راجعون على ما حل باخللق يف تركهم إخواهنم يف أسر العدو، 

 (319)وبأيديهم خزائن األموال وفضول األحوال والعدة والعدد، والقوة واجللد.اه 

 ما جاء يف كرامة هللا للمؤمنني
ُ ِإالى ُبْشَرى 6ُكْم َأّنيِ ُِمِدُُّكْم بِأَْلفٍّ ِمَن اْلَمََلِئَكِة ُمْرِدِفنَي )ِإْذ َتْسَتِغيثُوَن َربىُكْم فَاْسَتَجاَب لَ  } ( َوَما َجَعَلُه اَّللى

َ َعزِيٌز َحِكيٌم )  {( 15َولَِتْطَمِئنى بِِه قُ ُلوبُُكْم َوَما النىْصُر ِإالى ِمْن ِعْنِد اَّللِى ِإنى اَّللى

                                         
الطبعة: الثانية،  -الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت -(   175/ 5) -انظر أحكام القرآن للكيا اهلراسي - (317)

 ه    1357
 باب مرياث الولد من أبيه وأمه -(7552أخرجه البخاري من حديث ابن عباس رضي هللا عنهما )برقم/  - (318)
 (    2/335)  -انظر أحكام القرآن للقاضي حممد بن عبد هللا أبو بكر بن العريب- (319)



 إذ }لقوله تعايل: بعضها فقال يف تفسريه-رمحه هللا-عثيمنيْليتني حكم وفوائد وقد ذكر ابن يف هاتني ا
 : {تستغيثون ربكم 

 االستغاثة طلب الغوث وهو اإلنقاذ من الشدة واهلَلك، وهو أقسام:
 األول: االستغاثة باهلل عز وجل وهذا من أفضل األعمال وأكملها وهو دأب الرسل وأتباعهم، ودليله ما

وكان  {َكِة ُمْرِدِفنيَ ِإْذ َتْسَتِغيثُوَن َربىُكْم فَاْسَتَجاَب َلُكْم َأّنيِ ُِمِدُُّكْم بِأَْلفٍّ ِمَن اْلَمَلئِ }-رمحه هللا-ذكره الشيخ 
وبضعة  لثمائةاملشركني يف ألف رجل وأصحابه ثذلك يف غزوة بدر حني نظر النب صلى هللا عليه وسلم إىل 

عشر رجَلا فدخل العريش يناشد ربه عز وجل رافعاا يديه مستقبل القبلة يقول: " اللهم أجنز يل ما وعدتين، 
وما زال يستغيث بربه رافعاا يديه حىت  (320)اللهم إن هتلك هذه العصابة اإلسَلم ال تعبد يف األرض" 

 سقط رداؤه عن منكبيه 
مناشدتك  على منكبيه مث ألتزمه من ورائه، وقال: يا نب هللا كفاك فأخذ أبو بكر رضي هللا عنه رداءه فألقاه

 ربك فإنه سينجز لك وعدك فأنزل هللا هذه اْلية.
الثاّن: اإلستغاثة باألموات أو باألحياء غري احلاضرين القادرين على اإلغاثة فهذا شرك؛ ألنه ال يفعله إال 

يُب اْلُمْضَطرى }هلم حظاا من الربوبية قال هللا تعاىل: من يعتقد أن هلؤالء تصرفاا خفياا يف الكون فيجعل  ْن جيُِ أَمى
ُرونَ  وَء َوجَيَْعُلُكْم ُخَلَفاَء اأْلَْرِض أَِإَلٌه َمَع اَّللِى قَِليَلا َما َتذَكى  [ 72]سورة النمل، اْلية:  {ِإَذا َدَعاُه َوَيْكِشُف السُّ

 يف قصة لى اإلغاثة فهذا جائز كاالستعانة هبم قال هللا تعاىلالثالث: االستغاثة باألحياء العاملني القادرين ع
]سورة القصص،  {فَاْستَ َغاثَُه الىِذي ِمْن ِشيَعِتِه َعَلى الىِذي ِمْن َعُدويِِه فَ وََكزَُه ُموَسى فَ َقَضى َعَلْيهِ }موسى: 

 . [17اْلية: 
برجل مشلول  مثل أن يستغيث الغريقالرابع: االستغاثة حبي غري قادر من غري أن يعتقد أن له قوة خفية 

فهذا لغو وسخرية مبن استغاث به فيمنع منه هلذه العله، ولعلة أخرى وهي الغريق رمبا أغرت بذلك غريه 
 (321)اه فتوهم أن هلذا املشلول قوة خفية ينقذ هبا من الشدة.

 فقال:فائدة من اْليتني وبني مقصدمها  -رمحه هللا -وذكر شيخ اإلسَلم ابن تيمية -
 {إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أّن ِمدكم بألف من املَلئكة مردفني}قال سبحانه يف قصة بدر: 

داد فوعدهم باإلمداد بألف وعدا مطلقا وأخرب أنه جعل إم {وما جعله هللا إال بشرى ولتطمئن به قلوبكم}
ثَلثة آالف أن ميدكم ربكم بإذ تقول للمؤمنني ألن يكفيكم }األلف بشرى ومل يقيده وقال يف قصة أحد: 

بلى إن تصربوا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا ميددكم ربكم خبمسة آالف من املَلئكة } {من املَلئكة منزلني

                                         
 باب اإلمداد باملَلئكة يف غزوة بدر، وإباحة الغنائم -( 1575أخرجه مسلم )برقم/  - (320)
الطبعة الرابعة  -نشر دار الثريا للنشر-(1/77انظر شرح ثَلثة األصول حملمد بن صاحل بن حممد العثيمني)- (321)

 م2553 -ه  1323



رفا من الذين  ليقطع ط}فإن هذا أظن فيه قولني: " أحدمها " أنه متعلق بأحد؛ لقوله بعد ذلك:  {مسومني
يقتضي  {جعله هللا إال بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما}: اْلية. وألنه وعد مقيد وقوله فيه {كفروا

خصوص البشرى هبم. وأما قصة بدر فإن البشرى هبا عامة فيكون هذا كالدليل على ما روي من أن ألف 
بدر باقية يف األمة فإنه أطلق اإلمداد والبشرى وقدم )به( على )لكم( عناية باأللف ويف أحد كانت العناية 

 (322) هبم لو صربوا فلم يوجد الشرط.اه 
وَْكِة َتُكوُن َلُكْم وَ َوِإْذ يَِعدُُكُم } َر َذاِت الشى ُ ِإْحَدى الطىائَِفتَ نْيِ أَن ىَها َلُكْم َوتَ َودُّوَن َأنى َغي ْ قى اَّللى ُ َأْن حيُِ يُرِيُد اَّللى

