
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



 



 

 

 

 

 

g 
ق احلجة مة املحقا  تقريظ فضيلة العّلا

 السياد عبدالستار احلسني البغدادي

 

َح ُصدوَر العاِرفِْْيَ َلُه َوَجّلا يف 1َتعاىٰل َجُدُه َنْفَسهاحلَْمُد هلل باِم ََحَِد بِِه  ، َوََشَ

ُقُلْوِِبِم َعَظَمَتُه َوُقْدَسه، َوَأْلَزَم بِامْلُداَوَمِة َعّٰل ُمّلَزَمِة ِذْکِرِه ِجنَُه وإِْنَسُه، ُثَم َأزکٰى 

ْلُوُجْوِد َوَأطاَب ٱَفَلَقْت َعنُْه َبيَْضُة نْ ٱصلواتِه َوأْسنٰى حتيااتِه َوَأْنمٰى َبَرکاتِه عّٰل َخْْيِ َمِن 

اِجِدْيَن ََمْتَِدُه َوَغْرَسه، َسياِدنا َونبيانا َأيب ٱاهلُل تعاىٰل ِمْن َلُدْن َتَقَلبِِه يف  ْلقاِسِم َُمََمٍد ٱلسا

ه، وعّٰل آلِهِ لدّ ٱَلذي أقاَم بِِه مَن ٱمْلُْصَطفٰى ٱ َحُه َوَوَطَد ُأسا لطااِهِرْيَن ٱ ْيِن احلَنيِف ََصْ

خلَْمَسة، الاذين َطَّهَرُهْم َتباَرَك َوَتعاىٰل َوَزَکاُهْم َوَأْذَهَب َعنُّْهم ٱلکِساء ٱالسياام أْصحاِب 

اُب َعن ُکّّل َمْن َقفا َأَثَرُهْم ٱلَرجيِم َوِرْجَسه، َوَرِِضَ َوُهَو الکريُم ٱلَّشْيطاِن ٱَدَنَس  ْلَوها

ِحِب َوَطَيَب َرْمَسه.ٱْهتدٰى بُِصوٰى ََنِْجِّهِم ٱوَ   لّلا

                                                 
ئ ُوُجْوهِ  ِمنْ  اْلعارفْيِ  َأعّلم َبْعُض  َذَکرَ  .1 م( )األلِف ََمِ  تعاىٰل: َقْولِهِ  يف والّلا      

     َُأَنه.  ََوَلـاما  َنواُلُه، َوَعمَ  هُ ّللُ َج  جّلا  َوَجّلَلتهِ  بَِعَظَمتِهِ  َيلِْيُق  ََحْدا   َأَزلهِ  عاَلِ  يف َنْفَسهُ  ََحِد 

م )َوُهوَ  َعْجَزُهْما  َوَعلِمَ  خْلَْلَق ٱ َخَلَق   بِذلَِك  ََيَْمُدْوهُ  َأنْ  َأَمَرُهمْ  بِهِ  يليُق  باِم ََحِْدهِ  َتْوفِْيةِ  َعنْ  امُلْطَلُق( الَعّلا

م( تکون ْلَوْجهِ ٱ هذا َفعّلٰ  َنفسُه، بِهِ  ََحِدَ  الذي احلَْمدِ   إىل ْلَوْجهُ ٱ هذا َفْلُيَضْف  لِلَعّْهد، )احلمد( يف )الّلا

م( نسبة بيان يف املذکورة الوجوهِ  سائِر  الَطَلب أوائِّل يف َعََلَ  َمرَ  ْلَوْجهُ ٱ وهذا املذکورة. اجلُملة يف )الّلا

 َمظِنََته. اآلنَ  أْذُکرُ  وال
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 ٱَوَبْعُد: َفقْد َوَفَقنِي اهللُ َتباَرَکْت َأْسامُؤُه َوَجَلْت آالُؤه لِِّلّطّلِع َعّٰل 
ِ
ابِع ٱجْلُْزء لرا

ْلَکّْشِف َعْن ُُمََبئاِت )أرسار البّلغة( ٱْلَبياِن وَ ٱمُلتَِّشِح ِمْن ُحَلِّل ٱلِيّل، جْلَ ٱلَتْفِسْْيِ ٱِمَن 

لَدليّل، ما ُهَو عّٰل هام املفاِخر أِبٰى ٱْستِْکناِه ٱحْلَُجة وَ ٱّل اإِلْعجاز( َمَع إصاَبِة َو)َدالئِ 

ِ بِاأْلَْوضاِح وَ  تي ِهَي ِمْن َشاِئِط ٱْلَفواِئِد( ٱْلُغَرِر ِمْن )َبدائِع ٱإِْکليّل، امُلَحّبا ْلَفْوِز بامَلراِم ٱلا

ِة وَ ْلِعْلِم بَِقْصِد إنارَ ٱملَِْن َيَمَم ََمافَِّل  ْلبَيان يف ٱَأْجَوِد  ملَْوُسْوم بـِ ٱلَتمثِيّل، ٱِِتا بامُلحاََضَ

َف بِنرََْشِ ُدَرِرِه ٱَلِذي ُهَو مِِمَا ٱ ْلُقرآنٱَتْفُسْي  ْلعالِية ٱْلغالَِية، وَنْثِر ُغَرِرِه ٱْصَطَلَع َوَترََشَ

ملَواِهِب، واِسَطُة ِعْقِد آِل ٱلَسامَحِة َأُبْو ٱملَُکَرم، صاِحُب ٱمُلَعَظُم َوَصِدْيُقنا ٱَشْيُخنا 

 َرْهطِِه ٱْلَفْضِّل ٱمَلْجِد يف هذا الَعْْصِ َوُعصاَرُة ٱ أيبَ 
ِ
أْلَْدَنْْيَ ٱَلذي َأْضحٰى ساِئُر ُفَضّلء

َيِة عّٰل مُلْربِ ٱمَلعاين ٱملِْْسبار، الغائُِص عّٰل َأْبکاِر ٱحّقُق ملُ ٱحْلاشية( الَفقيُه ٱلـِ)َمعاملِِه( َکـ)

صفوة املجتّهدين وحامّل  بـِ 1ملَْراِجعِ ٱملَْوُصْوُف ِمْن ِقَبِّل کِباِر ٱلنُضار، آيُة اهلل ٱَسباِئِك 

داَم ظُِلُه َوَعَم لنََجفيا ٱلنِحرير الَّشيُْخ هاِدي ٱاألُْستاُذ اجِلّْهبُِذ  ْيفَ طَ ْص راية الفقّهاء املُ 

 .َفْضُله

ملَْْقُصْوِد بُلبابِه، َوَحْسُب ٱمَلْعنٰى ٱَفَأْلَفْيُتُه ِمْن َأْجَوِد ما ُکتَِب يف بابه َوَأَخَذ ِمَن 

ْوِع َبراَعتِهِ َسامَحِة الَّشيِخ َأيب َعَِلٍ  َأْن َيُکْوَن  داَمْت إِفاضاُت َيراَعتِِه، َوَدَرْت َأْخّلُف َُضُ

اطَِعِة ٱْلفاِئَقِة، والَدالِئِّل ٱْلفاِرَعِة ٱلَّشواِهِد ٱَلُه ِمَن  ْلباِسَقة، ما َينْظُِمُه يف ِسْلِك ٱلسا

ْْي ـ .ٱمَلْوُسْوِعياِْي( ـ َعّٰل ُلَغِة ٱ) يا َفَقْد َکَتَب ـ َويا َأْرَوَع ما َکَتَب ـ ُمْسَتْقِصيا   ْلَعْْصِ

ْوِب  إلسّلِمّي ٱتَِصُّل بِالُُّتاِث سّلِمَيِة َوما يَ إلٱمْلَعاِرِف ٱْلُعُلْوِم وَ ٱُمْستَْفِصيا  يف َُضُ

أْلَْمَثُّل لِْلباِحِث ٱيف ُکّلا ما َخَطْت َيراَعُته ـ امَلثَُّل  مْلِعطاء، َوُهَو ٱلَثّر ٱصّل أْلَ ٱ

                                                 
 املجلاد عّل تقريظه يف الوارف ظلاه دام النجفيا  بّشْي الّشيخ العظمٰى  اهلل آية الکبْي الديني املرجع هو .1

 .فللمؤلا  ،3ص ،الفقّهية اآلراء ابکت من اخلامس
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ّرْيِت )ٱمْلُنَّقر، وَ ٱمْلُنَّقِب ٱمُلَتَمّکن، وَ ٱ  ْْلاِدي( إىٰل َأرْساِر ما ُأْفِعَمْت بِِه َمناِجُم الِفْکِر َوَعزا ٱخْلِ

الح باِم أجاَل فِْيِه ِمْرَقَمُه ٱلَسَلِف ٱِمن )ِرکاِز( ُمَدَخراِت آثار  يااَل إلْدراك ٱْلصا لسا

 . َوبِإْْياٍز َشِدْيٍد َأُقْوُل:مَلبادي(ٱِمْن َُمَْکامِت ) ْستَْوَسَق ٱمُلنِيْفة بِتَْمِّهْيِد ما ٱْلغاياِت( ٱ)

َلِذْيَن ٱْلَعْْصِ ٱُهَو ِمْن َأْفراِد الَدْهَر َوَحَسناِت  لنََجفَي ٱإَن آَيَةاهلل الَّشْيَخ هاِديا  

واُهْم ُمَدُتُه. َوَقْد ٱَقَلام  ْکَتَحَلُت بَأْشباِهِّهْم َوُنَظرائِّهْم ُمْقَلُتُه، َوَعَزما َتَأَلَقْت بَِأْقباِس ََشْ

َفني َسامَحُتُه َوَطَوَق ِجيِْدي بُِحْسِن َظناِه وَ   ذا َوَرٍم باِم َدْأَب عليه ِمْن ْستَْسَمَن يِفَ ٱََشَ

َلٍة مِِماا َنفَث بِِه َقَلُمُه  فااق عّٰل َصَفحاِت ٱَعْرِض ُُجْ أْلَْوراَق يف الِفْقِه ااِلْستِداليلا ٱلدا

لَِيِة ََماِسِن کِتابِه ٱوَ  ائِع ٱلَتْفِسْي َوَقْد َسبََقت ِمناي کلمٌة عّٰل َنْحِو اإِلْياِز يف ََتْ ْلباِرع ٱلرا

 .«راء الفقّهيةاآل»

اَمهوإينا أَلَْعَتِذُر لَِّشْيِخنا اجلليّل    أدام اهلُل َأيا
ِ
عاِت ُکُوْوِس ِوالء َوَأْروٰى بُِمُّْتَ

لطاِهَرة ُأواَمُه، ِمْن َعَدِم إْيفائي بالَوْصِف الکامّل ِْلذا األثر النفيس والِعْلِق ٱالِعَُّتِة 

ْتني أبياٌت يف تاريخ  ْلَوقِت ٱمْلِزاج وِضْيِق ٱخْلطْي، بَِسبِب َضْعِف ٱ  منه ناِل ٱَوَقْد َحََضَ
ِ
ْتِّهاء

 ْعَتَذر.ٱوليَس بَِمُلْوٍم َمِن  ،َقّدُمّها بيد االعتذارأُ 
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تاريخ َوْضع الَلمساِت األخْية لکتاب أجود البيان يف تفسْي القرآن لسامحة آيةاهلل 

ق األستاذ الّشيخ هادي الناجفي   .الفقيه املحقا

 )الکاِمّل(. َبْحُر األبياِت ِمنَ 

 َيْزَدِهْي  خْلَْلِق وافٰ ٱَتْفِسُْي )هادِْي( 

 

 أْلَْبرادِ ٱبِبَِدْيِع َطْرٍز رائِِق  

 إْلِْعجاز( فِيِْه َتَأُلٌق ٱلـِ)َدالئِّل  

 

 ْلَوقاادِ ٱْلَکْوَکِب ٱَقْد فاَق ُنْوَر  

 ْلبَّلَغة( َقْد َأتٰى ٱَوبَِکّْشِف )أرَْساِر  

 

ادِ(ٱبَِحّق )ُمتََکِفّل ، َفَوٰف    لضا

 َدُر أيب َعَِلٍ جاِمعا   هلل 

 

 لتَْعدادِ ٱَجَلْت َعِن  1ملَِواِهٍب  

 لـْ ٱْلَفِقيُْه َُمَّدُث ٱأْلُُصْويِلُ ٱَفُّهَو  

 

   ، ْسناِد(ٱ( بـِ)ملَتْنِ ٱملُِعُز )ٱَعْْصِ  إْلِ

 ْْلُدٰى ٱَوکفاُه يف َتْفِسْْيِ ُقرآِن  

 

 بِنَّْهج َسدادِ َأْن َقْد َجرٰى فِيِْه  

َح    َلِذْي ٱْلَفَذ ٱملُْعِجَز ٱْلکِتاَب ٱََشَ

 

 الّديَن َخْْيُ ِسنادِ وَ ُهَو لِلُّهدٰى  

ٌح َخلِيٌْق َأْن ُُتََط ُطُرْوُسهُ    ََشْ

 

 بُِمذاِب تِّْبٍ ال بَِسيِّْل ِمدادِ  

 ُمْذ َقد َتَم يفٱَوبِرابِع  
ِ
 أْلَْجزاء

 

ادِ ٱَمنَّْهَّل  َصَفٍر، لِيَْغُدوَ    لُورا

 ملَواِهُب َأَرُخْوا:ٱ 2ْلَفْردِ ٱبِاْلواِحِد  

 

 «ْْلادِْي ٱْلَفِقيِْه ٱجاَءْت بِتَْفِسْْيِ » 

   (1+)  (405( + )252( + )226( + )51) 

 

 . ه1435سنة 

 العبد اآلبق

ار تار عفا عنه املليك الغفا  عبدالسا

 

                                                 
َفْت  .1 ِف  ِمنَ  مِمنوَعة   ُهنا تأيت َأنْ  َيِصُح  وقد ْلَوْزنِ ٱ ملُِراعاةِ  )َمواِهب( کلمة ـ ُهنا َُصِ  ـ بَِمواِهَب  ـ الَْصْ

 .املَُتتباع عّلٰ  خيفٰى  ال َکام ِزحاٌف  لَّشْطرِ ٱ يف َيْدُخّل لکِنْ 

 .املقصود َيتِمُ  َوبِهِ  التاريخ ماَدةِ  إىلٰ  (1) بإضاَفةِ  تورَية الَفْرد( )بِاْلواِحد ِعبارة يف .2



 

 

 

 

 

b 
 

                       

                          

 

 حتليّل نکرواأ اليّهود أنا  اآلية هذه نزول سبب وکان» :الُطْوِِسُ  الّشيخ قال

ا تعاىل اهلل فبْيا  بّل،اإل حلوم النبي  أن إىل وولده براهيمإل َملالة کانت أَنا

مّها ّهم نفسه، عّل يعقوب[ ]وهو ارسائيّل حرا  إحضار عّل ْيرسوا فلم بالتوراة، وحاجا

 .1«فيّها أناه أخّب فيام النبي بصدق لعلمّهم التوراة

 الکتاب من «الويان» ِسْفر من عرَش احلادي الفصّل يف اإلبّل حلوم حتريم وورد

 القديم. العّهد املقدس،

  ،العموم. ِت اودَ أَ  ومن مبتدا 

  احلجاز أهّل عند يطلق وکان به ويتغذى ُيطعم ما» وهو إليه. مضاف 

نَْطة( ٱ)أي  خاصة الُّب  عّل  .2«اإلطّلق لدى عندهم إليه وينْصفحْلِ

 الطعام. إىل يرجع هو واسمه ماض فعّل 

  وُجلة کان، خّب    ل. ملبتدأا خّب  مصدر :واحلّلا  األوا

 احلرمة. ضد وهو املفعول بمعنى

                                                 
 .2/532 التبيان .1

 .3/345 امليزان .2
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    بن اسحاق بن يعقوب هو وإرسائيّل: وَمرور. جار 

ى تعاىل. اهلل أنبياء کانوا وکلاّهم ابراهيم  اهلل يف َماهدا   کان ألناه به يعقوب ُسما

 يف اهلل صارع ألناه  اهلل عّل الغالب املظفر إناه ـ التوراة َيکيه ما عّل ـ و به مظفرا  

ى موضع ب القرآن هولکنا  فغلبه، ّلئيفني يسما  يستحيله. والعقّل ،1أسطورة هذه يکذا

  استثناء. حرف 

 األنعام، حلوم أو وألباَنا، األبّل موحل وهو املذکور، الطعام من مستثنى 

 الکبد. وزائدتا تانيوالکل الباطن الّشحم أو

     ِوفاعله. ماضٍ  ٌّل عْ ف 

   2«النَسا ِعْرق» مرض عنده ألنا  إليه، ومضاف وَمرور جار 

ة من الليّل الينام بحيث عنه ويّشتکي  فحرمّها به حاجا  اإلبّل حلوم أکّل وإذا الوجع شدا

 نفسه. عّل

 يعلم ال وهو شيئا   نفسه عّل مَ رّ َُيَ  أن لإلنسان ْيوز کيف قيّل: فإن» الّشيخ: قال

 املفسدة؟ فيه له مِماا املصلحة من فيه ماله

 هذا يف الرسائيّل أذن اهلل وکان وأعلمه، ذلك يف له اهلل أذن إذا ذلك ْيوز قلنا:

 .3«نذر فلذلك النذر،

     بکان. متعّلق وَمرور. جار 

                                                 
 .املقدس الکتاب من «التکوين» ِسْفر من والثّلثْي الثاين الفصّل يف االُسطورة هذه وردت .1

 بالفتح ـ والنَسا املفاصّل، ُاوجاع من هو وقيّل: سياتيك، اليوم: له يقال عصبي مرض قيّل: .2

 النسا، هو الذي العرق وجع النَسا: فعرق الفخذ عّل يمتد وريد وهو ُمصوص عرق اسم والقْصـ

 األصح. هو والثاين بيانية. العرق إىل النَسا واضافة

ا» سينا: ابن الرئيس الّشيخ وقال  من يبتدىء وجع فّهو املفاصّل اوجاع ُجلة من النَسا: عرق وأما

ته طالت وکلاام الکعب وإىل الرکبة إىل امتدا  ورباام الفخذ عّل خلف من وينزل الورك مفصّل  زاد مدا

 تلتذ آخره ويف والفخذ الِرْجّل منه وِتزل األصابع إىل امتدا  رباام أو وکثرِتا قلاتّها يف املادة بحسب نزوله

 بمْص[. األوىل الطبعة 2/615 ]القانون «أصابعه... أطراف عّل اليسْي وبامليش بالغمز

 يف وقعت وإن النَسا... ِعْرق کان الَوِركِ  َمْفَصّلِ  يف َوَقَعْت  وإن النَزَلَة... »... غميني:الچ قال

 .[240/ الطب يف ]قانونچه «املفاصّل وجع کان مطلقا   املفصّل

 .2/532 التبيان .3
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       فاعله. ونايب َمّهول منصوب مضارع وفعّل نصب حرف 

م ل معناه:  ما إالا  إرسائيّل بني عّل الطعام من شيئا   التوراة نزول قبّل اهلل َيرا

م  نفسه. عّل إرسائيّل حرا

 نزول قبّل إرسائيّل لبني العامة احللية هنا إىل الرَشيفة اآلية معنى وباجلملة:

 نفسه. عّل إرسائيّل َيرم ملا اخلاصة واحلرمة التوراة

  اهلل رسول يا أنت وفاعله أمر فعّل.  للتفريع 

   وفاعله. امر فعّل     َمرور و جار 

 للتفريع. يکون أن ويمکن عطف حرف 

    التوراة. إىل يرجع والضمْي به، ومفعول وفاعله أمر فعّل 

  جازم َشط حرف 

  کان. اسم والضمْي الظاهر، السکون عّل مبني ماض فعّل 

    بصدق لعلمّهم التوراةب تيانإْل ٱ عّل رسواْي ول کان. خّب 

د نبينا نبوة صحة عّل دليّل   ذلك وکان وبکذِبم النبي  .َمما

م عّل داللة القول مقول يف  ْلم العامة احللية ينکرون کانوا ـ إرسائيّل بني ـ أَنا

مّها إرسائيّل کان التي اخلاصة احلرمة إالا   الکريم القرآن ينسب ملا دفعا   نفسه، عّل حرا

 تعاىل: قوله يف إليّهم                             1 حيث 

م  الدنيا. هذه يف لظلمّهم عقوبة الطيبات هذه عليّهم اهلل حرا

  تعاىل: اهلل قال کام                   

                                          

                 2. 

 تانرواي

 يف حنطة زرع من يقول: عبداهلل أبا سمعت قال: يعفور أيب بن عبداهلل خّب

 أو األرض رقبة ملك يف عمله فبظلم الّشعْي کثْي زرعه خرج أو زرعه زكي فلم أرض

                                                 
 .160/ النساء سورة .1

 .146/ األنعام سورة .2
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 يقول:  اهلل ألن وأکرته ملزارعيه بظلم                     

      1، حلم من أکّل إذا کان إرسائيّل إنا  وقال: والغنم والبقر اإلبّل حلوم يعني 

م اخلاَصة وجع عليه هياج اإلبّل ل أن قبّل وذلك اإلبّل حلم نفسه عّل فحرا  التوراة تنزا

مه ل التوراة نزلت فلاما   2يأکله. ول َيرا

 ول َُيَّرْمهُ  ل» من احلديث آخر يف ّلِ فاعِ لْ ٱ وضمْي 4العيايش وتفسْي 3القمي تفسْي يف ونحوها

 التوراة. إىل يرجع أن ويمکن النبي موسى إىل يرجع «يأکله

 عن أسأله احلسن أيب إىل کتبُت  قال: يزيد بن عمر عن العيايش تفسْي ويف

 :کتب قال: ِعتقه؟ يبيع أن له هّل مِملوکه دَبر رجّلٍ          

           .5 

 

                           

 

م لليّهود وتوبيخ تعريض  ظاملون. فّهم الکذب اهلل عّل يفُّتون بأَنا

  أمبتد «َمنْ »و سبحانه، اهلل عّل مْ ّهِ ئِ ُِّت فْ ٱ من السابقة اآلية عّل تفريع. 

  خّب. مستُّت،ضمْي  هو وفاعله ماض فعّل 

 کّلمه صلة يقطع املفُّتي کأنا  القطع. وأصله املخُّتع، الکذب هو االفُّتاء:»

 .6«کاذبا   فيکون واحلقيقة بالواقع

   ألنا » له الکذب غْي عليه والکذُب  لّلستعّلء «عّل» وَمرور. جار 

 .2«يريده فيام ْيوز قد له وکذب يکرهه فيام کذب أناه يفيد عليه کذب

                                                 
 .160/ النساء سورة .1

 .(5/306) 10ح ،10/516 الکايف .2

 .1/158 القمي تفسْي .3

 .86ح ،1/322 العيايش تفسْي .4

 .82ح ،1/322 العيايش تفسْي .5

 .6/143 الرَحن مواهب .6

 .2/533 التبيان .2
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   واضح. ومعناه به مفعول 

      احلجة قيام إىل يّشْي االشارة واسم إليه. ومضاف وَمرور جار 

 مور.األُ  هذه قبّل يتحقق ال الظلم ألنا  احلقا  وتبيْي البينة وظّهور

     أومبتد وتفريع، ربط حرف. 

  القْص ويفيد الکّلم يف اللبس إلزالة يأيت منفصّل رفع ضمْي وهو عامد 

 ِبم. الظاملْي ُتصيص أي هنا

   ،واحد واجلور والظلم» الّشيخ: قال الواضح. احلقا  بمکابرة خّبه 

. ا عن العدول واجلور: للحّق. النقصان الظلم: أصّل ألنا  ُمتلفا ، أصلّهام کان وإن  حلقا

 إعطاء هو نصافواإلِ  العدل. اجلور ضد ويف نصاف،اإلِ  الظلم ضد يف قيّل ولذلك

 .1«التامم عّل احلق

 قوله: يف والقْص» امليزان: ويف          أي عّل قلب قْص 

 .2«حال

 بالظلم. ُتصيصّهم ال ِبم مِ لْ لظُ ٱ ُتصيص مراده:

 

                        

 

  د يا أنت فاعله و أمر فعّل  وأعلمّهم. ْلم اهلل رسول َمما

     ياة اآلية يف ورد ما بأنا  بيانٌ  وفاعله. ماض فعّل  إرسائيّل لبني احللا

 کام ال سبحانه وصف کام فاألمر بکذِبم، وتعريض به أخّب تعاىل اهلل ألنا  صدٌق 

 تعاىل اهلل وحي لوال بذلك ينبئکم أن يستطع ل الرسول وأنا  اليّهود. يکذبون

 دينه متابعة من لکم فّلبدا  احلقا  عّل وأناه الدعوة يف صدقه ـ هيود يا ـ عرفتم فإذا إليه،

ه ملة عّل بأناه واالعُّتاف  ربا  من الناس کافة إىلٰ  املرَسُّل  النبُي  وأناه إبراهيم جدا

                                                 
 .2/533 التبيان .1

 .3/348 امليزان .2
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 .أنبيائه خاتم وأناه العاملْي

 صدق وثبوت احلقا  معرفة عّل تفريع للتفريع. عطف حرف 

 .الرسول

     هيود. يا فاعله، «واو» و أمر فعّل 

ل الثاين احلاق اإلتباع:» ل فالقوة التعلاق من به له ملا باألوا  يستمدُ  والثاين لألوا

 .1«منه

   الدين. هي وامللاة به، مفعول 

   ودين ْلُعْجمةٱوهو مِمنوٌع ِمْن الْصف لِْلَعَلِمَيِة وَ  إليه مضاف 

 الفطرة. دين هو وَشيعتهإبراهيم

  االستقامة احلنف: وأصّل املستقيم... احلنيف:» احلال. عّل منصوب 

 احلنيف قيّل وإناام امليّل أصله: وقيّل: ِبا. تفاؤال   2باألحنف القدم املائّل وصف وإناام

 .3«احلقا  إىل املائّل ىبمعن

م من کّلا  لرَشيعة ناسخة نبيانا َشيعة أنا  والصحيح» الّشيخ: قال  األنبياء من تقدا

 فلذلك إبراهيم َشيعة َشيعته وافقت وإناام تقَدم. من برَشيعة متعبادا   يکن ل نبيانا وأنا 

 تعاىل: اهلل قال           عليه وأوجبّها إليه ِبا أوحى الذي هو فاهلل وإالا 

 .4«له... َشيعة وکانت

 أن وُامروا بذلك خوطبوا فلذلك إبراهيم ملاة إتباع إىل يميلونوکان اليّهود 

 اإلسّلمية. املقدسة الرَشيعة يف َمفوظة وهي احلنيفية الرَشيعة وهي ملاته يتبعوا

 إبراهيم دين باتباع کناية دينه اتباع عّل الرسول من دعوة وهذه

م  وَشيعته. إبراهيم بملاة يعُّتفون کانوا ألَنا

 عطف حرف. 

                                                 
 .2/534 التبيان .1

ي وبه .2  .املّشّهور التاابِِعُي  التميمُي  َقْيسٍ  بنُ  األْحنُف  ُسما

 .2/534 التبيان .3

 .2/534 التبيان .4
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 نفي حرف. 

  إبراهيم إىل يرجع اسمه، مستُّتضمْي  وهو ماض فعّل. 

      الرَشك نسبة من إلبراهيم تطّهْيٌ  کان. خّب وَمرور جار 

 أنا  يزعمون کلاّهمکاُنْوا  حيث العرب ومرَشکي والنصارٰى  اليّهود من به اِتموه الذي

 والتّهمة ةالتبعيا  هذه من إبراهيم أبرأ تعاىل واهلل منّهم وهو دينّهم عّل کان إبراهيم

ياِق و کْي مْ ِِبِ  تعريٌض يف السا  .بکوَِنِم من امُلرَْشِ

 تانرواي

 ما يقول: عَل بن احلسْي سمعُت  قال: الوالبية حبابة عن العيايش تفسْي يف

 1وشيعتنا. نحن إالا  إبراهيم ملاة عّل أحدا   أعلم

 يا حديث: يف قال أناه جعفر أيب عن النْصي املغْية بن احلارث حسنة ويف

 2شيعتنا. وغْي غْينا إبراهيم فطرة عّل ما نجياة

 

                       

 

 حتويّل من املؤمنْي عّل اليّهودُ  ألقاها شبّهة عن جواب بعدها والتي اآلية هذه

 املسلمْي. قبلة أفضلية عّل وتدلا  املقدسة، الکعبة إىل املقدس بيت من القبلة

  للتأکيد. يأيت ـ بالفعّل ةِ ّهَ بَ َّش ملُ ٱ روفحْلُ ٱ من 

  ،ل ألناه املکانية األولوية هنا واملراد اسمه  األرض من اهلل خلقه مکان أوا

 بيت ال إذ الزمانية واألولوية الصحيح. النقّل عليه دلا  کام األرض بقية منه مدا  ثمَ 

ل ألناه الرتبياة واألولوية قبله، عبادة  کان ألناه والعبادة والرتبة الرَشف حيث من أوا

 .ملَْرِويااتٱو ارثيف ُُجَْلٍة من اآل عّٰل ماجاءَ  عامٍ  يفبأل آدم خلق قبّل للمّلئکة معبدا  

   واضح. ومعناه إليه، مضاف 

                                                 
 .88ح ،1/322 العيايش تفسْي .1

 .22ح ،4/145 التّهذيب .2
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  اجلعّل هو الوضع: فاعله. بئنا مستُّت هو َمّهول. ماض فعّل 

 .هُ ؤُ انبِ  البيت إىل وبالنسبة واإلثبات

  ّل حتاى اهلل جعله بحيث لعبادِتم أي وَمرور. جار  إىل به الناس يتوسا

 العبادة. يف به ويستعان تعاىل اهلل عبادة

  «وخّب مزحلقة، «ل .  إنا

   الناس مزدحم فبکة: الزحم وهو كا البَ  من بکة: وَمرور. جار 

م: َبَك جْلَ ٱَوِقيَّْل: ُسّمَيْت بِٰذلَِك أِلَََنا َتُبُك َأْعناَق  للطواف. ُعنَُقُه َأْي َدَقّها،  بابَِرِة ِمْن َقْوِْلِ

 ْسُم َبْطِن َمَکة.ٱَوُهَو 

    ،الّبکة: وأصّل الکثْي اخلْي وهي الّبکة من مفاعلة املبارکة: حال 

 الدنيوية الّبکات تّشمّل وهي فيه وجعله عليه الکثْي اخلْي إفاضة فاملبارکة الثبوت.

 خروية.واألُ 

   خاصة وعناية مطلقة واْلداية هاٍد، بمعنى ومعطوفه. عطف حرف 

 الّبکة. من أخص وهي

     ُجيع بّل املخصوصة واجلامعة اخلاص للعالَ  ال وَمرور، جار 

 العاملْي.

 الروايات

 خيلق أن  اهلل أراد ملا قال: عبداهلل أيب عن احلَضمي بکر أيب صحيحة

 واحداَ  زبداَ  فصار أزبد ثما  موجا   صار حتاٰى  املاء وجه فَضبن الرياح أمر األرض

 قول وهو حتته من األرض ٰى دح ثمَ  زبد من جبّل   جعله ثما  البيت، موضع يف فجمعه

 اهلل                   .1 

د عن 2العيايش تفسْي يف ونحوها  مسلم. بن َمما

 يدي بْي واملرأة بمکة أصَلا  أقوم :عبداهلل أليب قلت قال: عامر بن معاوية موثقة

 1والنساء. الرجال فيّها تبكا  األَنا  بکة سميت امإنا  بأس ال فقال: ة؟مارا  أو جالسة

                                                 
 .(4/183) 2ح ،8/21 الکايف .1

 .31ح ،1/324 العيايش تفسْي .2
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 نأ ]املنصور[ أبوجعفر طلب قال: سعد بن عبدالصمد عن العيايش تفسْي ويف

 بذلك، فضاق فامتنعوا ّهمبَ غَ فأرْ  فأبوا املسجد يف يزيدل بيوِتم مکة أهّل من يّشُّتى

 يف لنزيد 2وأفنيتّهم منازْلم من شيئا   هؤالء سئلُت  ينا إ له: فقال عبداهلل أبا ىتأف

 ذلك كما غُ يَ ِلَ  :عبداهلل أبو فقال .شديدا   اما  غَ  نيمَ غَ  فقد ذلك منعوين وقد املسجد

 أّي  يف فقال: اهلل، بکتاب فقال: عليّهم؟ احتُج  وبام :فقال ؟ظاهرة فيه عليّهم تكجَ وُح 

  اهلل: قول فقال: ؟موضع              لأوا  نا أ اهلل أخّبك قد 

 وإن أفنيتّهم، فلّهم البيت قبّل لوانز هم کانوا فان ة،کَ بَ بِ  الذي هو للناسٍ  عَ ِض وُ  بيٍت 

 عنَ اْص  فقالوا: ِبذا عليّهم فاحتَج  جعفر أبو فدعاهم ناؤه،فِ  فله قبلّهم قديام   البيت کان

 3.تبْ بَ أْح  ما

 دار بقيت احلرام املسجد يف ُي املّهد بنى ملا قال: عامنالنُ  بن عَل بن احلسن وعن

 هنا إ له: قال فکّّل  الفقّهاء ذلك عن فسأل فامتنعوا، أرباِبا من بّهالَ طَ فَ  املسجد، بيعرْ تَ  يف

 يا يقطْي: بن عَل له فقال .صبا  غَ  احلرام املسجد يف شيئا   َّل َخ دْ يُ  نأ ينبغي ال

 فکتب ؟ذلك يف االمر بوجه ألخّبك جعفر بن موسى إىل کتبَت  لو أمْياملؤمنْي

 احلرام املسجد يف لّهاِخ دْ نُ  ان أردنا دارٍ  عن جعفر بن موسى لأيس نأ املدينة وايل إىل

 فقال ،احلسن أليب ذلك فقال: ذلك؟ من جرَ خْ املَ  فکيف صاحبّها علينا فامتنع

 اکتب :له فقال منه، دا البُ  مراأل له: فقال هذا؟ يف اجلواب من دا والبُ  :أبواحلسن

 وإن نائّها،بفِ  أوىل فالناس بالناس النازلة هي الکعبة کانت نإ الرحيم الرَحن اهلل بسم

 يا املّهد إىل الکتاب أتى فلام بفنائّها أوىل فالکعبة الکعبة بفناء النازلون هم الناس کان

 بتُ کْ يَ  نأ فسألوه أبااحلسن الدار أهّل ىتأف ،الدار دمِ ِِبَ  أمر ثمَ  لهبَ قَ فَ  الکتاب خذأ

 5.فأرضاهم شيئا   4ْلم خِض أرْ  ان إليه فکتب دارهم ثمن يف کتابا   يا املّهد إىل ْلم

                                                                                                                   
 .(4/526 ) 2ح ،3/130 الکايف .1

 .البيت امام الساحة الفناء: ُجع األفنية .2

 .83ح ،1/323 العيايش تفسْي .3

 .کثْي من قليّل   أو کثْي، غْي عطاء   أعطاه ماله: من له ،وَرَضخکثْي من قليّل   أعطاه للرجّل: ارضخ .4

 .30ح ،1/323 العيايش تفسْي .5
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 ٍث عَ بْ يُ  أن قبّل إليه ُج َُيَ  أکان البيت عن أبوجعفر ئّلُس  قال: زرارة وعن

 ونوحا   آدم نا أ کمِّب خْ ونُ  ونجُ ََيُ  کانوا قد الناس نَ أ يعلمون ال ،نعم قال: ؟النبي

 أَحر ّلٍ َُجَ  عّل موسى هجَ َح  ولقد ْيوالطَ  نسواإل نا باجلِ  البيت واجُ َح  قد وسليامن

 تعاىل اهلل قال کام هفإنا  ،يكلبا  يكلبا  يقول:                     

       .1 

 موضع ةکَ وبَ  القرية، لةُُج  ةکا مَ  قال: عبداهلل أيب عن سنان بن عبداهلل وعن

 3.بعضا   ّهمبعُض  2الناس ُك بُ يَ  الذي جراحلَ 

َ  سألته قال: عبداهلل أيب عن احللبي وعن  نَ أل قال: ة؟کَ بَ  ةکَ مَ  يتمّ ُس  ِل

 4.باأليدي بعضا   ّهمبعُض  ُك َيبُ  الناس

 ما ُجيع ةکَ مَ  نَ إو البيت موضع ةکَ بَ  نَ إ قال: جعفر أيب عن جابرٍ  وعن

 5.مرَ احلَ  هُ فَ نَ تَ اکْ 

 راتجَ َح  )حجر( نم رجَ َح  يف دجِ وُ  هنا إ قال: عبداهلل أيب عن احللبي وعن

 ويوم واألرض الساموات ُت قْ لَ َخ  يوم خلقتّها ة()مکا  ةبکا  ذو اهلل ناأ ينا إ :مکتوبا   البيت

 آخر رجَ َح  ويف .ا  حفا  مّلكأ سبعةب ّهامتُ فْ فَ وَح  اجلبلْي وخلقُت  والقمر الّشمس ُت قْ لَ َخ 

 اللحم يف ْلم مبارك ّلبُ ُس  ثّلثة من أهله قزْ برِ  اهلل ّلفَ کَ تَ  ة،کَ ببَ  احلرام اهلل بيُت  هذا

 6.إبراهيم هلا حِ نُ  من لأوا  ،واملاء

د بن جعفر بن عَل وعن  ل ةکَ مَ  عن هُ سألتُ  قال: موسى أخيه عن َمما

 بعضا   ّهمبعُض  يدفع يعنى باأليدي، بعضا   ّهمبعُض  ُك بُ يَ  الناس نا أل قال: ة؟کَ بَ  يتما ُس 

 2.الکعبة حول املسجد يف باأليدي

                                                 
 .32ح ،1/324 العيايش تفسْي .1

 .دافعيو زاحمي أي .2

 33ح ،1/325.العيايش تفسْي .3

 .35ح ،1/325 العيايش تفيرس .4

 .36ح ،1/325 العيايش تفسْي .5

 .32ح ،1/325 العيايش تفسْي .6

 .38ح ،1/326 العيايش تفسْي .2
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 الناس نا أل ةکَ بَ  ةکا مَ  يتما ُس  امإنا  قال: عبداهلل أيب عن يا مِ زَ رْ العَ  صحيحة ويف

 1فيّها. يتباکون

 الکعبة يتما ُس  ل عبداهلل أبا سألُت  قال: سنان بن عبداهلل صحيحة ويف

 2وفيّها. حوْلا الناس لبکاء فقال: ة؟کا بَ 

 ة،کَ بَ  البيت موضع قال: عبداهلل أيب عن األعرج عبداهلل بن سعيد صحيحة ويف

 3ة.کا مَ  والقرية

 ِبا يبك هألنا  ةکا بَ  ةکا مَ  يتما ُس  امإنا  قال: جعفر أيب عن الفضيّل صحيحة ويف

 يسارك( )وعن شاملك وعن يمينك وعن يديك بْي تصّل واملرأة والنساء الرجال

 5البلدان. 4سائر يف يکره امإنا  ،بذلك بأس وال ومعك

 ل عبداهلل أبا سألت قال احللبي عَل بن عبيداهلل موثقة أو صحيحة ويف

 6باأليدي. فيّها بعضا   ّهمبعُض  ُك بُ يَ  الناس نا أل ة؟کا بَ  ةکا مَ  يتما ُس 

ل قال: أناه عَل عن وروي  کانت وقد احلرام البيت للعبادة وضع بيت أوا

 2کثْية. بيوت قبله

 تعاىل: قوله يف :وعنه           ،هو أ رجٌّل: له فقال اآلية 

ل ل ولکناه بيوت، قبله کان قد ال قال: بيت؟ أوا  اْلدى فيه مبارکا   للناس وضع بيت أوا

ل والّبکة. والرَحة  ُهدم ثم ُجرهم من العرب من قوم بناه ثم إبراهيم، بناه نْ مَ  وأوا

 8قريش. فبناه ُهدم ثم العاملقة فبنته

 

                                                 
 .132 الباب ،1ح ،332/ الرَشائع علّل .1

 .2ح ،332/ الرَشائع علّل .2

 .3ح ،332/ الرَشائع علّل .3

ة» يف کام ُسْؤرٌ  اإلناء: يف َيْبقٰى  ملِا ِقيَّل  ُهنا َوِمنْ  الباقي بمعني سائر .4 اص ُدرا  .للحريري «الغوا

 .4ح ،332/ الرَشائع علّل .5

 .5ح ،338/ الرَشائع علّل .6

 .2/535 التبيان .2

 .3/355 وامليزان 36ح ،1/661 الّبهان يف عنه ونقّل 2/42 املناقب .8
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  البيت. إىل يرجع والضمْي مقدم، خّب وَمرور، جار 

  ر مؤخر، أمبتد  الدالة العّلمة اآلية: دالالت. أي واإلِبام. للتنکر ُاخا

 بوجه. يشءال عّل

   واضحات. أي ووصفّها. نعتّها 

ا إالا  املوصوف يف ما ُتصصا   ذلك ْت فادَ أَ وَ  بالبينات وصفت وإن اآليات»و  أَنا

 ةَشاف ليتبْيا  اآليات هذه من ثّلثة تعاىل اهلل ذکر ثما  .1«اإلِبام عن ُترج ال ذلك مع

ه ووجوب فيه املوجود االْلي واألمن إبراهيم مقام وجود وهي: البيت هذا  عّل حجا

 الناس. من املستطيع

   خْيواأل لآليات تبيْي و بيان أو ْلا بيان عطف أو اآليات من بدٌل 

 إبراهيم. مقام هي أو إبراهيم مقام اّهيْ فِ  والتقدير: َمذوف خلّب أمبتد فيکون أظّهر،

    يضعّها کان التي الصامء الصخرة هي إبراهيم ومقام» إليه. مضاف 

 وبقي الرَشيفتان قدماه فيّها أثارت وقد الرَشيف للبيت بنائه حْي قدميه حتت إبراهيم

 الرَشيف البيت باين خلوص عّل أبديا   وعّهدا   الرَشيف... البيت مابقي وسيبقى أثرمها

 موضع يکون أن ويمکن .2«للناس... خدمته جزاء   وتوقْيه لتعظيمه ووسيلة

 سبحانه. اهلل بعبادة قيامه موضع البيت أنا  أو اهلل بعبادة قيامه

 وىل.باالُ  الثانية اآلية عطف عطف، حرف    أمبتد 

     يف دخّل أي خّب. به. ومفعول مستُّت ضمْي وفاعله ماض فعّل 

 البيت.