 {(5احلَْقى ِبَكِلَماتِِه َويَ ْقَطَع َداِبَر اْلَكاِفرِيَن )
ره إياهم وب من دالئل النبوة أحدها إخبايف هذه القصة ضر يف بيان فوائدها:  -رمحه هللا -قال اجلصاص-

بأن إحدى الطائفتني هلم وهي عري قريش اليت كانت فيها أمواهلم وجيشهم الذين خرجوا حلمايتها فكان 
ا يودون يعين أن املؤمنني كانو  {وتودون أن غري ذات الشوكة تكون لكم }وعده على ما وعده وقوله تعاىل

الظفر ملا فيها األموال وقلة املقاتلة وذلك ألهنم خرجوا مستخفني غري مستعدين للحرب ألهنم مل يظنوا أن 
وهو إجناز موعده  {ويريد هللا أن حيق احلق بكلماته ويقطع دابر الكافرين}قريشا خترج لقتاهلم وقوله تعاىل 

 (324)لهم.اه هلم يف قطع دابر الكافرين وقت
 يف قلت: واستخلص الصنعاّن يف سبل السَلم فائدة جليلة وحكم من أحكام اْلية وهو جواز مجع النية-

صلى  -معاا فقال ما خمتصره: يف البخاري من حديث أيب هريرة قال قال رسول هللا  اجلهاد وطلب الغنيمة
 أن أرجعه مبا نال ميان يب وتصديق برسويلانتدب هللا ملن خرج يف سبيله ال خيرجه إال إ» -هللا عليه وسلم 

وال خيفى أن األخبار هذه دليل على جواز تشريك النية إذ  (323)«من أجر أو غنيمة أو أدخله اجلنة
صلى هللا  - خرج رسول هللا»اإلخبار به يقتضي ذلك غالبا؛ مث إنه يقصد املشركني جملرد هنب أمواهلم كما 

عليا بل وال ينايف ذلك أن تكون كلمة هللا هي ال، «ألخذ عري املشركنيمبن معه يف غزاة بدر  -عليه وسلم 
ات الشوكة وتودون أن غري ذ}ذلك من إعَلء كلمة هللا تعاىل؛ وأقرهم هللا تعاىل على ذلك بل قال تعاىل: 

[ ومل يذمهم بذلك مع أن يف هذا اإلخبار إخبارا هلم مبحبتهم للمال دون القتال 5]األنفال:  {تكون لكم
فإعَلء كلمة هللا يدخل فيه إخافة املشركني وأخذ أمواهلم وقطع أشجارهم وحنوه؛ وأما حديث أيب هريرة 

                                         
 الناشر دار الوفاء -(   17/55) -انظر جمموع الفتاوي البن تيمية-- (322)
 (    227/ 3) -انظر أحكام القرآن للجصاص - (324)
باب: تطوع قيام  -(57 )برقم/ -رضي هللا عنه-عن طريق أيب هريرةجزء من حديث أخرجه البخاري  - (323)

 انتدب هللا ملن خرج يف سبيله، ال خيرجه إال إميان يب وتصديق برسلي، أن أرجعه مبا نال»ومتام متنه -رمضان من اإلميان
هللا مث  تل يف سبيلمن أجر أو غنيمة، أو أدخله اجلنة، ولوال أن أشق على أميت ما قعدت خلف سرية، ولوددت أّن أق

 «أحيا، مث أقتل مث أحيا، مث أقتل



أن رجَل قال يا رسول هللا رجل يريد اجلهاد يف سبيل هللا وهو يبتغي عرضا من الدنيا فقال: »عند أيب داود 
أن  -صلى هللا عليه وسلم  -فكأنه فهم (325)« ال أجر له فأعاد عليه ثَلثا كل ذلك يقول ال أجر له

احلامل هو العرض من الدنيا فأجابه مبا أجاب وإال فإنه قد كان تشريك اجلهاد بطلب الغنيمة أمرا معروفا 
يف الصحابة فإنه أخرج احلاكم والبيهقي بإسناد صحيح أن عبد هللا بن جحش يوم أحد قال: اللهم ارزقين 

 ليه الصرب حىت أقتله وآخذ سلبه.رجَل شديدا أقاتله ويقاتلين، مث ارزقين ع
فهذا يدل على أن طلب العرض من الدنيا مع اجلهاد كان أمرا معلوما جوازه للصحابة فيدعون هللا 

 (326)بنيله.اه 
رَُكْم بِِه َويُْذِهَب } َماِء َماءا لُِيَطهِي َعاَس أََمَنةا ِمْنُه َويُ نَ زيُِل َعَلْيُكْم ِمَن السى يُكُم الن ُّ ْيطَاِن عَ ِإْذ يُ َغشِي ْنُكْم رِْجَز الشى

 {(11َولِيَ ْرِبَط َعَلى قُ ُلوِبُكْم َويُ ثَبِيَت بِِه اأْلَْقَداَم )
م النعاس فألقى عليه يف أحكامه قال ما خمتصره:-رمحه هللا–من فوائد وأحكام اْلية ما ذكره اجلصاص -

وينزل } أضعافهم مث قال يف الوقت الذي يطري فيه النعاس بإظَلل العدو عليكم بالعدة والسَلح وهم
يعين من اجلنابة ألن فيهم من كان احتمل وهو حزر الشيطان ألنه  {عليكم من السماء ماء ليطهركم به

ويثبت به }مبا صار يف قلوهبم من األمنة والثقة مبوعود هللا  {ولريبط على قلوبكم}من وسوسته يف املنام 
 {األقدام

 حيتمل من وجهني: 
 ة واألمن والثقة املوجبة لثبات األقدام.أحدمها: صحة البصري  
أن موضعهم كان رمَل دهسا ال تثبت فيه األقدام فأنزل هللا تعاىل من املطر ما لبد الرمل وثبت : والثاّن 

 (327)عليه األقدام وقد روي ذلك يف التفسري.اه 
 فقال: وكل مائع ال جيوز الوضوء به، فإذا غسل به جناسة ال-هللا رمحه-البغويما ذكره ومن فوائد اْلية -

ن السماء ماء وأنزلنا م}تطهر، ألن هللا سبحانه وتعاىل خص املاء بالتطهري، ومن علينا، فقال عز وجل: 
األنفال: ] {وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به}[ وقال هللا سبحانه وتعاىل: 36]الفرقان:  {طهورا