  هُ مُ ْس ٱ املستُّت والضمْي الناقصة عالِ فْ أْلَ ٱ من ماض فعّل. 

                                                 
 .3/352 امليزان .1

 .6/162 الرَحن مواهب .2
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  ترَشيع عن ِبا خيّب إخبار أو اإلخبار مقام يف إنّشاء واجلملة کان. خّب 

 املسوق الکّلم يستخدم حيث القرآن سلوبأُ  أعاجيب من وهذا» لألمن، سابق

 وَيفظ فائدتْي فيفيد إليه منه لينتقّل موضعه فيضعه آخر غرض سبيّل يف لغرض

 .1«اجلّهتْي...

  اهلل سأل حيث إبراهيم لدعاء إجابة األمن اذهٰ وَ           2 

  أو         3. 

 عطف حرف 

 واإلْياب. لإللزام والّلم مقدم، خّب وَمرور، جار 

  الوجوب. لتأکيد عّلٰ  وَمرور، جار 

    قال املعّهود. البيت أي للعّهد «ال» و إليه ومضاف مؤخر مبتدا 

 تعاىل اهلل بيت بقصد الرَشع تعارف يف ُخصا  للزيارة... القصد احلَجا  أصّل الراغب:

 .4«اسٌم... واحِلُج  مصدرٌ  فاحلَُج  واحِلُج، احلَُج  فقيّل: للنُُسِك  إقامة

  يف ََمَّّل َجرٍ  الناس من بدل. 

  احلج لوجوب واالستطاعة هو. مستُّت ضمْي وفاعله ماض فعّل 

 العود عند کفاية إىل والرجوع نفقته تلزمة من ونفقة والراحلة الزاد وجود هو عندنا»

ا  املوانع وزوال والسّلمة الصحة مع حرفة، أو صناعة أو عقار أو ضياع أو مال من إما

 .5«املسْي وإمکان

  البيت. إىل يرجع الضمْي وَمرور، جار 

   قوله: من متييز   . الرَشيعة يف احلج ترَشيع عّل تدلا  واجلملة 

 اإلبراهيمية. احلنيفية الرَشيعة يف ورد ملا امضاء   اإلسّلمية

                                                 
 .3/353 امليزان .1

 .35/ إبراهيم سورة .2

 .126/ البقرة سورة .3

 .106/ املفردات .4

 .2/532 التبيان .5
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 احلج. لتارك توبيخ اآلتية واجلملة استئناف، حرف    أ.مبتد 

   بالفروع الکفر هنا بالکفر واملراد خّب، مستُّت، هو وفاعله ماض فعّل 

 1ترکّها. وهو

   للتأکيد. بالفعّل مّشبّهة وحرف للتفريع ربط حرف 

  اسم  . 

 ه ،خّبه  غنّي. ألناه احلجا  تارك ترك واليَضا

      وَمرور. جار 

 الروايات

:  اهلل قول عن عبداهلل أبا سألُت  قال سنان بنا صحيحة     

                     *        ...2 اآليات هذه ما 

 األسود واحلجر قدماه فيه فأثرت احلجر عّل قام حيث إبراهيم مقام قال: البينات؟

 3.إسامعيّل ومنزل

 ِحْجره. إسامعيّل بمنزل املراد

:  اهلل قول عن سألته قال: عبداهلل أيب عن له خرىأُ  صحيحة ويف  

         به مستجْيا   الناس من احلرم دخّل من قال: احلرم؟ أم يعن البيت 

 يؤذى أو هياج أن من آمنا کان ْيوالطا  الوحش من دخله ومن اهلل سخط من آمن فّهو

 4.احلرم من خيرج ىحتا 

:  اهلل قول عن سألته قال: عبداهلل أيب عن احللبي صحيحة ويف  

         :يسع ل احلرم إىل فرَ  ثمَ  جناية احلرم غْي يف العبد أحدث إذا قال 

 وال يسقى وال يطعم وال يبايع وال السوق من يمنع ولکن احلرم يف يأخذه أن حدأل

 عليه أقيم جناية احلرم يف جنى وإذا فيؤخذ خيرج أن يوشك به ذلك فعّل إذا هفإنا  م،يکلا 

                                                 
1.    :112ح ،1/331 العيايش تفسْي ترك، قال. 

 .32 و 36/ عمران آل سورة .2

 .مرسّل   33ح ،1/326 العيايش تفسْي (؛4/223) 1ح ،8/105 الکايف .3

 .101ح ،1/326 العيايش تفسْي ؛2322ح ،2/251 الفقيه (؛4/226) 1ح ،8/112 الکايف .4
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 1.حرمته للحرم يدع ل هألنا  احلرم يف احلدُ 

:  اهلل قول عن سألته :قال عبداهلل أيب عن َحزة أيب بن عَل خّب ويف  

        :ةمکا  إىل ففرَ  نفسه عّل جناية جنى أو ةمکا  بغْي سارق رسق إن قال 

 ْيالس وال يبايع وال السوق من يمنع ولکن منه خيرج ىحتا  احلرم يف دام ما يؤخذ ل

 2.فيه خذاُ  احلدث ذلك احلرم يف أحدث وإن فيؤخذ منه خيرج ىحتا 

:  اهلل قول عن عبداهلل أبا سألت قال: الصيقّل عبداخلالق خّب ويف  

         :من قال: اهلل شاء من إالا  أحدٌ  سألني ما يشء عن سألتني لقد فقال 

 معرفتنا حَق  البيت أهّل وعرفنا به  اهلل أمره الذي البيت أنه يعلم وهو البيت هذا مَ أَ 

 3.واآلخرة الدنيا يف آمنا کان

 مع بعضّها بمسائّل عبداهلل أيب إىل کتبُت  قال: ةَ نَ يْ ذَ أُ  بن عمر صحيحة ويف

:  اهلل قول عن سألت بإمّلئه: اجلواب فجاء العباس أيب مع وبعضّها بکْي ابن  

                امألَنا  ُجيعا   والعمرة احلجا  به يعني 

 4احلديث. ،مفروضان

 احلَج  فرض  اهلل إن قال: موسى أخيه عن جعفر بن عَل صحيحة ويف

:  قوله وذلك عام کّّل  يف اجلدة أهّل عّل             

                      :کفر؟ فقد امنا  َيج ل فمن قلت قال 

 5.کفر فقد هکذا هذا ليس قال: من ولکن ،ال قال:

ا به واملراد والثروة، املال اجلدة: ه مِمان البيت خيلو ال أن کفاية الوجوب أو االستحباب إما  َيجا

 البدل. عّل وهکذا والثالثة الثانية يف عليه وجب استطاعته من وىلٰ االُ  ةنالس يف َيج ل إذا أو

:  اهلل قول يف عبداهلل أيب عن احللبي صحيحة ويف     

            :قال: به، َيجا  ما له يکون أن قال: السبيّل؟ ما قال 

                                                 
 .105ح ،1/322 العيايش تفسْي ؛5223ح ،4/115 الفيه (،4/226) 2ح ،8/113 الکايف .1

 .(4/222) 3ح ،8/113 الکايف .2

 .(4/545) 25ح ،3/235 الکايف .3

 .(4/264) 1ح ،8/212 الکايف .4

 .48ح ،5/16 التّهذيب (؛4/265) 5ح ،8/214 الکايف .5
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 قال: ؟سبيّل   إليه يستطيع نمِما  أهو ذلك من فاستحيى به َيُج  ما عليه عرض من قلت:

 بعضا   يميش أن يطيق کان فإن أبُّت أجدع َحار عّل َيجا  ولو يستحيي أن شأنه ما ،نعم

 1.فليحجا  بعضا   ويرکب

د صحيحة ويف  عبداهلل أبا الکناِس حفص سأل :قال اخلثعمي َييى بن َمما

:  اهلل قول عن عنده وأنا               ما 

 يستطيع نمِما  فّهو وراحلة زاد له رسبه ُمّلا  بدنه يف صحيحا   کان من قال: بذلك؟ يعني

 بدنه يف صحيحا   کان فإذا الکناِس: حفص له فقال ،مال له کان نمِما  قال: أو ،احلَج 

 2.نعم قال: ؟احلَج  يستطيع نمِما  فّهو َيجا  فلم وراحلة زاد له رسبه ُمّلا 

:  اهلل قول عن  عبداهلل أبو ئّلُس  :قال الّشامي الربيع أيب حسنة ويف  

       :فقال قال: والراحلة، الزاد له: فقيّل قال: الناس؟ يقول ما فقال 

 من کان لئن ،إذا   الناس هلك فقال: هذا عن جعفر أبو ئّلُس  قد :عبداهلل أبو

 اهإيا  فيسلبّهم إليه ينطلق الناس عن به ويستغني عياله يقوت ما قدر وراحلة زادٌ  له کان

 بقيويُ  ببعض َيُج  کان إذا املال يف عةالَس  فقال: قال: السبيّل؟ فام له: فقيّل هلکوا، لقد

 مائتي يملك من عّل إالا  ْيعلّها فلم الزکاة اهلل فرض قد أليس عياله به يقوت بعضا  

 3.درهم

 يا فقال: القدر أهّل من رجّل سأله قال: عبداهلل أيب عن ،السکوين خّب ويف

:  اهلل قول عن أخّبين اهلل رسول ابن              

   الزاد باالستطاعة يعني امإنا  وَيك فقال: االستطاعة؟ ْلم اهلل جعّل قد أليس 

 فّهو والراحلة الزاد کان إذا أفليس الرجّل: فقال البدن، استطاعة ليس والراحلة

 من أکثر الکثْي املال عنده الرجّل ترى قد تظنُ  کام ليس وَيك فقال: للحّج  مستطيع

 4.ذلك يف تعاىل اهلل يأذن ىحتا  َيُج  ال فّهو والراحلة الزاد

                                                 
 .3ح ،5/3 التّهذيب (؛4/266) 1ح ،8/212 الکايف .1

 .مثله 111ح ،1/331 العيايش تفسْي ؛2ح ،5/3 التّهذيب (؛4/262) 2ح ،8/218 الکايف .2

 .113ح ،1/331 العيايش تفسْي ؛1ح ،5/2 التّهذيب (؛4/262) 3ح ،8/213 الکايف .3

 .(4/268) 5ح ،8/220 الکايف .4
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ا «البدنا  استطاعة ليس» :لهووق  من البدن استطاعة ليس فکيف أعني َمذوف بتقدير إما

 حتاى به اإلتيان من يتمکن أحد فکّلا  والنيايب االضطراري األعامل فيه احلج أنا  حيث أو االستطاعة؟!،

 الزاد يف االستطاعة نَ وْ رَ يَ  القوم ألنَ  التقية عّل حتمّل أو ابتداء . عليه قادرين غْي أنفسّهم َيسبون الذين

 اخلاصة. ودعوته وألطافه منه بتوفيق أناه يعني احلج يف اهلل من واإلذن فقط. والراحلة

 ةمکا  دخّل من قال: عبداهلل أيب عن سال بن هّشام عن العيايش تفسْي ويف

 ذنبه له اهلل غفر رمتّهاوُح  ّهاحقا  من عرف ما رمتناوُح  ناحقا  من فرِ عْ يَ  احلرام املسجد

 قوله وهو واآلخرة الدنيا مرأَ  من هأمَهَ  ما وکفاه           .1 

 اهلل قول عن وسألته عبداهلل أيب عن املثنى وعن          

 ولکن ذه،يأُخ  أن حدٍ أل غِ بَ نْ يَ  ل احلرم دخّل ثما  احلرم غْي يف السارق أحدث إذا قال:

 ذ،ؤَخ فيُ  جرُ خَيْ  ان أوشك به ذلك عّلفُ  إذا هفإنا  م،لَ کَ يُ  وال بايعيُ  وال السوق من عنَ مْ يُ 

 نْ مَ  هنا أل احلرم يف احلدُ  عليه قيموأُ  خذأُ  احلرم يف َث دَ أْح  فان احلدُ  عليه قيمأُ  ذِخ أُ  وإذا

 2.احلرم يف احلدُ  عليه قيمأُ  احلرم يف ىنَ َج 

 اهلل قول فداك جعلُت  عبداهلل أليب قلُت  قال: عبدالعزيز بن عَل وعن

                      ريدَ والقَ  رجئاملُ  هلُ ُخ دْ يَ  وقد 

 علتُج  فمن :قلُت  کرامة، وال ال قال: باهلل؟ ؤمنيُ  ال الذي والزنديق 3وريرُ واحلَ 

 هما  يفوکُ  وبهنُ ذُ  من جرَ َخ  له عارٌف  هو کام نابحقّ  عارٌف  وهو هُ لَ َخ دَ  نْ ومَ  قال: داك؟فِ 

 4رة.واآلِخ  الدنيا

 قوله عن عبداهلل أبا سألت قال: احلجاج بن عبدالرَحن وعن   

              :5.ماله يف والقدرة بدنه يف الصحة قال 

 6.املال يف ارَس واليَ  البدن يف ةوَ القُ  قال: عنه عنه األعور حفص رواية ويف

                                                 
 .102ح ،1/322 العيايش تفسْي .1

 .103ح ،1/322 العيايش تفسْي .2

 أول کان الکوفة قرب موضع ـ واملد بالقْص ـ ٰى وررُ َح  إىل نسبوا اخلوارج من طائفة احلرورية: .3

 .فيه اجتامعّهم

 .102ح ،1/332 العيايش تفسْي .4

 .112ح ،1/328 العيايش تفسْي .5

 .118ح ،1/333 العيايش تفسْي .6
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 مرا  :يقول سمعته قال: عبداهلل أيب عن سنان بن عبداهلل صحيحة ويف

 رسول يا فقالت: اْل صبي ومعّها امرأة ليهإ فقامت حاجا  وهو برويثة اهلل رسول

 1أجره. ولِك  نعم، قال: هذا؟ مثّل عن أَيجا  اهلل

 املدينة. من ليلة عّل احلرمْي بْي موضعْسُم ٱ رويثة:

 مال له يکن ل رجّل :عبداهلل أليب قلت قال: عامر بن معاوية صحيحة ويف

 قال: ناقصة؟ هي أم اإلسّلم حجة عن عنه ذلك يزَْيْ  هّل إخوانه من رجّل به فحجا 

ة هي بّل  2تامة. حجا

 تلك وکناا ـ بلغنا أناه :عبداهلل أليب قلُت  قال: التامر بن سيف صحيحة ويف

 ويرکبون، مّشاة ونَيجا  الناس إنا  فقال: الرکوب، يف تقول أناك عنك ـ مّشاة السنة

 إليك أحَب  أُي  :فقلُت  ؟ينتسألو يشء أّي  عن فقال: سألك؟أ هذا عن ليس فقلت:

 3والعبادة. الدعاء عّل أقوى ذلك فإنا  إيَل، أحَب  ترکبون فقال: نرکب؟ أو نميش

 عليه اهلل أوجب ما بجميع عارفا   دخله من قال: أناه جعفر أيب عن وروي

 4 الدائم العقاب أليم من اآلخرة يف آمنا   کان

 املطلب: لعبد 5ُمْدلِج بني من قوم قال» سعد: البن الکّبى الطبقات ويف

د اهلل برسول ]أي به احتفظ  من املقام يف التي بالَقَدمِ  أشبه َقَدما   َنرَ  ل فإناا [َمما

 .6«َقَدِمهِ 

 منّها. مابقي فراجع بعضّها لك ذکرت رواية عرَشون اآلية ذيّل 2العيايش تفسْي ويف

 

                                                 
 .16ح ،5/6 التّهذيب .1

 .12ح ،5/2 التّهذيب .2

 .32ح ،5/12 التّهذيب .3

 .2/532 التبيان .4

 .ُخَزيمة بن کنانة بني ِمن َوُهمْ  .5

 .1/132 املصحف عّل حواشيه يف التسُّتي شيخنا عنه ونقّل ،1/118 الکّبى الطبقات .6

 (.33-118) ح (،326-333/)1 العيايش تفسْي .2
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 منّهم اليّهود السياام الکتاب أهّل أنا  عّل تدلا  بعدها وما الرَشيفة اآلية هذه

 من بدال   الضّلل سبيّل بتمثيّل اهلل سبيّل عن املؤمنْي ويصدون اهلل بآيات يکفرون

 املؤمنْي. إىل الّشبّهات ويلقئون اهلل سبيّل

  له. واحُّتاما   تکريام   اخلاتم للنبي خطابا   أنت وفاعله أمر فعّل 

       ل بالواسطة ْلم خطابا   إليه. ومضاف منادى و ندا حرف  لتنزا

 الواسطة. دون من ُماطبتّهم عن تعاىل اهلل واعراض مرتبتّهم

 خاصة اليّهود هنا املراد يکون أن ويمکن والنصارى، اليّهود هم الکتاب وأهّل

م مع الکتاب أهّل عليّهم أجرى وإناام الّشنيعة، أعامْلم ألجّل  ألمرين: به يعملون ال أَنا

ل: م األوا فوه الذي الکتاب هّلأ ألَنا  .حرا

 تقبيحّهم يف ومبالغة به إلقرارهم الکتاب هذا بنفس عليّهم االحتجاج والثاين:

 وتکذيبّهم.

م ولْي برفق بتذکْيهم الکتاب بأهّل ُماطبتّهم يّشْي ذلك ومع  دين أهّل أَنا

 رشدهم. إىل ثوبوايو واعظيت أن عسى وکتاب

      واالنکار، السُّت هو الکفر وفاعله، مضارع وفعّل وَمرور جار 

 الفاسدة. أعامْلم يف العذر اقامة عن والتعجيز للتوبيخ واالستفّهام

ى وقد  عَلا  بوالية فالکفر» فحينئذ بکلاه. کفرا   الکتاب ببعض الکفر سما

 .1«اهلل آيات بجميع کفر

     وافقت التي العّلمات هي واآليات إليه. افضوم وَمرور جار 

د نبيانا صفة يف  هو التي واملعجزات عليه العّهدين يف الواردة والبّشارات َمما

 .يده عّل وَتري عليه

 املقدسة الکعبة نحو مظاهرها أو اْلداية إىل يوصّل ما کُّل  تکون أن ويمکن

                                                 
 .2/168 الدقائق کنز .1
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 اإلبّل. حلوم حلياة نحو تعاىل اهلل وأحکام

 يف الضمْي من حالية بعدها واجلملة حالية     . 

    ال الذي احلاَض ومعناه تعاىل اهلل سامءأ من الّشّهيد وخّب. أمبتد 

 موراألُ  عّل واالطّلع احلضور هي والّشّهادة: خافية. يهعل ُتفى وال يشء عنه يغيب

 حفيظ. أي وشّهيد: املباَشة. باملّشاهدة

      أعاملکم. يّشّهد تعاىل أناه وفاعله. مضارع وفعّل وَمرور جار 

 ْلا ٌص حّ َومُِمَ  أعاملکم عّل وحفيظُ  وإعّلنکم. إرسارکم وعّل عليّها مطلعُهَو و

 عليّها. مْ کُ يَ جازِ يُ لِ 

 

                         

                 

 

  د يا  ْلم. َمما       کام الواسطة مع ْلم خطاب .  مرا

      أي وفاعله. مضارع وفعّل وَمرور جار  َ : ألنا  متنعون. ِل دا  الصا

 والْصف. املنع

هم کيفية يف قيّل:»  بْي نَ وْ رُ غْ يُ  کانوا أَنم :أحدمها قوالن: اهلل سبيّل عن صدا

 يةوَحا  العصبية تدخلّهم ٰى حتا  بينّهم کانت التي احلروب بتذکْيهم واخلزرج، األوس،

 .خاصة اليّهود يف اآلية وقال ـ أسلم بن زيد قول هذا ـ الدين عن فينسلخون اجلاهلية

 بالنبي بالتکذيب تصدون ل ومعناها معاَ  والنصارى اليّهود يف اآلية احلسن وقال

 .1«عندهم به البّشارة متتقدَ  وال کتبّهم يف ليست صفته وإنا 

ل هو تنزيلّها قصة من الظاهر ولکن  الثاين يّشمّل فيّها الوارد اطّلق ولکن األوا

 أيضا .

       مذکرا   يستعمّل کالطريق السبيّل إليه. ومضاف وَمرور جار 

                                                 
 .2/533 التبيان .1



 22  ......................................................................  33 / عمران آل سورة

 اخلاتم نانبيا  ةنبوا  عّل الدالة البينات اآليات وهي اْلداية طريق ِبا: واملراد ومونثا .

د  عليه. تعاىل اهلل أنزل وما َمما

 تعجيزّي. توبيخّي  املاضية اآلية يف کسابقه واالستفّهام

ون سبب ألّي  الکتاب ّلهأ يا واملراد:  اهلل. سبيّل عن تصدا

  لتصدون. به مفعول 

  أي: مستُّت. هو وفاعله ماض فعّل       سبيّل عن املؤمنْي 

 اهلل.

     والضمْي به. ومفعول وفاعله مضارع فعّل  السبيّل إىل تعود 

 ـف    : السبيّل. تطلبون أي 

    طالبْي أي املفعول إىل النسبة من متيز أو ]واو[، فاعله من حال 

 ويف القول ويف الدين طريق يف االستواء عن امليّل العْي: بکرس الِعَوج عوجّها،

 األرض.

فا   استقامة غْي من اهلل سبيّل طلب واملراد املَُحَرف، املعطوف العوج:  وَمرا

 .احلّق  عن ومنحرفا  

 حاليه 

      وحال وخّبه. أمبتد       الواضحات البينات عّل 

 شّهيد اهلل کان کام االمور. هذه تعلمون أي .اْلداية ومظاهر الظاهرات واملعجزات

 عّل شّهداء الکتاب أهّل يا فأنتم وکفرهم. وإنکارهم أفعاْلم وعّل ذلك کّّل  عّل

 اجلميع. عّل شّهيد سبحانه واهلل احلقياة

 عطف حرف 

 أو ليس عمّل العاملة النافية  وينصب املبتدأ يرفع حرف احلجازية 

م خُّبها عّٰل  1برَشوطّها. اخلّب  «.إالا »ْسِمّها وأالا ينتقض خُّبهابِـ ٱالتي هي أالا يتقدا

  اسمه .     خّبه. وَمرور، جار 

                                                 
 .534/ واإلعراب والْصف النحو موسوعة راجع .1
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     الکفر. عّل ْلم وِتديد وفاعله، مضارع وفعّل وَمرور جار 

 اآليتْي نزول قصة

 والزُمرَشي وأبوالّشيخ حاتم أيب وابن املنذر وابن إسحاق وابن الطّبي روٰى 

ل اللفظ ـ واملّشّهدي الرازي وأبوالفتوح والسيوطي  مرا  قال: أسلم بن زيد عن ـ لألوا

 عّل الضغن شديد الکفر، عظيم اجلاهلية، يف 1عسا قد شيخا   وکان ،قيس بن شاس

 األوس من اهلل رسول أصحاب من نفر عّل ْلم، احلسد شديد املسلمْي

ثون ُجعّهم قد َملس يف واخلزرج  وألفتّهم ُجاعتّهم من رأى ما فغاظه فيه. يتحدا

 فقال: اجلاهلية، يف العداوة من بينّهم کان الذي بعد اإلسّلم عّل بينّهم ذات وصّلح

واهلل مالنا معّهم إذا اجتمع ملؤهم ْلا من قرار  البّلد، ِبذه 2قيلة بني مأل اجتمع قد

 يوم وذکرهم معّهم فاجلس إليّهم، اعمد فأمر فتى شابا  من اليّهود وکان معه، فقال:

 يوم وکان األشعار. من فيه تقاولوا کانوا ما بعض وأنّشدهم قبله، کان وما ُبعاث

 ففعّل، اخلزرج. عّل لألوس فيه الظفر وکان واخلزرج، األوس فيه اقتتلت يوما   بعاث

 عّل حليْي ا من رجّلن تواثب حتاى وتفاخروا فتنازعوا ذلك، عند القوم مفتکلا 

 أحد صخر بن وجبار األوس من احلرث بن حارثة بني أحد قيظي بن أؤس الرکب

 اآلن رددناها واهلل شئتم إن لصاحبه: أحدمها قال ثما  فتقاوال، اخلزرج، من سلمة بني

.  ـ الظاهرة موعدکم السّلَح  السّلَح  فعلنا قد وقالوا: الفريقان، وغضب 3َجَذَعة 

 بعض، إىل بعضّها األوس فانضمت الناس، وحتاور إليّها فخرجوا ـ احلََرة والظاهرة:

 ذلك فبلغ اجلاهلية. يف عليّها کانوا التي دعواهم عّل بعض إىل بعضّها واخلزرج

 جاءهم، حتاى أصحابه من املّهاجرين من معه فيمن إليّهم فخرج ،اهلل رسول

 اهللُ  هداُکمُ  إذْ  بعدَ  أظّهُرکمْ  بْيَ  وأَنا اجلاهلَيةِ  أبَدْعَوى اهللَ، اهللَ  املسلِمْيَ  َمعرََش  يا» فقال:

 الکفرِ  ِمنَ  بِهِ  واستنقذُکمْ  اجلاهلَيِة، رَ أمْ  َعنُْکمْ  بهِ  وقطعَ  بِه، وأکَرمُکمْ  اإلسّلِم، إىل

                                                 
 .يبس إذا القضيب عسا من وأسن، کّب الّشيخ: عسا .1

 ويف واخلزرج األوس أم وهي غسانية. جفنة بنت ويقال: قضاعية. عذرة بن کاهّل بنت قيلة هي .2

 .(433-452/)8 موسوعتي يف اخلطبة راجع ِقْيَلةَ  بني إْيهٍ  املسجد: يف الزهراء خطبة

 .کانت کام قوية احلرب عودة يريد فتية. شابة جذعة: .3
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 الّشيطان، من نزعة أَنا القوم فعرف «ُکَفارا   عليهِ  ُکنْتمْ  ما إىل تْرجعونَ  َبينَُکمْ  بهِ  وأَلَف 

هم، من وکيد  األوس من الرجال وعانق وبکوا، أيدهيم، من السّلح فألقوا عدوا

 أطفأ قد مطيعْي، سامعْي اهلل رسول مع انْصفوا ثما  بعضا . بعضّهم واخلزرج

 صنع وما قيس بن شاس يف اهلل فأنزل صنع وما قيس بن شاس اهلل عدوا  کيد عنّهم اهلل

                               *       

                          ... اهلل وأنزل اآلية  يف 

 مِما صنعوا ما صنعوا الذين قومّهام من معّهام کان ومن صخر بن وجبار قيظي بن أوس

 اجلاهلية أمر من قيس بن شاس عليّهم أدخّل                 

                      1 قوله: إىل           

  2.3 

 

                            

     

 

 اليّهود من قوم ٰى رأغ ملا واخلزرج األوس يف نزلت بعدها[ ]وما اآلية هذه»

 .يا دّ والُس  مرا  کام أسلم بن زيد من نقّل   .4«دينّهم عن هموليفتن بينّهم

د الّشيخ قال  کام ]املاضية[ الواقعة هذه عّل تنطبق واآلية» :ةمغني جواد َمما

 التي املحاوالت ُجيع وعّل العْص، هذا يف املسيحيْي املبرَشين َماولة عّل تنطبق

 عن وَصفّهم املسلمْي، کلمة تفتيت إىل وغْيهم الکتاب أهّل بعض ورائّها من هيدف

 وغاصب... ناهب لکّّل  سائغة فريسة ليقعوا وحريتّهم، بوطنيتّهم والّشعور دينّهم،

                                                 
 .100/ عمران آل سورة .1

 .105/ عمران آل سورة .2

 املنثور الدر ؛1/333 الکّشاف ؛2/183 هّشام ابن سْيه راجع ؛34و 4/33 الطّبي تفسْي .3

 .2/163 الدقائق کنز ؛4/453 اجلنان روض ؛2/52

 .2/480 البيان َممع ؛2/541 التبيان .4
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 عليه املسؤولية تقع وال واملسلمْي... العرب مع الغريب املستعمر اليوم يفعله ما وهذا

 بعد وکفروا رکابه، يف وساروا أطاعوه الذين األدنياء العمّلء فيّها يّشارکه بّل وحده،

 تنطبق کام العمّلء، هؤالء عّل تنطبق اآلية فإن هذا وعّل وأوطاَنم، بدينّهم يامَنمإ

 من أم الکتاب أهّل من أکانوا سواء والضّلل، الکفر ادوروا  والفساد، الفتنة دعاة عّل

 والتّبج، التّهتك يف للغرب نسائنا تقليد عّل ينطبق و... وغربيْي َشقيْي غْيهم،

 من اقتبسناها وَمرمةٍ  مَضةٍ  عادةٍ  کّّل  وعّل واألخّلق، بالدين شبابنا واستخفاف

 عن واالرتداد الکفر يف الکفر أهّل طاعةإ عن النّهي يف ظاهرة اآلية نَ إ األجانب...

 اهلل تغضب ومتابعةٍ  تقليدٍ  کّلا  يّشمّل عام املوجب السبب ولکن اإلسّلم،

 .1«والرسول

  ندا. حرف    ،للتنبيه ها منادى 

  ،مُلَعَّب َعنُّْهْم ٱ واخلزرج األوس اتفَ طائِ  نزوْلا شأن يف ِبم املراد بدل

 ِبام. خيتص وال «صارنْ األَ » بِـ

    وفاعله. ماض فعّل 

        وفاعله َمزوم ُماطب مضارع فعّل جازم، َشط حرف 

 ِبم. خيتص وال منّهم فريق أو اليّهود هم نزوْلا شأن يف بالفريق املراد به. ومفعول

 عن سبحانه اهلل ىَن وقد فيه. بالُّتغيب للفعّل اجلاذبة اإلرادة موافقة والطاعة:

 الکتاب. أهّل کفار طاعة

          فاعله ونايب َمّهول ماض وفعّل وَمرور جار 

 ّهمولکنا  کتاِبم من شيئا   يعرفون الذين وهم الکتاب أهّل أي الثاين. به ومفعول

 املؤمنْي. إلضّلل وسيلة جعلوه

    أي الرَشط. جواب به، ومفعول وفاعله َمزوم مضارع فعّل 

 يرجعوکم.

   فيه. مفعول       إليه. ومضاف إليه يضاف 

                                                 
 .121 و 2/120 الکاشف التفسْي .1
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   .إيامنکم. بعد الکفر إىل ورجوعکم ارتدادکم يريدون هم أي: حال 

 

                        

              

 

 عطف. حرف 

  ،ْت مَ لِ عْ تُ ْس ٱ وإناام التعجب هاهنا ومعناها لّلستفّهام موضوعة» حال 

ا ذلك يف  .1«االعتذار فيه يصح ال فيام الفساد عّل َحّل عاما  للجواب طلب ألَنا

     هّل الکفر؟! منکم يقع حالٍ  أّي  وعّل أي وفاعله، مضارع فعّل 

 إيامنکم؟! بعد تکفرون

 حالية. واو      أمبتد. 

   َمّهول. مضارع فعّل       َمرور. و جار 

    ةُ لَ ُُجْ وَ  إليه، ومضاف فاعّل بئِ نا        واجْلُمَلُة ، : َخَّبٌ

 وهو الکريم کتابه اهلل بآيات واملراد .حْلالٱيف َمّلا َنْصٍب عّٰل  األُوىٰل ِمَن املبتدأِ َواخلّبِ 

 آيات إىل باالنصات لکم يظّهر الذي باحلّق  تعتصموا أن يمکنکم أي» العظيم. القرآن

 .2«فيّها والتدبر اهلل

 حالية     مقدم خّب وَمرور، جار 

     رسول إىل الرجوع ويمکنکم أي إليه. ومضاف مؤخر أمبتد 

 للذين فقط ليس اخلطاب ألنا  املعصومْي عرَش اإلثنى األئمة وصيائهواُ  اهلل

املعضوِد  الظاهر حسب عّل النبي فقد بعد ولذا األعصار يّشمّل بّل عاَصوه

 بن عَل أمْياملؤمنْي وهو وصياه إىل الرجوع من البدا  مُلتَواتَِرةٱمُلْسَتِفيَْضة َبِّل ٱبالناصوص 

 لطااِهُرْون.ٱالَطياُبْون  نوموْ ُص عْ ملَ ٱ ةُ مَ ئِ َوُهْم األَ  عرَش حداأل والدهواُ  طالب أيب

                                                 
 .2/542 التبيان .1

 .3/365 امليزان .2
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 .وصيائهواُ  ورسوله اهلل بآيات الکفر عن االعتصام َتَحَققيَ فَ 

 فينا قائمة آثاره أنا  به ويراد ،اهلل رسول فينا يقال: أن ْيوز الزجاج: قال»

 .1«فينا موجودا   کان لو بمنزلة كوذل ظاهرة، وأعّلمه

ا» النيسابوري: وقال ا الدهر، وجه عّل باٍق  فإناه الکتاب أما  فإن النبي وأما

 قال: وْلذا مقامه، يقومون وورثته عُّتته ألنا  باٍق، نوره فإن اهلل رَحة إىل مىض قد کان

 .2«وعُّتيت اهلل کتاب تضلوا: لن ِبام متسکتم أن ما الثقلْي فيکم تارك إينا »

 .استئناف     جازم. أمبتد 

     عن يمتنع يعتصم: املنع، العصم: خّب. وفاعله، َمزوم مضارع فعّل 

َمنََعٍة وَ  ى  يف َمنْجَ  نْ کُ يَ  رسوله وصياءوأَ  ورسوله وکتابه اهلل بآيات كيتمسا  فمن الکفر.

 .إَِلْيه دادِ تِ رْ واإْلِ  رِ فْ کُ لْ ٱ ْن َتَطُرِق مِ 

 .3«فقط واالعتقادي القويل دون منه العمَل هو االعتصام من املراد»و

  واوصياء ورسوله بکتابه التمسك هو باهلل واالعتصام وَمرور، جار 

 الْصاط وهو وکامله بتاممه اإلسّلم هو عنداهلل والدين ،نهيبد وباجلملة رسوله

 املستقيم.

   حتقيق. وحرف ربط حرف 

  يدلا  .«ُهوَ » هُ تقديرُ  ُِّتٌ تَ ْس مُ ضمٌْي  وه فاعله بئِ ناوَ  َمّهول ماض فعّل 

 4لفاعله. وشعور قصد غْي من الفعّل حتقق عّل

      الْصاط وتعاىل سبحانه وصف» ت.نعو وَمرور جار 

 .5«عوجا ... يبغونه الذين عّل للرد مستقيام   کونهب

 هأنا  :منّها ،کثْية معجزات نفسه يف شاهدوا قد مَنا إ :قيّل» الطّبِس: قال

                                                 
 .2/542 التبيان .1

 .2/121 الکاشف التفسْي يف عنه ونقّل ،2/221 الفرقان ورغائب القرآن غرائب .2

 .6/134 الرَحن مواهب .3

 .3/365 امليزان من يظّهر کام .4

 .6/134 الرَحن مواهب .5
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 :ومنّها .قلبه ينام وال عينه، ينام کان هأنا  :ومنّها .قدامه من يرى کام هفخل من يرى کان

 کانت األرض أنا  :ومنّها .عليه يقع ل الذباب أنا  :ومنّها .األرض عّل يقع ل ظله أنا 

 وإن أحد يطوله ال کان هأنا  :ومنّها .غائط وال بول، له يرى ال وکان منه، خيرج ما تبتلع

 يعلمه بموضع مرا  إذا کان هأنا  :ومنّها .النبوة خاتم کتفيه بْي کان هأنا  :ومنّها .طال

 ولد قد هأنا  :ومنّها املظلمة. الليلة يف جبّهته من نور يسطع کان هأنا  :ومنّها لطيبه. الناس

 1اآليات. من ذلك غْي إىل .ُمتونا  

 الروايات

 َيُب  ما َّل بَ قِ  أقبّل عبدٍ  أياام قال: عبداهلل أيب عن سنان بن عبداهلل صحيحة يف

 ل هُ مَ َص وعَ  هُ لَ بَ قِ  اهلل أقبّل نْ ومَ  اهلل عصمه باهلل اعتصم نْ ومَ  َيُب  ما َّل بَ قِ  اهلُل أقبّل  اهلُل

 ّهمفّشملتْ  األرض أهّل عّل نزلت نازلة کانت أو األرض عّل السامء سقطت لو الِ بَ يُ 

 يقول:  اهلل أليس ة،بليا  کّّل  من بالتقوى اهلل حزب يف کان ة،بليا            

  2.3 

 إنا » :قولکم معنى ما احلکم: بن ّشامْلِ  قلُت  قال: األشقر حسْي خّب ويف

 املعصوم فقال: ذلك عن أباعبداهلل سألت فقال: ؟«معصوما   إالا  يکون ال اإلمام

 وتعايل: تبارك اهلل وقال اهلل، َمارم ُجيع من باهلل املمتنع هو             

       .4 

 :إبليس قال قال: نهأ عبداهلل أيب إىل يرفعه َييى بن صفوان معتّبة ويف

 نية عن باهلل اعتصم من قبضتي: يف الناس وسائر حيلة فيّهن يل ليس ]أشياء[ مخسة

 ألخيه رِض ومن وَناره، ليله يف تسبيحه کثر ومن أموره، ُجيع يف عليه واتکّل صادقة

 اهلل قسم بام رِض ومن تصيبه، حْي املصيبة عّل ْيزع ل ومن لنفسه، يرضاه بام املؤمن

                                                 
 .2/481 البيان َممع .1

 .51/ الدخان سورة .2

 .(2/65) 4ح ،3/168 الکايف .3

 .2ح ،132/ األخبار معاين .4
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 1لرزقه. هيتم ول له

 قال أنه طويّل حديث يف اهلل رسول إىل سنادهإب عبيداهلل بن عَل خّب ويف

 الُمتي واملبْي علمي وارث وأنت أبااحلسن يا العلم ليّهنك احلکمة، لتّهنك :لعَلٍ 

 مِمان فّهو بسبيلك وأخذ لدينك كأحبا  من بعدي، من فيه اختلف وما     

   2له. الخّلق القيامة يوم اهلل ىلق وأبغضك هواك عن رغب ومن 

ة ينابيع يف وورد  وعُّتته النبي بيت أهّل إىل بالنسبة للقندوزي املودا

 ِبم اقتدى من قال: أناه       .3 

 اهتدى من قال: أناه إليّهم بالنسبة احلسکاين للحاکم التنزيّل شواهد يف وورد

 ِبم       .4 

 

                         

 

 . اهلل... تقوى بمراعاة ْلم وتوصية للمؤمنْي خطاب الرَشيفة اآلية يف

  نداء. حرف          للتنبيه. «ها»و منادٰى        .بدل 

    ملا ُهَو ظاِهر للمؤمنْيَ  طاُب خْلِ ٱوَ  وفاعله، ماضٍ  فعٌّل. 