 لذهب معىن التخصيص، وهو قول عطاء، والشعب.« يشاركه يف غريه»فلو قلنا: [، 11

                                         
 وصحح األلباّن إسناده يف-يف اجلهاد: باب يف من يغزو ويلتمس الدنيا -( 2717أخرجه أبو داود) برقم/ - (325)

ْرِهيب )برقم/( ْرِغيِب َوالت ى  (5637،)املشكاة برقم/  1526َصِحيح الت ى
 نشر دار احلديث-(2/373للصنعاّن)انظر سبل السَلم  - (326)
 (    227/ 3) -انظر أحكام القرآن للجصاص - (327)



وجوز أصحاب الرأي إزالة النجاسة باملائعات الطاهرة، مثل اخلل، وماء الورد، والبصاق، وحنوها، إال الدهن 
 (328)واللَب، ولو جاز إزالة النجاسة مبائع سوى املاء، جلاز الوضوء به.اه 

: فقال ما خمتصره: أن املاء املطلق قسمان: طهور، وجنسبياناا حلكم املاء  -رمحه هللا-وزاد ابن بازقلت: -
َماِء َماءا َطُهوراا}قال هللا تعاىل:  َعاسَ }وقال تعاىل:  {َوأَنْ زَْلَنا ِمَن السى يُكُم الن ُّ أََمَنةا ِمْنُه َويُ نَ زيُِل َعَلْيُكْم  ِإْذ يُ َغشِي

َر  َماِء َماءا لُِيَطهِي ْيطَانِ ِمَن السى  اْلية. {ُكْم ِبِه َويُْذِهَب َعْنُكْم رِْجَز الشى
 (329)« إن املاء طهور ال ينجسه شيء : »-صلى هللا عليه وسلم  -وقال النب 

: إال ما تغري طعمه أو رحيه أو لونه بشيء من النجاسات فإنه ينجس -صلى هللا عليه وسلم  -ومراده 
ن الشراب أو أوراق الشجر أو حنومها، فإنه ال ينجسه، وال يفقده بإمجاع العلماء، أما ما يقع يف املاء م

 الطهورية ما دام اسم املاء باقيا.
أما إن تغري اسم املاء مبا خالطه إىل اسم آخر؛ كاللَب، والقهوة، والشاي، وحنو ذلك فإنه خيرج بذلك عن 

 س هبا.اسم املاء، وال يسمى ماء، ولكنه يف نفسه طاهر هبذه املخالطة، وال ينج
أما املاء املقيد؛ كماء الورد، وماء العنب، وماء الرمان، فهذا يسمى طاهرا، وال يسمى طهورا، وال حيصل 
به التطهري من األحداث والنجاسة؛ ألنه ماء مقيد وليس ماء مطلقا، فَل تشمله األدلة الشرعية الدالة على 

كماء املطر، وماء البحر، واألهنار،   التطهري باملاء، والشرع إَّنا وصف املاء املطلق بالتطهري؛
 (340)والعيون.اه 

وا الرُّْعَب فَاْضرِبُوا ِإْذ يُوِحي َربَُّك ِإىَل اْلَمََلِئَكِة َأّنيِ َمَعُكْم فَ ثَبِيُتوا الىِذيَن َآَمُنوا َسأُْلِقي يف قُ ُلوِب الىِذيَن َكَفرُ }
ُهْم ُكلى بَ َنانٍّ   {(12) فَ ْوَق اأْلَْعَناِق َواْضرِبُوا ِمن ْ

 -يف هذه اْلية من سورة األنفال فوائد كثرية وأحكام ذكرها العلماء نذكر منها:
نصر  فتخويف الكفار واملنافقني وإرعاهُبم هو من هللا قال ما خمتصره: -رمحه هللا -ما ذكره ابن تيمية -

والونه اإلسَلم وهم يللمؤمنني، ولكن الذين قالوا ذلك من السلف أرادوا أن الشيطان خيوِيف الذين أظهروا 
ِلُفوَن بِاَّللِى ِإن ىُهْم َوحيَْ }من العدو، فإَّنا خياف من الكفار املنافقون بتخويف الشيطان هلم، كما قال تعاىل: 

                                         
الناشر: املكتب  -حممد زهري الشاويش-حتقيق: شعيب األرنؤوط -(2/77انظر شرح السنة للبغوي) - (328)

 م1665 -ه  1355الطبعة: الثانية،  -دمشق، بريوت -اإلسَلمي 
(،وصحيح اجلامع )برقم/ 266(، واملشكاة )برقم/13و اإلرواء )برقم  (،76انظر صحيح أيب داود )برقم - (329)

 ( لأللباّن.1627
أشرف على مجعه وطبعه: حممد بن سعد -(15/13انظر جمموع فتاوى العَلمة عبد العزيز بن باز رمحه هللا) - (340)

 الشويعر.



ُهْم قَ ْوٌم يَ ْفَرُقوَن  ُ اْلُمعَ }وقال تعاىل: ، {َلِمْنُكْم َوَما ُهْم ِمْنُكْم َوَلِكن ى َوِإْن }( إىل قوله {وِيِقنَي ِمْنُكمَقْد يَ ْعَلُم اَّللى
 {يَْأِت اأْلَْحزَاُب يَ َودُّوا َلْو أَن ىُهْم بَاُدوَن يف اأْلَْعرَاِب َيْسأَلوَن َعْن أَنْ َباِئُكمْ 

ودلىت اْلية على أن املؤمن ال جيوز أن خياف أولياء الشيطان، وعليه أن خياف هللا، فخوف هللا أُِمَر به 
ٌة ِإالى الىِذيَن لَِئَلى َيُكوَن لِلنىاِس َعَلْيكُ }ا كقوله يف اْلية األخرى: وخوُف أولياء الشيطان هنُِي عنه. وهذ ْم ُحجى

ُهمْ  لِيُغوَن رَِساالِت اَّللِى الىِذيَن يُ ب َ }فنَ َهى عن خشية الظامل وأََمر خبشيته تعاىل. وقال: ، اْلية {ظََلُموا ِمن ْ
 . {فَِإيىاَي فَاْرَهُبونِ }وقال: ، {اَّللىَ َوخَيَْشْونَُه َوال خَيَْشْوَن َأَحداا ِإالى 

! أخافك وأخاُف من ال خيافك. وهذا ال جيوز، بل عليه أن خياف هللا، وال  وبعض الناس يقول: يا ربِي
 خياف من ال خياف هللا، فإن من ال خياف هللا ظاملٌ من أولياء الشيطان، وهذا قد هنى هللا عن أن خُياف.

وإذا قيل: قد يؤذيين، قيل: إَّنا يُؤذيك بتسليط هللا له، وإذا أراد سبحانه دفَع شريِه عنك َدفَ َعه، فاألمر هلل. 
ْل َعَلى }أنَت إذا خفَت هللا فاتقيَته وتوكلَت عليه كفاَك شرىه، ومل ُيسلِيْطه عليك، فانه تعاىل قال:  َوَمْن يَ تَ وَكى

واستغفرتَه  ه يكون بسبب ذنوبك وخوفك منه، فإذا خفَت هللا وتُبَت من ذنوبكوتسليطُ . {اَّللِى فَ ُهَو َحْسُبهُ 
ُ ُمَعذيِ }وقد قال تعاىل: ، مل يسلِيطه عليك بَ ُهْم َوأَْنَت ِفيِهْم َوَما َكاَن اَّللى ُ لِيُ َعذِي بَ ُهْم َوُهْم َيْستَ ْغِفُروَن َوَما َكاَن اَّللى

 (341)اه . {
َمََلِئَكِة َأّنيِ َمَعُكْم ِإْذ يُوِحي َربَُّك ِإىَل الْ  }ناا فائدة أخري من قوله تعايل مبي-رمحه هللا  -وأضاف ابن القيم-

تثبيت، ومادة فقال ما خمتصره: فاخللق كلهم قسمان: موفق بالتثبيت، وخمذول برتك ال {فَ ثَبِيُتوا الىِذيَن َآَمُنوا 
كل من كان أثبت فبهما يثبت هللا عبده، فالتثبيت أصله ومنشؤه من القول الثابت وفعل ما أمر به العبد، 

 {تثبيتا ولو أهنم فعلوا ما يوعظون به لكان خريا هلم وأشد}قوال وأحسن فعَل كان أعظم تثبيتا، قال تعاىل: 
[ فأثبت الناس قلبا أثبتهم قوال، والقول الثابت هو القول احلق والصدق، وهو ضد القول 77]النساء: 

: ثابت له حقيقة، وباطل ال حقيقة له، وأثبت القول كلمة التوحيد ولوازمها، الباطل الكذب؛ فالقول نوعان
فهي أعظم ما يثبت هللا هبا عبده يف الدنيا واْلخرة؛ وهلذا ترى الصادق من أثبت الناس وأشجعهم قلبا، 

 نوالكاذب من أمهن الناس وأخبثهم وأكثرهم تلوثا وأقلهم ثباتا، وأهل الفراسة يعرفون صدق الصادق م
ثبات قلبه وقت اإلخبار وشجاعته ومهابته، ويعرفون كذب الكاذب بضد ذلك؛ وال خيفى ذلك إال على 

 (342)ضعيف البصرية.اه 
زلت تقاتل؛ فنفرت املَلئكة، ون فقال ما خمتصره:-رمحه هللا-عثيمنيأحكام اْلية ما ذكره ابن قلت: ومن -

 ون رجَلا.وقتل منهم سبعون رجَلا، واسر سبع تثبت املؤمنني، وتلقي يف قلوب الكفار الرعب، فهربوا،

                                         
 الناشر دار الوفاء -(   257/ 13)-انظر جمموع الفتاوي البن تيمية-- (341)
 -حتقيق: حممد عبد السَلم إبراهيم -(1/157انظر إعَلم املوقعني عن رب العاملني البن القيم اجلوزية) - (342)

 م1661 -ه  1311الطبعة: األوىل،  -يريوت –الناشر: دار الكتب العلمية 



وكان ِمن قتل هذا الزعيم الذي يقول: إننا لن نرجع حىت نقدم بدراا، وأخر ما قال: وتسمع بنا العرب فَل 
 يزالون يهابوننا أبداا. لكن العرب مسعت هبم فنزلت مرتبتهم عند العرب!!

 در.باجلنة، ملا هلم من بَلء حسن يف غزوة بفاحلاصل أن أهل بدر يف الفضل يلون العشرة املبشرين 
فإن ظاهر ؛ (344)وقد يرد هنا إشكال على قوله تعاىل ألهل بدر: "اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم" 

 هذا القول العموم، يعين أنه يشمل الكفر وما هو دونه، واجلواب على هذا بأحد وجهني:
ل يف قلوهبم من اإلميان الراسخ الذي ال ميكن أن األول: أن يقال أهنم ال ميكن أن يشاءوا الكفر ملا ح

 يدخل من خَلله الكفر، فيكون يف هذا بشارة هلم أهنم لن يكفروا، ويبقى ما دون الكفر مكفر هبذه الغزوة.
إذاا فقوله: ))ما شئتم(( ال يدخل فيه الكفر ألهنم ال ميكن أن يشاءوا الكفر بسبب ما قدموه من هذه 

 ون يف هذا بشارة هلم بأهنم لن يكفروا.احلسنات العظيمة، ويك
وا ِإْن يَ ْنتَ ُهوا يُ ْغَفْر هَلُْم َما ُقْل لِلىِذيَن َكَفرُ }ثانياا: أنه على فرض كفرهم سوف ييسرون للتوبة حىت يغفر هلم: 

 فيكون يف هذا بشارتان، إما بأهنم لن يكفروا، أو أنه لو قدر أهنم كفروا، (56)األنفال: اْلية{َقْد َسَلفَ 
فإهنم سوف يعودون إىل اإلسَلم، ويغفر هلم ما قد سلف، ومن تتبع أحواهلم مل جيد أحداا منهم ارتد، فكل 
الذين يف غزوة بدر مل يرتد منهم أحد، وهبذا يكون املعىن األول اقرب واصح، وهو أهنم لن يشاءوا 

 (343)الكفر.اه 
 

 ما جاء يف الفنت واحلذر منها
ال أو النساء واألوالد أو غري ذلك لن ينجو منها إال أهل التقوي الذين يناهلم الفنت الدنيوية يف النفس وامل

بركات من هللا وفضله أن قاموا مبا يفرض عليهم من حقوق وواجبات، ويف سورة األنفال فوائد وأحكام 
 مجة حتذر وتشرع ألهل اإلميان سبل اهلداية من ذلك:

َ َشِديُد الْ  }قوله تعاىل:- َنةا اَل ُتِصيََبى الىِذيَن ظََلُموا ِمْنُكْم َخاصىةا َواْعَلُموا َأنى اَّللى  {( 27ِعَقاِب )َوات ىُقوا ِفت ْ
 قال:-رمحه هللا –ومن فوائد هذه اْلية ما ذكره السعدي -

والرزق وقوة األبدان  وكثرة األوالدأن تقوى هللا والقيام بواجبات اإلميان من مجلة األسباب اليت تُنال هبا الدنيا 
وهي السبب الوحيد الذي ليس هناك سبب سواه يف نيل خري اْلخرة، ، وإن كان لذلك أيضا أسباب ُأخر

 والسَلمة من عقاهبا.