      به. ومفعول وفاعله أمر فعّل 

  طلقملُ ٱ فعولناِئٌب عن امل.   إليه. مضاف 

 والصّب لنعمه والّشکر نواهيه عن واالنتّهاء تعاىل اهلل أوامر امتثال هي التقوى:

 فيام له وخيضع ُيعيص وال ُيطاع أن سبحانه اهلل تقوى أنا  :يقال أن ويمکن بّلئه، عند

 العام. باملعنى اهلل تقوى هي هذه منع. أو أعطٰى 

ا  َمض وکانت وفاسد باطّل تّشوِبا ال التي هي التقوى حقا  اهلل التقوى وأما

                                                 
 .32ح ،285/ اخلصال .1

 .1022 رقم ،46/432 ح عرَش، السابع املجلس الطوِس، أمايل .2

ة ينابيع .3  .62/ املودا

 .83ح ،1/58 التنزيّل شواهد .4
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 کفر غْي من والّشکر إثم غْي من الطاعة وهي ومعصية، غفله تّشوِبا ال التي العبودية

 ويف درجاته، من العليا والدرجة اخلالص الناب اإلسّلم وهي نسيان، غْي من والذکر

 ل لو املعصومون األئمة رأسّهم ويف تعاىل اهلل ولياءاُ  غْي به يعمّل ل العمّل مقام

ا نقّل  . ِبم صتُت بأَنا

 ذهب الناس من يا دِ َح وْ األَ  إالا  تقاته حقا  اهلل بتقوى العمّل عّل يقدر ال وحيث

ي والربيع قتادة نحو ـ املفرسين من ُجاعة  منسوخة اآلية أنا  إىل ـ زيد وابن والُسدا

 تعاىل: بقوله           1 2عبداهلل وأيب جعفر أيب عن املروي وهو، 

م  واألمن. اخلوف حال يف بالقسط القيام فيه يدخّل أناه إىل ذهبوا ألَنا

 بّل املصطلح، املنسوخ ليس ـ صدورها فرض عّل ـ الرواية هذه يف املنسوخ

 مْ ّهُ عُ َس تَ  وبام عليه يقدرون بام إالا  الناَس  اهلُل يکّلف وال بالقدرة مرَشوط التکليف ألنا 

 اهلل تقوى مراعاة عّل يقدرون ال غالبّهم بّل الناس من ا  کثْي َأنَ  وحيث ،مْ راُِتُ ُقدُ 

 معنى وهذا وقدراِتم. استطاعتّهم قدر عّل بمراعاِتا فأمرهم تقاته حقا  سبحانه

 تعاىل: بقوله نسخّها           . 

 عطف. حرف 

    عن َني تأکيد. «ن»و وفاعله النون بحذف َمزوم مضارع فعّل 

 فّلبدا  املکلف اختيار عن خارجة التي التکوينية موراالُ  من وهو منه البدا  ولکناه املوت

ا   فيکون بعده ما مّلحظة من  حلاظه. مع اختياريا

  احلْص. عّل يدل املستثنى ُجلة مع النّهي فعّل استثناء، حرف 

 .حالية 

      أي .حلالٱ ََمّّل َنْصٍب عّٰل يف أِ واخلّبد. وُجلة املبتوخّبه مبتدأ 

 ربا  هلل منقادون مسلمون وأنتم األجّل وافاکم موتکم، حْي حتاى اإلسّلم تُّتکوا ال

 سبحانه. اهلل تقوى مراعاة حال ويف العاملْي

                                                 
 .16/ التغابن سورة .1

 .2/482 البيان َممع ؛2/543 التبيان راجع .2
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 الروايات

 اهلل قول عن أباعبداهلل سألت قال: بصْي أيب صحيحة يف        

  :1ُيکفر. فّل وُيّشکر ُينسٰى  فّل وُيذکر ُيعٰص  فّل ُيطاع قال 

 بسنده والّبقي الصحيح، بسنده 2الزهد ابتک يف األهوازي سعيد بن احلسْي ورواها

 والّشيخ مرسّل   5التبيان يف الطوِس والّشيخ مرسّل   4تفسْيه يف والعيايش ،3املحاسن يف الصحيح

 رسول عن مرسّل   8الروض يف أبوالفتوح والّشيخ 2اجلامع وجوامع 6البيان َممع يف الطّبِس

 .اهلل

 هذه تقرأ کيف لاألوا  احلسن أبو قال :قال خالد بن احلسْي عن العيايش ويف

 اآلية                               قلت: ماذا؟ 

 .مسلمون

 االسّلم، ْلمأيس ثم مؤمنْي يّهممَ َس يُ فَ  يامناإل عليّهم توقع اهلل سبحان فقال:

 االسّلم؟ فوق وااليامن

 التنزيّل وهو عَل قراءة يف هي امإنا  :قال .زيد قراءة يف قرأتُ  هکذا قلت:

 والسّلم الصّلة عليّهام دَمما  عّل جّبئيّل به نزل الذي        لرسول 

 3بعده. من االمام ثم

 مرسّل . 10تبيانه يف الطوِس رواها

 اهلل قول عن عبداهلل أبا سألُت  :قال بصْي أيب عن وفيه        

                                                 
 .1ح ،240/ األخبار معاين .1

 .32ح ،12/ الزهد کتاب .2

 .50ح ،1/323 املحاسن .3

 .120ح ،1/333 العيايش تفسْي .4

 .2/544 التبيان .5

 .2/482 البيان َممع .6

 .1/133 اجلامع جوامع .2

 .4/458 اجلنان الروض .8

 .113ح ،1/333 العيايش تفسْي .3

 .2/544 التبيان .10
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  :اهلل: قول قال: نسختّها؟ وما قلت: منسوخة قال             1.2 

 مرسّل . 3تبيانه يف الطوِس رواها

 »... خطبة: آخر يف قال انه أمْياملؤمنْي عن مرفوعا   البّلغة َنج ويف

 رجعة من يرجى ما العمر رجعة من ُيْرَجى ال فإناه ،األجّل بغتة وخافوا العمّل فبادروا

زق من اليوم فات ما الّرزق،  يرج ل العمر من أمس فات وما زيادته، غدا   رجى الرا

جاء رجعته. اليوم  َفـ املاِض، مع واليأس اجلائي، مع الرا            

           .4 

 أنا  فلو اآلية: ذيّل يف قال أناه اهلل رسول عن الرازي الفتوح أيب تفسْي ويف

 وَ هُ  بَِمنْ  َف يْ کَ فَ  معيَّشَتُّهمْ  األرض أهّل عّل أَلَمَرْت  األرض يف َقَطَرْت  الزقوم من قطرة

 5طٰعاُمُه.

 داينُ مْ اْلَ  مرة بن سفيان حدثنا قال: وکيع تفسْي عن شّهرآشوب ابن مناقب ويف

 تعاىل: قوله عن طالب أيب بن عَل سألُت  قال: عبدخْي عن        

         :اهلل ذکرنا نحن اهلل رسول بيت أهّل غْي ِبذا عمّل ما واهلل قال 

 نعصيه. فّل أطعناه ونحن نکفره، فّل شکرناه ونحن ساه،نن فّل

 اهلل: فأنزل ذلك نطيق ال الصحابة: قالت اآلية هذه انزلت فلاما        

     . أطقتم. ما يعني وکيع: قال 

 بيته وأهّل ورسوله اهلل أطيعوا يعني: وأطيعوا، تؤمرون ما واسمعوا قال: ثما 

 6. به... يأمرونکم فيام

 صاحب وکيع کّلم ُهوَ  آخره إىل العبارة من والباقي ،«فّلنعصيه» يف تما  احلديث أنا  الظاهر

 التفسْي.

                                                 
 .16/ التغابن سورة .1

 .121ح ،1/333 العيايش تفسْي .2

 .2/543 التبيان .3

 .113 خطبة البّلغة، َنج .4

 .4/453 اجلنان روض .5

 .البقاعي يوسف د. حتقيق ،2/202 املناقب .6
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 أهّل أحاديث موسوعة کتايب راجع شئت فإن جدا   کثْية التقوى شأن يف الواردة الروايات

 .1البيت

 

                             

                            

                            

 

 .حيث من الفرد حلکم تتعرض وهي السابقة اآلية عّل عطف أو استئناف 

ض وهذه التقوى  اإلنساين. املجتمع حلکم تتعرا

   التمسك وهو باالعتصام املسلمْي أمر وفاعله، أمر فعّل 

 ٱ للجميع بِّل أمر وهذا بيشء. واالمتناع وااللتجاء
ٍ
 تعاىل: قوله بداللة ْستِثْناء

 . 

      سبب يف ويستعمّل معروف واحلبّل إليه، مضاف و وَمرور جار 

 واحلاجة. البغية إىل يوصّل منيع

 کتاب أناهالنبي عن اخلدري أبوسعيد قال ـ1» قوالن: فيه الّشيخ وقال

 والُسّدي. وقتادة مسعود ابن قال وبه اهلل

 3عباس. ابن وعن .2«اإلسّلم دين أي اهلل دين أي «اهلل حبّل» زيد ابن وقال ـ2

د بن جعفر عن تغلب بن أبان رواه ما» وهو: ثالث الطّبِس وأضاف  َمما

 قال الذي اهلل حبّل نحن قال:        »4. 

  «عّل َمتمعْي اهلل بحبّل اعتصموا واملعنى احلال عّل منصوب 

                                                 
 .2/213 البيت أهّل أحاديث موسوعة .1

 .2/545 التبيان .2

 .2/482 البيان َممع يف کام .3

 .2/482 البيان َممع .4
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 .1«به االعتصام

      التفرق عن اجتامعّي  َني فاعله.فعّل َني وو عطف حرف 

 تعاىل. اهلل سبيّل عن البعد يوجب الناه ت،تا والتّش

    ر إىل دعوة وفاعله. أمر وفعّل عطف حرف  وهي تعاىل اهلل نعم تذکا

قّها. بعد اإلمة احتاد هنا  تفرا

          االمة وحدة ويعدا  وَمرور. وجار إليه ومضاف به مفعول 

 عليّهم. تعاىل اهلل نعمت

     املتصّل والضمْي الناقصة األفعال من ماضٍ  ٌّل عْ فِ  فيه، مفعول 

 مأة تطاولت التي احلروب من واخلزرج األوس بْي کان ما إىل» اشارة وخّبه. اسمه

 .2«األحقاد تلك وزالت سّلمباإل قلوِبم بْي ألاف أن إىل سنة وعرَشين

  ِتعاىل. اهلل إىل يرجع مستُّت ضمْي وفاعله ماضٍ  ٌّل عْ ف 

       إىل ويرجع إليه. يضاف أيضا   والضمْي إليه ومضاف فيه مفعول 

 املسلمْي.

    اسمه والضمْي الناقصة األفعال من ماض وفعّل عطف حرف 

 املسلمْي. إىل ويرجع

    تعاىل. اهلل إىل يرجع والضمْي إليه. ومضاف وَمرور جار 

   ةخوباألُ  االسّلمي املجتمع احتاد عن عّبا  أخ، ُجع وهو أصبح. خّب 

 قال: تعاىل ألناه         3. لَغْوِر، داين ٱَبِعْيُد  ٌف طْ لُ  التعبْي هذه ويف

 .لَثَمراتٱ

   اسمه. والضمْي الناقصة األفعال من ماض وفعّل عطف حرف 

   تّها احلفرة طرف عّل أي وَمرور. جار  ءيش کّلا  شفا ألنا  وحافا

ته. جرفه  وحافا

                                                 
 .2/545 التبيان .1

 .2/546 التبيان .2

 .10/ احلجرات سورة .3
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    وَمموع ،إليه مضاف        معلومة. واحلفرة کان خّب 

   والفرق النار فيّها حفرة أَنا ال النار من کانت احلفرة وَمرور. جار 

 واضح. بينّهام

     به. مفعول والضمْي مستُّت هو وفاعله ماضٍ  وفعّل تفريع حرف 

 وإيامنکم. إسّلمکم بسبب اهلل أنجاکم أي

  النارية. احلفره تلك من أي وَمرور جار 

   وَمرور. جار       وفاعله. مضارع فعّل 

     إليه. ومضاف به ومفعول وَمرور جار 

    واسمه. بالفعّل ةِ ّهَ بَ َّش ملُ ٱ فوْ رُ حلُ ٱ من 

    خّبه. وفاعله، مضارع فعّل 

 الروايات

 قوله: يف جعفر أيب عن اجلارود أيب رواية يف        تبارك اهلل إنا 

م علم وتعاىل ق عن فنّهاهم وخيتلفون نبياّهم بعد سيفُّتقون أَنا  کان من ىَن کام التفرا

د آل والية عّل ْيتمعوا أن فأمرهم قبلّهم،  1واليتفرقوا.َمما

 :تعاىل قوله يف عبداهلل أيب عن الديلمي البْصي سليامن خّب ويف   

                 د  جّبئيّل ِبا نزل واهلل هکذا ،بمحما

د عّلٰ   2.َمما

 .3العيايش تفسْي يف ومثله

 إذا عبداهلل أبو کان قال: عبداهلل أيب عن املکفوف هارون أيب خّب ويف

 حتملنا ال کيف للعرب عجب وعّشْييت، وقومي يما واُ  بأيب قال اهلل رسول ذکر

 کتابه: يف يقول واهلل رُؤوسّها عّل                  

                                                 
 .األعلمي طبع ،1/116 القمي تفسْي .1

 .(8/183) 208ح ،15/434 الکايف .2

 .124ح ،1/334 العيايش تفسْي .3
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 1ُأنقُذوا. اهلل فّبسول

 .2العيايش تفسْي يف ومثله

 تعاىل: قوله عن أبااحلسن سألت قال: يزيد ابن عن العيايش تفسْي ويف

           :3امَلتِْي. اهلل َحبُّْل  طالب أيب بن عَلا  قال 

د آل قال: ،جعفر أيب عن جابر، عن وفيه:  4أمر الذي اهلل َحْبّل هم َمما

 فقال: به، باالعتصام                .5 

د بن عَل احلسن أيب عن وفيه: وا قال: ،عبداهلل أيب عن ِميثم، بن َمما  أْبرَِشُ

 اهلل: قول عليکم، املِنَن بأعظم                   فاإلنقاذ 

 6ِهَبتِِه. نمِ  َيْرِجع ال واهلل ِهبٌة، اهلل من

د  األنصاري، عبداهلل بن جابر عن بإسناده )الغيبة( يف الناعامين إبراهيم بن َمما

 اليََمن أهُّل  جاءکم :النابيا  فقال اليمن، أهّل اهلل رسول عّل َوَفد قال:

ونَ   راِسٌخ  قلوُِبم، رقيقةٌ  قوما  قال: اهلل رسول عّل دَخلوا فلاما  َبسيسا ، 2َيُبسا

 َحائُّل  وصياي، وَخَلف َخَلفي َينُْص  ألفا ، َسبعْيَ  يف خيُرج امَلنصور، ِمنُّهم إِيامَُنم،

 املِْسك. ُسيوفِّهم

 به، باالعتِصام اهلل أمَرکم الذي هو فقال: َوصُيك؟ وَمن اهلل، رسول يا فقالوا:

:  فقال                 . 

 اهلل: قول هو فقال احلَبّْل؟ هذا ما لنا َبّْي  اهلل، رسوَل  يا فقالوا:         

     8  َوصياي. النااسِ  ِمن واحلَبُّل  کِتاُبه، اهلل من فاحلَْبُّل 

                                                 
 .(8/266) 388ح ،15/604 الکايف .1

 .126ح ،1/334 العيايش تفسْي .2

 .122ح ،1/333 العيايش تفسْي .3

 .أمرنا النسخ: بعض ويف .4

 .123ح ،1/334 العيايش تفسْي .5

 .125ح ،1/334 العيايش تفسْي .6

 )بَفْتِح  سبِ  س،بَ  يقوله: بلطف زجرها أو لينا ، َسْوقا   ساقّها اإلبّل: وبسا  وجّهد، طلب الرجّل: بسا  .2

 ٱ
ِ
ها لباء  .َمعا ( َوَکرْسِ

 .112/ عمران آل سورة .8



 رابعال اجلزء / القرآن تفسْي يف البيان أجود  ................................................ 42

 فيه: اهلل أنزل الذي هو وصُيك؟فقال: وَمن اهلل، رسول يا فقالوا:     

                1. 

 فيه: اهلل يقول الذي هو فقال: هذا؟ اهلل َجنُْب  وما اهلل، رسول يا فقالوا:   

                          2 بيّل وَصياي هو  إيلا  والسا

 َبعدي. ِمن

 هو فقال: إليه. اْشتَْقنا فَقد أِرناه، نبياا   باحلٍق  بَعثك بالاذي اهلل، رسول يا فقالوا:

مع ألقٰى  أو قلٌب  له کان َمن َنظر إليه نظَرُتم فإن للُمتَوّسمْي، آية   جَعله الذي  وهو السا

 وَتَصَفحوا ،الُصفوَف  فَتخَللوا َنبيُکم، أين َعرفتم کام َوصياي، أناه َعرفُتم َشّهيد،

 ه:کتابِ  يف يقوُل  َعَز وَ  َّل َج  اهللَ  ألنا  ،وَ هُ  فإناه ُقلوُبکم إليه أَهوت فَمن الُوجوه،    

            3 يته وإىل إليه  .ُذرا

ة وأبو األشَعرياْي، يف األشَعريا  عامر أبو فقام قال: ثما   يف اخلَْوالين ُغرا

 الَدوسياْي، يف الَدوِس وُعَرَنة قيس[ بني ]يف َقْيس بن وُعثامن وَظْبيان اخلَْوالنياْي،

 األصَلع بيَدِ  وأَخذوا الوجوه، وَتصَفحوا الُصفوَف، فَتخلالوا َعّلقة، بن والِحق

 اهلل. رسول يا أفِئدُتنا أْهَوت هذا إىل وقالوا: الَبطْي،

 ُتعَرفوه، أن قبّل اهلل رسولِ  َويَص  عَرفُتم حْي اهلل ُنْخَبة أنُتم :النبيا  فقال

 فَلم الَقومِ  إىل نَظرنا اهلل، رسول يا وقالوا: َيبکون أصواِتم فرفعوا هو؟ أناه عَرفُتم َفبم

 أکباُدنا، فانجاَشت ُنفوُسنا اطَمأَنت ثما  ُقلوُبنا، رَجفت رأيناه وملاا ]قلوبنا[، ْلم حَتِنَ 

 َبنون. َلهُ  وَنحنُ  أٌب  لنا هکأنا  حتاى ُصدورنا وانَثَلَجت أعُيننا ومَهلت

 :النابيا  فقال                       4 ِمنه أنُتم 

 ُمبَعدون. الناار َعن وأنُتم احلُسنى ِبا لکم سبَقت التي بامَلنِزَلة

 اجلََمّل أمْياملؤمنْي ]مع[ َشِّهدوا حتاى امُلَسَمون الَقوم هؤالء فبَقَي  فقال:

                                                 
 .56/ الزمر سورة .1

 .22/ الفرقان سورة .2

 .32/ إبراهيم سورة .3

 .2/ عمران آل سورة .4
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هم النابيا  وکان ،بصّفْي فُقتِلوا وصّفْي، م وأخَّبهم باجلنَِة، ُيبرَشا  أَنا

 1.طالب أيب بن عَلا  مع ُيستَّشّهدون

ال احلسن بن يزيد بن عباس إىل بإسناده الصدوق  عن عَل بن زيد موىل الکحا

 ال مناا اإلمام قال: احلسْي بن عَل أبيه عن جده عن جعفر بن موسى عن أبيه

 إالا  يکون ال ولذلك ِبا فيعرف اخللقة ظاهر يف العصمة وليست معصوما   إالا  يکون

 العصمة؟ معنى فام اهلل رسول ابن يا له: فقيّل منصوصا .

 القيامة. يوم إىل يفُّتقان ال القرآن هو اهلل وحبّل اهلل بحبّل املعتِصم هو فقال:

:  اهلل قول وذلك اإلمام إىل هيدي والقرآن القرآن إىل هيدي واإلمام    

           2.3 

 لرسول قال عَل عن نوفّل بن احلارث جعفر أيب إىل بإسناده الصدوق

 غْينا؟ من أم اْلداة أمناا اهلل رسول يا :اهلل

 الرَشك، ضّللة من اهلل استنقذهم بنا القيامة يوم إىل اهلل إىل اْلداة مناا بّل قال:

 بنا کام الفتنة ضّللة بعد خوانا  إ يصبحون وبنا الفتنة ضّللة من يستنقذهم وبنا

 4اهلل. فتح بنا کام اهلل خيتم وبنا الرَشك ةضّلل بعد إخوانا   صبحواأ

 ثنيحدا  قال: موسى، بن هارون بإسناده املرفوع عن الرِض: الرَشيف روٰى 

د بن أَحد  عن احلسن أيب عن يرالَضا  عيسى ثنيحدا  قال: ،الکويفا  العجَلا  رعاما  بن َمما

 غدا   جوابا   ْلذا أعدا  َِلا عَ  يا ،َِلا عَ  إىل ةالوصيا  دفع حْي :اهلل رسول قال قال، أبيه،

 وَمکمه وحرامه حّلله اهلل، بکتاب القيامة يوم كاجا َُمَ  فإينا  العرش، ذي يدي بْي

 نزلتاُ  کام اهلل فرائض وعّل بتبليغه، أمرتك نْ مَ  تبليغه وعّل اهلل، أنزل ما عّل ومتّشاِبه

 مع وإحيائه عليه حاضا والتا  املنکر، عن والنّهي باملعروف األمر من ّهاکلا  أحکامه وعّل

 کاةالزا  وإيتاء ألوقاِتا، ّلةالصا  وإقام بأرسها، األمور يف وطاعته ،اّهکلا  اهلل حدود إقامة

                                                 
 .1ح ،33/ النعامين غيبة .1

 .3/ اإلرساء سورة .2

 .1ح ،132/ األخبار معاين .3

 .31ح ،1/230 الدين کامل .4
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 بأيب فقلت قال: ؟َِلا عَ  يا صانع أنت فام سبيله، يف واجلّهاد اهلل، بيت إىل واحلجا  ّها،أهلَ 

 ، يبا رَ  عيننييُ  أن عليك، ونعمته عنده ومنزلتك تعاىل، اهلل بکرامة أرجو إينا  يوأما 

 وقاؤه وجّهك أمعر، وال مفرطا   وال متوانيا   وال ا  مقْصا  اهلل يدي بْي ألقاك فّل تنيويثبا 

 ّهايت.وأما  آبائي ووجوه وجّهي

 ا  حيا  دمُت  ما طريقك وعّل اهلل، شاء إن تكلوصيا  را  مّشما  وأمي بأيب َتدين بّل

 غميأُ  ثما  طْي،مفرا  وال ينمقْصا  غْي ولدي من لفاألوا  لاألوا  ثما  عليك، أقدم ىحتا 

 بعدك وحّشتاه وا أقول وأنا ووجّهه، صدره عّل فانکببت قال: ،وآله عليه اهلل صلوات عليه

 عن نقطعْت إ حبيبي، يا بعدك هغاما  وأطول بنيك،إو بنتكإ ووحّشة يوأما  أنت بأيب

 .أفاق ثما  به، أحسا  فّل جّبئيّل بعدك وفقدُت  امء،السا  أخبار منزيل

 ثنيحدا  قال: موسى، بن هارون بإسناده املرفوع عن الرِض: الرَشيف روٰى و

د بن أَحد  ،احلسن أيب عن ،البجَلا  يرالَضا  أبوموسى ثنيحدا  قال: ر،عاما  بن َمما

 النساء عليه دخّل قال: عليه؟ اهلل صّلا  إفاقته بعد کان ما له فقلت أيب سألت قال:

 واألنصار. املّهاجرون بالباب اسالنا  وضجا  األصوات وارتفعت يبکْي،

 إليه، دخلت ىحتا  فأقبلت ؟َِلا عَ  أين نودي إذ کذلك أنا فبينا :َِلا عَ  قال

 وأعانك وأرشدك، قكووفا  دك،وسدا  اهلل كفّهما  أخي يا يل: فقال عليه، فانکببت

 من يريدون ما يعنا  سيّشغلّهم القوم إنا  أخي يا قال: ثما  کرك،ذِ  ورفع ذنبك، وغفر

 ةاألما  يف مثلك امفإنا  شغلّهم، ما يعنا  يّشغلك فّل قادرون، عليه وهم نيا،الدا  رضعَ 

 أنت اموإنا  سحيق، وناد عميق، فجا  کّلا  من تؤتٰى  اموإنا  ،علام   اهلل نصبّها الکعبة مثّل

 مُت دا قَ  لقد باحلقا  بعثني ذيوالا  أخي يا اهلل، نور وهو ين،الدا  ونور اْلدى، علم العلم

 وألزمّهم ك،حقا  من عليّهم اهللُ  افُّتض بام رجّل   رجّل   أخّبُت  ولقد بالوعيد، إليّهم

 قوْلم. خّلف ألعرف وإينا  إليك، األمر موسلا  إليك أجاب فکّلا  طاعتك من

 بيتك، فالزم قّبي يف بتنيوغيا  به، يتكوصا  ما ُجيع من وفرغَت  ،قبضُت  فإذا

 عزائمه عّل ذلك امضِ  ثما  تنزيله، عّل واألحکام والفرائض تأليفه، عّل القرآن واُجع

 .ََلا عَ  تقدم ىحتا  منّهم بك ينزل ما عّل ّببالصا  وعليك به، أمرتك ما وعّل

 ،بيا النا  أنا  يف قوْلم اسالنا  أکثر قد فداك جعلُت  وقلت: فسألته عيسى: قال
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 اسالنا  ذکر کام ليس قال: ثما  طويّل، يعنا  فأطرق عمر، أمر ثما  ّلةبالصا  أبابکر أمر

 أنت بأيب فقلت: بکّشفّها، إالا  ترىض ال األمور عن البحث کثْي عيسى يا كولکنا 

 وهّل ك؟غْيُ  أضّلا  أن ُمافة نفيس به وِتتدي ديني، يف به أنتفع عاما  أسأل نمَ  ي،وأما 

 دعا مرضه يف ثقّل املا  بيا النا  إنا  فقال: مثلك؟ املّشکّلت يل يکّشف أحدا   أجد

 فخرجت ِبا نفأذا  ّلةالصا  وحَضت عليه، وأغمَي  حجره يف رأسه فوضع ،ا  عليا 

 فقالت: ي،منا  ِبا أوىل أبوكِ  ْلا: فقال اس،بالنا  فصّلا  خرجاُ  عمر يا فقالت: عائّشة

 هو، يصَلا  بّل ْلا: فقال أنت، فصّل القوم، يواثبه أن وأکره ،لْيا  رجّل هولکنا  صدقت،

 أراه وال عليه، مغمى اهلل رسول أنا  مع ك،متحرا  كحترا  أو واثب، وثب إن أکفيه وأنا

 ّلةبالصا  روافبادِ  ـ ا  عليا  يعني ـ يفارقه أن يقدر ال به، مّشغول جّلوالرا  منّها، يفيق

 منذ له مناجاته سمعت وقد ّلة،بالصا  ا  ليا عَ  يأمر أن خفت أفاق إن هفإنا  يفيق أن قبّل

 ّلة.الصا  ّلة،الصا  :َلا عَ لِ  يقول کّلمه آخر ويف يلة،اللا 

 ّّب کَ يُ  فلم ،اهلل رسول بأمر هأنا  فظنوا اس،بالنا  يصَلا  أبوبکر فخرج قال:

 له َي عِ دُ فَ  ـ اسالعبا  يعني ـ يعما  يل أدعو فقال: ،اهلل رسول أفاق ىحتا 

 املنّب عّل ضعفوُ  ّلَُح  ثما  لقاعد، هوإنا  اسبالنا  فصّل أخرجاه ىحتا  ،َِلا وعَ  فحمله

 العواتق برزت ىحتا  واألنصار املّهاجرين من املدينة أهّل ُجيع لذلك فاجتمع ذلك بعد

 ساعة، خيطب بيا والنا  وواجم، ومسُّتجع، وصائح، باكٍ  فبْي خدورها، من

 قال: أن خطبته من ذکر فيام فکان ساعة، ويسکت

 من هذه ساعتي ويف هذا، يومي يف حَض ومن واألنصار، املّهاجرين معرَش يا

 ورالنا  فيه اهلل کتاب فيکم فتخلا  قد إينا  أال کم،غائبَ  کمشاهدُ  غليبلا  واجلنا  اإلنس

 ةوحجا  تيوحجا  عليکم اهلل ةحجا  ءيش من وتعاىل تبارك اهلل فرض ملا والبيان واْلدى،

 بن َِل عَ  وهو هوضياءَ  اْلدى، ونور ين،الدا  علم األکّب، العلم فيکم فتوخلا  .ْي يا ولِ 

 اهلل حبّل وهو أال طالب، أيب                          

                                          

                           . 

 عليه عاهد بام أوف فقد اليوم، وبعد اليوم، هوتوالا  هأحبا  من َِلا عَ  هذا اسالنا  اأهيا 
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 له ةحجا  ال وأعمى، أصما  القيامة يوم جاء اليوم وبعد اليوم، وأبغضه عاداه ومن اهلل،

 اهلل. عند

 مقّهورين غّبا   شعثا   بيتي أهّل ويأيت ،ا  زفا  وَناتزفا  بالدنيا غدا   التأتوين اسالنا  اأهيا 

 األمر هذا وإنا  أال للجّهالة، والّشورى ّللةالضا  واتباع اکمإيا  دماؤهم، تسيّل مظلومْي

 فنيّهموعرَ  يل  اهلل همساما  قد أصحاب له                     

    1. 

 وتبتدعون معرفة، غْي عّل الکتاب نلوا تتأوا  ينمرتدا  ارا  کفا  بعدي ترجعوا ال

 وباطّل. زور فّهو القرآن خالف وکّلم وحديث ةسنا  وکّلا  باألهواء، ةنَ الُس 

 احلسنة، واملوعظة باحلکمة إليه، ويدعو به، هيدى قائد وله هاد، إمام القرآن

 ي،ورسا  وحکمتي، علمي، ووارث بعدي، األمر ويلا  وهو طالب، أيب بن َلا عَ  وهو

 .أنفسکم کمتکذبنا  فّل ثومورا  وارث وأنا قبَل، ونبيا النا  ورثه وما وعّلنيتي،

 ومعادن ّلم،الظا  ومصابيح ين،الدا  أرکان موأَنا  بيتي، أهّل يف اهلل اهلل اسالنا  اأهيا 

 العلم.

 وَميي تي،بذما  واملويف اهلل، بأمر بعدي من والقائم وأميني ووزيري، أخي، َِلا عَ 

 يوم إيلا  لقاء ْلموأوا  املوت، عند عّهدا   يب وآخرهم يب، إيامنا   اسالنا  لأوا  وهو تي،سنا 

 غائبکم. شاهدکم غفليبلا  القيامة،

 بن عَل فليأت دين أو ةٌ دَ عِ  له کانت ومن ذا، أنا فّها ةٌ عَ بِ تَ  له کانت من اسالنا  اأهيا 

 2.تبعة َلبَ قِ  ألحد يبقى ال ىحتا  هکلا  له ضامن هفإنا  طالب، أيب

 جعفر عن ـ سليامن أبو راشد بن عمر وهو ـ العباس أيب إىل بإسناده الطوِس

د بن  قوله: يف َمما              3 :النعيم. نحن قال 

 تعاىل: قوله ويف         :4اهلل. حبّل نحن قال 

                                                 
 .23/ األحقاف سورة .1

 .(23-34/) الطارف (؛22-25/) األئمة خصائص .2

 .8/ التکاثر سورة .3

 .510 رقم ،48/222 ح العاَش، املجلس الطوِس، أمايل .4
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 إينا  الناس أهيا يا قال: هنا أ النبي عن يا رِ دْ اخلُ  سعيد أيب عن رفعه الطّبِس

 کتاب اآلخر من أکّب أحدمها بعدي تضلوا لن ِبام أخذتم إن حبلْي فيکم ترکت قد

ام الأ تي،يب أهّل وعُّتيت األرض إىل السامء من مِمدود حبّل اهلل  يردا حتاى يفُّتقا ال وأَنا

 1احلوض. عَلَ 

 شئت. إن فراجعّها قبلّها وما نزوْلا شأن يف طويلة قصة 2الروض ويف

د بن جعفر عن بإسناده )تفسْيه( يف الثاعلبي  اهلل حبّل نحن قال: ،َمما

 تعاىل: اهلل قال الذي               .3 

 بن عبداهلل عن بإسناده الطاهرة( العُّتة يف الفاخرة )املناقب کتاب صاحب

 سِمعتُك اهلل، رسول يا فقال: أعرايب، جاء إذ اهلل رسول عند کناا قال: عبااس،

 تقول:         َيَدهُ  النابُي  فَضب به؟ نعَتِصم الذي اهللِ ُّل َحبْ  َفام 

 5امَلتْي. 4احلَبّل هو فّهذا ِبذا، کوامتَسا  وقال: عٍَل، َيدِ  يف

د عن آشوب، شّهر ابن ، عَلا  بن َمما  سأل أناه ،النابيا  عن بإسناده الَعنَّْبيا

 اآلية هذه عن أعرايبا           بَيدِ  اهلل رسول فأَخذ ،  عَلا

، يا وقال:  واحتَضنه عَلٍ  َخلِف  ِمن األعرايبا  َفدارَ  به. فاعَتِصم اهلل، َحبُّل  هذا أعرايبا

ه َمن :اهلل رسول فقال بَحبْلِك. اعتَصمُت  قد ُاشِّهُدك، إينا  اللّهما  وقال:  أن رَسا

 هذا. إىل فلَينُظرْ  اجلناةِ  أهّلِ  من رُجّلٍ  إىل َينُظر

 6.الباقر عن ذلك من نحو وروي شّهرآشوب: ابن قال ثما 

 

                                                 
 .2/482 البيان َممع .1

 .(465-426/)4 اجلنان روض .2

 .الثعلبي تفسْي عن 468ح ،288/ العمدة .3

 .اهلل حبّل هو ِبذا الينابيع: يف .4

 .الفاخرة املناقب عن 113 املودة: ينابيع .5

 .والصادق الباقر ذلك وفيه: ،3/26 شّهرآشوب ابن مناقب .6
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 استئنافا . يکون أن ويمکن عطف حرف 

    أناه بعملّها يظّهر األمر المِ  مَ زْ َج  ألنا  ؛الواو مع جزمت وإناام األمر الم 

 أمر. فعّل واجلزم. التسکْي

   هاهنا «نْ مِ »و املؤمنْي. ومن اإلسّلمي املجتمع من أي وَمرور. جار 

 واجب املنکر عن والنّهي باملعروف مراأل ألنا  املفرسين أکثر قول عّل للتبعيض

 ولتخصيص للتبيْي بيانية هاهنا «نْ مِ » أنا  إىل ذهب ا  يا نِ يْ عَ  ا  بواجِ  يرامها ومن کفائّي.

 1ائي.با واجلُ  الزجاج قال وبه األجناس. سائر بْي من املخاطبْي

  ،والثاين: اجلامعة، أحدها: أقسام: مخسة تنقسم اللغة يف مةواألُ » فاعّل 

 ذلك يف واألصّل القدوة. واخلامس: النعمة. والرابع: االستقامة. والثالث: القامة.

 2الّشيخ. قاله کذا «.القصد کلاه

 الثامن: والزمان. احلْي السابع: وامللاة. الدين السادس: :3الطّبُِس  وأضاف

 ُجاعة. هاهنا ِبا واملراد األنبياء. اتباع

   الدعوة. من وفاعله. مضارع فعّل 

      تکون التي األسباب أهما  من هي اخلْي إىل والدعوه» وَمرور. جار 

مّها ةاالُما  رقيا  يف دخيلة  يف دخّل له ما کّل اخلْي من واملراد املجاالت... کّلا  يف وتقدا

ة املعارف من کان سواء اهلل بحبّل االعتصام  مکارم أم الصاحلة األعامل أم احلقا

 .4«األخّلق...

 عطف. حرف              وَمرور. وجار وفاعله مضارع فعّل 

                                                 
 .2/548 التبيان يف کام .1

 .2/548 التبيان يف کام .2

 .2/483 البيان َممع .3

 .6/210 الرَحن مواهب .4
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 أو واجبا   کان اموربا  هنِ ْس ُح  عّل زائدة صفة له الذي احلسن الفعّل هو املعروف:»

 هو ما کّلا » أو .1«ندب به فاألمر ندبا   کان وإن واجب به فاألمر واجبا   کان فإن ندبا  

 والتقرب > اهلل طاعة يّشمّل جامع اسم فّهو َشعا   عنه ينه ول عقّل   وحسن خْي

 .2«الناس إىل سانحواإل إليه

         وَمرور. وجار وفاعله مضارع وفعّل عطف حرف 

 إظّهار هو واالنکار واجب کلاه عنه فالنّهي القبيح هو واملنکر:» الّشيخ: قال

 حيث من يشءال تقباّل إظّهار وهو االقرار ونقيضه القبح وجه من فيه ملا يشءال کراهة

 .3«حسن صواب هو

 ضد فيکون والرَشع العقّل أنکره ما هو املنکر:» السبزواري:السياُد  وقال

 العقّل عند املعروفان والرَشا  اخلْي هو الرَشع عند واملنکر املعروف أنا  املعروف...

 4الفطرة. إليّهام وتدعو

 استئنافية. أو حالية       مبتدا 

       هم املنکر عن والناهون باملعروف اآلمرون أي وخّب. عامد 

 منحْصا . الفّلح کامل إىل الواصلون

 الروايات

 قوله: يف جعفر أيب عن اجلارود أيب رواية يف القمي: تفسْي يف       

          ، د اآلية فّهذه  تابعّهم ومن َمما             

    .5 

 عن وسئّل :يقول عبداهلل أبا سمعت قال: صدقة بن مسعدة معتّبة ويف

 له: فقيّل ال، فقال: ؟ُجيعا   ةاألما  عّل هو واجب أ املنکر عن والنّهي باملعروف األمر

                                                 
 .2/543 التبيان .1

 .6/212 الرَحن مواهب .2

 .2/543 التبيان .3

 .6/212 الرَحن مواهب .4

 .األعلمي( ط 1/116) ،1/108 القمي تفسْي .5
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 الذي الضعيف عّل ال املنکر، نْ مِ  باملعروف العال املطاع، القوي عّل هو امإنا  قال: ول؟

 کتاب ذلك عّل والدليّل ،الباطّل إىل احلقا  نْ مِ  :يقوُل  أٍي  نْ مِ  أٍي  إىل سبيّل   هيتدي ال

 قوله:  اهلل                                  

:  اهلل قال کام عام، غْي خاص فّهذا                  

   1 ةواألما  ُمتلفة أمم يومئذ وهم قومه کّّل  عّل وال موسى ةأما  عّل يقّل: ول 

:   اهلل قال کام فصاعدا   واحدةٌ           2 :هلل مطيعا   يقول  

 طاعة. وال َددَ عُ  وال له قوةَ  ال کان إذا ٍج رَ َح  نْ مِ  اْلدنة هذه يف ذلك يعلم نْ مَ  عّل وليس

 عن جاء الذي احلديث عن ئّلوُس  يقول: عبداهلل أبا وسمعت مسعدة: قال

 أن عّلٰ  هذا قال: معناه؟ ما «جائرٍ  إمامٍ  عندَ  عدلٍ  کلمةُ  اجلّهادِ  أفضَّل  نا إ» النبي

 3.فّل وإالا  منه ُّل بَ قْ يُ  ذلك مع وهو هِ تِ معرفَ  بعد يأمره

 قوله يف قال: عبداهلل أيب عن الزبْيي وْ رٍ مْ عَ  أيب وعن         

                           :أهّل فْيُ کْ تَ  اآلية هذه يف قال 

 املنکر عن ّهىنْ ويَ  باملعروف رويأمُ  اخلْيات إىل يدعو يکن ل نْ مَ  هألنا  باملعايص، القبلة

 ةأما  من املسلمْي ُجيع أنَ  ونمُ عُ زْ تَ  ألنکم اهلل وصفّها التي ةاألما  من فليس املسلمْي من

 باملعروف مرواأل اخلْي إىل بالدعاء دَمما  أمة وصفت وقد اآلية هذه بدت وقد دَمما 

 ةاألما  من يکون فکيف ِبا وصفت التي الصفة فيه يوجد ل ومن املنکر، عن يوالنّه

 4به. ووصفّها ةاألما  عّل اهلل َشطه ما خّلف عّل وهو

 عنه وتناهوا املنکر عن واَنوا ... خطبته: آخر يف قال أناه أمْياملؤمنْي وعن

 5التناهي. بعد بالنّهي ُامرتم فإناام

 له ارکْيتال باملعروف اآلمرين اهلل لعن ... خطبته: آخر يف قال وعنه

                                                 
 .153/ األعراف سورة .1

 .120/ النحّل سورة .2

 .(5/53) 16ح ،3/434 الکايف .3

 .122ح ،1/335 العيايش تفسْي .4

 .104 اخلطبة البّلغة، َنج .5
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 1.بِهِ  العاملْي املنکر عن والناهْي

ا   کثْية املنکر عن والنّهي باملعروف األمر حول الواردة والروايات  ملَِزْيَد َفاْرِجعْ ٱ ُرْمَت  نْ إِ فَ  جدا

 بار.ْخ األَ احلديث وَ  ِب تُ کُ  يف «األمر باملعروف والنّهي عن املنکر» کتاب إىل

 

                              

     

 

 عّل عطف، حرف                 2. 

     کام املؤمنْي أو للمجتمع خطاب اسمه. أو وفاعله َني فعّل .  مرا

        وفاعله. ماض فعّل کان، خّب وَمرور جار 

  : ق: فاملراد والنصارى. کاليّهود أي  يف والتّشتت االختّلف بالتفرا

 منْي.ؤامل وبْي املجتمع وبْي العمّل

      من التفرق باالختّلف: واملراد وفاعله. ماضٍ  وفعّل عطف حرف 

م» امليزان: يف قال االعتقاد. حيث  إليه املؤدية کاملقدمة ألناه االختّلف عّل التفرق قدا

 واحتدت ببعض بعضّهم عقائد اتصلت متواصلْي َمتمعْي کانوا مّهام القوم ألنا 

 .3 «والتفاعّل... بالتامس

     بـ متعّلقا   وَمرور، جار     . 