                                         
غزوة الفتح -(3253البخاري )برقم/ -جزء من حديث أخرجاه يف الصحيحني  عن علي رضي هللا عنه- (344)

 باب من فضائل أهل بدر رضي هللا عنهم  - -(2363لم )برقم/ ومس
نشر دار الوطن للنشر،  -( 711انظر شرح العقيدة السفارينية حملمد بن صاحل بن حممد العثيمني)ص/ - (343)

 ه  1327الطبعة: األوىل،  -الرياض



ومنها: أن النجاة من العقوبات العامة الدنيوية هي للمؤمنني، وهم الرسل وأتباعهم، وأما العقوبات الدنيوية 
ختتص باجملرمني، ويتبعهم توابعهم من ذرية وحيوان، وإن مل يكن هلا ذنوب؛ ألن الوقائع اليت  العامة فإهنا

بني مشلت األطفال والبهائم، وأما ما يذكر يف بعض اإلسرائيليات أن قوم نوح أو  أوقع هللا بأصناف املكذِي
أصل، وهو مناف  م فهذا ليس لهغريهم ملا أراد هللا إهَلكهم أعقم األرحام حىت ال يتبعهم يف العقوبة أطفاهل

 لألمر املعلوم، وذلك مصداق لقوله تعاىل:
َنةا اَل ُتِصيََبى الىِذيَن ظََلُموا ِمْنُكْم َخاصىةا }  (345)[.اه 27]األنفال:  {َوات ىُقوا ِفت ْ
ة: نيف أحكامه يف تأويل الفتنة ما خمتصره: فيها ثَلثة أقوال: األول: الفت -رمحه هللا -وقال ابن عريب-

 املناكري؛ هنى الناس أن يقروها بني أظهرهم فيعمهم العذاب؛ قاله ابن عباس.
[ رواه عبد 26]األنفال:  {واعلموا أَّنا أموالكم وأوالدكم فتنة}الثاّن: أهنا فتنة األموال واألوالد، كما قال: 

 هللا بن مسعود.
ة الرجل يف جاره فتن»له حذيفة: وقد روى حذيفة يف احلديث الصحيح حني سأله عمر عن الفتنة، فقال 

 .(346)«وماله وأهله يكفرها الصَلة والصدقة واألمر باملعروف، والنهي عن املنكر
 الثالث: أهنا البَلء الذي يبتلى به املرء؛ قاله احلسن.

املسألة الثانية: املختار عندنا: أهنا فتنة املناكري بالسكوت عليها أو الرتاضي هبا، وكل ذلك مهلك، وهو  
 [.56]املائدة:  {كانوا ال يتناهون عن منكر فعلوه}ان داء األمم السالفة قال هللا سبحانه: ك

]املائدة:  {يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ال يضركم من ضل إذا اهتديتم}وقد قدمنا من تفسري قوله: 
157.] 

 اب من عنده.أن الناس إذا رأوا الظامل فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم هللا بعذ

                                         
نشر وزارة الشئون اإلسَلمية -(165انظر تيسري اللطيف املنان يف خَلصة تفسري القرآن للسعدي)ص/ - (345)

 ه 1322الطبعة: األوىل،  -لسعوديةاململكة العربية ا -واألوقاف والدعوة واإلرشاد 
، وولده، هفتنة الرجل يف أهل» "  ولفظه"- باب: الصدقة تكفر اخلطيئة -(1357 أخرجه البخاري )برقم/ - (346)

والنهي  -قال سليمان: قد كان يقول: الصَلة والصدقة ، واألمر باملعروف  -وجاره، تكفرها الصَلة، والصدقة واملعروف 
عن املنكر "، قال: ليس هذه أريد، ولكين أريد اليت متوج كموج البحر، قال: قلت: ليس عليك هبا يا أمري املؤمنني بأس 

كسر الباب أو يفتح، قال: قلت: ال بل يكسر، قال: فإنه إذا كسر مل يغلق أبدا، قال: بينك وبينها باب مغلق، قال: في
قلت: أجل، فهبنا أن نسأله من الباب فقلنا ملسروق: سله، قال: فسأله، فقال: عمر رضي هللا عنه، قال: قلنا، فعلم عمر 

 " ليطمن تعين؟ قال: نعم، كما أن دون غد ليلة وذلك أّن حدثته حديثا ليس باألغا



ثر أهنلك وفينا الصاحلون؟ قال: نعم، إذا ك: »-صلى هللا عليه وسلم  -وثبت أن أم سلمة قالت للنب 
 .(347)«اخلبث

 وقال عمر: إن هللا ال يعذب العامة بذنب اخلاصة، ولكن إذا عمل املنكر جهارا استحلوا العقوبة كلهم.
 {تنفسا إال وسعها هلا ما كسبت وعليها ما اكتسبال يكلف هللا }وحتقيق القول يف ذلك أن هللا قال: 

 [.267]البقرة: 
[ فقد أخربنا ربنا أن كل نفس مبا كسبت رهينة، وأنه ال 173]األنعام:  {وال تزر وازرة وزر أخرى}وقال: 

يؤاخذ أحدا بذنب أحد، وإَّنا تتعلق كل عقوبة بصاحب الذنب، بيد أن الناس إذا تظاهروا باملنكر فمن 
 (348)ى كل من رآه أن يغريه، فإذا سكت عنه فكلهم عاص، هذا بفعله، وهذا برضاه به.اه الفرض عل

ت يف بيان حكم اْلية ما خمتصره: دفع العقاب العام من هللا تعاىل، ومنع حاال -رمحه هللا -وقال ابن تيمية-
 الفساد اجلماعي.

 ذلك أن فشو املنكرات وظهور الفساد يستحق العقاب من وجهني:
 أن ارتكاب تلك املنكرات موجب للعقاب. األول:

الثاّن: أن السكوت عن هذه املنكرات من غري أصحاهبا موجب أخر للعقاب، لذا قال هللا تعاىل حمذراا 
َنةا الى ُتِصيََبى الىِذيَن ظََلُمواْ ِمنُكْم َخآصىةا َواْعَلُمواْ }هذه األمة أن تسكت عن املنكر:   َشِديُد  َأنى اَّلليَ َوات ىُقواْ ِفت ْ

 ( سورة األنفال.27) {اْلِعَقابِ 
وذلك حىت ال يقع هلم مثل ما وقع ملن قبلهم، الذين حكى هللا تعاىل حاهلم يف قوله: ))لُِعَن الىِذيَن َكَفُروا  

( َكانُوا اَل يَ تَ َناَهْوَن 56وَن )دُ ِمْن َبيِن ِإْسرَائِيَل َعَلى ِلَساِن َداُووَد َوِعيَسى اْبِن َمْرمَيَ َذِلَك مبَا َعَصْوا وََكانُوا يَ ْعتَ 
 ( ]املائدة[56َعْن ُمْنَكرٍّ فَ َعُلوُه لَِبْئَس َما َكانُوا يَ ْفَعُلوَن )

ُوا َما ِمْن قَ ْومٍّ يُ ْعَمُل ِفيِهْم بِاْلَمَعاِصى مُثى يَ ْقِدُرونَ : »-صلى هللا عليه وسلم -، وقال رسول هللا   َعَلى َأْن يُ َغريِي
ُ ِمْنُه ِبِعَقابٍّ مُثى الَ يُ َغرييُِ  ُهُم اَّللى  (330).اه (349)« وا ِإالى يُوِشُك َأْن يَ ُعمى

                                         
ال إله إال هللا، ويل للعرب من »ومتام متنه  -باب قصة يأجوج، ومأجوج -(5537 أخرجه البخاري )برقم/ - (347)

جحش  وحلق بإصبعه اإلهبام واليت تليها، قالت زينب بنت« شر قد اقرتب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه
 «نعم إذا كثر اخلبث»فقلت يا رسول هللا: أهنلك وفينا الصاحلون؟ قال: 

 (    2/565)  -انظر أحكام القرآن للقاضي حممد بن عبد هللا أبو بكر بن العريب- (348)
(، وابن ماجة 2562باب األمر والنهي، والطرباّن )برقم/ -( يف املَلحم3556أخرجه أبو داود )برقم/ - (349)

م/ ريهم وصحح األلباّن إسناده يف املشكاة )برق( يف الفنت: باب األمر باملعروف، والنهي عن املنكر وغ3556)برقم/
7132.) 

 الطبعة: الثانية -حتقيق/ علي بن نايف الشحود -(7انظر احلسبة لشيخ اإلسَلم ابن تيمية رمحه هللا )ص/ - (330)



يُن ُكلُُّه َّللِى فَِإِن انْ تَ َهْوا فَِإنى اَّللىَ }قوله تعايل - َنٌة َوَيُكوَن الدِي  مبَا يَ ْعَمُلوَن َبِصرٌي َوقَاتُِلوُهْم َحىتى اَل َتُكوَن ِفت ْ
(56 )} 

عن فوائد ومقاصد هذه اْلية ما خمتصره: وهللا ال ينهى عن شيء إال وهو ال -رمحه هللا -عثيمنيقال ابن -
ِعَباِدِه اْلُكْفَر َوِإْن ِإْن َتْكُفُروا فَِإنى اَّللَى َغيِنٌّ َعْنُكْم َوال يَ ْرَضى لِ }يرضاه سبحانه وتعاىل وقال هللا عز وجل: 

َ ال يَ ْرَضى َعنِ }وقال تعاىل: ، [5، اْلية: ]سورة الزمر {َتْشُكُروا يَ ْرَضُه َلُكمْ  ُهْم فَِإنى اَّللى  اْلَقْوِم فَِإْن تَ ْرَضْوا َعن ْ
[ فالكفر والشرك ال يرضاه هللا سبحانه وتعاىل بل إَّنا أرسل الرسل وأنزل 6]سورة التوبة اْلية:  {اْلَفاِسِقنيَ 

يُن  َوقَاتُِلوُهْم َحىتى ال َتُكونَ }: الكتب حملاربة الكفر والشرك والقضاء عليهما، قال هللا تعاىل َنٌة َوَيُكوَن الدِي  ِفت ْ
[ وإذا كان هللا ال يرضى بالكفر والشرك فإن الواجب على املؤمن أن 56]سورة األنفال، اْلية:  {ُكلُُّه َّللىِ 

ه هللا اال يرضى هبما، ألن املؤمن رضاه وغضبه تبع رضا هللا وغضبه، فيغض ملا يغضب هللا ويرضى مبا يرض
عز وجل، وكذلك إذا كان هللا ال يرضى الكفر وال الشرك فإنه ال يليق مبؤمن أن يرضى هبما. والشرك أمره 

]سورة النساء،  {ِإنى اَّللَى ال يَ ْغِفُر َأْن ُيْشَرَك ِبِه َويَ ْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمْن َيَشاءُ }خطري قال هللا عز وجل: 
ُ َعَلْيِه اجْلَنىةَ َوَمْأَواهُ النىاُر َوَما لِ إِ }[ وقال تعاىل: 36اْلية:   {لظىاِلِمنَي ِمْن أَْنَصارٍّ نىهُ َمْن ُيْشرِْك بِاَّللِى فَ َقْد َحرىَم اَّللى

[ وقال النب صلى هللا عليه وسلم "من لقي هللا ال يشرك به شيئاا دخل اجلنة، ومن 52]سورة املائدة، اْلية: 
 (332).اه (331)لنار" لقيه يشرك به شيئاا دخل ا

 {وقاتلوهم حىت ال تكون فتنة ويكون الدين كله هلل}يف أحكامه عن اْلية: قوله تعاىل -وقال اجلصاص-
قال ابن عباس واحلسن حىت ال يكون شرك وقال حممد بن إسحاق حىت ال يفتنت مؤمن عن دينه والفتنة 
هاهنا جائز أن يريد هبا الكفر وجائز أن يريد هبا البغي والفساد ألن الكفر إَّنا مسي فتنة ملا فيه من الفساد 

ة الباغية وقوله على وجوب قتال الفئفتنتظم اْلية قتال الكفار وأهل البغي وأهل العيث والفساد وهي تدل 
يدل على وجوب قتال سائر أصناف أهل الكفر إال ما خصه الدليل من {ويكون الدين كله هلل }تعاىل 

الكتاب والسنة وهم أهل الكتاب واجملوس فإهنم يقرون باجلزية وحيتج به من يقول ال يقر سائر الكفار 
 (334)يام الداللة على جواز إقرارها باجلزية.اه دينهم بالذمة إال هؤالء األصناف الثَلثة لق

َنٌة َوَأنى اَّللَى ِعْنَدُه َأْجٌر َعِظيٌم )}قوله تعايل - َا أَْمَواُلُكْم َوَأْواَلدُُكْم ِفت ْ  {(26َواْعَلُموا أَّنى

                                         
باب من مات ال يشرك باهلل شيئا  -(172برقم )-رضي هللا عنه-أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد هللا- (331)