          أي وفاعله. به مفعول والضمْي ماضٍ  وفعّل مصدرية ما 

 والکتب اإلْلية واحلجج الواضحة واألدلة البينات جاَءهم ما بعد يکون اختّلفّهم

 الطريق. ْلم تبْيا  التي الساموية

      واالختّلف. للتفرق نتيجة وبعده استئناف، أو عطف حرف 

 ومبتدا.

                                                 
 .123 اخلطبة البّلغة، َنج .1

 .103/ عمران آل سورة .2

 .3/324 امليزان .3
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     مؤخر. ومبتدا مقدم خّب 

   .ُجلة وَمموع نعت         لـ خّب      وهذه 

 والبينات. اآليات َمىء بعد واختّلفّهم تفرقّهم عّل ْلم عقوبة

 الروايات

 قال: هنا أ عبداهلل أيب عن واجلّهّل العقّل جنود حديث إىل بإسناده الکليني

 1. الفرقة... وضدها واالُلفة ...

 لکم ُيَسنّي الّشيطانَ  إنا  ... قال: اناه أمْياملؤمنْي إىل رفعه الرِضالسياُد 

 الفتنة، وبالُفْرَقةِ  الُفرَقةَ  باجلامعةِ  وُيعطيکم عقدة   ُعْقَدة   دينکم ََيَُّل  أن وُيريدُ  ُطُرَقهُ 

 عّلٰ  واعِقلوَها إليّهم أهَداَها مِمان النصيحةَ  واقَبُلوا وَنَفَثاتِهِ  َنَزغاتِهِ  عن فاصِدُفوا

 2أنفِسُکْم.

 األعظمَ  الَسوادَ  والَزُموا ... قال: اناه أمْياملؤمنْي إىل رفعه الرِضالسياُد 

اکم اجلامعةِ  مع َيَداهللِ فإنا   ِمن الّشاذَ  أنا  کام للّشيطانِ  الناسِ  من الّشاذَ  فإنا  والُفْرَقَة، وإيا

 3. للذئب... الغنمِ 

اکم ... قال: اناه أمْياملؤمنْي إىل رفعه الرِضالسياُد   اهللِ دينِ  يف والَتَلُونَ  فإيا

بُونَ  فيام ُفْرَقةٍ  ِمن خْيٌ  احلّق  ِمن َتکرهونَ  فيام ُجاعة   فإنا 
 ل سبحانه اهلل وإنا  الباطِّلِ  ِمن حُتِ

 4. َبِقَي... مِمَن وال َمىَض  مِمَن بَِفرَقةٍ  أحدا   ُيْعطِ 

 5الفرقة. واجتنبوا اجلامعة الزموا قال: اناه أمْياملؤمنْي إىل رفعه يدِ اآلمُ 

 

                                                 
 .اإلسّلمية( )طبع 1/23 الکايف .1

 .2ح ،8/336 البيت أهّل أحاديث موسوعة ؛121 اخلطبة البّلغة، َنج .2

 .8ح ،8/336 البيت أهّل أحاديث موسوعة ؛122 اخلطبة البّلغة، َنج .3

 .3ح ،8/336 البيت أهّل أحاديث موسوعة ؛126 اخلطبة البّلغة، َنج .4

 .10ح ،8/332 البيت أهّل أحاديث موسوعة ؛2488ح غرراحلکم، .5
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 اللف نحو عّل السابقتْي الطائفتْي جزاء بعدها وما الرَشيفة اآلية يف يذکر

ة املفلحْي وجوه فتکونْلَبّلغة ٱعّٰل ما ُيْصَطَلُح عليه يف َفّن  شوَ ّشا املُ  والنرَش  مبيضا

ة. املعّذبْي ووجوه  مسودا

 االنفعال يوجب مِماا ـ اخليانة نظْي وهو ـ بالنعمة الکفر مقام» يف کان وحيث

 وهو التمثيّل بحسب يناسبّها ما اآلخرة عذاب أنواع بْي من سبحانه ذکر واخلجّل

 يدلا  أو يّشعر کام ونحومها واخلجّل االنفعال عن الدنيا يف به يکناٰى  الذي الوجه سواد

 تعاىل: قوله ذلك عّل                       . من ذکر وکذا 

 عن الدنيا يف به املکنٰى  الوجه بياض وهو الّشکر يناسب ما النعمة ْلذه الّشاکرين ثواب

 .1«والرضا االرتضاء

  قوله: فيه والعامّل فيه. مفعول    عظيم وتقديره السابقة اآلية يف 

 وال باآلخرة ُتتصان فاآليتان القيامة، يوم به واملراد . وجوه... تبيض يوم عذاِبم

 الدنية. الدنيا تّشمّلن

      ْلم ثوابا   املفلحْي املؤمنْي وجوه وهي وفاعله. مضارع فعّل 

 وجوهّهم. بياض استمرار عّل يدل املضارع وفعّل والفّلح، اإليامن عّل

      الکافرين وجوه وهي وفاعله مضارع وفعّل عطف حرف 

 وجوهّهم. سواد استمرار عّل يدل املضارع وفعّل املعّذبْي.

  إُجال. بعد تفصيّل بعده وما َشط. وحرف استئناف حرف 

           إليه. ومضاف وفاعله مؤنث ماضٍ  وفعّل مبتدا 

 حکم يف الوجود َمَقُق  مضارع ألنا  املاِض بالفعّل وجاء الرَشط. من مرکبة واجلملة

 املاِض.

                                                 
 .3/325 امليزان .1
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           إليه ومضاف فيه ومفعول وفاعله ماض وفعّل استفّهام 

 ْلم: يقال أي الرَشط. جواب وهذا إليه. يضاف والضمْي             وفيه 

م وإناام والتقريع، التوبيخ ضغرل التفات  وتّشنيعا   ْلم توبيخا   الکافرين جزاء قدا

 ألفعاْلم.

 يوجب الذي منه العمَل هو بالکفر واملراد الظاهري اإليامن باإليامن: املراد ثما 

ق  تعاىل. اهلل مِ نعُ بأَ  رفْ کُ لْ ٱوَ  باملحرمات تيانواإل الواجبات وترك واالختّلف التفرا

       حرف ذکر به. ومفعول وفاعله أمر وفعّل جزاء حرف  

 العذاب واطلق والتذليّل، لإلهانة األمر بالِفعّل وجاء الکفر. عّل مُّتتب العذاب ألنا 

 وِتويّل . له تعظيام   بوصف يذکره ول

 هو عذاِبم سبب أعني للسببية. والباء مصدرية. وما جرا  حرف 

 قوله: أي بعده يأيت الذي االستمراري املاِض الفعّل عليه يدل کام الکفر يف االستمرار

     . 

  کان. اسم والضمْي ماِض فعّل 

     خّبهوفاعله مضارع فعّل ،. 

 الروايات

 تعاىل: قوله ذيّل يف الطّبُِس  قال            : «:مَنا إ رابعّها 

ةاألُ  هذه من واألهواء البدع أهّل  .1«عَل عن ،ما

 من السّهم ُق رُ مْ يَ  کام يندال من نَ وْ قُ رُ مْ يَ  اخلوارج إنا  :النبي عن وروٰى 

 2ة.يَ مِ الرَ 

 قوله يف النبي عن أمامة أيب عن الفلکي تفسْي عن نقّل   املناقب ويف

 تعاىل:                   ،3اخلوارج. هم اآلية 

مة اليقْي کّشف ويف  اآلية ذيّل يف احلَل للعّلا        :عَلّ  قال 

                                                 
 .2/485 البيان َممع .1

 .2/485 البيان َممع .2

 .3/212 املناقب .3
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 1ه.وأصحابُ 

تي عّل يأيت :النبي وعن  يبيع کافرا   ويميس مؤمنا   الرجّل يصبح زمان ُاما

 2الدنيا. من يسْي بعرض دينه

 اختلجوا تّهميرأ إذا حتاى أقوامٌ  صحبتي من احلوَض  لْيَدنا  :النبي وعن

 إَنم بعدك، أحدثوا ما تدري ال إنك يل: فيقال أصحايب، أصحايب، فألقولن: دوين،

 3.ٰى القّهقر أدبارهم عّل ارتدوا

 املتفق من :131 رقم حديث يف للحميدي الصحيحْي بْي اجلمع کتاب ويف

 نمِما  رجال احلوض ََلَ عَ  لْيدنَ  :اهلل رسول قال مالك بن نسأ مسند من عليه

 فيقال أصحايب. رب فأقول: اختلجوا، رؤوسّهم إيلا  ورفعوا رأِِتم، إذا حتاى صحبني،

 بعدك. أحدثوا ما تدري ال انك يل:

 هريرة أيب مسند من عليه املتفق من 262 رقم حديث أيضا   املذکور الکتاب ويف

 إذا حتاى زمرة، إذا ـ القيامة يوم ـ واقف أنا بينا :النبي قال طرق عدة من

 قلت: النار. إىل قال: أين؟ إىل فقلت: هلموا. فقال: وبينّهم، بيني رجّل خرج عرفتّهم

 4.ٰى القّهقر ادبارهم عّل بعدك ارتدوا مَنا إ قال: شأَنم؟ ما

 ليخرج الرجّل إن» يقول: املنّب عّل علياا   سمعت ر:األعوَ  احلارث وقال

 من ُج رُ خْ يَ لَ  َّل ُج الرَ  وإنا  اجلنة، به يستوجب عمّل   يعمّل حتاى إليّهم يؤوب فام أهله من

 قرأ ثما  «.النار به يستوجب عمّل   يعمّل حتاى إليّهم يعود امفَ  أهله        

     .5اآلية 

 

                                                 
 .363/ اليقْي کّشف .1

 .1/401 راهويه ابن مسند ؛8/533 املصنف ؛3/125 الثعلبي بتفسْي املعروف والبيان الکّشف .2

 .3/126 والبيان الکّشف .3

 .2/128 الکاشف التفسْي .4

 .3/125 والبيان الکّشف .5
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   َشط. وحرف عطف حرف    .مبتدأ 

          إليه. ضاٌف مُ  والضمْي وفاعله مؤنث ماضٍ  فعّل 

 باملنية والظفر ةِ يَ غِ البُ  ونيّل بالرسور سفارهاإو إلَشاقّها يکون الوجه بياض

 حِلزَنا يکون الوجه سواد أنا  کام عليه. اهلل وثواب بعملّها ورسورها واستبّشارها

 عليه. اهلل وبعذاب بعملّها وکسوفّها وکآبتّها

  جر. وحرف جزاء حرف 

     ٰى  ثوابه يف أي إليه ومضاف َمرور  لّلشعار الرَحة الثواب وسما

ّل بأناه  إىل بالنسبة فاضاتهإو تعاىل مواهبه جلميع شاملة عامة والرَحة تعاىل. اهلل من تفضا

 1ُاخروية. أو کانت دنيوية املؤمنْي. عباده

      اهلل رَحة يف املؤمنون أي وخّب. وَمرور وجار مبتدأ 

 خالدون.

م واختتم املؤمنْي وجوه بتبييض السابقة اآلية يف ابتدأ»  خالدون اهلل رَحة يف بأَنا

 سبقت رَحته بأنا  ولإلعّلم الطبع ويرسا  الصدر يرَشح بام واالختتام االبتداء ليکون

 .2«غضبه

 الروايات

 اجلارود أيب عن َييى بن صفوان عن أيب حدثني القمي: إبراهيم بن عَل قال

 اآلية: هذه نزلت ملا قال: ذر أيب عن ضمرة بن مالك عن هيثم بن عمران عن  

            مخس عّل القيامة يوم تيما أُ  عَلَ  درِ ت :اهلل رسول قال 

 رايات:

 فيقولون ؟يبعد من بالثقلْي فعلتم ما فأسأْلم ةاألما  هذه عجّل مع فراية [1]

                                                 
 .6/218 الرَحن مواهب .1

 .6/212 الرَحن مواهب .2
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 وظلمناه، وأبغضناه فعاديناه األصغر اما أو ظّهورنا، وراء ونبذناه فحرفناه األکّب اما أ

 .وجوهکم ةدا سوَ مُ  ظمئْي،مُ  امء  ظِ  النارإىل  دوارِ  فأقول:

 من بالثقلْي فعلتم ما ْلم: فأقول األمة هذه فرعون مع راية عَلا  درِ ت ثما  [2]

 فعاديناه األصغر اما أو وخالفناه، ومزقناه فحرفناه األکّب اما أ فيقولون: بعدى؟

 .وجوهکم ةدا سوَ مُ  ظمئْيمُ  امء  ظِ  النار إىل وادُ رِ  :فأقول وقاتلناه،

 من بالثقلْي فعلتم ما ْلم فأقول ةاألما  هذه سامري مع راية عَلَ  ردت ثما  [3]

وصنعنا  عناهوضيا  فخذلناه األصغر اما أو وترکناه، فعصيناه األکّب اما أ فيقولون ي؟بعد

 .وجوهکم ةدا سوَ مُ  ظمئْيمُ  امء  ظِ  النار إىل دوارِ  :فأقولبه کّلا قبيٍح 

 فعلتم ما فأسأْلم وآخرهم اخلوارج لأوا  مع 1الثدية ذي راية عَلَ  ردت ثما  [4]

 فقاتلناه األصغر اما أو منه، نائرِ وبَ  فمزقنا األکّب اما أ فيقولون: ؟يبعد من بالثقلْي

 وجوهکم. ةدا سوَ مُ  ظمئْيمُ  امء  ظِ  النار إىل وادُ رِ  :فأقول ،وقتلناه

 لْيجَ حَ املُ  را الغُ  وقائد الوصيْي دوسيا  املتقْي مامإ مع راية عَلَ  ترد ثم [5]

 اما أ فيقولون: ي؟بعد من بالثقلْي فعلتم ماذا ْلم: فأقول العاملْي ربا  رسول وويص

 ىحتا  ونْصناه ووازرناه وواليناه فأحييناه األصغر اما أو وأطعناه، فاتبعناه األکّب

 تّل ثما  .وجوهکم ة  بيضا مُ  ْيمرويا  واء  رِ  اجلنة إىل وادُ رِ  :فأقول ،دماؤنا فيّهم أهريقت

 :اهلل رسول                               

                     *                     

      .2 

 وعن ... فيّها: قال اناه ألمْياملؤمنْي الوسيلة طبةُخ  إىل بإسناده الکايف ويف

 ملن طوبى املوقف أهّل يا النداء: منّها يأيت ةٌ لا ظُ  الرسول يسار عن الوسيلة يسار

 الروَح  نال وال أحدٌ  فاز ال عّل،األ امللك له والذي يما األُ  بالنبي وآمن الويص أحَب 

 اهللِ واليةِ  أهَّل  يا فأيقنوا بنجومّهام، واالقتداء ْلام باالخّلص خالقه لقى نْ مَ  إالا  واجلنةَ 

                                                 
 .اخلوارج رئيس زهْي بن حرقوص لقب الثدية: ذو .1

 اإلمام مؤسسة طبع 18ح ،1/163 األعلمي؛ طبع 1/112) 1/103 القمي تفسْي .2

 .(املّهدي
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 ويا ،متقابلْي رٍ رُسُ  عّلٰ  اليومَ  وبفوزکم مْ کُ آبِ مَ  وکرمِ  مقعدکم وَشِف  وجوهکم ببياض

 وانُ أيقِ  األزمنةِ  وأعّلمِ  هِ وَصاطِ  هِ ورسولِ  ذکره عز اهلل عن والصدود االنحراف أهَّل 

 1اخلطبة. ،تعملون کنتم بام جزاء   کمربّ  ِب َض وغَ  مْ کُ وهِ ُج وُ  بسوادِ 

 سألتم إذا يقول: النبي کان قال: اخلدري سعيد أيب إىل بإسناده الصدوق

 اجلنة، يف درجتي هي فقال: الوسيلة عن النبي فسألنا الوسيلة، فاسألوه يل اهلل

 بْي ما وهي ،شّهرا   اجلواد فرس الفرس، حَض املرقاة إىل املرقاة بْي مرقاة لفأ وهي

 ِبا فيؤتى فضة مرقاة إىل ذهب مرقاة إىل ياقوت مرقاة إىل زبرجد مرقاة إىل جوهر مرقاة

 فّل الکواکب بْي کالقمر النبيْي درج يف فّهي النبيْي درجة مع تنصب ٰى حتا  القيامة يوم

 درجته، الدرجة هذه کانت ملن طوبى قال: إال شّهيد وال صديق وال نبي يومئذ يبقى

 درجة هذه واملؤمنْي والّشّهداء والصديقْي النبيْي ُجيع النداء يسمع مناد فينادى

 امللك، تاج عّل نور من بريطة متزرا يومئذ أنا فأقبّل اهلل رسول قال د.َمما 

 لواء وهو بيده ولوائي أمامي طالب أيب بن وعَل الکرام واملّلئکة الکرامة وإکليّل

 بالنبيْي مررنا فإذا باهلل( الفائزون هم املفلحون اهلل إال إله )ال عليه: مکتوب احلمد

 وإذا نرمها، ول نعرفّهام ول ملکان هذان قالوا باملّلئکة مررنا وإذا مقربْي، ملکْي قالوا

 إذا ىحتا  يتبعني وعَل الدرجة أعلو ىحتا  مرسّلن اننبيا  هذان قالوا باملؤمنْي مررنا

 نبي يومئذ يبقى فّل لوائي وبيده بدرجة يمنا  أسفّل وعَلا  منّها درجة أعّل يف ُت َص

 أکرمّهام ما العبدين ْلذين طوبى :يقولون إيلَ  رؤوسّهم رفعوا إالا  مؤمن وال ويصا  وال

 حبيبي هذا اخللق: وُجيع ونالنبيا  يسمع تعاىل اهلل عند من النداء فيأيت تعاىل اهلل عّل

 .عليه وکذب أبغضه ملن وويّل هأحبا  ملن طوبى عَلا  وليي وهذا دَمما 

 إالا  كَيبا  أحد القيامة مّشّهد يف يومئذ يبقى فّل عَل يا لعَلا  النبي قال

 نصب أو عاداك مِمن أحد يبقى وال قلبه وفرح وجّهه وابيض الکّلم هذا إىل اسُّتوح

 رسول قال ثما  قدماه، واضطربت وجّهه أسود إال ا  حقا  لك جحد أو حربا   لك

 وأما اجلنة، خازن فرضوان أحدمها ماأ إيلَ  أقبّل قد ملکان إذا کذلك أنا فبينا اهلل
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 اهلل رسول يا عليك السّلم فيقول عَلَ  فيسلم رضوان فيدنو النار خازن فاملك اآلخر

 أنت؟ من هربّ  عّل الکريم الوجه احلسن الريح الطيب امللك أهيا :وأقول ،فارد

 يا فخذها إليك فادفعّها اجلنة بمفاتيح آتيك ريبا  مرينأ اجلنة خازن رضوان أنا :فيقول

 أخي إىل فادفعّها عَلَ  به أنعم ما عّل احلمد فله ريبا  من ذلك قبلت قد :فأقول .َحدأ

 السّلم :فيقول مالك يدنو ثما  ،رضوان ويرجع عَلٍ  إىل فيدفعّها طالب أيب بن عَل

 نْ مَ  وجّهك وأقبح رؤيتك أنکر ما امللك أهيا عليك السّلم :فأقول .َحدأ يا عليك

 قبلت قد فأقول النار، بمقاليد آتيك نأ ريبا  مرينأ النار خازن مالك أنا فيقول: أنت؟

 فيدفعّها طالب أيب ابن عَل أخي إىل دفعّهاأ به، فضلني ما عّل احلمد فله ريبا  من ذلك

 عجزة عّل يقف ىحتا  النار ومقاليد اجلنة مفاتيح ومعه عَلّ  فيقبّل مالك يرجع ثما  إليه،

 جّهنم فتنادي َشرها وتطاير هاحرا  واشتدَ  زفْيها عّل وقد بيده زمامّها فيأخذ جّهنم

 هذا، واترکي هذا خذي جّهنم يا قري عَل: ْلا فيقول ْلبي نورك أطفأ فقد عَلا  يا جزين

 غّلم من لعَلٍ  مطاوعة أشدا  يومئذ فلجّهنم وليي، هذا واترکي عدوي هذا خذي

 أشد يومئذ وجلّهنم يرسة، يذهبّها شاء نإو يمنة، يذهبّها شاء نإف لصاحبه أحدکم

 1اخلّليق. ُجيع من به يأمرها فيام لعَلٍ  مطاوعة

 

                              

 

   ،الکفار وتعذيب األبرار تنعيم عّل املّشتملة اآليات إىل اشارة مبتدأ 

 املبارك. الکتاب هذا يف النازلة اآليات ُجيع أو والوعيد. الوعد يف الواردة واآليات

 لآليات. تفخيام   للبعيد اإلشارة باسم جاء

    وبياناته. وعّلماته وحججه مواعظه أي إليه. ومضاف خّب 

   ها» وضمْي «نُ حْ نَ » تقديُرهُ  ُِّتٌ تَ ْس مُ ضمٌْي  وفاعله مضارع فعّل» 

 به. مفعول
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 تفخيام   اجلمع بضمْي أتى تعاىل اهلل إىل يرجع ّلفاعِ لْ ٱ وضمْي ها.ؤُ رَ قْ نَ  أي

 احلال موضع يف الفعلية واجلملة اآليات إىل يرجع املفعويل والضمْي تعاىل له وتبجيّل  

ـ ل اخلّب موضع يف تکون أن وْيوز اإلشارة معني فيّها والعامّل اآليات من   

و  منه. بدل 

    ـب متعَلق وَمرور جار   ، األعظم للنبي واخلطاب 

د  .متهرحل تذکْيا   التفات وفيه .َمما

   ة اآليات أو بالتّلوة تعَلق ظرف وَمرور. جار  قيد وهو املتلوا

 الکلمة. معنى بجميع حقا  وتعاىل تبارك عنه يصدر ما کّلا  ألنا  توضيحّي،

 بقوله متعَلق الظرف» امليزان: يف قال   غْي من حقا  التّلوة کون واملراد 

 مستقر أو فيه الوصف معنى باستّشامم باآليات متعَلق أو شيطانياا ، باطّل   يکون أن

 بالطائفتْي: اهلل يصنع ما عن الکاشفة اآليات هذه أنا  ]األخْي[ واملعنى بمقَدر متعَلق

 وهذا والظلم، الباطّل نحو عّل َتري أن غْي من للحقا  مصاحبة والّشاکرين الکافرين

  قوله: من يتعقبه ملا أوفق الوجه     »1. 

د مادام األخبار هذه من فائدة وأياة سائّل: يسأل وقد»  علم يعلم َمما

 وصدق؟ حقا  اآليات هذه أنا  اليقْي

 املقصود وليس اآليات من العديد يف ذلك تکرار عّل القرآن دأب اجلواب:

دا   منّها  من هي إليّها وما اآليات هذه بأنا  ويظن يرتاب نْ مَ  بّل بالذات، َمما

د  اهلل من ال َمما                         

      2»3. 

 .استئناف  نسخ. حرف   ما. اسم 

   ما. خّب اهلل، إىل يرجع هو فاعله مضارع فعّل 

  يّشمّلوَ  االستغراق. يفيد النفي سياق يف وهو وتنکْيه به، مفعول 
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 واجلزاء. الترَشيع يف الظلم أنحاء ُجيع

      ُجع وهو وَمرور. جار  ٰ  تعاىل اهلل أنا  أي االستغراق، يفيد بالّلم َمّلا

 ال ما يفعّل ال تعاىل وأناه ُجيعّهم أي العاملْي من أحد إىل بالنسبة رَ وْ واجلَ  مَ لْ الظُ  دُ يْ رِ يُ  ال

 يريده.

 الکافرين إىل بالنسبة العذاب من ورد فام عنه منزه سبحانه واهلل قبيح الظلم ألنا 

 تعاىل. اهلل آليات وانکارهم وعنادهم کفرهم نتيجه فإناه

 روايةٌ 

 تعاىل: قوله ذيّل يف عنّهم وُنقّل      :1هم. نحن قال 

 

                          

 

 غنّي  الناه تعاىل، اهلل إىل بالنسبة الظلم نفي إىل بالنسبة تعليّل الرَشيفة اآلية هذه

 إليه. األمور ومصْي له األرض يف وما السموات يف ما ألنا  والبّلد العباد ظلم عن

 ملا بسابقّها اآلية عطف عطف، حرف .  مرا

 يف ما ُجيع أي احلْص يوجب وتقديمه مقدم خّب وَمرور، جار 

 احلقيقية هي بامللکية واملراد االنحصار، وجه عّل وِمْلکا   َخْلقا   له واألرض السموات

 األشياء. لبعض شخاصاأل لبعض االعتبارية امللکية تنايف فّل الواضحة. هي کام

 يعقّل. ال وما يعقّل ما عّل تقع اَنا أِلَ  «ما» بـ أتى مؤخر، مبتدأ 

    وَمرور. جار   ومعطوفه. عطف حرف 

     وَمرور. جار 

 من ثابٌت  هو ملا األعّل املبدأ ذکر بعد للمعاد بيان بعده وما عطف، حرف 

 إليه. سواه ما يصْي أن البدا  سواه ملا موجدا   کان من وألنا  بينّهام التّلزم

    وَمرور. جار      َمّهول. مضارع فعّل     فاعله. ُب ئنا 
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ا موراالُ ُجيع  مرجع أنا » حيث وباجلملة  تعاىل لغْيه فليس تعاىل إليه کانت ما أيا

 بذلك فيکون نفسه ارادة فيه وْيري يده من وينتزعه عنه اهلل يسلبه حتاى يشء األمر من

 قوله: إليه يّشْي الذي هو وهذا ظاملا ،         »1. 

 

                            

                                 

        

 

ق عّل تدلا  الرَشيفة اآلية هذه  اتافقت إذا مماألُ  من غْيهم عّل املسلمْي تفوا

تّهمأُ  واجتمعت فيّهم العدل وظّهر التوحيد عّل کلمتّهم  والنّهي باملعروف األمر عّل ما

ة الرَحة وشاعت املنکر عن  بينّهم. واملودا

  والضمْي ة  تامَ  هنا)کان(  دَ عَ تُ  أن ويمکن اسمه، والضمْي ماض فعّل 

م املاِض ّلِ عْ فِ الْ ب أتى ،فاعله  ألنا  أو املاضية، الساموية الکتب يف االمة ِبذه البّشارة لتقدا

ق التفوق هذا  الرسول ةما أُ  من للمؤمنْي واخلطاب قطعا   ريبقال املستقبّل يف يتحقا

 .األعظم

  ،کان متامية وعّل خّبه   يف الضمْي من احلال عّل منصوب 

  األئمة إىل بالنسبة اخلْي کلمة واستعمّل الزمان. عن منسلخة وتکون 

 وخْيها. ةاالُما  هذه أفضّل مألَنا  املعصومْي

  ة هي االمة هذه من فاملراد إليه. مضاف  هّل ثما  اخلاتم الرسول ُاما

 الصدر يف منّهم کان من خصوص أو ْْصٍ ومِ  ْْصٍ عَ  کّلا  يف املسلمْي ُجيع منّها املراد

ل  والتابعْي؟ کاألصحاب األوا

ل هو الظاهر ق فرض يف ولکن األوا  والنّهي باملعروف األمر وهي َشائطّها حتقا

 ولوازمه. تعاىل باهلل واإليامن املنکر عن
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 .دٍ فارِ  ومقصد واحدٍ  ٍف دَ هَ  ذوي لکوَنم والفرد اجلامعة عّل تطلق إناام مةواألُ 

 يقصدونه. وهم

      ِلفاعله. نائب «هي» املستُّت والضمْي مؤنث َمّهول ماضٍ  ٌّل عْ ف 

َنا ةما األُ  هذه بحدوث إشعار وفيه اإلظّهار هو باإلخراج واملراد  اّهبِ راتِ مَ  بحسب وتکوا

 الواقعية. التدرْيياة

  البرَش. ةعام أي وَمرور. جار 

   هذه خْيية سبب ببيان ابتدأ فاعله. «واو» والضمْي مضارع فعّل 

 املنکر. عن والنّهي باملعروف األمر عملية دوام للزوم تذکْيا   املضارع بفعّل أتى االُمة.

    معروف. ومعناه وَمرور. جار  عطف. حرف 

     فاعله. «واو» و مضارع فعّل 

    واضح. ومعناه وَمرور جار 

 عطف. حرف      وفاعله. مضارع فعّل 

  املنکر عن والنّهي باملعروف األمر بعد باهلل اإليامن ذکر» وَمرور، جار 

 .1«الفرع بعد األصّل أو اجلزء بعد الکّل ذکر قبيّل من

 .استئناف  َشط. حرف  ماض. فعّل 

     سلموا.أَ و وَشيعته اخلاتم بالنبي إليه. ومضاف فاعله 

 جواب. حرف     مستُّت. هو واسمه ماضٍ  فعٌّل     .خّبه 

   وَمرور. جار     الکتاب. أهّل من أي مقدم خّب وَمرور جار 

      مبتدأ مؤخر، أي يؤمنون بالرَشيعة اإلسّلمية والرسول

 .اخلاتم

 عطف. حرف     إليه. ومضاف مبتدا 

     ،والعمّل. العقيدة يفيف الدين و وکفروا وخرجوا فسقوا خّب 

 الکفر. هنا بالفسق واملراد
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 الروايات

د بن أَحد د عن السياري َمما  َحزة أيب بن عَل عن مسلم ابن عن عَل بن َمما

 قلت: قال: بصْي أيب عن           کانوا متى :أبوعبداهلل فقال 

          ،أدري. ال :فقلُت  ؟ 

د عّل اآلية هذه نزلتأُ  إناام :فقال  فقال خاصة وصيائهأُ  ويف فيه َمما

 أنتم تعاىل:                          ، :قال 

د عّلٰ  جّبائيّل ِبا نزل دا   إالا  ِبا عنٰى  فام هکذا، َمما  َمما

 .1وصيائهواُ 

 .3تفسْيه يف العيايش وقبله .2مناقبه يف آشوب شّهر ابن نحوها روٰى 

 :عبداهلل أيب عند ُقِرَئْت  قال: سنان ابن صحيحة يف           

  ،ةأُ  خْي :أبوعبداهلل فقال اآلية  واحلسْي واحلسن أمْياملؤمنْي يقتلون ما

 ؟!عَلا  ابني

 نزلت قال: نزلت؟ کيف فداك جعلُت  القارئ: فقال     أئمة 

       ْلم اهلل مدح ترى أال                 

      .4 

 التحريف. عّل يدل فّل اللفظ قراءة دون به املرادهو  ولعلاه التنزيّل هکذا أقول:

 اهلل: قول يف عبداهلل أيب عن يا ْْيِ بَ الزُ  وْ رٍ مْ عَ  يبأَ  عن العيايش تفسْي ويف

                            :يعنى قال 

 ليّها،إو ومنّها فيّها اهلل بعث التي ةما األُ  فّهم ،إبراهيم دعوة ْلا وجبت التي ةما األُ 

 5للناس. خرجتأُ  ةما أُ  خْي وهم طٰى ْس الوُ  األمة وهم

 قراءة يف قال: عبداهلل أيب عن أصحابه بعض عن عيسى بن ادََحا  عن وفيه
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 عَل             :1.دَمما  آل هم قال 

 خُْيها أنتم ُامة   سبعْيَ  ُمونَ ُتتِ  أنتم قال: انه النبي عن رفعه ِِسُ وْ الطُ 

 2اهلل. عّل وأکرُمّها

 خْيها أنتم ةما أُ  ستْي مْ تُ نْ يَ زَ  أنتم قال: هُ نَ أَ  النبي عن رفعه ّبُِس الطا 

 3اهلل. عّل وأکرمّها

 بارحأ أحد قضية يف الفارِس سلامن عن طويلة رواية نقّل 4تفسْيه يف الرازي أبوالفتوح الّشيخ

 ،وأجابه أمْياملؤمنْي إىل عمر وأرسله عمر، من وواحدةوثّلث  ثّلث عن سأل حيث اليّهود

ا فراجعّها ا . لطيفة فإَنا  جدا

 

                      

 

 منّهم واليّهود عامة   الکتاب أهّل عّل بالغلبة املؤمنْي تبرَشا  الرَشيفة اآلية

.  خاصة 

      واو» و النون بحذف منصوب مضارع وفعّل نصب حرف» 

 األبد. بالنفي ِبم املسلمْي َضارإ تنفي به. لمفعو «کم» و فاعله

   ومفعول املصدر موقع وقع هنا وهو ومستثنٰى  استثناء حرف 

م أي متصّل واالستثناء مطلق. وکم لن أَنا  يسْيا . َضرا   إالا  يَضا

ا الَضر من احلياة[ صاحب ]أي احليوان إىل يصّل ما» اللغة: يف واألذى  يف إما

ا   تبعاته أو جسمه أو نفسه ا  اُ  أو کان دنيويا  .5«خرويا

 مفّهومه. عن وخيرج الَضر من ليس األذى ألنا  منقطع االستثناء وقيّل:

                                                 
 .128ح ،1/335 العيايش تفسْي .1

 أَحد مسند يف ونحوها ؛4/60 الطّبي تفسْي ؛3/122 والبيان الکّشف ؛2/552 التبيان .2

4/442. 

 .2/486 البيان َممع .3

 .(11-3/)5 اجلنان روض .4

 .11/ الراغب مفردات .5
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 يسْيا . کان ولو والنقص لَضر ا مطلق يّشمّل الَضر طّلَق إ َأنَ  ويرده:

 عطف. حرف 

        الضمْي فاعله، «واو» َمزوم، مضارع وفعّل وجزم َشط حرف 

 املسلمْي. الکتاب أهّل ْيارب إن أي: به مفعول

    مفعول والضمْي فاعله «واو» الرَشط، جواب َمزوم مضارع فعّل 

 به.

  الزحف. عن والفرار زاماالَن عن کناية األدبار: توىل ثان، به مفعول 

  عطف. حرف 

   خباريةإِ  ُجلة فاعله نايب «واو» و َمّهول ضارعم فعّل 

 مثال عّل النْصة[ ]عدم الثاين ليجري يعطف ول االستئناف. عّل رفع» مستقلة.

ل  سببه ألنا  النْص منع کذلك وليس القتال التويل سبب ألنا  األدبار[ ]توىل األوا

 .1«الکفر

 هذا بعد املخَّب  عولوق نبيانا نبوة عّل واضحة داللة الرَشيفة اآلية ويف

 الذين خيّب وهيود ينقاعق بني و النضْي وبني قريظة بني من املدينة هيود ألنا  اخلّب

 دون من منّهزمْي األدبار ولاو إالا  قاتلوهم ما واملسلمْي األعظم النبي حاربوا

 2انتصار.

قت وقد ةعاما  وللمسلمْي له بّشارات ثّلث وفيّها  عّل مصاديقّها حتقا

 الکريم القرآن من نزل بام املسلمون عمّل لو ذلك ويستمرا  الرسالة عْص يف وجه أکمّل

 الفرقة. من واجتنبوا بالوحدة واعتصموا األعظم النبي عّل

 

                                                 
 .2/553 التبيان .1

 .2/553 التبيان راجع .2
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 ةِعزَ لْ ٱ نَ وْ بُ وْ لُ ْس مَ  وهم خاصة اليّهود يف نزلت املفرسين من بإُجاعٍ  اآلية هذه

 القيامة. يوم إىل اإلسّلم نجم بزوغ من واْلوان الذل عليّهم ومکتوٌب  والکرامة

    ِعليّهم. ثبتت أي مؤنث، َمّهول ماضٍ  ٌّل عْ ف 

    وَمرور. جار 

  1«الا ذُ  َيِذُل  َذَل  يقال: قّهر عن کان ما الُذُل:» فاعّل. بئِ نا. 

 .ً والّذُل ما کان بعد َتَصُعٍب وشامٍس من غْي قّهٍر يقال: ذَل َيِذُل ُذالا 

ة: ُاخرى: وبعبارة  بمعنى هو يذال العزا  ضد اإلهانة قرين خاص ذلا » الِذلا

 تعاىل: أسامئه ومن والضعف االنکسار هو العام باملعنى الذلا  فيکون االمتناع،

 .2«امُلِذلا 

 ىلٰ وْ األُ  بّل اجلزية بأداء َمکومون مألَنا  الترَشيعية ةلا الذِ  ة:لا الذِ  من املراد ولعّلا 

ا  الدائمة. تّهملا ذِ  من وقدر اهلل من بقضاء يوْير عليّهم جرى ما عن إخبار إَنا

 فيه. مفعول 

      فاعله. بئنا «واو» و َمزوم َمّهول مضارع وفعّل ةجازم ما 

 ولقيُتُه. وجدُتهُ  أي َثَقْفتُُه: يقال: ُوجدوا. أي ُثقفوا:

  م منقطعا   يکون أن يمکن واالستثناء استثناء، حرف  آمنوا إذا ألَنا

 متصّل   يکون أن ويمکن موضوعا ، ةاليّهودي من خرجوا اخلاتم سولِ را الب

 حکمياا . واخلروج

       والسبب العّهد هو احلبّل: آخران. وَمرور وجار وَمرور جار 

                                                 
 .183/ املفردات .1

 .6/241 الرَحن مواهب .2
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 والوقاية. العصمة به التمسك يوجب الذي

د بنبياه واإليامن له. واإلخّلص به باإليامن إليه االلتجائ هو اهلل وحبّل  َمما

 .اهلل رسول

      حبّل لفظ کرر وَمرور. وجار ومعطوف عطف حرف 

 ومن کّلمها، أو التکويني القضاء أو الترَشيعي احلکم اهلل: من ألناه املعنى الختّلف

 يف کام رََشَ عَ  انثْ ااِل  هُ ؤُ وصياواُ  الرسول الناس من أو والبناء، العمّل الناس:

 .1الروض

  ومکانا   مبائة اُتذوا يأ فاعله، «واو» و ماضٍ  وفعّل عطف حرف 

 النَْبَوةِ  خّلف املکان يف األجزاء مساواة البَواء أصّل» اهلل. غضب ومعه َمبَْوأ وحّلا 

 .2«األجزاء منافاة هو الذي

        الذي اهلل بغضب رجعوا أي وَمرور. وجار وَمرور، جار 

 ولعنه. عقابه هو

 عطف. حرف     معناه. مرا  مؤنث، َمّهول ماضٍ  فعّل 

    اليّهود. إىل يرجع والضمْي وَمرور جار 

   ذليّل واملسکْي الّشديد الفقر هي املسکنة فاعّل. بئنا ،  دائام 

 فقر من هيدده عاما  واخلّلص النجاة إىل سبيّل   اإلنسان ْيد ال أن املسکنة أنا  والظاهر»

 .3«ُعدم أُي  أو

  ،تّهم لتعليّل ابتدأ مبتدا  ومسکنتّهم. ومغضوبيتّهم ذلا

    اليّهود. إىل يرجع اسمه والضمْي بالفعّل مّشبّهة حرف جر، حرف 

   مبتدا. وخّب اسمه، «واو» و ماض فعّل 

     وُجلة کان. خّب وفاعله، مضارع فعّل        خّب .  إنا

ل  واجلحود. الکفر عّل استمرارهم ومسکنتّهم ذلاتّهم علاة فأوا

                                                 
 .5/12 اجلنان روض .1

 .63/ املفردات .2

 .3/384 امليزان .3
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     إليه. ومضاف وَمرور جار  عطف. حرف 

       م به. ومفعول وفاعله مضارع فعّل  بأفعال نَ وْ َض رْ يَ  ألَنا

 عّل يدل الذي املضارع ّلِ عْ فِ الْ بِ  إليّهم القتّل نسب ولذا نبياءاأل قتّل من أسّلفّهم

 الثانية. العلاة هو وهذا االستمرار،

     بغْي إالا  قتلّهم يکون ال أي إليه. ومضاف وَمرور جار ،  حقا

 .باحلّق  النبي قتّل إمکان لعدم

  أمبتد.  مصدرية. وما جرا  حرف 

   الثالثة. العلاة هو والعصيان خّب. وفاعله. ماض فعّل 

 عطف. حرف     اسمه. «واو» و ماض فعّل 

    ومأخوذ احلدا  َتاوز هو اء:داالعت کان. خّب وفاعله، مضارع فعّل 

 الرابعة. العلاة هو االعتداء عّل واستمرارهم العدوان. من

 إن فراجعّها ودولتّهم الصّهيوين الکيان إىل لطيفة اشارة 1الکاشف التفسْي ويف

 شئت.