 ة، ومن مات مشركا دخل الناردخل اجلن
ه  1323الطبعة: الطبعة الرابعة  -دار الثريا للنشر-(   53انظر شرح ثَلثة األصول حملمد بن العثيمني )ص/- (332)

 م2553 -
 (    22/ 3) -انظر أحكام القرآن للجصاص - (334)



فتنة املال واألوالد من الفنت الدنيوية العظيمة اليت اهلكت الكثري من العباد وهذه اْلية تبني ذلك قلت: 
د وحكم علي سبيل فوائمن اْلية عظيم عند هللا تعايل وِما جاء يف هذه  حتث علي الثبات ملا فيه من أجرٍّ و 

 املثال:
  يف أحكامه قال ما خمتصره:-رمحه هللا-ما ذكره ابن عريب-

ه، تنة ما بيناها فيما تقدم، وهي االبتَلء، فاملعىن أن هللا ابتلى العبد باملال واألهل لينظر أيطيعه أم يعصيالف
حسبما ثبت يف علمه وتقدم يف حكمه؛ فإن مال العبد إليهما خسر، وإن صرب على العزوف عنهما، 

أولئك } بقوله: عينها اليت أخرب هللاوأناب إىل إيثار جانب الطاعة عليهما فاهلل عنده أجر عظيم، وهي اجلنة ب
 [ وقد قال الشاعر:5]احلجرات:  {الذين امتحن هللا قلوهبم للتقوى هلم مغفرة وأجر عظيم

 (333)وخلى ابن عفان شرا طويَل.اه ... وقد فنت الناس يف دينهم
فيه: أبو  - 16[ / 17]التغابن:  {إَّنا أموالكم وأوالدكم فتنة}: وقوله تعاىل:(335)وقال ابن بطال-

 "تعس عبد الدينار والدرهم، والقطيفة، واخلميصة، إن أعطى: -صلى هللا عليه وسلم-هريرة، قال النىب 
 (336)رضى، وإن مل يعط مل يرض"

ى ثالثا "لو كان البن آدم واديان من مال البتغ: -صلى هللا عليه وسلم-وفيه: ابن عباس، قال: قال النىب  
 . (337) جوف ابن آدم إال الرتاب، ويتوب هللا على من تاب"وال ميأل

وخرج لفظ اخلطاب على العموم؛ ، [1]التكاثر:  {أهلاكم التكاثر}:وقال تعاىل: -رمحه هللا -مث أضاف
"لو كان البن آدم : -صلى هللا عليه وسلم-ألن هللا تعاىل فطر العباد على حب املال والولد، أال ترى قوله 

 ب البتغى ثالثا".واديان من ذه
فأخرب عن حرص العباد على الزيادة ىف املال، وأنه ال غاية له يقنع هبا ويقتصر عليها، مث أتبع ذلك  

يعىن إذا مات وصار ىف قربه مأل جوفه الرتاب، وأغناه بذلك ، بقوله:"وال ميأل جوف ابن آدم إال الرتاب"

                                         
 (    3/277)  -انظر أحكام القرآن للقاضي حممد بن عبد هللا أبو بكر بن العريب- (333)
شارح )صحيح البخاري( ، العَلمة، أبو احلسن علي بن خلف بن بطال البكري، القرطب، مث البلنسي،  - (335)

ويعرف: بابن اللجام  . قال ابن بشكوال  :كان من أهل العلم واملعرفة، عين باحلديث العناية التامة؛ شرح )الصحيح( 
قلت: كان من   صفر، سنة تسع وأربعني وأربع مائة. يف عدة أسفار، رواه الناس عنه  ، واستقضي حبصن لورقة. تويف: يف

 (25خمتصراا وبتصرف ) للذهب سري أعَلم النبَلءا -املالكية.كبار 
باب احلراسة يف الغزو يف سبيل  -(2667)برقم/  -رضي هللا عنه -أخرجه البخاري من حديث أيب هريرة - (336)

 هللا
باب ما يتقى  -(7357البخاري )برقم/ –هللا عنهما رضي –أخرجاه يف الصحيحني من حديث ابن عباس  - (337)

 باب لو أن البن آدم واديني البتغى ثالثا -( 1536من فتنة املال، ومسلم )برقم/ 



الدنيا والشره  هبذا املثل إىل ذم احلرص على -وسلم صلى هللا عليه-عن تراب غريه حىت يصري رميما. وأشار 
على االزدياد منها؛ ولذلك آثر أكثر السلف التقلل من الدنيا والقناعة والكفاف فرارا من التعرض ملا ال 

ىن، وقد علم كل من شر فتنة الغ -صلى هللا عليه وسلم-يعلم كيف النجاة من شر فتنته، واستعاذ النىب 
واضعا هلل وتعليما ت -صلى هللا عليه وسلم- قد أعاذه من شر كل فتنة، وإَّنا دعاؤه بذلكمؤمن أن هللا تعاىل

ا هلم على إيثار الزهد ىف الدنيا..اه   (338)ألمته، وحضا
ف: يف شرحه لرياض الصاحلني عن فتنة املال فقال ما خمتصره: قال املؤل-رمحه هللا-عثيمنيوما ذكره ابن -

 دم، أعطاهم هللا إياه فتنة؛ ليبلوهم هل حيسنون التصرف فيه أم ال.املال الذي أعطاه هللا بين آ
ُ ِعْنَدُه َأْجٌر َعِظيمٌ }قال هللا تعاىل:  َنٌة َواَّللى َا أَْمَواُلُكْم َوأَْوالدُُكْم ِفت ْ فمن الناس من ينفقه ، (17غابن: )الت {ِإَّنى

 والعياذ باهلل. ، فهذا يكون ماله وباالا عليهيف شهواته احملرمة، ويف لذائذه اليت ال تزيده من هللا إال بعداا 
 ومن الناس من ينفقه ابتغاء وجه هللا فيما يقرب إىل هللا على حسب شريعة هللا، فهذا ماله خريا له.

ومن الناس من يبذل ماله يف غري فائدة، ليس يف شيء حمرم وال يف شيء مشروع، فهذا ماله ضائع عليه، 
 ه وسلم عن إضاعة املال.وقد هنى النب صلى هللا علي

وينبغي لإلنسان إذا بذل ماله فيما يرضي هللا أن يكون واثقاا بوعد هللا سبحانه وتعاىل حيث قال يف كتابه: 
ُر الرىازِِقنيَ }  .أي يعطيكم خلفاا عنه {فَ ُهَو خُيِْلُفهُ }، (56)سبأ:  {َوَما أَنْ َفْقُتْم ِمْن َشْيءٍّ فَ ُهَو خُيِْلُفُه َوُهَو َخي ْ

وليس معناه فهو خيُلفُه، إذ لو كانت فهو خيلفه، لكان معىن اْلية: أن هللا يكون خليفة، وليس األمر كذلك، 
 بل فهو خُيلفه أي يعطيكم خلفاا عنه.