 الروايات

 اآلية: هذه وتّل عبداهلل أيب عن عامر بن إسحاق معتّبة يف      

                                  

   2 :سمعوا ّهمولکنا  بأسيافّهم َضبوهم وال بأيدهيم قتلوهم ما واهلل قال 

 3.ومعصية   واعتداء   قتّل   فصار فقتلوا عليّها خذوافاُ  فأذاعوها أحاديثّهم

 .5َماسنه يف والّبقي .4تفسْيه يف العيايش ورواها

ة عن عبدالرَحن بن يونس عن العيايش ويف  أيب إىل ورفعوه أصحابنا من عدا

 تعاىل: قوله يف عبداهلل                :اهلل من احلبّل قال 

                                                 
 .2/134 الکاشف التفسْي .1

 .61/ البقرة سورة .2

 .(2/321) 6ح ،4/113 الکايف .3

 .132ح ،1/336 العيايش تفسْي .4

 .232ح ،1/333 املحاسن .5
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 1.طالب أيب بن عَل هو الناس من واحلبّل اهلل کتاب

 .3مناقبه يف شّهرآشوب وابن 2تفسْيه يف الکويف فرات نحوها وروٰى 

ا ل» احلديث: يف ورد وأما ة به کفرت ما فأوا ل اهلل کتاب االُما  فيه اختلفت ما وأوا

قت  الدنيا بّليا من الکتاب أهّل فيه تقلابت ما يف متقلابون فّهم اإلمامة هو وتفرا

 .4«الکتاب کأهّل رفضوه ما إىل يرجعوا حتاى واآلخرة

 بالتأويّل. وال بالتفسْي وليس لتطبيق ا من فّهو

 

                                

   

 

 واإليامن اْلداية من َمثاَبةٍ  عّل ُهم الکتاب أهّل بعضَأَن  عّل تدلا  الرَشيفة اآلية

 . و... واملعاد باملبدأ

   الکتاب. أهّل إىل يرجع اسمه «واو» و الناقصة األفعال من 

  ،به ريدأُ و اجلمع خّب کونه مع أفرد ولذا مصدر والسواء: خّبه 

 الوصف.

 الکتاب أهّل ُجيع استواء عدم تبْيا  السابقة اآليات من استثنائية ُجلةَمموعة 

 فليسوا األکثرون، وهم والفاسقون األقلون، وهم املؤمنون :ْْيِ مَ ْس قِ  عّل موأََن 

 واحلکم. الوصف يف مستوين

        عّل ُل دُ تَ  ومن مقدم، خّب إليه، ومضاف وَمرور جار 

 التبعيض.

   يف الوجه تبَْي  تفصيلية تعليلية ُجلة َمموعه ونعته. مؤخر مبتدأ 

                                                 
 .131ح ،1/336 العيايش تفسْي .1

 .26ح ،32/ فرات تفسْي .2

 .3/25 املناقب .3

مة 2/224 البيان تفسْي .4 د السياد للعّلا  .مليزان ا صاحب الطباطبائي حسْي َمما
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 عليّهام واالستقامة والطاعة اإليامن عّل القيام هو بالقيام واملراد االستواء. عدم

 عليّهام. والدوام باتثوال

       إليه. ومضاف به ومفعول فاعله والواو مضارع فعّل 

 اجلملة. يف التأمّل مع القرأة هي التّلوة:

 التوراةَ  أعني األصّل الساموي کتاِبم يف ورد ما هي هّل اهلل بآيات واملراد

 هذه فحينئذ أظّهر والثاين اآليات من الکريم نآالقر يف ورد ما أو ،ْْيِ يَ قِ يْ قِ حلَ ٱ واإلنجيّل

 سّلمّهمإ وبعد وأسلموا األعظم بالرسول آمنوا هم الکتاب أهّل من الطائفة

 ما يف املّشتق استعامل جوازُ  ستفادُ ويُ  املاِض إىل بالنسبة إالا  الکتاب أهّل عليّهم اليطلق

 .املبدأ عنه انقىض

 أسلم َمنْ  عّل املدح هذا َحلوا املفرسين وأکثر» الکاشف: التفسْي صاحب قال

 .1«وعمّل   عقيدة سّلمهإِ  وَحُسنَ  الکتاب أهّل من

السياد السبزواري حيث َحلّها عّل األُعم مِماا ورد يف التوراة والعجب من 

 2واالنجيّل والقرآن الکريم.

    إليه. مضاف و فيه مفعول 

 يف ونحوها ،3«الوقت وهو إنو وقيّل: فتحّها، أو اْلمزة بکرس ٔإنٰى  ُجعواآلناء »

 الساعات. أي اآلناء: وباجلملة: .4املجمع

      «خّبه. وفاعله املضارع والفعّل مبتدأ حالية، «الواو 

 الليّل. ساعات يف تعاىل هلل يسجدون وهم وغْيها. الصّلة يف معروف والسجود

 الروايات

 يف إالا  حسد ال :اهلل رسول قال قال: أبيه عن سال عن مسندا   اخلصال ويف

 القرآن اهلل آتاه ورجٌّل  النّهار، وآناء الليّل آناء منه ينفق فّهو ماال   اهلل آتاه رجٌّل  اثنتْي:

                                                 
 .2/132 الکاشف تفسْي .1

 .6/251 الرَحن مواهب .2

 .3/385 امليزان .3

 .2/488 البيان َممع .4
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 1النّهار. وآناء الليّل آناء به يقوم فّهو

 احلاسد أنا  بينّهام والفرق ة،طَ بْ الغِ  إالا  هذا يکون ال وإالا  عرفية مساَمة هنا باحلسد التعبْي يف

ا صاحبّها عن النعمة زوال ٰى نا مَ تَ يَ   لنفسه يستدعيّها بّل صاحبّها عن النعمة زوال ٰى نا مَ تَ يَ  ّلفَ  الغابط وأما

 معا . وله

 بْي صّلا  من قال: عبداهلل أيب عن سال بن ّشامهِ  عن هعفر الطوِس

  وقوله: احلمد األُوىلٰ  يف قرأ رکعتْي العّشاءين         2 قوله: إىل 

         3، وقوله: احلمد الثانية ويف           

   4 َك لُ أَ ْس أَ  إينا  مَ ّهُ اللَ » وقال: يديه رفع ءةاالقر من فرغ فإذا اآلية. آخر إىل 

 ذَ کَ  يِب  َّل عَ فْ تَ  نْ أَ وَ  دٍ مَ َُمَ  وآلِ  دٍ مَ َُمَ  ّلعَ  َّلَ َص تُ  نْ أَ  َت نْ أَ  إاَل  اّهَ مُ لَ عْ يَ  ال تيالَ  ِب يْ الغَ  ِح اتِ فَ مَ بِ 

 َك لُ أَ ْس أَ فَ  تياَج َح  مُ لَ عْ تَ  تيبَ لِ طَ  ّلعَ  رُ ادِ والقَ  تيمَ عْ نِ  يِلُ وَ  َت نْ أَ  مَ ّهُ اللَ » وتقول: «.اذَ کَ وَ 

 ما اهلل أعطاه حاجته، اهلل وسأل ،«يل اّهَ تَ يْ َض قَ  اَم ـلَ  مُ َّل الَس  مُ ّهِ يْ لَ عَ وَ  هِ يْ لَ عَ  هِ وآلِ  دٍ مَ َُمَ  ّق حَ بِ 

 5سأل.

 عن آبائه عن أبيه عن الصادق عن ُروي قال: الطوِس

 يقرأ العّشاءين بْي برکعتْي أوصيکم قال: هأنا  اهلل رسول عن أمْياملؤمنْي

  احلمد وىلاالُ  يف   ة، عرَشة ثّلث ة احلمد الثانية ويف مرا  و مرا      

  ة، عرَشة مخس  ذلك فعّل فإن املتقْي، من کان شّهرٍ  کّّل  يف ذلك يصَل من هفإنا  مرا

 فعّل فإن املصلاْي، من کان ُجعة کّّل  يف ذلك فعّل فإن املحسنْي، من کان سنة کّّل  يف

 6تعاىل. اهلل إالا  ثوابه َُيْصِ  ول اجلنة يف زاََحني ليلة کّّل  يف ذلك

                                                 
 .113ح ،1/26 اخلصال .1

 .82/ األنبياء سورة .2

 .88/ األنبياء سورة .3

 .53/ األنعام سورة .4

ل عن ونقّل ؛5/22 اجلنان روض ؛23/ املتّهجد مصباح .5  ،2ح ،8/121 الّشيعة وسائّل يف األوا

 َعنْ  النااس لَِغْفَلةِ  «ُغَفيلة» بـ املعروفة هي الصّلة وهذه .املندوبة الصلوات بقية أبواب من 20 الباب

 َثواِِبا. َکْثَرةِ 

ل عن ونقّل 5/22 اجلنان روض ؛23/ املتّهجد مصباح .6  ،1ح ،8/118 الّشيعة وسائّل يف األوا

 .املندوبة الصلوات بقية أبواب من 12 الباب
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 اآلخر الليّل جوف يف العبد يرکعّهام رکعتان :اهلل رسول عن الروض ويف

 1عليّهم. فُّتضُتّها ال ُأَمتي عّل أُشَق  أن ال لو فيه، وما الدنيا من له خْي

 بصّلة عليك عَل يا :ألمْياملؤمنْي وصيته يف اهلل رسول عن وفيه:

 2الليّل. بصّله عليك الليّل، بصّلة عليك الليّل،

 3بالنّهار. َوْجُّههُ  َحُسنَ  بالليّل صّلته کثر َمنْ  :وعنه

ر مسعود: ابن وعن  فإذا املسجد إىل خرج ثمَ  العّشاء صّلة اهلل رسول أخا

 هذه يف اهلل يذکر أحد األديان أهّل من ليس إناه أما فقال: الصّلة، ينتظرون الناس

 4غْيکم. الساعة

 

                              

                 

 

ة لتلك الرَشيفة اآلية هذه يف وصافاُ  ثّلثة  سابقا   الکتاب أهّل من األُما

 فعلياا . واملسلمْي

     بعد آخر نعت ألناه الرفع َمّلا  يف فاعله، «الواو» و مضارع فعّل 

ة قائمة  إيامَنم. استمرار عّل يدلا  املضارع وفعّل السابقة. اآلية يف املذکورة لأُلما

  ـ ب متعَلق َمرور و جار    . 

ر وإناام» السبزواري: السياد قال  عن اآلخر واليوم باهلل اإليامن وتعاىل سبحانه أخا

 االعتقاد َمرد من ليس وأناه أرکانه أهما  بالدين العمّل بأنا  إشعارا   والسجود التّلوة

 .5«فقط

                                                 
 .5/21 اجلنان روض .1

 .5/20 اجلنان روض .2

 .5/20 اجلنان روض .3

 .5/22 اجلنان روض ؛1/402 الکّشاف .4

 .6/251 الرَحن مواهب .5
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 عطف. حرف       واملعاد. باملبدأ يؤمنون فّهم ونعته. معطوف 

 عطف. حرف 

        هو وهذا وَمرور، وجار فاعله «الواو» و مضارع فعّل 

 وصافّهم.اُ  ذکر يف والثالث الرَشيفة اآلية هذه يف الثاين الوصف

           .واحدا . وصفا   يعدا  واملجموع کسابقه 

         ،اآلية يف الثالث الوصف هو وهذا کسابقيّها 

 اوصافّهم. ذکر يف والرابع الرَشيفة

 بْي والفرق» الّشيخ: قال الرسعة، من املفاعلة باب من وهي املبادرة املسارعة:

 وضدها َممودة وهي فيه يتقَدم أن ْيوز فيام التقدم هي الرسعة: أنا  والعجلة الرسعة

 مذمومة وهي فيه يتقدم أن ينبغي ال فيام التقدم هي والعجلة: مذموم. وهو اإلبطاء

 .1«َممودة وهي األناة وضدها

 ٌف ْص وَ  ةلَ جَ والعَ  ةِ کَ رَ حَ لْ لِ  ٌف ْص وَ  األصّلِ  يف ةَ عَ الرُسْ  أنا  والظاهر» امليزان: ويف

 .2«كرّ حَ تَ مُ لْ لِ 

 ُجيع يّشمّل والعموم االستغراق عّل يدلا  بالّلم َمّلٰ  خْي ُجع واخلْيات:

 واالجتامعية. واألخّلقية والعبادية املالية من الصاحلة واألعامل الّبا  أنواع

 استئناف. حرف      .مبتدأ 

      م اهلل فّشّهد خّبه. َمرور، و جار  أنعم الذين الصاحلْي من أَنا

 النبيْي مع واملرافقة 3احلمد سورة يف کام املستقيم الْصاط يف اْلداية عليّهم اهلل

 .4النساء سورة يف کام والّشّهداء والصديقْي

 القرب مقام إىل للوصول فصلح وعمله اعتقاده کمّل من» بالصالح: واملراد

                                                 
 .2/566 التبيان .1

 .3/385 امليزان .2

 .2/ احلمد سورة .3

 .63/ النساء سورة .4
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 .1«تعاىل إليه

 

                       

 

 عطف. حرف   به. ومفعول جزم حرف 

     ة تلك إىل يرجع فاعله. «الواو» و َمزوم مضارع فعّل  يف السابقة االُما

 .113 اآلية

    نعيده. فّل اخلْي معنى مرَ  قد وَمرور. جار 

      منصوب، َمّهول مضارع وفعّل نصب وحرف ربط حرف 

ي به. ومفعول فاعله ونائب  فلن قيّل: فکأناه احلرمان معنى نَ مّ ُض  ألناه مفعولْي إىل ُعدا

 جزاءه. حترموا فلن أي حُترموه:

 .2«ضيعة غْي من إليّهم فْيده ْلم اهلل يّشکر أي» الّشکر يقابّل الکفران

 من يظّهر کام الناس عند ال تعاىل عنداهلل خْي من فعلوه ما يکفروا فلن

 اآلتية. الروايات

         واهلل أي وَمرور. وجار وخّبه ومبتدأ استئناف حرف 

 ِبا. وْيازهيم وأحواْلم املتقْي بأعامل معليّه

 الروايات

 ُمَکَفٌر. املؤمنُ  قال: عبداهلل أيب عن يزيد أيب بن داود صحيحة ويف

 يف ينترَش فّل اهلل إىل يصعد معروفه أنا  وذلك خرى:أُ  رواية ويف الکليني: قال

 3مّشکوٌر. والکافر الناس

 معروفه. لناسا رُ کُ ّْش يَ  ال أي للمّشکور ضدا  وهو إحسانه مع النعمة املجحود کُمَعَظم، املَُکَفر:

                                                 
 .6/253 الرَحن مواهب .1

 .3/385 امليزان .2

 .(2/251) 8ح ،3/630 الکايف .3
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مة  فراجعه. احلديث ذيّل يف لطيف بيان 1املجليس وللعّلا

 املؤمنَ  إنا  قال: هنا أ عبداهلل أيب إىل يرفعه الّبقي إىل املعتّب بسنده الصدوق

 مّشّهور، والکافر الناس يف ينرَش فّل تعاىل اهلل إىل يصعد معروفه أنا  وذلك ُمَکَفٌر،

 2السامء. إىل يصعد وال الناس يف ينترَش للناس معروفه أنا  وذلك

 رسول قال قال: آبائه عن عبداهلل أيب عن السکوين معتّبة ويف

رين رؤوس فوق تعاىل يداهلل :اهلل  3بالرَحة. ترفرف املکفا

را   اهلل رسول کان قال: عَل وعن  کان ولقد معروف رکَ ّْش يُ  ال مکفا

 اهلل رسول من معروفا   أعظم کان نْ ومَ  والعجمي والعريب القريش عّل معروفه

 املؤمنْي وخيار يّشکروننا ال مکفرون البيت أهّل نحن وکذلك اخللق؟ هذا عّل

 4معروفّهم. يّشکر ال مکفرون

 

                           

           

 

د بنبيانا يؤمنوا ل الذين الکتاب أهّل من خرىأُ  طائفة ِبم املراد  َمما

 تّشمّل بّل ِبم اآلية ُتتص ال ولکن القرآن، نور إطفاء يف وْيّهدون اإلسّلم ويعادون

 الدنيوية. مصاحله عّل حرصا   وعانده وخالفه احلق کفر نْ مَ  کّلا 

  للتأکيد. ورد بالفعّل، املّشتبّهة احلروف من 

  .منّهم. املراد مرا  اسمه 

    اهلل وآيات اخلاتم بالنبي کفروا أي فاعله، «الواو» و ماض فعّل 

 املسجلة. وأحکامه املحکمة

                                                 
 .3ح ذيّل ،64/260 بحاراألنوار .1

 .1ح ،560/ الرَشائع علّل .2

 .2ح ،560/ الرَشائع علّل .3

 .3ح ،560/ الرَشائع علّل .4
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  األبدي. للنفي ورد نصب حرف 

   به. النازل البّلء َضر عنه دفع إذا عنه: أغنٰى  منصوب. مضارع فعّل 

 احلاجة. ينفي بام واالمتّلك االختصاص الغنٰى:

    املضارع. بالفعّل متعَلق وَمرور جار 

     خّب اجلملة وَمموع إليه. مضاف والضمْي املضارع الفعّل فاعّل 

 «.إنا »

 عطف. حرف   نفي. حرف 

     إليه. مضاف والضمْي معطوف 

م يف بالذکر والدواالُ  األموال خصا  إناام» الّشيخ: قال  الکافر عن يغنون ال أَنا

ام شيئا ، أيضا   هؤالء غْي عنّهم يغني ال کان وإن شيئا    االعتداد، به يقع ما معتمد ألَنا

 هو من عنه نغي ل إذا ألناه العام النفي ويفيد للّشدائد ويرجوه اإلنسان عليه يعول ومِماا

 .1«أبعد دونه نْ مَ  فغناء يشء يعجزه ال نْ مَ  ملنع بالغناء حقيق

    اهلل. عذاب من أي َمرور، و جار 

   نجاته يوجبان وال شيئا   والد[واالُ  ]األموال امَنا أ يفيد ال أي به. مفعول 

 التعميم. عّل يدلا  والتنکْي تعاىل. اهلل عذاب من

 عطف. حرف       ،الکفار. مبتدأ 

     وا إناام» إليه. ومضاف خّب  کام فيّها للزومّهم النار أصحاب سما

 .2«ْلا مّلزمْي کانوا إذا الصحراء أصحاب يقال

 تضمنه يف الوصف َمرٰى  َتري جنس والنار مصدر. وهو النور، النار: وأصّل»

ا عليه وزيادة األصّل معنى  .3«ونور حرارة فيه لطيف جسم ألَنا

  ثانٍ  خّب.   وَمرور. جار    ثالث. خّب 

 

                                                 
 .2/568 التبيان .1

 .2/568 التبيان .2

 .2/568 التبيان .3
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 وْلا. الدنيا يف تعاىل اهلل وجه غْي يف ينفق من لکّّل  عاما   مثّل   تعاىل اهلل َضب

   .1«به مّشباه فيام استعامله لکثرة مِ لَ کالعَ  يصْي الذي الّشبه املثّل:» مبتدأ. 

 ب.کَ رَ مُ  تّشبيهٌ  هنا والتّشبيه

 إليه. مضاف 

   معروف. نفاقواإل فاعله. «الواو» و مضارع فعّل 

             سبحانه اهلل خص وإناام ونعت وبدل وَمرور جار 

م لبيان الدنيا باحلياة التمثيّل  ويکون ِبا يؤمنون وال اآلخرة الدار عن منقطعون أَنا

اِتا من فيّها وما الدنيا ألجّل ومصارفّهم إنفاقّهم  وشّهواِتا. لذا

   مبتدأ. خّب وَمرور، جار 

  العذاب يف يستعمّل املفرد إنا  وقيّل: الرياح ةواحد وهي إليه، مضاف 

 تعاىل: قوله نحو اخلّلف عّل القرينة مع إالا  غالبا                    2. 

 الرَحة. يف واجلمع

 م خّب وَمرور، جار  الريح. إىل يرجع أي مقدا

 الْصَص. نحو: الباردة الريح أو الّشديد. الّبد الْص: مؤخٌر. مبتدأ 

   مستُّت. ضمْي فاعله مؤنث، ماض فعّل 

  الزرع. رث:واحل به. مفعول 

  إليه. مضاف     فاعله. «الواو» و ماض فعّل 

    املُّتفْي الکافرين إىل يرجع والضمْي إليه. ومضاف به مفعول 

 واملعايص. بالکفر أنفسّهم يظلمون وهم تعاىل، اهلل وجه غْي يف املنفقْي

                                                 
 .2/563 التبيان .1

 .22/ يونس سورة .2
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   إىل يرجع مستُّت ضمْي وفاعله مؤنث ماضٍ  ٌّل عْ فِ  تفريع، حرف 

 ْلم. وعقابا   تأديبا   ث.راحل إىل يرجع به مفعول  و الريح،

 .حالية   نفي. حرف         ِوفاعله. به ومفعول ماضٍ  ٌّل عْ ف 

 عطف حرف.     استدراك. حرف 

    م به مفعول  إليه. مضاف والضمْي احلْص يفيد مقدا

    هم حيث ظلمّهم، استمرار عّل يدلا  ،فاعله «الواو» و ضارعم فعّل 

 والعقاب. العذاب به يستحقون ما يفعلون

 روايةٌ 

 رجّل رجّلن: فيّها والناس مقرٍ  دار إىل مِمرا  دار الدنيا :عَلا  أمْياملؤمنْي قال

 2فأعتقّها. نفسه ابتاع ورجّل 1فأوبقّها نفسه باع

ل أي  الّشّهوات أرس من وخلصّها اشُّتاها والثاين فأهلکّها، وشّهوته ْلواه نفسه باع األوا

 منه. اهلل أعاذنا النار. من واعتقّها

 

                        

                             

          

 

 إىل بالنسبة الکافرين ضامئر حوت ما وبعدها اآلية هذه يف سبحانه اهلل ذکر

ر إليّهم بالنسبة صدورهم ُتفيه وما املؤمنْي  وکيدهم مکرهم من املؤمنْي وحذا

 ومصيدهم.

  نداء. حرف       تنبيه. «هاء» و منادٰى   .بدل 

   اآلية ِبذه املخاطبون هم واملؤمنون فاعله، «الواو» و ماض فعّل 

                                                 
 .َأْهَلَکّها َأْوَبَقّها: .1

 .126 حکمة البّلغة، َنج .2
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 املّهم. التذکار وِبذا الرَشيفة

    فاعله، «الواو» و َني[ ]فعّل َمزوم مضارع وفعّل جزم حرف 

 . الکافرين... املؤمنون يتخذ أن سبحانه اهلل َني

 منه لقربه البدن يَل الذي الثوب بطانة من مأخوذ البطانة به، مفعول 

 أمره يستبطنون الذين ووليجته الرجّل خاصة هنا به واملراد الظّهارة نقيض وهو

مى مصدر وهو دخّلء، ونويسما  أحواله يف ويّشاورنه بأرساره ويکاشفْي  ِبا يسا

 واملؤنث. واملذکر واجلمع الواحد

      ينبغي أي املؤمنْي. من غْيکم من أي إليه، ومضاف وَمرور جار 

 امللحدين. الکافرين ال بطانة املؤمنْي يتخذوا أن

 والتقدير للتبعيض، دخلت تکون أن :أحدمها وجّهْي: حتتمّل من» الّشيخ: قال

 .بطانة الدين يف املخالفْي بعض تتخذوا ال

 املرَشکْي. من بطانة تتخذوا ال قيّل: کأنه الصفة لتبْي دخوْلا يکون أن :والثاين

 إن بعضّهم وقال حال عّل بطانة کافرا   مؤمن يتخذ أن ْيوز ال هألنا  وأوىل، أعم وهو

  ،عّل َحلّها صحة مع بالزيادة َيکم أن ْيوز ال ألنه بجيد، ليس وهذا زائدة 

 .1«الفائدة

     أال من به. مفعول «کم» فاعله، «واو» مضارع فعّل نفي حرف 

 هم ْي أ التقصْي، األلو: ومعنى مفعولْي إىل فعديت املنع معنى تتضمن وهنا ألوا   يألو

 . أمرکم... يف يقْصون ال

  فساد ألناه اجلنون اخلَْبّل: ومنه والفساد الرَشا  واخلبال: .ثانٍ  مفعول 

 الکافرين اُتاذ عن للنّهي تعليّل واجلملة الرأي. فاسد أي الرأي ُمبّل ورجّل العقّل

 بطانة.

   ِأحباوا. أي فاعله. «واو» و ماضٍ  ٌّل عْ ف   .مصدرية 

    ة املّشقة العنت: وفاعله، ماضٍ  فعٌّل  الکافرون أحب أي الَضر، وشدا

                                                 
 .2/521 التبيان .1
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ة تکممّشقا   واْلّلك. الَضر يف الوقوع عليکم ومتناوا َضرکم وشدا

     ظّهرت. قد أي: مؤنث ماضٍ  ٌّل عْ وفِ  حتقيق حرف 

    ،ة العدواة أي فاعله  البغض. وشدا

       أقواْلم من أي فم، ُجع فواه:األَ  إليه، ومضاف وَمرور جار 

 وَشيعتکم. وقرآنکم ونبياکم دينکم يف بالطعن لساَنم وفلتات وحلنّهم

 .حالية 

 .وتأکيد وعظمته عهلتنوا  يوصفال مْ هُ ُصُدْورُ  هُ يْ فِ ُُتْ  ما أنا  إىل يامءٌ إ مبتدأ 

 تعاىل: لقوله  . 

   مضارع. فعّل      إليه. مضاف والضمْي فاعله 

   ،صدورهم ُتفيه مِماا َّل قَ أَ  کان ةِ وَ ادعَ لْ ٱ من ألسنتّهم عّل يظّهر ما أي خّب 

 .ة  لَ يْ ِخ دَ وَ  طانة  بِ وَ  ة  جَ يْ لِ وَ  يتاخذهم أن املؤمنْي ألحد عذر ىيبق فّل وقلوِبم.

  حتقيق. حرف    فاعله. «نا»و ماض فعّل 

   للمؤمنْي. أي وَمرور جار 

   وما والباطّل احلقا  بْي الفارقة العّلمات هنا: ِبا واملراد به مفعول 

 عنه. االبتعاد ْيب ومن بطانة يتخذه أن يصح وَمن العدو من الصديق ِبا يتميز

  جازم. َشط حرف 

   ِکان. واسم فاعله «تم» و السکون عّل مبني ماضٍ  ٌّل عْ ف 

     وعقّل دراية لکم کان إن إي کان. خّب فاعله، «واو» و مضارع فعّل 

 املعلاّل. النّهي ِبذا اوْ لُ مَ عْ تَ  أن البدا 

 روايتان

 يف َتنُْقُسوا وال املرَشکْي بنار تستضيئوا ال قال: اناه اهلل رسول وعن

 1عربياا . خواتيکم

 أنا  صاَف نْ اإلِ  ولکن النبي أسامء من هو العريبُ  يقال: وقد عليّهم، تعتمدوا ال أي:

 َممٌّل. الرواية من األخْي القسم
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 لَِسانِهِ  َفَلَتاِت  يف َظَّهرَ  إالا  شيئا   أحدٌ  أضمر ما قال: أناه أمْياملؤمنْي وعن

 1َوْجِّهِه. وَصَفَحاِت 

 

                            

                           

        

 

 املؤمنْي إىل بالنسبة الکافرين ضامئر حوت ما بقية ُذکرت الرَشيفة اآلية يف

 اإلسّلم إىل املنتمْي من جلامعة فاخلطاب ووجّهه، بطانة اُتاذهم ترك عّل وتأکيد

 والکافرين. الکتاب أهّل منافقي عّل ْلم تذکْيا  

  .خفٍي  أمر عّل التنبيه ألجّل يأيت بعده وما اخلطاب وهذا للتنبيه 

 التباعد. عّل والتحريض

   ،ُجيع إىل يرجع وال اإلسّلم، إىل ةِ يَ مِ تَ نْ ملُ ٱ اجلامعة تلك إىل يرجع مبتدأ 

 من يوم يف الکافرين حبا  عّل املسلمْي کلمة اتفاق معّهودية لعدم املؤمنْي أو املسلمْي

 األيام.

   وهو الکرس. عّل مبني ،والِت أُ  وللنساء جالرلل اشارة ُجع اسم 

 الکفار. مواالة يف ئونخطِ املُ  أهيا أي االختصاص، فيديُ  منادى

     تلك سبحانه اهلل وصف مبتدأ. خّب .هومفعول وفاعله مضارع فعّل 

م اجلامعة  املسلمْي دنيا فساد يف يسعون الذين منّهم الکافرين حتاى الناس َيباون بأَنا

 .2«والرَحة املحبة دين االسّلم أنا » بحجة ودينّهم

 واملفسدين اخلائنْي مع يتساهّل ال ولکن والتساهّل. احلبا  دين اإلسّلم نعم،

 کام» ووطنّهم، ولدينّهم ْلم إَضارا   ْْيَ مِ لِ ْس مُ لْ لِ  نَ وْ کِْيدُ يَ وَ  للکافرين يتجسسون الذين
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 واالنتّهازيْي وباملرتزقة اخلامس بالطابور املعروفْي اليوم االستعامر عمّلء شأن هو

م  ثمن. بّل يبيعون رباام بّل 1«الثمن يدفع من لکّّل  ووطنّهم دينّهم يبيعون ألَنا

 حالية. «واو» أو عطف حرف 

       حال. أو معطوف ومفعوله، وفاعله مضارع وفعّل نفي حرف 

 ْلم. خّلفا   َيبوَنم ال الکافرين بأنا  ْلم إخبار

 حالية. أو عطف 

     بونکمَي ال من وانتصاِبا» حال أو معطوف وفاعله، مضارع فعّل 

 هنا من اخلطاب رجاعإِ  ويمکن .2«کلاه بکتاِبم تؤمنون أناکم واحلال َيبونکم ال أي

 کّله. بالکتاب إيامَنم عليه والّشاهد ْلم. تنبيّها   املؤمنْي ُجيع إىل

   الکتب بجميع تؤمنون وأنتم أي للجنس الّلم» وَمرور. جار 

 القرآن بکتابکم يؤمنون ال وهم ورسله أنبيائه ُجيع عّل 3«عنداهلل من النازلة الساموية

 الکريم.

   الساموي الکتاب أجزاء بجميع يؤمنون املؤمنون إليه. ومضاف تأکيد 

م واملنافقْي الکافرين بخّلف عليّهم مّشقة يکون ما يف حتاى  يؤمنونَفإِنام  آمنوا لو ألَنا

 کلاه. ال الساموي الکتاب من يفيدهم وما ينفعّهم بام

 عطف. حرف   فيه. مفعول 

     ِواملنافقون احلقيقيون الکافرون فاعله ومفعوله. وفاعله ماضٍ  ٌّل عْ ف 

 املؤمنون. هم ومفعوله الظاهرون

    ِاملنافقْي. الکافرين إىل يرجع وفاعله ماضٍ  ٌّل عْ ف 

   ِونفاقا   رياء   وَشيعتکم ودينکم بقرآنکم وفاعله، ماضٍ  ٌّل عْ ف .  وسمعة 

 عطف. حرف         فيه. مفعول     وفاعله. ماض فعّل 

    ِة من ضغط مع باألسنان األخذ هو العض: وفاعله. ماضٍ  ٌّل عْ ف  شدا
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 وحنقا . غضبا   والتأسف للتحرسا  يَضب مثٌّل  األنامّل: عضا  الغيظ

     عليکم. وغيظّهم حقدهم من أي وَمرور جار 

   اإلصبع. طرف وهي أنلمة ُجع به. مفعول 

     واضح. ومعناه وَمرور، جار 

  عّل ويدلا  عليّهم بالدعاء أمر .اهللِ  رسوَل  يا أنت وفاعله أمر فعّل 

ّهم. يدِ أکت  ذما

   عليّهم. الدعاء نحو عّل اهلل، أماتکم ومعناه: وفاعله. أمر فعّل 

      إليه. ومضاف وَمرور جار  

   ّلِ عْ فِ الْ بِ  ةِ ّهَ بَ َّش ملُ ٱ فواحلرِمَن.   .اسمه 

  .خّبه     إليه. ومضاف وَمرور جار 

 وقلوِبم صدورهم يف بام عليم ألناك للمؤمنْي بغيظّهم امتّهم اللّهم أي:

 املؤمنْي. إىل بالنسبة والبغي واحلسد احلقد من ونفوسّهم

 

                     

                        

 

  جازم. َشط حرف 

     ِسا امل» املؤمنْي. إىل يرجع به مفعول والضمْي َمزوم مضارع ٌّل عْ ف: 

 التعبْي أو .1«النفع قلاة عن کناية باملسا  عّبا  وإناام اإلصابة. هنا به واملراد اللمس هو

 2لإلصابة. استعارة

 .املؤمنْي عّل اهلل أنعم ما کّلا  هنا وهي والنعمة اخلْي واحلسنة: فاعّل 

ة واملحبة واالُلفة الوالية من به  الکلمة. امعتبإج والغلبة واإلحتاد واملودا
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    هم» و مستُّت ضمْي فاعله الرَشط. جواب َمزوم مضارع فعّل» 

 الرسور. خّلف املساءة: واملنافقْي. الکفار إىل يرجع به مفعول

 عطف. حرف    جازم. َشط حرف 

     به. مفعول والضمْي َمزوم مضارع فعّل 

  .العدو بإصابة املحنة هنا ِبا واملراد واملحنة الفادحة السيئة: فاعّل 

 ومّشقة. نکبة أو ٍث دَ َح  أو ةٍ قَ رْ فُ  نْ مِ  إليه يؤدي وما الکلمة ّلفتإخو

    الرسور. الفرح: وفاعله. الرَشط جواب َمزوم مضارع فعّل 

  السيئة. إىل يرجع والضمْي وَمرور، جار 

ة عّل شاهد هو بّل عدوا  کّل شأن وهذا  .مَ ِِتِ وَ ادعَ  شدا

 صابة؟باإلِ  والسيئة ّس باملَ  احلسنة وصفت کيف قلت: فإن» :ُي رََشِ َُمْ الزَ  قال

 .1«واحدا   املعنى فکان اإلصابة ملعنى مستعارٌ  ُس املَ  قلت:

 املؤمنون يناله خْي أقّل بأنا  لإلشعار احلسنة يف سا املَ  ذکر يقال: أن يمکن ولکن

 ازداد عليّهم السيئة حصلت امکلا  بأناه لإلشعار السيئة يف اإلصابة وذکر عدوهم يسىء

ة عن يکّشف وهذا فرحا   عدوهم  ْلم. مْ ِِتِ وَ ادوعَ  املؤمنْي عّل الکافرين غيظ شدا

 عطف. حرف    جازم. َشط حرف 

    م للمؤمنْي خطابا   وفاعله. َمزوم مضارع فعّل  عّل يصّبوا إن بأَنا

 وأذاهم. الکافرين عدواة وعّل عدوه وجّهاد دينه وانتصار اهلل طاعة

 کره.ت ما عّل النفسِ  حبُس  هو والصّبُ 

 عطف. حرف 

   وأقواْلم أفعاْلم يف تعاىل اهلل ويتقوا وفاعله، َمزوم مضارع فعّل 

 معاصيه. عن باالمتناع

    الضم عّل مبنّي  الَُضُ  به. ومفعول مضارع وفعّل نفي حرف 

 واضح. معناه والَضر العربية. يف جائزا   لکان ُکرس أو ُفتح ولو
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     جّهة من صاحبه به يغتال الذي املکر هو الکيد: إليه. ومضاف فاعّل 

 املّشقة. وأصله: به مکروه يف ليقع عليه حيلة

   الصّب مها بأمرين الکافرين کيد من املؤمنون يأمن مطلق. مفعول 

 ملا شيئا   وکيدهم الکافرين مکر يَضهم ال  اهلل وٰى قْ تَ  ورعوا صّبوا فإذا والتقوى.

 ْلم. العاقبة وأنا  والظفر بالنجاح واملتقْي الصابرين اهلل وعد

  للتأکيد. جاء بالفعّل املّشبّهة احلروف من 

  .اسمه   وَمرور. جار 

    مقابلّهام. أو والتقوى الصّب من وفاعله، مضارع فعّل 

   خّب .  وقدرة علم إحاطة واألشخاص واألعامل باألفعال َميط إنا

 وعقابا . ثوابا   فعله بحسب وْيازيه وأعامله أفعاله ُب يناِس  ما شخصٍ  بکّّل  فيفعّل

 والتقوٰى  الصّب مها: برَشطْي ةٌ مرَشوطَ  الکافرين کيد من النجاة واحلاصّل:

            1، و                  2. 

 

                               

 

 الرسول خطاب إىل السابقة اآليات يف املؤمنْي خطاب من التفات

 فيّها اهلل وذکر والفّشّل الوهن من بعضّهم من ظّهر ملا باملؤمنْي تعريضا   األعظم

 بدر. غزوة ثما  املؤمنْي وهن من فيّها وقع ملا دُح أُ  غزوة قصة اآلتية اآليات ويف

 استئناف. حرف 

 ،اذکر نحو: بمحذوف متعَلق نصب موضع يف به، مفعول ظرف  

         غدوت العامّل يکون أن ْيوز وال عليه. الکّلم لداللة فحذف 

 3له. الصلة بمنزلة إليه مضاف ألناه
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    ل اخلروج وهو العدوة من ل الرواح. ضد النّهار أوا  هو النّهار وأوا

د األعظم للنبي واخلطاب الّشمس. وطلوع الفجر طلوع مابْي  .َمما

      وَمنْ  الرجّل قرابة هو واألهّل: إليه. ومضاف وَمرور جار 

اهم هُ عُ مَ َْيْ  ر فيه ويستوي ذلك وُ حْ نَ  أو ناعةٌ ِص  أو ينٌ دِ  أو بيٌت  أو ٌب َس نَ  وإيا  املذکا

 رسول خاصة املقام يف به واملراد باإلنسان استعامله وخيتص واجلمع واملفرد واملؤناث

 بأن القول صحة بدليّل ا  دواحِ  ا  صخْ َش  هاهنا به رادُ املُ  وليس ُجع وهم اهلل

 أو زوجتِك من خرجت بأن القول صحة وعدم ُجاعتك أو خاصتك من خرجت

 ذيّل يف أماك         . 

 خرجت التقدير إنا  فقال: الرَشيفة اآلية يف تقديرٍ  إىل املفرسين بعض التجأ ولذا

 يف التقدير هذا عّل يدل دليّل وال ـ عائّشة أي ـ باملفرد األهّل فرسا  ملا أهلك بيت من

 الرَشيفة. اآلية

   املوضع اُتاذ التبؤة: .اهلل رسول يا أنت فاعله مضارع، فعّل 

 أسکنتّهم. أي منازْلم القوم بوأت يقال: للغْي، املکان وِتيئة

    به. مفعول 

    معنى يف استعمّل املقعد ألنا  ومواقف مواطن أي .ثانٍ  به مفعول 

 1املکان.

    مواقف الرَشيفة بنفسه هياأ األعظم فالرسول وَمرور. جار 

 شؤوَنم. ومدبار قائدهم ألناه ُأحد يوم يف للحرب املؤمنْي

 استئناف. حرف   .مبتدأ 

   .خّب     ثانٍ  َّبٌ َخ. 

 واملراد ِتدد انه :أحدها أقوال: ثّلثة فيه قيّل:» الّشيخ: قال   يقول ملا 

 يضمرون. بام  املنافقون
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 :الثاين   للمؤمنْي النبي يقوله ملا   تزکية يضمره بام 

 .له

 :الثالث   عليك املّشْيون يقوله ما   اختلفوا، مألَنا  يضمرونه، بام 

 وِتدد للزاکي تزکية وفيه باملقام. أشار من ومنّهم باخلروج، أشار من فمنّهم

 .1«للغاوي

 الروايات

 عن بصْي أيب عن مسکان ابن عن صفوان عن أبيه عن ِميا القُ  ْيستف يف

 حرب تريد مکة من خرجت قريّشا   نا أَ  اآلية هذه نزول ببس قال: عبداهلل أيب

 2للقتال. موضعا   يبتغي فخرج اهلل رسول

 اإلسناد. معتّبة الرواية

 وَماهد عباس ابن قال ـ 3املِّْهَراس يوم وهو ـ حدأُ  غزاة شوال يف املناقب: ويف

  قوله: نزل إسحاق: وابن والُسّدي والربيع وقتادة         وهو فيّها 

 4.جعفر أيب عن املروي

 من آالف ثّلثة يف أبوسفيان قصد ملا مسعود: وابن الصادق عن وفيه:

 سبعامئة ْلم َرْکب. والباقون فارس مائتا منّهم ألفْي. يف ويقال: النبي إىل قريش

 5ِدْرٍع.

 ُأحد قصة

 من رجعت اما ـل قريّشا   أن دُح أُ  غزوة سبب وکان :القمي إبراهيم بن عَل الق

 رِسَ وأُ  سبعون منّهم تّلقُ  هألنا  واألرْسِ  القتّل من أصاِبم ما أصاِبم وقد ة،مکا  إىل بدر

 نساءکم تدعوا ال قريش، معرَش يا سفيان: أبو قال مکة، إىل رجعوا فلام سبعون، منّهم

 والعداوة واحلرقة نزْ احلُ  أذهبت خرجت إذا والدمعة البکاء فإن قتّلکم، عّل يبکْي
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 وأصحابه. دَمما  بنا ويّشمت د،ملحما 

 والنوح. البکاء يف ذلك بعد لنسائّهم أذنوا دُح أُ  يوم اهلل رسول غزوا فلام

 کنانة من حلفائّهم يف ساروا دُح أُ  إىل اهلل رسول يغزوا أن أرادوا فلام

 وألفي فارس آالف ثّلثة يف ةمکا  من وخرجوا والسّلح اجلموع فجمعوا وغْيها،

 وأخرج ،اهلل رسول حرب عّل نّهموَيثا  رَنميذکا  النساء معّهم وأخرجوا راجّل،

 احلارثية. علقمة بنت ةعمر معّهم وخرجت تبة،عُ  بنت هند سفيان أبو

 أن أخّبه قد اهلل أن وأخّبهم أصحابه ُجع ذلك اهلل رسول بلغ فلام

 .واخلروج اجلّهاد عّل أصحابه وحثا  املدينة، تريد عتَتما  قد قريّشا  

 يف نقاتّل حتاٰى  املدينة من ُترج ال اهلل، رسول يا وقومه: يبأُ  بن اهلل عبد فقال

 وعّل السکك أفواه عّل واألمة والعبد واملرأة الضعيف الرجّل فيقاتّل تّها،أزقا 

 إىل خرجنا وما ودورنا، حصوننا يف ونحن بنا فظفروا قطا  قوم أرادنا فام السطوح،

 علينا. الظفر ْلم کان إالا  قطا  أعدائنا

 فينا طمع ما اهلل، رسول يا فقالوا: األوس، من وغْيه عاذمُ  بن سعد فقام

 ال، فينا؟! وأنت فينا يطمعون فکيف األصنام، نعبد مرَشکون ونحن العرب من أحد

 يف جاهد قد کان امنا  نجا ومن ،شّهيدا   کان امنا  تّلقُ  فمن فنقاتلّهم، إليّهم نخرج ىحتا 

 موضعا   يبتغون أصحابه من نفر مع وخرج قوله، اهلل رسول فقبّل اهلل. سبيّل

  اهلل، قال کام للقتال،                       1 قوله إىل 

  تعاىل:           2 وأصحابه يبأُ  بن اهلل عبد يعني. 

 بن عبداهلل عنه وقعد العراق، طريق يَل امِما  معسکره اهلل رسول فَضب

 رسول وکان حد،أُ  إىل قريش ووافت رأيه، اتبعوا اخلزرج من وُجاعة وقومه أيب

 من مخسْي يف جبْي بن عبداهلل فوضع رجّل، سبعامئة وکانوا أصحابه، عد اهلل

 رسول فقال املکان. ذلك من کمينّهم يأيت أن وأشفق الّشعب باب عّل الرماة

 ةمکا  أدخلناهم ىحتا  هزمناهم قد رأيتمونا إن» وأصحابه: جبْي بن لعبداهلل اهلل

                                                 
 .121/ عمران آل سورة .1

 .122/ عمران آل سورة .2
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 تّبحوا، فّل املدينة أدخلونا ىحتا  هزمونا قد رأيتموهم وإن املکان، هذا من ُترجوا فّل

 «.مراکزکم والزموا

 رأيتمونا إذا ْلم: وقال ،کمينا   فارس مائتي يف الوليد بن خالد أبوسفيان ووضع

 أقبلت فلام ورائّهم. من تکونوا ىحتا  بعْ الّّش  هذا من عليّهم فاخرجوا ِبم اختلطنا قد

 أمْياملؤمنْي إىل الراية ودفع أصحابه، اهلل رسول أَ وعبا  وا،واصطفا  اخليّل

 رسول أصحاب ووقع قبيحة، هزيمة فاَنزموا قريش مرَشکي عّل األنصار فحملت

 جبْي، بن عبداهلل فلقي فارس، مائتي يف الوليد بن خالد وانحط سوادهم، يف اهلل

 .فرجعوا بالسّهام فاستقبلوهم

 سواد ينّهبون اهلل رسول أصحاب إىل جبْي بن عبداهلل أصحاب ونظر

 غنيمة! بّل نحن ونبقى أصحابنا غنم وقد هاهنا تقيمنا جبْي: بن لعبداهلل فقالوا القوم،

 يقبلوا فلم نّبح، ال أن إلينا تقدم قد اهلل رسول فإن اهلل، اتقوا عبداهلل: ْلم فقال

 يف جبْي بن عبداهلل وبقي مراکزهم، أخلوا ىحتا  فرجّل رجّل ينسّلا  وأقبّل منه،

 عبد بني من يا رِ دَ بْ عَ لْ ٱ طلحة أيب بن طلحة مع قريش راية کانت وقد ،رجّل   عرَش ىاثن

 ّهزکمجِ ونُ  النار، إىل بأسيافکم َتّهزونا أنکم تزعمون د،َمما  يا ونادى: فّبز الدار،

 وهو املؤمنْيأمْيُ  إليه فّبز .إيلَ  فليّبز تهبجنا  يلحق أن شاء فمن ة،اجلنا  إىل بأسيافنا

 يقول:

 تقوُل  کام کنت إن طلح يا

 

 1نصوُل  ولنا خيول لکم 

 املقتوُل  ناأيُ  لننظر فاثبت 

 

 تقوُل  بام أوىل ناوأيا  

 ُل وْ ؤُ الَص  األسد أتاك فقد 

 

 2ُل وْ لُ فُ  هِ بِ  َس يْ لَ  بصارمٍ  

 
 

 والرسوُل  رُ القاهِ  هُْصُ نْ يَ 

 ـ علمت قد قال: «.طالب أيب بن عَل أنا» قال: غّلم؟ يا أنت، من طلحة: فقال 

 قاهفاتا  فَضبه، طلحة عليه فّشدا  غْيك. أحد عَلَ  ْيرس ال أن ـ 3قضيم يا

                                                 
 .(5/484 البحرين )َممع مقبض. له يکن ل ما والسيف والسکاْي والرمح الَسّهم حديدة النَصّل: .1

ه. يف ُکسور هي السيف: ُفُلول .2  .5/544 البحرين )َممع حدا

 .(4/28 )النّهاية فيّهلکّهم. الناس يقضم الذي .3
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 ،ُجيعا   فقطعّهام فخذيه عّل أمْياملؤمنْي َضبه ثم ،1باجلحفة أمْياملؤمنْي

 2محِ بالرَ  فهفحلا  عليه ليجّهز عَلا  فذهب الراية، وسقطت ظّهره عّل فسقط

 يعيش ال َضبة َضبته قد» :قال عليه! َت زْ ّهَ أْج  أال املسلمون: فقال عنه. فانْصف

 «.أبدا   منّها

 إىل رايته وسقطت عَلّ  فقتله طلحة: أيب بن سعيد أبو الراية أخذ ثما 

 األرض، إىل الراية وسقطت عَلّ  فقتله طلحة، أيب بن عثامن فأخذها األرض،

 فأخذها األرض، إىل الراية وسقطت عَلّ  فقتله طلحة، أيب بن مسافع فأخذها

 عزيز أبو فأخذها األرض، إىل الراية وسقطت عَلّ  فقتله طلحة، أيب بن احلارث

 بن ُجيلة بن اهلل عبد فأخذها األرض، إىل الراية وسقطت عَلّ  فقتله عثامن، بن

 من التاسع أمْياملؤمنْي فقتّل األرض. إىل الراية وسقطت عَلّ  فقتله زهْي،

 فأخذها األرض، إىل الراية فسقطت مبارزة، بيّلْح َُشَ  بن أرطاة وهو الدار عبد بني

 إىل الراية وسقطت فقطعّها، يمينه عّل أمْياملؤمنْي فَضبه صؤاب، موالهم

 الراية وسقطت فقطعّها، شامله عّل أمْياملؤمنْي فَضبه بّشامله فأخذها األرض،

 فيام أعذرت هّل الدار، عبد بني يا قال: ثما  املقطوعتْي، بيديه فاحتضنّها األرض، إىل

 األرض، إىل الراية وسقطت فقتله، رأسه عّل أمْياملؤمنْي فَضبه وبينکم؟ بيني

 فقبضتّها. احلارثية، علقمة بنت عمرة فأخذِتا

 نفر يف وبقي أصحابه فرَ  وقد جبْي، بن عبداهلل عّل الوليد بن خالد وانحط

 ونظرت السيف، فيّهم فوضعوا املسلمْي فاستعقبوا عب،الّّش  باب عّل فقتلوهم قليّل،

 أصحاب عّل الوليد بن خالد وأقبّل ِبا، ذوا فّل رفعت قد الراية إىل هزيمتّها يف قريش

 يصعدون وأقبلوا قبيحة، هزيمة اهلل رسول أصحاب فاَنزم يقتلّهم، اهلل رسول

 رأسه، عن البيضة کّشف اْلزيمة اهلل رسول رأى فلام وجه، کّّل  ويف اجلبال يف

                                                 
 .(5/35 البحرين )َممع خّشب فيّها وليس ُجلود من کانت إذا الُّتس، : ـ بالتحريك ـ اجلََحفة .1

 .کِّلب بن ُقيَصا  َجّدِهمْ  يف بالنََسَب  يلتقون عبدالدار وبني هاشم بني أِلَنَ  .2
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 1«.؟رسوله وعن اهلل عن تفرون أين إىل اهلل، رسول أنا إينا » وقال:

 عن ،ّشامٍ هِ  عن عمْي، أيب ابن عن أيب، حدثني قال: ،القمي إبراهيم بن عَل

 يا :عَلّ  بارزه ملا طلحة أيب بن طلحة قول معنى عن سئّل أنه ،عبداهلل أيب

 قضيم.

 طالب أيب ملوضع أحد عليه ْيرس ل بمکة کان اهلل رسول إن» قال:

 والُّتاب، باحلجارة يرمونه اهلل رسول خرج إذا وکانوا الصبيان، به وارَ فأغْ 

 فأخرجني خرجت إذا اهلل، رسول يا وأمي أنت بأيب فقال: ،عَلا  إىل ذلك فّشکا

 لرسول الصبيان فتعرض أمْياملؤمنْي ومعه اهلل رسول فخرج معك.

 يف ّهممُ ِض قْ يَ  وکان ،عليه اهلل صلوات أمْياملؤمنْي عليّهم فحمّل کعادِتم، اهلل

 قضمنا ويقولون: آبائّهم إىل باکْي يرجعون الصبيان فکان وآذاَنم، ّهموآنافِ  جوهّهموُ 

 2«.القضيم لذلك: يما فُس  ،عَلا  قضمنا ،عَلّ 

 کنت قال: سلمة، بن شقيق 3وائّل أيب عن وروي :القمي إبراهيم بن عَلقال 

 فقال: عمر؟ يا ماذا ،هْ مَ  له: فقلت مة،ّهَ مَهْ  منه سمعت إذ اخلطاب بن عمر مايشاُ 

 طغى من عّل الّشديد ،5مّهَ بالبُ  والضارب القضم، بن القضم 4ربْ زَ اْلِ  ترى أما وَيك،

 هو عمر، يا له: فقلت .طالب أيب بن عَلُ  هو فإذا فالتفُت  والراية؟ بالسيفْي وبغى

 بايعنا وبطولته: شجاعته من أحدثك ىحتا  يمنا  دناُ  فقال: طالب. أيب بن عَلُ 

 شّهيد، فّهو امنا  تّلقُ  نْ ومَ  ،ضالا  فّهو امنا  فرا  نْ ومَ  ،نفرا  ال أن عّل دُح أُ  يوم النبي

 يزيدون، أو رجّل مائة صنديد کّلا  حتت صنديد مائة علينا َحّل إذ زعيمه، والنبي

                                                 
 ،1/623 الّبهان عنه ونقّل املّهدي اإلمام مؤسسة طبعة (165-163/)1 القمي، تفسْي .1

 .5ح

 .6ح ،1/681 الّبهان عنه ونقّل املّهدي اإلمام مؤسسة طبعة 1/163 القمي، تفسْي .2

 التّهذيب وتقريب ،3/3 الغابة ُاسد يف کام أثبتناه ما والصواب اشتباه وهو والبحار. خ «أبوواثلة» .3

 .وغْيها 2/486

 .(5/263 العرب )لسان األسد أسامء من .4

 الاذي والُّشجاع الّشديدة، احليلة وهي الُبّْهَمة، ُجع الُبَّهم. :20/62 البحار يف املجليس قال .5

ل هنا واألنسب واجليش، والصخرة ُيؤتى، نأي من الُيدرٰى   .واآلخر األوا
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 حص من ا  فَ کَ  َحّل إذا ،الذرا  يتقي کالليث ا  يا لِ عَ  فرأيت ،1طاحونتنا عن فأزعجونا

 أين إىل ،4تطا ولُ  3تطا وبُ  2تطا وقُ  الوجوه ِت شاهَ » قال: ثما  وجوهنا، يف به فرمى

 املوت، منّها يقطر 5فيحةَص  وبيده الثانية علينا کرا  ثما  نرجع، فلم «النار؟! إىل ؟!ونتفرا 

 کأَنام عينيه إىل فنظرت «أقتّل نمِما  بالقتّل أوىل ألنتم اهلل فو نکثتم، ثما  بايعتم» فقال:

 نا،کلا  علينا ويأيت إالا  ظننت فام ،دما   اململوءين کالقدحْي أو ،نارا   دانيتوقا  6سليطان

 ،وتفرا  تکرا  العرب فإن اهلل، اهلل احلسن، أبا يا فقلت: أصحايب، بْي من إليه أنا فبادرت

 فؤادي، 2عةوْ رَ  نسکا اُ  زلت فام ي،عنا  وجّهه فوىلا  ياستحي فکأنه ة.الفرا  تنفي ةالکرا  فإنا 

 الساعة. ىحتا  قلبي من الرعب ذلك خرج ما اهلل فو

 ةَ َش رَ َخ  بن سامك األنصاري جانةدُ  أبو إالا  اهلل رسول مع قبْ يَ  ول

 أمْياملؤمنْي استقبلّهم اهلل رسول عّل طائفة َحلت اموکلا  ،وأمْياملؤمنْي

 رسول مع وبقيت سيفه، انقطع حتى ويقتلّهم اهلل رسول عن فيدفعّهم

 غزواته يف اهلل رسول مع ُترج وکانت املازنية، بعْ کَ  بنت ةُ بِ يْ َس نُ  اهلل

 يا فقالت: عليه، فحملت ويُّتاجع، ينّهزم أن فأراد معّها ابنّها وکان اجلرحى، تداوي

 فأخذْت  فقتله، ّلرُج  عليه فحمّل ته،فردا  رسوله؟! وعن اهلل عن تفرا  أين إىل ،نَي بُ 

 :اهلل رسول فقال فقتلته، فخذه عّل فَضبته الرجّل عّل فحملت ابنّها سيف

 حتى ويدهيا وثدييّها بصدرها اهلل رسول تقي وکانت «نسيبة يا عليِك  اهلل بارك»

 کثْية. جراحات أصابتّها

                                                 
هم، القوم ملجتمع هنا استعْيت الطاحونة .1  الکتيبة کصبور: الطحون القاموس: ويف ومستقرا

 .)البحار( واحلرب العظيمة،

 .عرضا   ُقطِعت .2

 .ُشقات .3

ّها ُمنِعت .4  .حقا

 .(2/1034 البحرين )َممع العريض السيف .5

 البحرين )َممع سليط رساجا   عينيه وکأنا  علياا   رأيت عبااس ابن خّب ومنه الزيب السليط: .6

2/865). 

 .والرعب واخلوف الفزع الروع: .2
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 نجا إن وُت جَ نَ  ال َممدا   أروين وقال: اهلل رسول عّل 1قميئة ابن وَحّل

د،  رسول ونظر .ٰى زا والعُ  ِت والّلا  دا  َمما  قتلُت  ونادى: عاتقه، ّلبْ َح  عّل فَضبه َمما

 فناداه: اْلزيمة، يف وهو ظّهره خلف هُ َس رْ تُ  ألقى قد املّهاجرين من رجّل إىل اهلل

 :اهلل رسول فقال بُّتسه، فرمى «النار إىل 2را مُ و ترسك ألق الُّتس، صاحب يا»

 رسول فقال املرَشکْي، تقاتّل وکانت الُّتس فأخذْت  «الُّتس خذي نسيبة، يا»

 «.وفّلن وفّلن فّلن مقام من أفضّل نسيبة ملقام» :اهلل

 رسول يا» فقال: ،اهلل رسول إىل جاء أمْياملؤمنْي سيف انقطع فلام

 سيفه اهلل رسول إليه فدفع «سيفي انقطع وقد بالسّلح، يقاتّل الرجّل إن اهلل،

 ويستقبله إال أحد اهلل رسول عّل َيمّل يکن ول «ِبذا قاتّل» فقال: ،«قارالفَ  ذا»

 فوقف، دُح أُ  ناحية إىل اهلل رسول 3فانحاز رجعوا، رأوه فإذا ،أمْياملؤمنْي

 عَلا  أمْياملؤمنْي يزل فلم أصحابه، اَنزم وقد واحد، وجه من القتال وکان

 جراحة، تسعون ورجليه ويديه وبطنه وصدره ورأسه وجّهه يف أصابته ىحتا  يقاتلّهم

 السامء: من نادييُ  مناديا   وسمعوا 4فتحاموه

 الَفَقا ُذو إالا  سيَف  ال

 

 «عَل إالا  َفَتى وال رِ  

 فقال د.َمما  يا املواساة واهلل هذه فقال: اهلل رسول عّل جّبئيّل فنزل 

 منکام. وأنا جّبئيّل: فقال «يمنا  وهو منه ألينا » :اهلل رسول

 دفعت قريش من رجّل اَنزم امفکلا  العسکر، وسط يف عتبة بنت هند وکانت

 ِبذا. فاکتحّل امرأة أنت إنام له: وقالت ومکحلة، ميّل   إليه

 أحد، له يثبت ول اَنزموا، رأوه فإذا القوم عّل َيمّل عبداملطلب بن َحزة وکان

 َحزة أو ا  عليا  أو دا  َمما  قتلت لئن :عّهدا   «ا  وحّشيا » أعطت قد عتبة بنت هند وکانت

 دَمما  أما وحيش: فقال ،حبّشيا   مطعم، بن جلبْي عبدا   وحيش وکان ضاك.رِ  كعطينا ألُ 

                                                 
 .(43 و 2/42 )طبقات مذموم احلارثي، قميئة بن عبداهلل هو .1

 .«يرس» نسخة يف .2

 .مراکزهم ترکوا القوم: وانحاز عدل، عنه: انحاز .3

 .واجتنبوه توقاوه .4
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 فکمنت فيه، أطمع فلم االلتفات، کثْي حذرا   رجّل   فرأيته عَلا  وأما عليه، أقدر فّل

 حربتي فأخذت فسقط، َنرٍ  رفُج  عّل فوطئ يب فمرا  ،ا  دا هَ  الناس دا هَيُ  فرأيته حلمزة،

 فأتيته فسقط، بالدم، مغمسة مثانته من فخرجت خاَصته، يف فوقعت ورميته فّهززِتا،

 يف فأخذِتا َحزة. کبد هذه ْلا: فقلت هند، إىل ِبا وأتيت کبده، وأخذت بطنه فّشققت

 ملکا   اهلل فبعث ِبا، ورمت فلفظتّها الداغصة مثّل فيّها يف اهلل فجعلّها ،1فّلکتّها فيّها

 بدن من شيئا   يدخّل أن اهلل أبى» :عبداهلل أبو قال ـ موضعّها إىل هاوردا  فحملّها

 2خرصْي وجعلتّهام ذنيهأُ  وقطعت مذاکْيه، فقطعت هند إليه فجاءت ـ «النار َحزة

 ورجليه. يديه وقطعت عنقّها، يف وشدِتام

 اجلبّل: عّل وهو أبوسفيان فقال اجلبّل، عّل قريش فصارت الناس، وتراجع

 يا فقال: «.وأجّل أعّلٰ  اهلل له: قّل» ألمْياملؤمنْي: اهلل رسول فقال هبّل. ُّل عْ ٱ

 «.علينا أنعم اهلل بّل» :عَلّ  فقال .3علينا أنعم قد هإنا  عَلا 

 له فقال د؟َمما  َّل تِ قُ  هّل ،ٰى زا والعُ  ِت بالّلا  أسألك ،عَلا  يا أبوسفيان: قال ثما 

 وهو د،َمما  َّل تِ قُ  ما واهلل معك، ىزا والعُ  َت الّلا  ولعن اهلل، لعنك» :أمْياملؤمنْي

 .دا  َمما  قتّل هأنا  زعم قميئة، ابن اهلل لعن أصدق، أنت فقال: «.کّلمك يسمع

 يف اهلل رسول أن بلغه فلام إسّلمه، تأخر قد 4قيس بن عمرو وکان

 وأن اهلل، إال إله ال أن أشّهد يقول: العادي، کالليث وأقبّل وترسه سيفه أخذ احلرب

 بْي َصيعا   فرآه األنصار من رجّل به فمرا  فاستّشّهد، القوم خالط ثم اهلل. رسول دا  َمما 

 إال إله ال أن أشّهد إينا  واهلل، ال فقال: األول؟ دينك عّل أنت عمرو، يا فقال: القتّل،

                                                 
 .(3/318 املحيط )القاموس املضغ أهون اللوك: .1

ة الذهب من حلقة اخلرص: .2  .(2/22 العرب )لسان والفضا

 اآلخر: وعّلٰ  نعم، أحدمها: عّل فکتب َسّْهَمْي، إىل َعَمدَ  أمٍر، ابتداء أراد إذا قريش من الرجّل کان .3

م ثما  ال،  وکان امتنع! «ال» سّهم خرج وإن أقدم، «نعم» َسّْهم خرج فإن ِسّهامه، وُْييّل الصنم إىل يتقدا

 املراد ولعلاه (3/234 )النّهاية اإلنعام سّهم له فخرج ُهَبّل، استفتٰى  ُأُحد إىل اخلُروج أراد ملاا أبوُسفيان

 .علينا أنعم بقوله:

 استّشّهد ثابت، بن سلمة أخو «األشّهَل األسى زغبة بن وقش بن ثابت بن عمرو» والصواب کذا، .4

 .(2/122 الرجال قاموس ؛1/100 الغابة د)ُاس ُأحد. يوم
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 رسول يا اهلل: رسول أصحاب من رجّل فقال مات، ثم اهلل. رسول دا  َمما  وأن اهلل،

 ل رجّل ما شّهيد، واهلل إي» فقال: شّهيد؟ فّهو تّل،وقُ  أسلم قد قيس بن عمرو إن اهلل،

 «.غْيه اجلنة ودخّل رکعة هلل يصّل

 کانت التي الليلة تلك يف جتزوَ  قد اخلزرج، من رجّل عامر أيب بن حنظلة وکان

 الليلة، تلك يف ِبا ودخّل سلول،]بن[  يبأُ  بن اهلل عبد بنت ،دٍ ُح أُ  حرب صبيحتّها

 اهلل: فأنزل عندها، يقيم أن اهلل رسول واستأذن          

                                 

                                           

        1 حدأُ  وأخبار النور، سورة يف اآلية وهذه ،اهلل رسول له فأذن 

 اهلل. أنزل ما خّلف عّل التأليف أن عّل دليّل فّهذا عمران، آل سورة يف

 القتال فحَض جنب، وهو وخرج فأصبح عليّها، وواقع بأهله حنظلة فدخّل

 وأشّهدت عندها، من خيرج أن حنظلة أراد ملا األنصار، من نفر أربعة إىل امرأته فبعثت

 ذلك؟ فعلت ل ْلا: فقيّل واقعّها، قد أنه عليه

 ثم حنظلة، فيّها فرفع انفرجت قد السامء کأن نومي يف الليلة هذه يف رأيت قال:

 منه. فحملت عليه. شّهداُ  ال أن فکرهت الّشّهادة، اأَنا  فعلمت ت،انضما 

 فحمّل الصفْي، بْي ْيول فرس عّل سفيان أيب إىل نظر القتال حنظلة حَض فلام

 األرض، إىل أبوسفيان طوسقَ  الفرس، 2عتَس فاکتَ  فرسه، وب،قُ رْ عُ  فَضب عليه

 ومرا  أبوسفيان، داوعَ  قتَل. يريد حنظلة وهذا أبوسفيان أنا قريش، معرَش يا وصاح:

 طعنته يف املرَشك إىل فمّشى فطعنه، املرَشکْي من رجّل له فعرض طلبه، يف حنظلة

 بن اهلل وعبد اجلموح بن وعمرو َحزة بْي األرض إىل حنظلة وسقط فقتله، فَضبه

 بْي حنظلة تغسّل املّلئکة رأيت» :اهلل رسول فقال األنصار، من وُجاعة حزام

                                                 
 .62/ النور سورة .1

رها ناحية من سقطعت أي .2  .(4/123 )النّهاية به ورمت مؤخا
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 1املّلئکة. غسيّل ىسما يُ  فکان «.ذهب من صحاف يف املزن بامء واألرض، السامء

 بْي جّبئيّل إىل اهلل رسول نظر» :عبداهلل أبو قال الطاّبِس، عَلا  أبو

امء  يقول: وهو ذهب، من کرِسا  عّل واألرض السا

 الَفَقا ُذو إالا  سيف ال

 

 2«عَل إالا  َفَتى وال رِ  

 َحله که مرَشکان از معروف هر ُاحد روز گويد: خّب راوى» الروض: ويف 

 ُامياة بن وِهّشام اجْلَُمحيا  عبداهلل بن عمر چون: کرد، لامنانسم قصد تا آورد،

،  امُلغْيه بن ُحَذيَفة أيب بن مياةواُ  أْخنَس، بن واحلََکم العامريا  مالك بن وبرَِش امْلَْحُزوميا

 و آمد مدينه با که جا آن کردم مى نگاه تا کّشت، امْياملؤمنْي را مهه ايّشان، وجز

ب خون به کتف به تا او دست  ىاِناي او و شد، فاطمه حجرهٔ  در بود، شده ُمضا

 و داد او به تيغ آن او و شست، مى خون و گرد آن از عّل روى ]و[ بود َناده پيش آب

 کرد: انّشا بيتّها اين و کرد، وفا من با امروز که شمّشْي اين بستان گفت:

 َذميمٍ  َغْْيَ  الَسْيَف  هاكِ  َأفاطِمُ 

 

 َبَلئيمِ  َوال بِِرْعديدٍ  َفَلْسُت  

 َاَْحَدَ  َنْْصِ  يف َأْعَذْرُت  َلَقدْ  َلَعْمري 

 

 َعليمِ  بِاْلِعبادِ  َرٍب  َوطاَعةِ  

 َفاَِنهُ  َعنْهُ  اْلَقْومِ  ِدماءَ  َأميطي 

 

ار َعبْدِ  آَل  َسقى   ََحيمِ  َکْأَس  الدا

 بَِسيِْفهِ  اهللُ  َوَقَتَّل  َعَليْهِ  ما َبْعُلِك َ َاداى َفَقدْ  فاطَِمةُ  يا ُخذي گفت: رسول و 

 به است وعال را، ايّشان اقوال شنواست وخداى َعليٌم؛ َسميعٌ  َواهللُ  َقريٍش. َصناديدَ 

 .3«ايّشان احوال

 

                                                 
 ،1/682 الّبهان عنه ونقّل ،املّهدي اإلمام املؤسسة طبعة من (120-124)1 القمي تفسْي .1

 .2ح

 .8ح ،1/685 الّبهان ؛2/432 البيان َممع .2

 .43 و 5/42 اجلنان روض .3
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 باملؤمنْي. والتعريض والعتاب اللوم وجه تبيْي وفيّها

 ـ ب متعلق أو اذکر نحو: بمحذوف متعلاق نصب موضع يف ظرف  

 بـ أو قبله.   .کذلك 

   ِل به مهمت وما القصد هو :اْلما  مؤنث، ماضٍ  ٌّل عْ ف  بّل مةيْ َعزِ لْ ٱ وأوا

ام من يأيت ملا نفس وحديث وسوسة َمرد کان هاهنا  .به تامَهَ  ما يفعّل ل أَنا

  .املفرسين: بْي 1املّشّهور القول عّل ِبام واملراد فاعله 

 و جعفر أيب عن 2املروي وهو األوس. من حارثة وبنو اخلزرج من بنوسلمة

 .عبداهلل أيب

ام وقيّل:  .3ائيبا اجلُ أبوَعَِلٍ  والقائّل األنصار، من وطائفة املّهاجرين من طائفة إَنا

   واقعا . ال ظاهرا   املؤمنْي من أي وَمرور. جار 

     اجلبن والفّشّل: وفاعله. منصوب مضارع وفعّل نصب حرف 

 اجلبن. مع ضعف أو القلب، وضعف

 عبداهلل أنا  جريح وابن الُسّدي قول يف بالفّشّل مهاّهم سبب وکان» الّشيخ: قال

 ول به فّهاما  ُأحد يوم املرَشکْي لقاء عن املدينة إىل الرجوع إىل دعامها سلول]بن[  يبأُ  ابن

 .4«يفعّله

 .حالية   .مبتدأ 

   ما اتيان عدم عّل ووفاقّهام ناَصمها أي إليه. مضاف والضمْي خّب 

 والعناية التوفيق يمنح اهلل أنا  عّل ودليّل واحلرب. القتال ترك من وعزمتا قصدتا

                                                 
 .6/284 الرَحن مواهب .1

 .2/522 التبيان .2

 .2/522 التبيان .3

 .2/522 التبيان .4
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 کّلّهم. دون الناس لبعض

 تفّشّل، وأن القتال ترك تقصدا أن ْلام ينبغي فّل وليّهام اهلل بأنا  علمتا إذا مها بّل

 م.ؤْ للَ ٱوَ  العتاب من نوع ففيّها

 عطف. حرف     وَمرور. جار 

      َمزوم. مضارع وفعّل جزم وحرف ربط حرف      .فاعله 

 ُأمورهم يف اهلل عّل يتوکلوا أن للمؤمنْي ينبغي أي:             

  1. 

 روايةٌ 

ام أحبا  وما نزلت، فينا قال: أناه عبداهلل بن جابر عن روي  2تکن. ل أَنا

 

                          

 

 ال وأن وتأکيده للعتاب تتميام   سابقتّها عّل اآلية هذه عطف عطف، حرف 

 ببدر. املاضية السنة يف اهلل نْصهم قد حال يف الفّشّل املؤمنْي من ينبغي

 اهلل أنعمّها التي النعمة بذکر مستقّل وکّلم استئناف حرف يکون أن ويمکن

 وأرسوا نفرا   سبعْي املرَشکْي من وقتلوا بدر غزوه يف بانتصارهم املؤمنْي عّل تعاىل

 الباقون. واَنزم سبعْي

 تأکيد. حرف    حتقيق. حرف 

       ِاملؤمنْي إىل يرجع والضمْي وفاعله. به ومفعول ماضٍ  ٌّل عْ ف 

هم وبام أعدائّهم قلوب يف الرعب وبإلقاء قلوِبم بتقوية  املّلئکة. من به أمدا

    ل فيه وقع واملدينة مکة بْي مکان اسم وَمرور، جار  من غزوه أوا

 اْلجرة. من اثنتْي سنة املبارك رمضان شّهر من عرَش السابع يف النبي غزوات

                                                 
 .3/ الطّلق سورة .1

 .2/435 البيان َممع ؛2/522 التبيان .2
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ي ي ينةّهَ ُج  من بدرا   يسمٰى  لرجّل ماء   هناك ألنا  «بدرٍ »بِـ  ُسما  سماب املوضع فسما

ٰى َس يُ  کام للموضع اسم أناه أو صاحبه،  خيصه. مٍ اْس بِ  دٍ لَ بَ  ُّل کُ  ما

 بن عَل أمْياملؤمنْي بدر يوم اهلل رسول يةار صاحب وکان»

 .2«معاذ بن سعد وقيّل:» .1«بادةعُ  بن سعد األنصار راية وصاحب طالب أيب

 .حالية    املؤمنون. أهيا ،مبتدأ 

   ،مفعول من احلال موضع يف واجلملة خّب    . :الضعف الذلاة 

 لذليّل قلاة ُجع وأذلة: الغلبة. عّل والقوة الصّلبة وهي ةالعزا  وضدها املقاومة عن

م عّل ليدلا  القلة بجمع وجاء الکثرة ُجع والذالن تّهم عّل أَنا  قليّل . کانوا ذلا

 وظرفاء، ظريف مثّل صفة کان إذا فعّلء عّل ْيمع أن قياسه فعيّل» :وذليّل

 التضعيف کراهية أفعلة عّل فجمع وَشکاء، وَشيك وعلامء، وعليم وکرماء، وکريم

 .3«ةوأعزا  وعزيز ةوأذلا  ذليّل فقيّل: وأقفزة. قفيز نحو األسامء ُجع إىل فعدل

ا  سبعة بدر يوم املّهاجرون کان قال: أناه اسٍ عبا  بنُ ٱ نعَ  َي ُروِ » َفَقدْ  قلاتّهم وأما

 عرَش وثّلثة ثّلثمأة اجلميع رجّل ، وثّلثْي وستة مأتْي واألنصار رجّل   وسبعْي

 5والّشکة فرس مائة ومعّهم» .4«رجّل ألف من نحوا   املرَشکون وکان رجّل .

 .2«6والّشوکة

ا تّهم: وأما  واملرکوب واملال السّلح ةوقلا  احلال ضعف من ِبم کان ما» فـ ذلا

م وذلك  معّهم کان وما الواحد البعْي عّل منّهم النفر يعتقب النواضح عّل خرجوا أَنا

 .8«واحد فرس إالا 

                                                 
 .2/523 التبيان .1

 .2/438 البيان َممع .2

 .2/528 التبيان .3

 .2/528 التبيان .4

 .السّلح بالکرس: الّّشکة .5

ة والّشوکة: .6  .البأس شدا

 .1/411 الکّشاف .2

 .1/411 الکّشاف .8
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 تعاىل: قوله مع للمؤمنْي ةالذلا  هذه ْيمع کيف قلت: ان           

     1. 

ا تعاىل اهلل بعزة يعتزون فاملؤمنون اهلل بعزة هي إناام ِتمعزا  قلت:  من حاْلم وأما

ال   ةُ زَ فالعِ  ة.الذلا  هذه إالا  ْلم يکن فلم أنفسّهم حيث  وثانيا   تعاىل هلل وبالذات أوا

 إذا للمؤمنْي. املفارق وبالعرض ا  وثالث ـ لرسوله اهلل من هدية ـ لرسوله وبالعرض

 أذلة. إالا  ليسوا أنفسّهم حيث من وهم برَشوطّها. وفوا

ة بأنا  يقال: أن ويمکن ة مقابّل يف ظاهريا   تکون املؤمنْي ذلا  الکافرين عزا

 عزة أي خّلفه عّل والواقع ،ْْيِ يَ عِ واقِ بِ  وليسا ظاهريان فکّلمها الظاهريتْي وشوکتّهم

 بدر. غزوة يف الواقع هذا ظّهر کام الکافرين وذلة املؤمنْي

 للتفريع. ربط حرف 

      أو بطاعته، واعملوا اهلل معايص اتقوا به. ومفعول وفاعله أمر فعّل 

 الّشيئْي بْي احلجز هو اإلتقاء: أصّل»و بطاعته. والعمّل املعايص بُّتك اهلل عقاب قواتا

 .2«بالُّتس اتقاه تقول کام اآلخر إىل أحدمها وصول من يمنع بام

 أو      معه. والصّب رسوله مع الثبات يف 

 أو      ر  حتاى املعايص وبُّتك بدر يوم يف النْص نعمة سياام ال نعمه بتذکا

 وغْيه. ُأحد يوم يف والنفاق واخلذالن بالفّشّل اْلم

     اسمه. والضمْي بالفعّل املّشبّهة احلروف من 

    تقوى عليّهم فيلزم املؤمنْي هلُلٱ َْصَ نَ  ذْ إِ  خّبه. وفاعله، مضارع فعّل 

 اوْ دُ ؤَ يُ  أن يمکن متقْي صاروا أو کانوا إذا فّهم العظمية، النعمة ْلذه شکرا   تعاىل اهلل

 تعاىل. اهلل بنْص انتصارهم نعمة شکر

 يوجب والّشکر للتقوى. سبب الّشکر ألنا  ؛نعاماإلِ  موضع الّشکر اهلل فوضع

 يقول تعاىل اهلل ألنا  اهلل نعم مزيد           3. 

                                                 
 .8/ املنافقْي سورة .1

 .2/523 التبيان .2

 .2/ إبراهيم سورة .3
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 الروايات

 نزل: وإناام اهلل رسول ّهمفيو أذّلة کانوا ما :عبداهلل أيب عن القمي

               .1ضعفاء 

 عبداهلل أيب عند قرأت قال: بصْي أيب رفعه العيايش            

       :2.قليّل وأنتم نزلتأُ  امإنا  اهلل أنزله هکذا ليس مه فقال 

 اآلية هذه عن أيب سأله قال: عبداهلل أيب عن سنان بن عبداهلل وعن   

                :نزلتأُ  امإنا  قطا  رسوله اهلل أذل ما ،اهلل أنزله هکذا ليس قال 

 .قليّل وأنتم

 3.مثله سنان ابن صفوان عن عيسى عن

 قرأ انه عبداهلل أيب عن حريز نع ربعي وعن                

 4.السّلم آله وعّل عليه فيّهم اهلل ورسول ةأذلا  کانوا وما ضعفاء

 قرأ إناه الصادقْي بعض عن وُروي الطّبِس: وقال    .ال وقال: ضعفاء 

م ّهمصفو ْيوز  5.اهلل رسول وفيّهم أذلة بأَنا

 الصالح. السلف بعض عن 6الّشيخ ورواها

 خيفى. ال کام ةاءلقرٱ أو التحريف عّل ال والتفسْي التوضيح عّل َُيَْمُّل  والکُّل 

 

                                                 
 .1/122 القمي تفسْي .1

 .133ح ،1/336 العيايش تفسْي .2

 .134ح ،1/336 العيايش تفسْي .3

 .135ح ،1/336 العيايش تفسْي .4

 .2/438 البيان َممع .5

 .2/528 التبيان .6



 103  .................................................................  124 / عمران آل سورة

                        

          

 

 من الثانية السنة يف بدر غزوة تذکر والحقتّها کسابقتّها الرَشيفة اآلية هذه

ت. کام ةِ رَ جْ ْلِْ ٱ  مرا

 لـ ظرف    . شکرهم جزاء املؤمنْي عّل تعاىل اهلل والية يبْيا  وهو 

لّهم  1اهلل. عّل وتوکا

  من ثان بدل أو    ُأحد. بغزوة املربوطة اآلية يف 

   اهلل رسول يا أنت فاعله مضارع فعّل. 

      بـ متعَلق وَمرور جار   .      لإلنکار. استفّهام حرف 

  م عّل وللداللة کارنلإل تأکيدا  ورد  ونصف نفي حرف  آيسْي کانوا أَنا

 وِعَدِتم. عددهم لقلاة النْص من

      مستُّت ضمْي وفاعله به، مفعول والضمْي منصوب ضارعم فعّل 

 به يسدا  مقدار أو غْيه. عن يشءبال االستغناء هي والکفاية: تعاىل. اهلل إمداد إىل عجير

 اخللاة.

  نصب. حرف 

    حاال   يشءال إعطاء هو واإلمداد: به. ومفعول منصوب مضارع فعّل 

 االتصال. نعت عّل املدد إيصال هو ُاخرى: وبعبارة االتصال، طريق وعّل حالٍ  بعد

    کامل عّل تدل الربا  إىل اخلطاب ضمْي وإضافة إليه. ومضاف فاعّل 

 ونْصه. لطفه إىل َيتاجون حْي يدعّهم ال تعاىل وأناه ِبم. العناية

      إليه. ومضاف وَمرور جار        وَمرور. جار 

  وتقويتّهم. لنْصهم السامء من اهلل أنزْلم أي للمّلئکة. حال 

 

                                                 
 .6/282 الرَحن مواهب .1
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 بعد ملا إْياب تصديق. وکلمة جواب حرف   :يکفيکم بّل بمعنى 

 فاية.کِ لْ ٱ ُب جِ وْ باِم يُ  اإلمداد

  بوعده تعاىل اهلل يف ِبا وفوا إن برَشوط اهلل وعدهم جازم، َشط حرف 

 واالنتصار. اإلمداد من

    األيام. من يومٍ  أي يف أو بدر يوم يف وفاعله. َمزوم مضارع فعّل 

 عطف. حرف     .فعّل مضارع َمزوم وفاعله، معطوف 

 عطف. حرف 

    والضمْي ثان. معطوف به، ومفعول وفاعله َمزوم مضارع فعّل 

 املرَشکْي. إىل يرجع الفاعَل

       إذا الِقْدرُ  تفارَ  يقال: ،يانُ لَ الغَ  :رُ وْ الفَ  إليه. ومضاف وَمرور جار 

 يأتوکم أي الُّتاخي ضد هو والفور: والعجلة. للرسعة استعْي ثما  ْت وجاَش ْت لَ غَ 

ة بالفورية َميئّهم اهلل وصف إبطاء. دون ومن فورا   املرَشکْي  وعداوِتم غضبّهم لّشدا

 للمؤمنْي.