وال تقل واخلف ىل خرياا منها، بل  (339)"اللهم أجرّن يف مصيبيت وأخلف يل خرياا منها"ومنه احلديث: 
اا منها. وال تقل واخلف يل خرياا منها، بل وأخلف أي ارزقين خلفاا عنها وأخلف أي أرزقين خلفاا عنها خري 

 خرياا منها.

                                         
شد نشر: مكتبة الر  -حتقيق: أبو متيم ياسر بن إبراهيم -(15/175انظر شرح صحيح البخارى البن بطال) - (338)

 2555 -ه  1325الطبعة: الثانية،  -السعودية، الرياض -
باب ما يقال عند  -( 3رضي هللا عنها )برقم/ -أم املؤمنني–جزء من حديث أخرجه مسلم عن أم سلمة - (339)

ا إِلَْيِه ومتام متنه" مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، يقول: " ما من عبد تصيبه مصيبة، فيقول: }ِإنىا َّلِلِى َوإِنى  -املصيبة
[، اللهم أجرّن يف مصيبيت، وأخلف يل خريا منها، إال أجره هللا يف مصيبته، وأخلف له خريا منها 177 رَاِجُعوَن{ ]البقرة:

"، قالت: فلما تويف أبو سلمة، قلت: كما أمرّن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فأخلف هللا يل خريا منه، رسول هللا 
 صلى هللا عليه وسلم. 



فاهلل عز وجلى وعد يف كتابه أن ما أنفقه اإلنسان فإن هللا خيلفه عليه، يعطيه خلفاا عنه، وهذا يفسره قول 
وسلم: "ما من يوم  عليه الرسول عليه الصَلة والسَلم يف األحاديث اليت ساقها املؤلف مثل قوله صلى هللا

 يصبح العباد فيه إال ملكان ينزالن فيقول أحدمها: هللا أعط منفقاا خلفاا، ويقول اْلخر:
 يعين أتلف ماله. (350)هللا أعط ِمسكاا تلفاا"

واملراد بذلك من ميسك عما أوجب هللا عليه من بذل املال فيه، وليس كل ِمسك يُدعى عليه، بل الذي 
 إنفاقه فيما أوجب هللا، فهو الذي تدعو عليه املَلئكة بأن هللا يتلفه ويتلف ماله.ميسك ماله عن 

 والتلف نوعان: تلف حسي، وتلف معنوي:
 التلف احلسي: أن يتلف املال نفسه، بأن يأتيه آفة حترقه أو ُيسرق أو ما أشبه ذلك. -1
ذكره النب صلى   حسناته، ومنه ماوالتلف املعنوي: أن تنزع بركته، حبيث ال يستفيد اإلنسان منه يف -2

هللا عليه وسلم حيث قال ألصحابه: "أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟" قالوا: يا رسول هللا، ما منا 
 أحد إال وماله أحب إليه".

م وماله وارثه  فمالك أحب إليك من مال زيد وعمرو وخالد، ولو كان من ورثتك، قال: " فإن ماله ما قدي
ر".  ما أخى

وهذه حكمة عظيمة ِمن أويت جوامع الكلم صلى هللا عليه وسلم، فمالك الذي تقدمه هلل عز وجل جتده 
أمامك يوم القيامة، ومال الوارث ما يبقى بعدك من الذي ينتفع به ويأكله هو الوارث، فهو مال وارثك 

ك، كما قال رسول هللا علي على احلقيقة. فأنفق مالك فيما يرضي هللا، وإذا أنفقت؛ فإن هللا خيلفه وينفق
 (352)اه . (351)صلى هللا عليه وسلم: "قال هللا تعاىل: يا ابن آدم أنفق ينفق عليك"

يف رده علي سؤال يف الفتاوي وهو عن احلكمة من ذكر -رمحه هللا–وهناك فائدة جليلة ذكرها ابن باز -
 ى األب من ماله.املال مقدما على األوالد يف القرآن الكرمي، رغم أن األوالد أغلى لد

قائَل: إن املال يعني على حتصيل الشهوات احملرمة خبَلف األوالد فإن اإلنسان قد  -رمحه هللا–فأجاب 
 يفنت هبم ويعصي هللا من أجلهم.

                                         
باب قول هللا تعاىل: }َفَأمىا َمْن  -(1332)برقم/ -رضي هللا ةعنه -هريرةأخرجه البخاري  من حديث أيب  - (350)

َب بِاحُلْسىَن  َل َواْستَ ْغىَن، وََكذى رُُه لِْلُيْسَرى، َوأَمىا َمْن خبَِ َق بِاحُلْسىَن، َفَسنُ َيسِي رُُه لِْلُعْسَرى{ ]الليل: أَْعَطى َوات ىَقى، َوَصدى ، َفَسنُ َيسِي
7] 
 -(7572بلفظ خيتلف عما ذكره املصنف)برقم/  -رضي هللا عنه -ري من حديث أيب هريرةأخرجه البخا - (351)

 باب فضل النفقة على األهل و صحة لفظه " قال هللا: أنفق يا ابن آدم أنفق عليك "
الطبعة:  -الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض -( 5/352) -انظر شرح رياض الصاحلني حملمد بن العثيمني - (352)

 ه  1327



َوَما }وبني مساحته أن الفتنة باملال أكثر وأشد، وهلذا بدأ سبحانه باألموال قبل األوالد، كما يف قوله تعاىل: 
َا}وقوله سبحانه:  {ْم َواَل أَْواَلدُُكْم بِالىيِت تُ َقريُِبُكْم ِعْنَدنَا زُْلَفىأَْمَواُلكُ  َنةٌ  ِإَّنى وقوله عز  {أَْمَواُلُكْم َوأَْواَلدُُكْم ِفت ْ

ْفَعْل َذِلَك فَُأولَِئَك ُهُم ي َ يَا أَي َُّها الىِذيَن آَمُنوا اَل تُ ْلِهُكْم أَْمَواُلُكْم َواَل أَْواَلدُُكْم َعْن ذِْكِر اَّللِى َوَمْن }وجل: 
 (354)اه . {اخْلَاِسُرونَ 

 
 مع بيان فوائدها وأحكامها سورة األنفالتم بحمد هللا تفسير 

                                         
أشرف على مجعه وطبعه: حممد بن سعد  -(6/556انظر جمموع فتاوى العَلمة عبد العزيز بن باز رمحه هللا) - (354)
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