 العجلة سبيّل وعّل فورا   يأيت أيضا   تعاىل اهلل إمداد تياَنمإِ  يف الفورية هذه ومع

 قبله. بّل الوقت نفس ويف

  بيان. عطف 

    َشط. جواب به، ومفعول َمزوم مضارع فعّل 

    إليه. ومضاف فاعله 

    بعد ألنا  العددين بْي منافاة وال إليه ومضاف وَمرور جار 

 بخمسة إمدادهم تعاىل اهلل زاد بالفورية املرَشکْي واتيان والتقوى الصّب برَشط الوفاء

 هنا حاْلم اختّلف عليه والّشاهد السابقة آالف ثّلثة غْي املّلئکة من آالف



 105  .................................................................  125 / عمران آل سورة

 بـ     بـ وهناك   آالف. ثامنية املجموع فصار 

       وَمرور. جار 

    .خاصة. بعّلمة َلمْيعَ مُ  کانوا املّلئکة أي العّلمة. :ءاميالّس  حال 

ا الروايات يف وردت وقد ة. أَنا  الِعما

 الروايات

 اهلل قول يف احلسن أيب عن الکندي مهام بن إسامعيّل مهام أيب صحيحة يف

:     :خلفه، ومن يديه بْي من فسدْلا اهلل رسول اعتم العاميم، قال 

 1.خلفه ومن يديه بْي من فسدْلا جّبئيّل واعتم

 .2العيايش تفسْي يف ونحوها

 البيض العاميم املّلئکة عّل کانت قال: جعفر أيب عن جابر خّب ويف

 3.بدر يوم املرسلة

 .4العيايش تفسْي يف ومثلّها

 اهلل رسول عمم قال: عبداهلل أيب عن اللّهبي عَل أيب بن عَل خّب ويف

 أدبر قال: ثم أصابع أربع قدر خلفه من وقْصها يديه بْي من فسدْلا بيده ا  عليا 

 5.املّلئکة تيجان هکذا قال: ثما  َّل بَ قْ أَ فَ  ّْل بِ قْ أَ  قال: ثما  فأدبر

 الذين املّلئکة ان قال: جعفر أيب عن عبدامللك بن َضيس مرسلة ويف

 ينْصوا حتى يصعدون وال بعد صعدوا ما األرض، يف بدر يوم دا  َمما  نْصوا

 6.آالف مخسة وهم مراأل هذا صاحب

 أربعة إنا  :أبوعبداهلل قال قال: َب لِ غْ تَ  بن بانأَ  عن بإسناده قولويه ابن

 القتال يف ْلم يؤذن ل عَل بن احلسْي مع القتال يريدون هبطوا ملك فالاآل

                                                 
 .(6/460) 2ح ،13/64 الکايف .1

 .132ح ،1/332 العيايش تفسْي .2

 .(6/461) 3ح ،13/64 الکايف .3

 .136ح ،1/332 العيايش تفسْي .4

 .(6/461) 4ح ،13/64 الکايف .5

 .138ح ،1/332 العيايش تفسْي .6
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 إىل يبکونه غّب شعث قّبه عند فّهم احلسْي قتّل وقد فّهبطوا األستيذان يف فرجعوا

 1املنصور. له يقال ملك رئيسّهم القيمة يوم

 فداك جعلت له: قلت قال: عبداهلل أيب عن زريح عن بإسناده ابن قولويهو

 اخللق هذا حاجة مع بعض من بعضّها آجالکم وأقرب البيت أهّل مْ کُ ءَ قابَ  أقّل ما

 فإذا ته،مدا  يف به يعمّل ان إليه َيتاج ما فيّها صحيفة امنا  واحد لکّّل  ان فقال: إليکم،

 نفسه إليه ينعى النبي وأتاه حَض، قد أجله نا أ عرف به مرأ امِما  فيّها ما انقىض

 وما يأيت ما له وفرس ّهايَ طِ عْ أُ  التي صحيفته قرأ احلسْي نا إو اهلل، عند له بام وأخّبه

 نا إ بقيت التي األمور تلك فکانت القتال. إىل فخرج تنقض، ل أشياء منّها وبقي يبقى،

 حتى لذلك وتأهبت للقتال تستعد فمکثت ْلم، ذنأُ ف نْصته، يف اهلل سألت املّلئکة

 لنا أذنت ربا  يا املّلئکة: فقالت ،تّلوقُ  تهمدا  انقطعت وقد املّلئکة فنزلت قتّل،

 إليّهم وتعاىل تبارك اهلل فأوحى قبضته، وقد فانحدرنا نْصته يف لنا وأذنت باالنحدار

 نْصته، من فاتکم ما وعّل عليه بکواٱو فانْصوه، خرج وقد هُ وْ رَ تَ  ىحتا  قبته الزموا ان

 من فاِتم ما عّل وجزعا   حزنا   املّلئکة فبکت عليه، والبکاء بنْصته خصصتم وانکم

 2.أنصاره يکونون خرج فإذا ،احلسْي نْصة

 بْي اَِب ناذْ أَ  وأرسلوا بيض عامئم عليّهم کانت عباس: وابن عَل وقال

 3کتافّهم.أَ 

 

                                                 
 .2ح ،83/ الزيارات کامّل .1

 .12ح ،88/ الزيارات کامّل .2

 .2/433 البيان َممع .3
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 عطف. حرف   نفي. حرف 

    به والوعد األمداد ذکر عّل عائد والضمْي به. ومفعول ضٍ ام فعّل 

 املّلئکة. وإنزال

  .فاعله    استثناء. حرف 

  باالنتصار. برَشى أي ثان. به مفعول 

   املؤمنْي. إىل يرجع الضمْي وَمرور. جار  عطف. حرف 

  الوعد يف خرىاُ  حکمة وهذه منصوب، مضارع وفعّل نصب حرف 

 وتثبيتّها. املؤمنْي قلوب تسکْي وهي باإلمداد

     إليه. مضاف والضمْي فاعّل 

 به. والوعد االمداد إىل يرجع والضمْي وَمرور جار 

 جلت أناه التأويّل تقبّل ال داللة هذا اهلل قول دلا  وقد» الکاشف: التفسْي يف قال

باملّلئکة يف بعض حروِبم، وقد دلات الروايات الکثْية واتفق  املسلمْي دَ مَ أَ  قد قدرته

 يوم إنزاْلم يف واختلفوا املؤمنْي، لنْصة بدر يوم املّلئکة أنزل اهلل أنَ املسلمون عّل 

 ال ولکن املؤمنْي، لنْصة بدر يوم املّلئکة أنزل سبحانه اهلل أنا  شك من وليس أحد،

 کتخويف معنويا   نْصا   او کالقتال، ماديا   نْصا   کان هّل النْص: هذا نوع نعلم

 والتنقيب البحث علينا بْي وال أعلم... اهلل للمؤمنْي؟ الطمأنينة وحصول املرَشکْي،

 .1«يقْي إىل نصّل فلن بحثنا إذا هنا أ عّل ذلك: عن

 إالا  اليأيت واجلند السامء من اجلنود لِ وْ زُ نُ کَ  اآليات بعض ظّهور ولکن أقول:

 الکافرين من الناس ولکن احلرب يف يدخلون فّهم واحلرب واملبارزة للمقاتلة

 .مْ ََنُ وْ رَ يَ  ال واملؤمنْي

                                                 
 .2/151 الکاشف التفسْي .1
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ا  تعاىل: فقوله اآليات وأما                 

  1. 

 تعاىل: وقوله           2. 

  تعاىل: وقوله                           

                            3. 

 تعاىل: وقوله             4. 

 عن اخلفاف العّلء أيب بن احلسْي معتّبة نحو الروايات بعض ظّهور وکذلك

ا   أسمع اهلل رسول يا [:]عَل فقال ... :حدٍ أُ  قصة يف عبداهلل أيب  شديدا   َدِويا

 هذا فقال: أَضبه، أن قبّل مّيتا   سقط إالا  أحدا   أَضُب  َأُهمُ  وما حيزوم أقدمْ  وأسمع

 َوْقعَ  سمعوا فکلاام جّبئيّل فأتبعّهم املّلئکة... يف وإرسافيّل وميکائيّل جّبئيّل

د عسکر رأينا فقالوا: يتلوهم... وکان السْي يف َجُدوا فرسه حاَض  رحّل کلاام َمما

 العال. واهلل 5احلديث. آثارهم، يطلب قرشأ فرس عّل فارس َيْقُدُمُّهم نزلوا أبوسفيان

 عمران. آل سورة من 144 ةياآل ذيّل يف املعتّبة متام 6سيأيت

 استئناف. أو عطف حرف   .نافية 

  .مبتدأ   استثناء حرف   جر. حرف 

  .والروحاين اجلسامين من أعم الذي احلضور معنى يفيد ظرف َمرور 

 املعنوي. والقرب واملکاين والزماين

 الدنيا: يف املحضة اجلسامنيات يف کريملٱ القرآن يف استعمّل وقد»

 تعاىل: کقوله          2. 

                                                 
 .2 و 4/ الفتح سورة .1

 .26/ التوبة سورة .2

 .3/ األحزاب سورة .3

 .31/ املدثر سورة .4

 .(8/318) 502ح ،15/213 الکايف .5

 .155 صفحة املجلد هذا راجع .6

 .138/ البقرة سورة .2
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  تعاىل: وقوله     1. 

 تعاىل: کقوله اآلخرة، ويف        2. 

دات ويف   تعاىل: کقوله والروحانيات، املجرا           

           3. 

 تعاىل: قوله ومثّل           *       4. 

دات، الروحانيات فوق ويف  تعاىل: کقوله واملجرا     5. 

  تعاىل: وقال            6. 

 القرآن يف تعاىل اهلل إىل مضافا   استعمّل بّل الرَشيفة، اآليات من ذلك غْي إىل

 .2«ُمتلفة بأنحاء الکريم

  خّب. هنا إىل االستثناء حرف من اجلملة َمموع إليه. مضاف 

 الظاهرية سباباأل وُجيع تعاىل منه النْص وحقيقة تعاىل به النْص حْص يفيد

 وإالا  اهلل أراد إذا تفيد أسباب هنَ  بّل تعاىل، عنه يغني ال واإلمدادات واملعنوية واملادية

 فّل.

   .ب.ُيغلَ  ال الذي العزيز ألناه تعاىل به النْص النحصار تعليّل نعت 

     ْيّهّل ال الذي احلکيم تعاىل ألناه لّلنحصار، آخر وتعليّل آخر. نعت 

 ِبا. عاملا   کان التي واملصلحة املنفعة فيه ما ويفعّل

 

                                                 
 .36/ النحّل سورة .1

 .48/ الصافات سورة .2

 .206/ األعراف سورة .3

 .14 و 13/ النجم سورة .4

 .36/ النحّل سورة .5

 .34/ القلم سورة .6

 .6/232 الرَحن مواهب .2
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   إىل يرجع مستُّت ضمْي وفاعّل منصوب مضارع وفعّل نصب حرف 

 تعاىل: بقوله متعَلق والّلم تعاىل. اهلل          1 تعاىل: بقوله أو 

            2 به. والوعد باملّلئکة املؤمنْي بإمداد تعاىل اهلل تدبْي أو 

 تعاىل: قوله يف کام اْلّلك هنا القطع ومعنى           3. 

   وإضعاف الکافرين إهّلك عن کنائي تعبْي الطرف: قطع به. مفعول 

 وقطع واضح. الطرف ومعنى واْلزيمة. باألرس شوکتّهم ذهابإو بالقتّل ِتمقوا 

 بدر. يوم يف کان طرفّهم

         فاعله. «واوُ ال» و ضٍ ام وفعّل وَمرور جار 

 تبعيضية. أو بيانية «من» و

  عّل بعده ما يعطف عطف حرف    إالا » بمعنى نصب حرف أو 

 «.أنْ 

     إىل يرجع فاعله املستُّت والضمْي به ومفعول منصوب مضارع فعّل 

 تعاىل. اهلل

 الکافرين يذلا  أن يريد تعاىل فاهلل ة.والذلا  واْلوان والعار اخلزي هو الکبت:

 املؤمنْي. بانتصار ِعناِدِهم وُمکاَبَرِِتِم  َشْوَکةَ َوَيْکرِسَ  وهيينّهم وخيزهيم

 للتفريع. عطف حرف 

     فْيجعوا. أي وفاعله. منصوب مضارع فعّل 

    .أمّل وکان أمّل. عاما  املنقطع اخلائب: املراد، حرمان اخليبة:و حال 

 ومرادهم بأملّهم واصلْي غْي بدر غزوة يف يرجعون فّهم املؤمنْي عّل الغلبة الکافرين

 بدر. يوم يف باملؤمنْي احلکيم العزيز اهلل النتصار

                                                 
 .126/ عمران آل سورة .1

 .123/ عمران آل سورة .2

 .45/ األنعام سورة .3
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 والقتّل؛ احلياة والغواية، اْلداية واْلزيمة، نتصاراال أنا  عّل تدلا  معُّتضة ُجلة

 للنبي وليس ومّشيئته وإرادته تعاىل اهلل إىل ترجع کلاّها وعدمّها التوبة واألرس، احلرية

 وأحکامه، نواهيه وإبّلغ تعاىل اهلل أوامر إنفاذ إالا  ءٌ يش ذلك يف ظمعاأل

 فّهو الدين، ُيظّهر حتاى مسْيها يف واجلّهاد الرسالة بّلغإ فوظيفته

 حتاى وَشيعته، تعاىل اهلل ألحکام ومبّْي  ومبّلغ ونذير بّشْي

 .عيسى بالنبي النصارى يغلو کام فيه املسلمون يغاىل ال

  النافية. الناقصة األفعال من    خّبه. وَمرور، جار 

     ت التي االُمور من أمرهم، من أي وَمرور، جار  بعضّها. مرا

 .أهيا أنت ال والکافرين املؤمنْي من العباد أمر مالك تعاىل اهلل بّل اسمه 

 .األعظم والنبي اخلاتم الرسول

  تعاىل: قوله عّل بعده ما يعطف عطف حرف    ، أن ويمکن 

 السابقة. اآلية يف مرا  کام «أن إالا » بمعنى نصب حرف يکون

  تعاىل. اهلل إىل يرجع مستُّت ضمْي وفاعله منصوب مضارع فعّل 

م اإلسّلم، إىل هدايتّهم هي واملرَشکْي الکفار عّل تعاىل اهلل وتوبه  ألنا  التوبة قدا

ر ولذا غضبه سبقت تعاىل رَحته  العذاب. أخا

    واملرَشکْي. الکفار إىل يرجع الضمْي وَمرور. جار 

  کام نصب حرف أو عطف، حرف .  مرا

      به. ومفعول مستُّت ضمْي وفاعله منصوب مضارع فعّل 

ِبم اإلسّلم إىل هيدهيم ال تعاىل اهلل أراد وإن  وَشکّهم. کفرهم عّل ويعذا

 م ويعذِبم؟ هيدهيم ال ملاذا أي والتعليّل. للتفريع عطف حرف  ألَنا

 ظاملون.

    واسمه. بالفعّل املّشبّهة احلروف من 

   .احلّق. إىل هدايتّهم وعدم لعذاِبم تعليّل والظلم خّبه 
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 الروايات

 اهلل قول جعفر أيب عند قرأُت  قال: اجلعفي جابر عن العيايش تفسْي يف

         ، :وليس ،وشيئا   وشيئا   شيئا   مراأل من له نا إ واهلل بّل قال 

ٍ  والية ظّهريُ  نْ أ هنبيَ  أمر املا  وتعاىل تبارك اهلل نا أ خّبكأُ  يولکنا  ذهبَت  حيُث   عَلا

 خصاله، ُجيع يف عليّهم به اهلل لهضا فَ  لذيل وذلك ِبم، ومعرفته له قومه عداوة يف رکَ فَ 

 ولرسوله، هلل الناس أنْص وکان أرسله، وبمن اهلل برسول آمن من لأوا  کان

 ،أحدٌ  هساوِ يُ  ل الذي لمهعِ  ّلْض وفَ  خالفّهام، ملن غضا  بُ  همدَ وأَش  مهالعدوا  لّهمتَ وأقْ 

 اخلصال، هذه يف له قومه عداوة يف النبي رفکَ  فلام ،فا  ََشَ  صحُت  ال التي ومناقبه

 ءيش مراأل هذا من له ليس هنا أ اهلل فأخّب ]صدره[ ذلك عن ضاق عليّها له دهمَس وَح 

 وکيف اهلل، عنى فّهذا بعده، مراأل وويلا  هوصيا  ا  عليا  صْيا يُ  نأ اهلل إىل فيه مراأل امإنا 

 محرَ  وما حّلل، فّهو أحَّل  ما جعّل نأ إليه اهلل ضوَ فَ  وقد ءيش مراأل من له يکون ال

  قوله: حرام، فّهو                    1.2 

 هلنبيا  قوله جعفر أليب قلت قال: جابر وعن          

 .اهلل أراده يشءول اهلل قاله يشءل :أبوجعفر فقال قال: يل، هفرّس 

 عّل بعده من عَلّ  يکون أن عّل حريصا   کان اهلل رسول نإِ  جابر، يا

 .اهلل رسول أراد ما ّلفِخ  اهلل عند وکان الناس

 لك ليس لرسوله اهلل قول بذلك عنى نعم قال: ذلك؟ معنى فام قلت: قال:

 فيام دَمما  يا عليك أتُّل  أل غْيه، ويف عَلا  يف يَلَ إِ  مراأل عَلا  يف دَمما  يا يشء مراأل من

 إليك کتايب من أنزلُت   *                      

   3 قوله إىل      4. 

                                                 
 .2/ احلرَش سورة .1

 .133ح ،1/332 العيايش تفسْي .2

 .2 و 1/ العنکبوت سورة .3

 .3/ العنکبوت سورة .4
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 1.األمر إليه اهلل رسول ضوَ فَ  قال:

 .2فرات تفسْي يف ونحوها

 قرأ انه جعفر أيب عن ميرْ اجلَ  وعن          نإ   

                   .3 

 4العتدال. وخوفه املؤمن رجاءُ  ُوزن لو :الصادق وعن

 حْي الفجر صّلة يف قال اهلل رسول سمع أناه أبيه عن سال عن الزهري

 من ناس عّل دعا ،«وفّلنا   فّلنا   العن اللّهم احلمد لك ربنا» الرکوع: من رأسه رفع

 تعاىل اهلل فأنزل املنافقْي          .5اآلية 

 

                             

    

 

 قال: أناه قبلّها بام اآلية هذه اتصال وجه»        6 ب  عقا

 .2«واألرضْي الساموات يف هلل کلاه األمر بأنا  ذلك

 تعاىل: قوله إىل بالنسبة تعليّل موضع يف اآلية هذه أو          

     8 تعاىل: قوله عليه والّشاهد             3.10 

                                                 
 .041ح ،1/338 العيايش تفسْي .1

 .22ح ،32/ فرات تفسْي .2

 .141ح ،1/338 العيايش تفسْي .3

 .2/502 البيان َممع .4

 .3/142 والبيان الکّشف ؛1/324 الدارمي سنن ؛5/35 البخاري صحيح .5

 .128/ عمران آل سورة.6

 .2/582 التبيان.2

 .128/ عران آل سورة.8

 .123/ عمران آل سورة.3

 .4/10 امليزان من يظّهر کام.10
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 استئناف. أو عطف حرف 

 هلل امللکية حْص يفيد مقدم، خّب احلقيقية للملکية والّلم وَمرور جار 

 تعاىل.

 ،اجلنس. وتفيد قّلعيُٰ  ال وما ُيعقّل ما تّشمّل مؤخر. مبتدأ موصولة 

    وَمرور. جار      عطف. حرف      .معطوف 

     فجميع وَمرور. جار             هلل ملك 

 مالکا   کان ومن تْصفه. نفوذ من مانع وال يّشاء کيف فيّهام التْصف فله فقط تعاىل

 وندٍ  َشيٍك  أيا  دون من له. شاء بام والتْصف له کلاه األمر يکون بأن حقيق فّهو

 ونظٍْي.

    م تعاىل، اهلل إىل يرجع مستُّت ضمْي وفاعله مضارع فعّل  الغفران قدا

 تعاىل. رَحته لعموم

  وَمرور. جار 

 حسن ألنا  وغْيهم التوابْي من مستُّت، ضمْي فاعله مضارع فعّل 

 بالتوبة. مرَشوط غْي عفوه

 عطف. حرف     مستُّت. ضمْي وفاعله مضارع فعّل 

  به. مفعول 

 واملرَشکْي الکافرين من               1. 

 احلسنة بأعامله اغُّتاره بعدم لّلنسان تنبيهٌ  املّشيئة عّل والعذاب املغفرة تعليق

 وآثامه. معاصيه من يأسه وعدم

 استئناف. أو عطف حرف           .مبتدأ            .خّبه 

   والعاصْي ْْيَ بِ نِ ذْ مُ لْ لِ  يغفر اهلل ألنا  تأکيد األخْية واجلملة ثان. خّب 

 حيم.رَ لٱ فورغَ َأْنَت ال َك نَ إِ  نالَ  رْ فِ غْ ٱ اللّهم وبغْيهم. ِبم رحيمٌ ُهَو و

 

                                                 
 .116 و 48/ النساء سورة.1
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 بالنّهي ذلك وصّل يّشاء عمن والعفو يّشاء من عذاب له أنا  تعاىل اهلل ذکر ملا»

 .1«الربا وهو عليه وعذبوا العقاب عليه الستحقوا فعلوه لو عاما 

  نداء. حرف    للتنبيه. «ها»و منادى 

  .بدل     وفاعله. ماض فعّل 

   کام األخذ هنا «األکّل» ـب واملراد وفاعله، َني فعّل .  2مرا

    املضار من فيه ملا الربا أکّل عن للمؤمنْي َني 3معناه. مرا  به. معفول 

 کثرة ويوجب واالقتصادية، دةلّ وَ املُ  األعامل تعطيّل يوجبإَنُه و واالجتامعية الفردية

 عليه. املُّتتبة اآلثار من وغْيها الفقْي وفقر الغني ٰى نغِ 

    ،مثّله، ضعفاه: ،يشءال مثّل وهو لِِضِعف قلة ُجع وهو حال 

 أي يف حاٍل يضاعفون يف أموالکم. أمثاله. أضعافه:

    ،تضاعف من الربا يف الغالب الوصف إىل لطيفة إشارة هو نعته 

 4الربوي. املال رأس إىل هوضما  الغْي مال بأخذ مضاعفة املال

 عطف. حرف 

      ما کّّل  ويف الربا ترك يف اهلل اتقوا أي به. ومفعول وفاعله أمر فعّل 

 معاصيه. بُّتك عذابه أو ومعاصيه. عنه َناکم

     التارکْي املؤمنْي إىل يرجع والضمْي واسمه. الناقصة األفعال من 

 اهلل. ومعايص للربا

     والتقوى اياتغال أهم من والفّلح لعّل. خّب وفاعله، مضارع فعّل 

                                                 
 .2/582 التبيان .1

 .3/115 القرآن تفسْي يف البيان أجود .2

 .3/115 القرآن تفسْي يف البيان أجود .3

 .4/13 امليزان من يظّهر کام .4
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 الفّلح. يوجب

 روايةٌ 

)َأْي حتريم الربا(  أناه الربا: حتريم وجه يف قال أناهعبداهلل أيب عن وروى

 1زيادة. غْي من املعرس وإنظار باإلقراض األخّلق مکارم إىل يدعو

ته الربا حتريم وجه يف الواردة والروايات  وموسوعتي 2الّشيعة وسائّل راجع کثْية وشدا

 .3احلديثية

 

               

 

 عطف. حرف      وفاعله. مرأ فعّل 

 الرَشعية. املحرمات من وغْيه الربا حتريم يف النار اتقوا أي به، مفعول 

 .نعت 

   ترجع فاعله نائب «هي» املستُّت والضمْي َمّهول، مؤنث ماضٍ  فعّل 

ِتا عظمتّها إىل واشارة إليه استنادها يرد ال تعاىل ألناه فاعله حذف النار. إىل  وشدا

 وکثرِتا.

 النار فعّل قدم وقد عنه متأخر هو مِماا لغْيه يشءال عمّل تقديم هو» عداد:اإلِ 

 .4«املعنى متقاربة والتقدمة والتّهيئة ْياداإلِ و عدادواإلِ  الکفار. ليصّلها

     الربا. آکّل کفر إىل واضحة شارةإِ  وَمرور. جار 

ا قطعا   النار يدخلون الکفار أنا  إىل اشارة وفيّها  زُ وْ جُ يَ فَ  املؤمنْي من الفساق وأما

 وکرمه والّشفاعة التوبة من وأسباِبا الواسعة ورَحته وغفرانه تعاىل عفوه يّشملّهم أن

  فـ ورحيميته ورَحانيته ومغفرته وجوده                      

                                                 
 .2/502 البيان وَممع 2/582 التبيان .1

 .18/112 الّشيعة وسائّل .2

 .4/104 البيت أهّل أحاديث موسوعة .3

 .2/583 التبيان .4
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 1. 

             

 

 عطف. حرف      وفاعله. امر فعّل 

  ماته. واجباته ونواهيه. أوامره يف اهلل اطيعوا أي به، مفعول  يف أو وَمرا

 الربا. عن تعاىل َنيه

 عطف. حرف 

   ،د اخلاتم والنبي األعظم الرسول وهو معطوف  َمما

 حتاى عنه، وَناکم به وأمرکم لکم َشع فيام الرسول طيعواأ أي ،صطفىامل

ة يف واحلکومية الوالئية ونواهيه أوامر إىل بالنسبة  .وسلطته حکمه مدا

اطعة واحدة وبإطاعة اهلل عّل الرسول وعطف الئِّل القاطعة والَّباهْي السا  عّل من الدا

 .النبي عصمة

 عليه داّل  العقّل أن مع هورسولِ  هلل بالطاعةِ  األمر يف جهووال» الّشيخ: قال

 أمرين: َيتمّل

 کقوله: نظائره، وردت کام العقّل، يف ملا تأکيدا   ذلك يکون أن :أحدمها  

   2        3 ذلك. وغْي 

 امِما  ليس هألنا  بالسمع، إال فيه الطاعة َتب ال الذي الربا بأمر التصاله :والثاين

 .بالعقّل الظلم حتريم ْيب کام عقّل   حتريمه ْيب

 جوابان: عنه قلنا التکرار؟ وجه فام اهلل طاعة الرسول طاعة کانت إذا قيّل: نإف

 تعاىل. اهلل لطاعة القصد مع إليه دعا فيام الرسول طاعة ِبا املقصود :أحدمها

 بأمر ذلك إىل فيسارع اهلل، أطاع کمن إليه دعا فيام أطاعه نْ مَ  أنا  ليعلم :الثاين

 صح ولذلك والرهبة. الرغبة، بطريق الفعّل إىل الداعية اإلرادة موافقة والطاعة اهلل.

                                                 
 .53/ الزمر سورة .1

 .11/ الّشورٰى  سورة .2

 .103/ األنعام سورة .3
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 موافقة هي امإنا  اإلجابة نا أل يطيعه، أن منه يصح ل نإو عبده، تعاىل اهلل ْييب أن

 .1«املريد من وقعت ما حد عّل موافقتّها إىل القصد مع اإلرادة

    إىل يرجع ،يف ََمَّلا َنْصٍب  اسمه والضمْي الناقصة األفعال من 

 .والرسول هلل املطيعْي املؤمنْي

    رَحته أي .لعّلا  خّب فاعله. نائب «واوال»و َمّهول مضارع فعّل 

 املطيعْي. إىل تصّل تعاىل

 قوله»        األمرين َيتمّل: 

 نظائر. لذلك بينا وقد لُّتَحوا. :أحدمها

 بدخول للرَحة الرجاء عّل اهلل بطاعة يعملوا أن للعباد ينبغي معناه ان :والثاين

 به يستحق ال وجه عّل يوقعوها أو والعقوبة حباطاإل فيستحقوا لئّليزلوا ة،اجلنا 

 .2«تعاىل اهلل دون للعباد هلکنا  الّشك، معنى وفيّها العقاب. به يستحق بّل الثواب،

 

                           

      

 

 وذکر ،ورسوله اهلل اطاع ملن منه دووع الغفران إىل عامة دعوة

 املتقْي. املطعْي جزاء سبحانه

 3القرأآت. بعض يف «الواو» يرد ل کام استئناف. أو عطف حرف 

   يف واالشتداد املبادرة املسارعة: للجميع. تکليف وفاعله أمر فعّل 

 مذمومة. الرَّش  ويف مِمدوحة اخلْي يف وهي الرسعة

      فاملراد العبد فعّل أسباِبا ولکن الربا  فعّل واملغفرة وَمرور. جار 

                                                 
 .2/530 التبيان .1

 .2/530 التبيان .2

 .2/531 التبيان راجع .3
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عن  األخْي ُروي کام الفرائض وأداء التوبة، من املغفرة أسباب إىل املسارعة

 اخلْيات. مطلق أو 1.أمْياملؤمنْي

     الربا  فعّلِ ِمْن  املغفرة أنا  وحيث إليه. ومضاف وَمرور جار 

 إليه. نسبه

 عطف. حرف 

  عّل معطوف     . عّٰل الَقْول الصحيح  موجودة اآلن وهي

 قورن وقد» امليزان: يف قال املعراج. ليلة يف دخلّها النبي ألنا  املنصور بالدالئِّل،

 ال دارطّهارة اجلنة ألنا  إالا  وليس املوارد، غالب يف باجلنة املغفرة الکريم القرآن يف

 املغفرة بعد إالا  ِبا تقذر من وال وأدراَنا، والذنوب املعايص قذارات فيّها يدخّل

 .2«واإلزالة

   عن به بالعرض يکناي اجلنة. إىل ويرجع إليه مضاف والضمْي مبتدأ 

 يف أعرض قوْلم: أو الواسعة. أي العريضة: البّلد نحو: کثْي فيّها واستعامله السعة

ع أي املکارم:  فيّها. توسا

 َناية ال بحيث السعة يف حدا  إىل تبلغ اجلنة أنا  يريد بالعرض الکنائي التعبْي ويف

 البرَشية. األوهام دهاَيدا  ال أو ْلا

 أنا  کام اجلنة أبعاد تناهي لعدم احلقيقة عّل کان بّل کنائيا   يکون ال أن ويمکن

 ْلا. َناية ال الدنية املادية الدنيا

مة واستفاد  نظامال غْي اآلخرة عّل احلاکم نظامال أنا  3الطباطبائي العّلا

ا الدنيا، عّل احلاکم . زوال دار خرىواألُ  وأبدية بقاء دار ألَنا
ٍ
 متانع دار هذه وفناء

 وتصالح. وتعاطف توافق دار وتلك وحروب وتزاحم

  .خّبه           عطف. حرف             .معطوف 

   إىل ترجع مستُّت «هي» ضمْي فاعله ونائب َمّهول مؤنث ماض فعّل 

                                                 
 .2/503 البيان َممع .1

 .4/13 امليزان .2

 .4/22 امليزان .3
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 اجلنة.

    هلل املطيعون هم املتقون: لّلختصاص «الّلم»و وَمرور. جار 

 وصافّهم.اُ  من اآلتية اآليات يف ورد ملا تقدمة املتقْي وذکر .ورسوله

 واضح. فرق وبينّهام غْيهم فيّها يدخّل ال أناه ال ْلم، عداداإل أنا  خيفى وال

 احلديد: سورة يف الرَشيفة اآلية هذه نظْي عليه والّشاهد             

                                 

                      1. 

 روايتان

 فأين واألرض الساموات عرضّها اجلنة کانت إذا ُسئّل أناه النبي عن روى

 2الليّل. فأين النّهار جاء إذا اهلل سبحان :فقال النار؟ تکون

 عن الثوري عن وکيع عن القطان يوسف تفسْي يف شّهرآشوب: ابن قال

 الصيفي بن ومالك األَشف بن کعب بّلقأ إذ اخلطاب بن عمر عند کنُت  قال: يدّ الُس 

 کتابکم: يف إنا  فقالوا: أخطب بن وحيي          کان إذا 

 تکون؟ أين القيامة يوم ّهالُ کُ  نانفاجلِ  أرضْي وسبع ساموات کسبع واحدة جنة ةعَ َس 

 ؟«أنتم يشء أي يف» فقال: عَلا  دخّل إذ ذلك يف هم فبينام أعلم، ال عمر: فقال

 أين الليّل أقبّل إذا النّهار أن خّبوين» ْلم: فقال املسألة وذکر اليّهودي فالتفت

 :عَلّ  وقال يکون، اهلل علم يف له: فقال ؟«يکون أين النّهار أقبّل إذا والليّل يکون

 فنزل: بذلك وأخّبه النبيا  إىل عَلّ  فجاء اهلل، علم يف تکون اجلنان کذلك

                    3.4 

 

                                                 
 .21/ احلديد سورة .1

 .2/504 البيان َممع ؛2/532 التبيان .2

 .2/ األنبياء سورة ؛42/ النحّل سورة .3

 .البقاعي يوسف د. حتقيق ،2/333 املناقب .4
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ت الذين املتقْي صفات سبحانه اهلل ذکر  باإلنفاق وابتدأ ْلم اجلنة ُأعدا

 إليّهم. واإلنعام االحسان ثما  الناس عن العفو ثما  الغيظ کظم ثما  والسخاء،

  نعت     اجلر. موضع يف فيکون السابقة اآلية يف 

   وتقديمّها فيّهم الصفة هذه استمرار عّل يدلا  وفاعله، املضارع فعّل 

 مّشکّلِتم وترتفع الصفات سائر من للناس نفعأ نفاقاإل ألنا  الصفات من غْيها عّل

 ومهومّهم.

 نفاقاإل متعلاق ُحذف وقد وخرجه. ومْصفه امللك عن يشءال إخراج نفاق:اإل

 الربا. ويردا  والکثْي القليّل ويّشمّل غْيه أو ماال   کان سواء له يصلح ما کّلا  ليّشمّل

       أو للمنفق حالتان ومعطوفه. عطف وحرف وَمرور جار 

 لّلنفاق.

 املال. وکثرة واليرس والفضّل الرخاء وهو الرسور من اء:الرَسا 

ة وهو الَضر من اء:الََضا   املال. وقلاة والعرس والضيق الّشدا

      يةثان صفة به. ومفعول ومعطوف عطف حرف 

 أو حزنا   امتأل إذا لإلنسان فاستعْي ّها.ئِ لْ مِ  دَ نْ عِ  القربة رأس شدا  الکظم أصّل للمتقْي.

 غضبا .                 1 حزنا . مِمتّلء أي 

 ال فلذا يرضيه. ال ما کثرة ملّشاهدة أو لّلنتقام والنفس الطبع هيجان والغيظ:

 مثّل . الکفار عّل غضب إناه عليه يطلق ولکن اغتاط تعاىل بأناه تعاىل اهلل عّل يطلق

      األخّلق. مکارم أعظم من َي هِ وَ  للمتقْي ةٌ ثَ ثالِ  صفة 

 القدرة مع مؤاخذِتم ترك هو الناس: عن والعفو والطمس، املحو العفو:

 نْ مَ  يعفو ل ولکن غيظه يکظم أحد ربام ألنا  سابقتّها من أفضّل الصفة وهذه عليّها.

                                                 
 .84/ يوسف سورة .1



 رابعال اجلزء / القرآن تفسْي يف البيان أجود  ............................................... 122

 والضغينة. احلقد ونفي الغيظ إعامل انتفاء عّل يدلا  العفو ولکن ظلمه

ا يتب ل وإن املعايص عن العفو جواز عّل داللة اآلية ويف» الّشيخ: قال  ألَنا

 .1«املسلمْي بإُجاع له ْيابإ غْي من العفو يف الُّتغيب عّل دلات

        ،به. ومفعول خّبه وفاعله مضارع فعّل مبتدأ 

 حساناإل املکارم. أکرم وهو السابقة الصفات من أفضّل واإلحسان ْلم رابع وصف

 السابقة. الثّلثة األوصاف فيه فيدخّل الغْي إىل والنفع اخلْي يصالإ هو الناس: إىل

 فيّها فيدخّل َمسن کّلا  فتّشمّل للجنس تکون أن يمکن املحسنْي يف الّلم

 فيّهم الذين هؤالء إىل فتّشْي للعّهد تکون أن ويمکن املاضية بالصفات املوصوفون

 املاضية. الصفات

 الروايات

 کظم عبد من ما قال: عبداهلل أيب عن السکوين حصْي بن مالك خّب يف

:  اهلل قال وقد واآلخرة، الدنيا يف ا  عزا   اهلل زاده إالا  غيظا       

             2.ذلك غيظه مکان اهلل وأثابه 

 العبد عّهايتجرا  جرعة من ما قال: عبداهلل أيب عن َحزة أيب صحيحة ويف

 3.بحلم اوإما  بصّب اإما  قلبه، يف دهاتردا  عند عّهايتجرا  غيظ جرعة من  اهلل إىل أحب

 .النبي عن 4التبيان يف نظْيها ورد

 کنف يف اخللق احلسن السخي :قال موسى احلسن أيب عن مّهدي خّب ويف

 وما ا  سخيا  إالا  ا  وصيا  وال ا  نبيا   اهلل بعث وما اجلنة، يدخله ىحتا  منه اهلل يستخَل ال اهلل

 نْ مَ  وقال: مىض ىحتا  بالسخاء يوصيني أيب زال وما ا  سخيا  إالا  الصاحلْي من أحد کان

 5.مالَك  اکتسبَت  أين نْ مِ  يسأل ل موضعّها يف ةتاما  الزکاة ماله من أخرج

 اهلل رسول أتى :قال عبداهلل أيب عن رجّل عن يا کارِ املُ  سعيد أيب وعن

                                                 
 .2/534 التبيان .1

 .(2/110) 5ح ،3/284 الکايف .2

 .(2/111) 13ح ،3/282 الکايف .3

 .2/534 التبيان .4

 .(4/33) 4ح ،2/300 الکايف .5
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 َماجة يف استقصاء هموأشدا  کّلما   أعظمّهم کان رجّل وفيّهم اليمن من وفد

 وجّهه وتربد عينيه بْي الغضب عرق التوى ىحتا  النبي فغضب النبي

 هذا لك: ويقول السّلم يقرئك كربا  فقال: جّبئيّل فأتاه األرض إىل وأطرق

 لوال له: وقال رأسه ورفع الغضب النبي عن فسکن الطعام يطعم سخّي  رجٌّل 

 حديثا   وجعلتك بك ُت دْ رََشَ لَ  الطعام تطعم سخّي  أنك  اهلل عن أخّبين جّبئيّل أن

 أن أشّهد إينا  فقال: ،نعم فقال: خاء؟الَس  ليحب كربَ  وإن الرجّل: له فقال خلفك ملن

 1.أحدا   مايل من ُت دْ دَ رَ  ال باحلق بعثك والذي اهلل رسول كوأنا  اهلل إال إله ال

 اجلنة، من قريٌب  اهلل من قريٌب  ّي السخ يقول: احلسن أيب عن اءشا الوَ  وعن

 أغصاَنا من بغصن قتعلَ  من اجلنة يف شجرة خاءالسا  يقول: وسمعته الناس، من قريٌب 

 2.اجلنة دخّل

 أال جلسائه: لبعض قال عبداهلل أيب عن صدقة بن مسعدة معتّبة ويف

 عليك فقال: بّل، فقال: النار؟ من ويباعد اجلنة من ويقرب اهلل من يقرب يشءب أخّبك

 موضعا   وللخْي أهّل   للمعروف فجعلّهم لرَحته برَحته خلقا   خلق اهلل فإنا  بالسخاء

 هم أولئك املجدبة األرَض  املطرُ  يَيي کام َييوهم لکي إليّهم يسعى ،وجّها   وللناس

 3.القيامة يوم اآلمنون املؤمنون

 4سخّي. فإناه السامرَي  تقتّل ال أن :موسى إىل وحىاُ  اهلل أنا  وورد

 الذنوب يف مرهق يا خِ َس  شاَب  قال: عبداهلل أيب عن املدائني جعفر أيب وعن

 5.بخيّل عابد شيخ من اهلل إىل أحَب 

ٍ  وعن  6األتقياء. اآلخرة ويف األسخياء الدنيا يف الناس سادة قال: هنا أ عَلا

 يف ماله ينفق الذي الکريم السخي قال: عبداهلل أيب عن حريز صحيحة ويف

                                                 
 .(4/33) 5ح ،2/301 الکايف .1

 .(4/40) 3ح ،2/304 الکايف .2

 .(4/41) 12ح ،2/306 الکايف .3

 .(4/41) 13ح ،2/306 الکايف .4

 .(4/41) 14ح ،2/306 الکايف .5

 .50 رقم ،1/84ح التاسع، املجلس الصدوق، أمايل .6
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 1حٍق.

 عليه اهلل افُّتض ما أداى نْ مَ  قال: هنا أ النبي عن الصدوق مرفوعة ويف

 2الناس. أسخٰى  فّهو

 دار اجلنة قال: هنا أ النبي عن بإسناده القمي أَحد بن جعفر الّشيخ

 3األسخياء.

 بيته أهّل نْ مِ  رجٌّل  احلسْي بن عَلُ  عّلٰ  وقف قال: بإسناده املفيد الّشيخ

 هذا قال ما سمعتم قد» جللسائه: قال انْصف فلاما  مه،يکّّل ْ فلم وشتمه، فأسمعه

 نفعّل، له: فقالوا قال: «عليه ردي تسمعوا حتى إليه معي تبلغوا أن ُب حِ أُ  وأنا الرجّل،

 يقول: وهو ومّشى نعليه فأخذ قال: ونقول، له تقول أن حُب نُ  اکنا  ولقد   

                 قال: ،شيئا   له يقول ال أنه فعلمنا 

 قال: «احلسْي بن عَل هذا له: قولوا» فقال: به فْصخ الرجّل منزل أتى ىحتا  فخرج

 منه، کان ما بعض عّل له کافئا  مُ  هجاءَ  امإنا  هأنا  يّشُك  ال وهو ،للرَّش  با  ثّ متو إلينا فخرج

 ،وقلَت  فقلَت  آنفا عَلَ  وقفَت  قد کنَت  َك إنا  أخي يا» :احلسْي بن عَلُ  له فقال

 قال: «لك اهلل فغفر يِفَ  ليس ما قلَت  کنَت  وإن منه، اهلل فأستغفر يِفَ  ما قلَت  کنَت  فإنْ 

 به. أحقا  وأنا ،فيَك  ليس ما فيَك  قلُت  بّل وقال: عينيه بْي ما الرجّل ّلفقبَ 

، يعني احلََسن املعروَف 4.احلسن بن احلسن هو جّلوالرا  للحديث: الراوي قال

 بامْلَُثناٰى.

 للصّلة، ليتّهيأ املاء عليه سکُب تَ  احلسْي بن لعَلّ  جاريةٌ  جعلْت  وقال:

 إن اجلارية: له فقالت إليّها رأسه فرفع ه،فّشجَ  اجلارية يد من اإلبريُق  فسقط فنعسْت 

 يقول: اهلل      :قالت: «غيظي کظمت قد» قال      

                                                 
 .2ح ،256/ األخبار معاين .1

 .1210ح ،2/62 الفقيه .2

 اجلنان روض ؛3/150 والبيان الکّشف ؛1/102 الّشّهاب مسند ؛20/ األحاديث جامع .3

5/68. 

 .2/145 اإلرشاد .4
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 قالت: «عنِك  اهلل عفا» ْلا: قال         :فأنِت  اذهبي» قال 

 1.«ةٌ را ُح 

ا . ِبا اهلل زاده إالا  قطا  مظلمة عن ٌّل ُج رَ  عفا ما :النبي وقال  2عزا

 النااِس، ِمنَ  َقريٌب  ،ةِ نَ اجْلَ  ِمنَ  َقريٌب  اهللِ، نَ مِ  ريٌب قَ  ُى خِ لَس اَ  :النبي وعن

 النااِر. ِمنَ  َقريٌب  النااِس، ِمنَ  َبعيدٌ  اجْلَنَِة، ِمنَ  َبعيدٌ  اهللِ، ِمنَ  َبعيدٌ  َواْلبَخيُّل  النااِر، ِمنَ  َبعيدٌ 

 3َبخيٍّل. عاِلٍ  ِمنْ  اهللِ إىل َاَحُب  َسِخّي  َوجَلاِهٌّل 

 4َعثََر. کلاام بيده آخذٌ  اهلل فإنا  السخي ذنب عن َتافوا :وعنه

 راجع شئت فإن کثْية 2الناس عن والعفو 6الغيظ وکظم 5نفاقاإل حول الواردة الرواياتوَ 

 احلديثية. موسوعتي

 

                         

                        

 

 باهلل الرجاء إىل العبد حتريك يف املجيد الکتاب يف آية أعظم الرَشيفة اآلية هذه

 رَحته من اليأس جواز بعدم هِ ّلمِ عْ إِ وَ  وغفرانه وکرمه تعاىل عفوه إىل وإرشاده تعاىل

 تعاىل.

 ناف.ئاست أو عطف حرف 

  واحدة، فرقة وتکون عطفا   «الواو» کان إذا اجلر موضع يف يکون 

                                                 
 .2/505 البيان َممع ؛5/22 اجلنان روض ؛2/146 اإلرشاد .1

 .2/505 البيان َممع .2

 اجلنان روض ؛2/505 البيان َممع ؛3/150 والبيان الکّشف ؛2022ح ،3/231 الُّتمذي سنن .3

5/63. 

 .5/63 اجلنان روض .4

 .1/462 البيت أهّل أحاديث موسوعة .5

 .3/344 البيت أهّل أحاديث موسوعة .6

 .2/215 البيت أهّل أحاديث موسوعة .2
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ل ،ْْي تَ قَ رْ فِ املقصوُد ِحْينَِئٍذ  کونيو استئنافا   کان إذا الرفع موضع ويف  فيکون أظّهر واألوا

 ْلم. اجلنة عدْت اُ  الذين للمتقْي خامسا   وصفا   بعده ما

 فيه. مفعول 

    عطفا   «الواو» يکون أن بناء   الفاعَل والضمْي وفاعله، ماضٍ  فعّل 

م ْلم، وقوعه بّل منّهم اإلثم وقوع إمکان عّل فيدلا  املتقْي إىل يرجع  عاديون ناس ألَنا

 املتقْي غْي خرىأُ  طائفة إىل يرجع االستئناف عّل وبناء   منّهم. الذنب صدور فيمکن

 التائبون. املستغفرون املذنبون وهم

  يف القبح عظم إىل اخلروج وهو الفحش الفاحّشة وأصّل» به، مفعول 

 وأفحش الطول، الفاحش أناه املفرط للطويّل قيّل وکذلك فيه، العْي رأي أو العقّل

 .1«الفحش بذکر أفصح إذا کّلمه يف فّلن

 من والقبيح الفحش تتضمن» .2«واألقوال األفعال من ُقْبُحهُ  َعُظمَ  ما» :وهي

 من قبحه اشتدا  ما کّلا  الفاحّشة فتکون السوء، يف احلدا  َماوزة» وهي ،3«األفعال

 .4«واألفعال األقوال من فاحّشة فّهي قبيحة خصلة وکّلا  واملعايص... الذنوب

ي: براج وقال»  من 5«الکبْي من َمراه جرٰى  ما أو الزنا هّهنا: ةّشالفاح والُسدا

 املعايص.

 ولکن الکبْية املعايص من ونحوه الزنا يف استعامْلا شاعَوَقْد  کذلك هو نعم،

ا الظاهر  وجه وعّل والظّهور الّبوز وهي الفاحّشة لغة من يستفاد آخر تقييد مع أَنا

 بالفاحّشة أتى أناه عليه يصدق ّلفَ  اخلفاء يف الکبْية املعايص من فعّل ما فعّل فإذا العلن

 تعاىل: قوله عليه والّشاهد                        

  6. 

                                                 
 .2/535 التبيان .1

 .األصفّهاين للراغب 382/ املفردات .2

 .4/21 امليزان .3

 .6/346 الرَحن مواهب .4

 .2/535 التبيان .5

 .13/ النور سورة .6
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 تعاىل: قوله يف الزنا يف استعمّل القرآن يف ولکنا               

      1 تعاىل: قوله أو                   

          2. 

: قوله يف أيضا   اللواط يف واستعمّل                

              3. 

 تعاىل: قوله نحو اخلفياة الکبْية املعايص يف فيه استعمّل وکذلك       

             4 وقوله:                

      5. 

 نحو عّل اعتبارها من اللغوية باالستفادة للتمسك َمال ال االستعامل هذا وبعد

 العال. واهلل والّبوز، العلن

  عطف. حرف 

       بقرينة منّها فْياد إليه، ومضاف به ومفعول ّلعوفا فعّل 

 الواجبات بعض کُّتك الغْي إىل تعتدا  ل التي الذنوب أو الذنوب من الصغائر املقابلة

 إىل ال فقط. للنفس ظلام   فتعدا  النساء إىل بالنسبة احلجايب والسُّت والصيام الصّلة نحو:

 الغْي.

       ِوبعد والذنب اإلثم ةعمليا  بعد أي به. ومفعول وفاعله ماضٍ  ٌّل عْ ف 

م ذکر وأنساهم الّشيطان أغفلّهم أنْ  روا والذنب اإلثم حْي رِبا  حقيقه   تعاىل اهلل تذکا

 :اهلل رسول عن ورد کام کاملستّهزئ يکون وإالا  فقط االعتيادي التلفظ َمرد دون

  بلسانه املستغفر ذنبه عّل امُلِْصُ 
ِ
 6برّبه. کاملستّهزء

 وتفريع. عطف حرف 

                                                 
 .32/ األرساء سورة .1

 .15/ النساء سورة .2

 .80/ األعراف سورة .3

 .151/ األنعام سورة .4

 .33/ األعراف سورة .5

 .5/26 اجلنان روض .6
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      عناد دون من املعايص ارتکبوا ما بعد أي وفاعله. ماضٍ  فعّل 

م. من يستغفرون وَماداة  رِبا

      من خوفا   ومعاصيّهم ذنوِبم يغفر أن إليه. ومضاف وَمرور جار 

 وعظمته. وکّبيائه وکرمه وغفرانه وعفوه لرَحته ورجاء   تعاىل اهلل

 .حالية 

              استثناء وحرف به ومفعول مضارع وفعّل مبتدأ 

 حتريضية. تّشويقية معُّتضة ُجلة وکلاّها للمبتدأ خّب واجلملة وبدل.

 التوبة إىل وتّشويق للنفوس، وتطييب ،عظيمة بّشارة» السبزواري: السياد قال

 ال فإناه ، منه اليأس وعدم تعاىل اهلل إىل بااللتجاء للمذنبْي وتنبيه واالستغفار،

 الفزع يؤّکد مِماا وهذا تعاىل، اهلل إىل إالا  الغفران يف ملجأ وال الذنوب من منجى

 . إليه والرجوع

 أبلغ املخاطبْي يف تؤثار ـ البليغ وخطاِبا البديع بُاسلوِبا ـ املبارکة واآلية

 اهلل إىل بالرجوع واملعايص الذنوب بارتکاب تأثار الذي نسايناإل الضمْي وينباه التأثْي،

 وإغوائه. ضّلله يوجب ما إلزالة إليه، واإلنابة

 اجلّللة، اسم کإظّهار املراد؛ املعنى عّل الداللة من وجوه اخلطاب هذا ويف

سة ذاته إىل املغفرة وإسناد  عّل ذلك وداللة الکاملية، الصفات جلميع املستجمعة املقدا

 أصّل بيده َمن فإنا  کلاه، ذلك عّل املسلاط ألناه ، فيه وانحصاره الواسع الغفران

، هذا لغْيه وليس باألوىٰل، الغفران عّل مسلاطا   يکون شؤوَنم، وتدبْي اخللق  احلقا

 واإلثبات. النفي من املستفاد احلْص عليه يدلا  ما وهذا

 اهلل ْلم يأذن ل الذين األفراد أو األوثان من املغفرة يطلب َمن عّل اإلنکار وفيه

 باخلصوص. الذنوب غفران يف لديه باالستّشفاع تعاىل

 اإلخبار. دون اإلنّشاء هيئة عّل اخلطاب ورود ذلك ويؤّکد

 يغفر شأنه جّلا  اهلل بأنا  إعّلن العموم، عّل الدال بالّلم املحّلا  اجلمع ذکر ويف

  ال کَمن عنده والتوبة االستغفار بعد املذنب فيکون وکبائرها، صغائرها الذنوب، ُجيع

 احلديث. يف کام له، ذنب
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 سعة عّل الداللة فيه النفس، وظلم الفاحّشة ذکر بعد اخلطاب هذا َميء إنا  ثما 

 عفوه ولکن وجلات، کّبت مّهام الذنوب فإنا  فيه، مباالته وعدم تعاىل اهلل غفران

 .1«وأکّب أعظمو أجّلا  وغفرانه

 عطف. حرف 

     املقام هو َصار:اإل» و وفاعله، َمزوم مضارع وفعّل جزم حرف 

 من الذنب فعّل هو احلسن: وقال قتادة، قول يف بالتوبة منه قّلعإ غْي من الذنب عّل

ل توبة، غْي  شدة :والْص الْصة من الّشدا  وأصله التوبة. نقيض ألناه أقوى، واألوا

 حکم يف هو احلسن قاله وما عليه. باإلقامة الذنب ارتباط هو َصارواإل الّبد،

 ومّلزمته. الذنب عّل املدوامة هو َصارفاإل .2الّشيخ قاله «.االَصار

مة وقال  ال هيئة النفس يف يورث ألناه االستغفار به قياد إناام» الطباطبائي: العّلا

 حرماته ِبتك املباالة وعدم اهلل بأمر االستّهانة وهي تعاىل الربا  مقام ذکر معه ينفع

 .3«ذکر... معه ينفع وال عبودية معه تبقى وال تعاىل عليه واالستکبار

     واآلثام الذنوب من وفاعله، ماضٍ  وفعّل وَمرور جار 

 الغْي ّلٰ ع والتعدي الظلم ومن والصغائر الکبائر من کانت سواء واألخطاء واملعايص

 عفو إىل مضافا   الغْي ذلك عفو إىل َيتاج الغْي ّلٰ ع التعدي ولکن فقط، النفس ّلٰ ع أو

 تعاىل. الربا 

 .حالية 

      ،َصاراإل فاعّل من حال خّبه. وفاعله مضارع فعّل مبتدأ 

 للربا  ومعصية وإثم ذنب بأناه عاملون کوَنم حال الذنب عّل يْصوا ل أي به. ومتعلاق

 َمرد» السبزواري: السياد قال کام َشعا   باملعصية اجلّهّل مع َصاراإل يصدق فّل تعاىل.

 .4«َشعا   َصارا  إ يکون ال ِبا اجلّهّل مع املعصية عّل َصاراإل

                                                 
 .348 و 6/342 الرَحن مواهب .1

 .2/536 التبيان .2

 .4/21 امليزان .3

 .6/343 الرَحن مواهب .4
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 الروايات

 وال َصار،اإلِ  مع صغْية ال قال: عبداهلل أيب عن سنان بن عبداهلل موثقة

 1.ستغفارااِل  مع کبْية

 شيئا   يقبّل ال واهلل ال يقول: عبداهلل أبا سمعت قال: بصْي أيب صحيحة ويف

 يش عّل َصاراإل عّل طاعته من
ٍ
 2.معاصيه من ء

:  اهلل قول يف جعفر أيب عن جابر خّب ويف             

    :بتوبة نفسه َيدث وال اهلل يستغفر فّل الذنب يذنب أن هو َصاراإل قال 

 3.َصاراإل فذلك

 .4تفسْيه يف العيايش ورواها

 ... : ـ أصحابه إىل الصادق رسالة وهي ـ جابر بن إسامعيّل معتّبة ويف

 تعاىل: اهلل قال وقد بطنه و القرآن ظّهر يف اهلل حرم مِما يشء عّل واإلَصار اکموإيا   

                .5الرسالة 

 من يرض ل عبدا   اهلل رحم قال: عبداهلل أيب عن يا ْْيِ بَ الزُ  وْ رٍ مْ عَ  أيب مرسلة ويف

 من وبصْيةٌ  ،دٰى الرَ  من نجاةٌ  اهلل کتاب وف دينه يف له نظْيا   إبليس يکون أن نفسه

 مع االستغفار من به اهلل أمرکم فيام الصدور، يف ملا وشفاءٌ  اْلدى، إىل ودليٌّل  العمى،

 اهلل: قال التوبة                           

                                      :وقال 

                                    6 مرأ ما فّهذا 

 يقول هفإنا  اهلل محرا  عاما  قّلعواإل بالتوبة، معه واشُّتط االستغفار، من به اهلل  

                                                 
 .(2/288) 1ح ،3/208 الکايف .1

 .(2/288) 3ح ،3/203 الکايف .2

 .(2/288) 2ح ،3/208 الکايف .3

 .144ح ،1/340 العيايش تفسْي .4

 .(8/10) 1ح ،15/23 الکايف .5

 .110/ النساء سورة .6
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                   1 االستغفار أنا  عّل تدلا  اآلية وهذه 

 2.والتوبة الصالح العمّل إالا  اهلل إىل اليرفعه

 اآلية هذه نزلت ملاا قال: ،الصادق عن خليفة بن فِْطر خّب ويف  

                                  جبّل   إبليس صعد 

ة  ل سيادنا، يا فقالوا: إليه، فاجتمعوا بعفاريته صوته بأعّل فْصح ثور، له يقال بمکا

 بکذا ْلا أنا فقال: الّشياطْي، من ِعفريٌت  فقام ْلا؟ نْ مَ فَ  اآلية، هذه نزلت قال: دعوتنا؟

 الَوْسواس فقال ْلا. لست فقال: ذلك، مثّل فقال آخر فقام ْلا. لست قال: وکذا.

 واقعوا فإذا اخلطيئة، يواقعوا حتاى وُأمنايّهم أِعدهم قال: بامذا؟ قال: ْلا. أنا اخلَنااس:

له ْلا، أنت فقال: االستغفار. أنسيتّهم اخلطيئة  3.القيامة يوم إىل ِبا فوکا

ة. سبعْي اليوم يف عاد ولو استغفر نْ مَ  ]أََص[ ََص  ما :النبي وعن  4مرا

 5.«اهلل استغفر» ذنب کّلا  حتت صحيفته يف وجد ملَِنْ  طوبى :وعنه

ا   له أنا  وعلم ذنبا   اذنب َمنْ  :وعنه  ل وإن له ُغفر الذنوب يغفر ربا

 6يستغفر.

 وال له ُت رْ فَ غَ  املغفرة عّل قدرة ذو أينا  علم نْ مَ  :اهلل يقول :وعنه

 2ُابايل.

 شئت. إن 3اجلنان وروض 8البيان َممع راجع اآلية نزول شأن ويف

 

                                                 
 .10/ فاطر سورة .1

 .143ح ،1/333 العيايش تفسْي .2

 .236 رقم ،5/551ح ،21 املجلس الصدوق، أمايل .3

 .1/416 الکّشاف ،3/120 والبيان الکّشف ؛1/124 يعّلٰ  أيب مسند ؛5/25 اجلنان روض .4

 .5/25 اجلنان روض .5

 .4/212 القرطبي تفسْي يف ونحوها 3/120 والبيان الکّشف ؛5/26 اجلنان روض .6

 .3/120 والبيان الکّشف للکويف؛ 2/30 املصنف .2

 .2/506 البيان َممع .8

 .5/23 اجلنان روض .3
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 لذنوِبم التائبْي وللمستغفرين ْلم أو املوصوفْي، للمتقْي تعاىل اهلل من وعدٌ 

 واملغفرة اجلنة وْلام وتائبون متقون طبقات: ثّلث املؤمنْي أنا  وأفاد ،واجلنة باملغفرة

ون ،تفضّل   أو استحقاقا    إليّهم. بالنسبة تکسا واهلل تعاىل مْ ّهُ تُ ثَ ثالِ  ومْصا

     ،واملستغفرين. هم أو املوصوفْي املتقْي إىل اشارة مبتدأ 

     إىل اجلزاء ضافةإو أجرهم أي إليه. مضاف والضمْي ثانٍ  مبتدأ 

 ترَشيفية. «هم» ضمْي

     ،وُجلة خّب           ل. للمبتدأ خّب  العفو. أي األوا

      و إليه، ومضاف وَمرور جار  ضافةإو اجلزاء لعلاة بيانية 

 ترَشيفية. الضمْي إىل الرّب 

 عطف. حرف               ،جنات. ْلم املغفرة إىل مضافا   أي معطوف 

   االستمرار. عّل يدلا  مضارع فعّل 

      جنات. إىل يرجع والضمْي إليه، ومضاف وَمرور جار 

    املضارع. فعّل فاعّل 

  فيه والعامّل للمفعول حال      :بمغفرة ْيازون والتقدير 

 فيّها. خالدين اتوجنا 

 اجلنات. إىل يرجع والضمْي وَمرور جار  استئناف. حرف 

   املدح. إلنّشاء دٌ جامِ  ماضٍ  فعّل    .فاعّل 

    أجرهم، يوفون مبأَنا  الصالح للعمّل وتّشويق تأکيد إليه. مضاف 

 بالّلم املحَلا  اجلمع وذکر    همؤُ وجزا أجرهم کلاّهم ذلك أنا  عّل تْصيح 

 املغفرة أي ذلك، أجرهم نعم تقديره: َمذوف واملخصوص الصاحلة، ألعامْلم

 واجلنات.
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 روايتان

 عّل جبّل بن معاذ دخّل قال: ِِسا وْ الدَ  َغنْم بن عبدالرَحن إىل بإسناده الصدوق

 رسول يا فقال: معاذ؟ يا يبکيك ما قال: ثم ،فرد مَ لَ فَس  ،باکيا   اهلل رسول

 بکاء شبابه عّل يبکي الصورة، نَ َس َح  اللون، نقَي  اجلسد، َي رِ طَ  ا  شابا  بالباب إنا  اهلل،

 عليك. الدخول يريد ولدها عّل الثکّل

 ثما  ،فردا  مفسلَ  عليه، فأدخله معاذ. يا الّشاب ََلَ عَ  أدخّل :النبي فقال

  اهلل أخذين إنا  ذنوبا   رکبت وقد أبکي ال کيف قال: ؟شاُب  يا يبکيك ما قال:

 أبدا. يل يغفر وال ِبا، سيأخذين إالا  أراين وال جّهنم، نار أدخلني ببعضّها

 بريبا  أَشك أن باهلل أعوذ قال: شيئا؟ باهلل أَشکت هّل :اهلل رسول فقال

 لك اهلل يغفر :النبي فقال: ال، قال: اهلل؟ حرم التي النفس أقتلت قال: .شيئا  

 الرواِس، اجلبال من أعظم افإَنا  الّشاب: قال الرواِس، اجلبال مثّل کانت وإن ذنوبك

 وبحارها السبع األرضْي مثّل کانت وإن ذنوبك لك اهلل يغفر :النبي فقال

 وبحارها السبع األرضْي من أعظم افإَنا  قال: اخللق. من فيّها وما وأشجارها ورماْلا

 وإن ذنوبك لك اهلل يغفر :النبي فقال اخللق. من فيّها وما وأشجارها ورماْلا

 من أعظم افإَنا  قال: والکرِس. العرش ومثّل ونجومّها السبع الساموات مثّل کانت

 ذلك.

 ذنوبك شاب، يا وَيك قال: ثم الغضبان کّهيئة إليه النبي فنظر قال:

 ،ريبا  من أعظم يشء ما !ريبا  سبحان يقول: وهو لوجّهه الّشاب فخر ك.ربا  أم أعظم

 إالا  العظيم الذنب يغفر فّهّل :النبي فقال عظيم. کّّل  من اهلل نبي يا أعظم ريبا 

 الّشاب. سکت ثم اهلل، رسول يا واهلل، ال الّشاب: قال العظيم! الرب

 قال: ذنوبك. من واحد بذنب ُتّبين أال شاب يا وَيك :النبي له فقال

 فامتت األکفان، وأنزع األموات أخرج سنْي، سبع القبور أنبش کنت أين أخّبك بّل،

 أهلّها عنّها وانْصف ودفنت قّبها إىل َحلت فلاما  األنصار، بنات بعض من جارية

 من عليّها کان ما ونزعت استخرجتّها ثم فنبّشتّها، قّبها أتيت الليّل، عليّها وجنا 

 فأقبّل الّشيطان، فأتاين ،منْصفا   ومضيت قّبها، شفْي عّل متجردة وترکتّها أکفاَنا،
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 هذا يل يقول يزل فلم ورکيّها؟ ترى أما وبياضّها؟ بطنّها ترى أما ويقول: يل يزينّها

 من بصوت أنا فإذا مکاَنا، وترکتّها جامعتّها حتى نفيس أملك ول إليّها رجعُت  ىحتا 

 ترکتني کام اكوإيا  يقفني يوم الدين، يوم انديا  من لك ويّل شاب، يا يقول: ورائي

 جنبة أقوم وترکتني أکفاين، وسلبتني حفريت، من ونزعتني املوتى، عساکر يف عريانة

 يا يل ترى فام ،أبدا   اجلنة ريح أشم أينا  أظن فام النار، من لّشبابك فويّل حسايب، إىل

 اهلل؟ رسول

 أقربك فام بنارك، أحُّتق أن أخاف إينا  فاسق، يا يعنا  تنح :النبي فقال

 بْي من أمعن ىحتا  إليه، ويّشْي يقول يزل ل ثما  النار! من أقربك فام النار، من

 ،مسحا   ولبس فيّها، فتعبد جباْلا بعض أتى ثما  منّها، دفتزوا  املدينة، فأتى فذهب يديه،

 رَب  يا مغلول، يديك بْي ِبلول، عبدك هذا ،رَب  يا ونادى: عنقه، إىل ُجيعا   يديه وغّل

 النادمْي، من أصبحُت  إينا  ،ربا  يا ديسيا  يا تعلم. ما يمنا  وزل تعرفني، الذي أنت

 سلطانك وعظمة وجّللك باسمك فأسألك ،خوفا   وزادين فطردين ،تائبا   كنبيا  وأتيُت 

 رَحتك. من تقنطني وال دعائي، تبطّل وال سيدي رجائي، ُتيب ال أن

 له متت فلاما  والوحوش، السباع له تبکي وليلة، يوما   أربعْي ذلك يقول يزل فلم

 کنَت  إن حاجتي؟ يف فعلَت  ما اللّهم وقال: السامء، إىل يديه رفع وليلة يوما   أربعون

 تغفر ول دعائي يل تستجب ل وإن ،َك نبيا  إىل فأوح خطيئتي، وغفرَت  دعائي استجبت

 صنيوخلّ  ِتلکني، الدنيا يف عقوبة أو حترقني بنار فعجّل عقوبتي، وأردت خطيئتي يل

 :نبيه عّل وتعاىل تبارك اهلل فأنزل القيامة، يوم فضيحة من        

  الزنا يعني          ونبش الزنا من أعظم ذنب بارتکاب يعني 

 األکفان وأخذ القبور                 :التوبة فعجلوا اهلل خافوا يقول 

              يقول : يذهب، فأين فطردته، تائبا   دَمما  يا عبدي أتاك 

:  قال ثم غْيي؟ ذنبا   له يغفر أن يسأل نْ ومَ  يقصد، نْ مَ  وإىل      

           :األکفان وأخذ القبور ونبش الزنا عّل يقيموا ل يقول      
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   1. 

 فقال م،ويتبسا  يتلوها وَ هُ وَ  خرج ،اهلل رسول عّل اآليةُ  هذه نزلت فلام

 يف هأنا  بلغنا اهلل، رسول يا معاذ: فقال التائب؟ الّشاب ذلك عّل نييدلا  نْ مَ  ألصحابه:

 اجلبّل، ذلك إىل انتّهوا ىحتا  بأصحابه اهلل رسول فمىض وکذا. کذا موضع

 إىل يداه مغلولة صخرتْي، بْي قائم بالّشاب هم فإذا الّشاب، يطلبون إليه فصعدوا

 قد سيدي، يقول: وهو البکاء من عينيه أشفار وتساقطت وجّهه، سودأ وقد عنقه،

 يف أو حترقني؟ النار أيف يب، تريد ماذا شعري فليت صوريت، وأحسنت خلقي، أحسنت

 شعري فليت ،عَلَ  وأنعمت ،إيلَ  حساناإل أکثرت قد كإنا  اللّهم تسکنني؟ جوارك

 أعظم خطيئتي إن اللّهم تسوقني؟ النار إىل أم تزفني، اجلنة إىل أمري، آخر يکون ماذا

 تغفر شعري فليت العظيم، وعرشك الواسع کرسيك ومن واألرض، الساموات من

 وَيثو يبکي وهو هذا نحو يقول يزل فلم القيامة؟ يوم ِبا تفضحني أم خطيئتي، يل

 لبکائه، يبکون وهم الطْي، فوقه وصفت السباع، به أحاطت وقد رأسه، عّل الُّتاب

 يا وقال: رأسه، عن الُّتاب ونفض عنقه، من يديه فأطلق اهلل رسول فدنا

 الذنوب تدارکوا هکذا ألصحابه: قال ثم النار. من اهلل عتيق فإنك أبرَش ِبلول،

 2.باجلنة هوبرَشا  فيه  اهلل أنزل ما عليه تّل ثما  ِبلول، تدارکّها کام

 تيجنا  يف َيْطَمعُ  َمنْ  حياءَ  أقَّل  ما موسى يا موسى: إىل أوحى  اهلل أنا  ُروي

 3بطاعتي. يبخُّل  َمنْ  عّل برَحتي أُجودُ  کيف موسى يا عمٍّل، بغْيِ 
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 آثارهم. من بقي ما يف والنظر السالفة األُمم عّل جرى بام باالعتبار أمر

  حتقيق. حرف 

    ِانفردت خلت: االنفراد، اخللو: مضت، أي مؤنث، ماضٍ  ٌّل عْ ف 

 بقي. من دون باْلّلك

       املتقْي املؤمنْي إىل يرجع والضمْي إليه، ومضاف وَمرور جار 

 التائبْي. املستغفرين

  ،الطريقة أو ِبا قتدٰى يُ لِ  املجعولة الطريقة وهي ُسناة: ُجع فاعّل 

 هي  اهلل وسنة الطريق. استمرار والسنن: االستمرار وأصلّها: املجتمع. يف املسلوکة

 املنزلة. ِبذه الکافرة الضالة لأُلمم اإلهّلك

 وتفريع. ربط حرف     وفاعله. أمر فعّل 

     اْلالکة. األُمم يف املاضْي بآثار لّلعتبار وَمرور. جار 

 وتفريع. عطف حرف 

    والعّبة. والدقة والتبْصا  التأمّل هو بالنظر واملراد وفاعله. أمر فعّل 

  مه اآليت، کان خّب          التعجب. ملزيد قدا  الناقصة. األفعال من 

   وأمر استئصاْلم من الدنيا يف إليّها يؤدى وما مآْلم أي کان. اسم 

م واضح آخرِتم  عظيم. نکال يف وأَنا

     الفاجرين. الفاسقْي الکافرينَأراَد ِِبِم:  إليه. مضاف 
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  ،السابقات. اآليات من مىض ما أو الکريم القرآن إىل شارةإ مبتدأ 

  ،ْلم، وحجة للناس داللة الکريم القرآن ألنا  الداللة، هو والبيان خّبه 

 إليّهم. بّلغا  

  طبقاِتم. جلميع أي وَمرور، جار  عطف. حرف 

  ،هداية. أي معطوف   عطف. حرف 

   ،وامَلْعِدَلِة. کامَلْعِذَرةِ  مصدرٌ  الوعظ من َمْفِعَلة وزان عّل معطوف 

 إىل والدعاء القبيح عن الزجر من فيه بام التمسك إىل ويدعوا القلب مايلْي املوعظة:»و

 .1«السيئة من بدال   احلسنة إىل والرهبة بالرغبة يدعو ما هو وقيّل: اجلميّل.

    خيتص وموعظته القرآن فّهداية ِبم، ُمتص أي وَمرور. جار 

 تعاىل: قال کام باملتقْي                2.م  به املنتفعون ألَنا

 بمواعظه. واملتعظون ِبداه واملّهتدون

 

                   

 

 السابقة لآليات األصَل واْلدف کالغاية تکون بعدها عٍ ْس تِ  مع اآلية هذه

 بـ املصدرة      3، ْلذه مقدمات ونواهيّها بأوامرها السابقة واآليات 

 4وتوبيخ. وثناء وَني أمر من املقصود أصّل عّل تّشتمّل التي اآليات

 استئناف. حرف 

    حيث من َضْعٌف  والوهن: الوهن، عن بنّهيم للمؤمنْي خطاب 
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 إذا واهٌن: فّهو َوْهنا   هَيِنُ  َوَهنَ  الضعف، والوهن:» ،1املفردات يف کام اخلُْلق أو اخلَْلق

 الدين وإقامة اهلل سبيّل يف واجلّهاد القتال حيث من ضعفّهم هنا به واملراد .2«َضُعَف 

 الضعف. هذا عن املؤمنْي تعاىل اهلل فنّهاهم والقصد والعزيمة

 عطف. حرف 

      يعرض وهو الفرح ضد واحلزن احلزن، عن بنّهيم ْلم خطاب 

 يش أو جاهٍ  أو مالٍ  أو انسانٍ  فقد ِمنْ  َيباه وهو عنه بامفات نسانلإل
ٍ
 حتزنوا فّل آخٍر. ء

 موجب فّل لکم ومذخور َمفوظ وثوابکم أجرکم تعاىل عنداهلل ألنا  عنکم بامفات

 الدين. اقامة يف والسعي الطريق وشدائد القتال مصائب يف للحزن

 .حالية    ،املقاتلون. املجاهدون املؤمنون به واملراد مبتدأ 

    ،يف الفاعَل للضمْي احلال موضع يف واجلملة خّبه       

    . 

 وبّشارة معُّتضة ُجلة وهي اإلعراب، من موضع اْل يکون ال أن ويمکن

 والغلبة. بالعلو للمؤمنْي

م العتاب من نوع اجلملة ويف رون األعلون بأَنا  وَيزنون؟ هينون ذااملِ فَ  واملظفا

 واحلزن. الوهن عن النّهيْي يف التعليّل موضع يف فاجلملة

 وأصله والُعّٰل. العليات وُجعه الُعْلياء ومؤنثه األعّل ُجع واألعلون:

ا اجلمع واو وبقيت األصلية وهي استثقاال   الواوين إحدى فحذفت األعلوون»  ألَنا

ا ملعنٰى.  هناك ليس ألناه حتذفّها وال ياء   الواو فتنقلب األعليان أنتام فتقول: التثنية يف فأما

 .3«َضورة

  َشط. حرف 

    ِکان. اسم والضمْي الرَشط بحرف َمزوم    َمّلا  ماضٍ  ٌّل عْ ف 

    کان. خّب 

                                                 
 .األصفّهاين للراغب 522/ املفردات .1

 .2/601 التبيان .2

 .2/601 التبيان .3



 133  .................................................................  133 / عمران آل سورة

 تغلبون فأنتم مؤمنْي کنتم إن فإناکم باإليامن مرَشوط والغلبة العلو أنا  الظاهر

 وتسديده. وتوفيقه تعاىل اهلل ذنإب وتعلون وتفتحون وتظفرون

 

 مّ ّهِ مُ  هٌ يْ بِ نْ تَ 

 هزم وإذا ةُ يَ ِس فْ لنَ ٱ ُب رْ حْلَ ٱ َي هِ  واإليامن الکفر بْي ةَ يَ لِ ْص أْلَ ٱ احلرب بأنا  فيلعلم

الْنکِسار والَضْعِف ٱِد وکاَنْت َمْوِضعا  للُخُّشْوِع وَ الِّْلْستِْعبَتطاَمنَْت نفوُسُّهْم  افيّه قوم

  َّل تَ اْح فَ 
ِ
 .لُّشعوبٱبّلَدهم امُلْستَْعِمُرْوَن َمصاُصْوا ِدماء

 املقاومة عّل قادرون املؤمنْي بأنا  العظيم األمر هذا إىل أشارت الرَشيفة واآلية

هم مع واملقابلة  وباملآل الغاية يف ويغلبون ينتْصونف األعلون مأَنا  وحيث الکافر عدوا

 الواقع. يف مؤمنْي کانوا إن ولکن

 واملقابلة املقاومة عّل وتصميمّهم املؤمنْي عزم من خيّشى العدو بأنا  ترى وأنت

 قباله يف والثبات املقاومة فکرة تضعيف يف يسعى ولذا والقتال احلرب نفس من أکثر

 ةواالقتصادي ةواإلعّلميا  ةالنفسيا  احلرب من واملختلفة املتعددة بالوجوه ،ّهاتفاوثق

 .ةالنظاميا  اوآخره ةقافيا والثا 

ة خواص وعّل ة ينباّهوا أن َيباّها وَمنْ  وأعّلمّها ومثقفيّها علامئّها من األُما  األما

م املقاومة ثقافة وهو العظيم األمر ذاهٰ عّٰل  وَأَن و الفاحتون الغالبون األعلون وأَنا  العدا

 وال َيْعُلو اإلسّلمَ  ألنا  ونْصه. وعونه تعاىل اهلل بإذن ويفنٰى  وهيدم وينکرس سيّهزم

 العزيز الغالب الفاتح الناَص هلل واحلمد مؤمنْي کانوا إن املسلمون وکذلك عليه ُيعّلٰ 

                   1 .أن يقول: مُ يالعظ العَلُ  اهلُل وصدق .

              2. 
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 روايةٌ 

 1عليه. ُيعّلٰ  وال يعلو اإلسّلم :اهلل رسول قال

 املّشّهور. بالنبوي 2الفقّهاء لسان يف الرواية وصفت وقد

 

                        

                      

 

 الطريق واستمرار واملقاومة والقتال للجّهاد وتّشويق حتريض الرَشيفة اآلية يف

 مثله. اموأيا  همعدوّ  نمِ  ُأحد يوميف  ملاناْلم للمسلمْي ةوتسليا  والفتح النْص إىل

  جازم. َشط حرف 

   وقيّل: بعينه اللمس هو املس» به، ومفعول َمزوم مضارع فعّل 

 بمعنى هنا واملسا » .3«فقط لصوق واملس بإحساس لصوق اللمس أنا  بينّهام الفرق»

 .5«يصيبکم إن معناه عباس: ابن وقال» .4«املصاب لتّهوين به عّبا  اإلصابة

   ،يش من اجلراحة من األثر الَقْرُح:» الراغب: قال فاعله 
ٍ
 من يصيبه ء

 .6«ونحوها کالَبثَْرةِ  داخّلٍ  من أثرها والُقْرُح  خارج،

 الباقون القاف. بضم ُقْرٌح  حفصا   إالا  الکوفة أهّل قرأ» الّشيخ: قال ولکن

 اجلراح أل ـ بالضم ـ والُقْرح اجلراح، : ـ القاف بفتح ـ الَقْرح أنا  بينّهام والفرق بفتحّها.

 .2«لغتان مها :وقيّل املفرسين. أکثر قول عّل

 ُقرئ» الکّشاف: ويف   کالَضْعف لغتان ومها ّهاوضما  القاف بفتح 
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 بفتحتْي. «َقَرح» أبوالسامل وقرأ أملّها. وبالضم اجلراح بالفتح هو وقيّل: والُضْعف.

 فقد ُأحد يوم منکم نالوا إن واملعنى: والُطْرد. کالَطْرد والُقْرح الَقْرح وقيّل:

 بالقتال. معاودتکم عن يثبطّهم ول قلوِبم ذلك يضعف ل ثما  بدر، يوم قبله منّهم نلتم

 ونحوه التضعفوا أن أوىلٰ  فأنتم                     

   1.2 

   حتقيق. وحرف ربط حرف    ماض. فعّل 

   الکافرون. ِبم واملراد به، مفعول     .فاعله 

     إليه. ومضاف نعت            .استئناف               .مبتدأ 

  ،احلوادث حلدوث الّلزم الزمان من به املعتدا  املقدار هو اليوم» بدله 

 وغروِبا، الّشمس طلوع بْي ما يف استعامله شاع وقد احلوادث، باختّلف فيختلف

 .3«واملظروف الظرف بعّلقة ونحوها والقّهر والسلطنة املُْلك يف استعمّل ورباام

 أو والفرح والرياسة واحلکم والفتح والغلبة الظفر من فيّها وقع ما ِبا واملراد

 أضداها.

   خّب. َمموعه به، ومفعول مستُّت ضمْي وفاعله مضارع فعّل 

 األُخرٰى. إىل يدٍ  من واالنتقال املصارفة هي واملداولة

   أو آخر إىل شخص من القدرة انتقال إليه. ومضاف فيه مفعول 

 عن الناس أفّهام قْصت ورباام البالغة حکمته تقتضيّها اإلْلية السنة هو قوم إىل قوم من

 ُجيعّها. درك أو درکّها

 األيام. ةِ لَ وَ ادملُِ  البالغة احِلَکم من بعده وما عطف. حرف 

       عّل» معطوف وفاعله، منصوب مضارع وفعّل نصب حرف 

 بعض من إالا  العقول تدرکه وال األفّهام به حتيط ال مِماا أناه عّل للتلويح حذف َمذوف

                                                 
 .104/ النساء سورة .1

 .1/418 الکّشاف .2

 .4/28 امليزان .3
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 هذا. 1«هو به العلم املؤمنْي ينفع والذي جّهاِتا

  به. مفعول 

   ِأو غْيهم عن بإيامَنم آمنوا الذين اهلل ليعلم أي وفاعله. ماضٍ  ٌّل عْ ف 

 املداولة. هذه يف يامَنمإِ  يظّهر حالٍ  أّي  وعّل والقتال واجلّهاد املقاومة عّل بصّبهم

 البالغة. احِلَکم من خرىأُ  حکمة بعده وما عطف. حرف 

   عّل معطوف منصوب، مضارع فعّل     مستُّت ضمْي وفاعله 

 االختيار. هو االُتاذ تعاىل. اهلل إىل يرجع

  املقاتلْي املقاومْي املؤمنْي إىل يرجع والضمْي وَمرور. جار 

 املجاهدين.

   ا به واملراد شّهيد ُجع به. مفعول  ـ واجلّهاد القتال يف الّشّهيد هو إما

 أعامله يف الناس من لغْيه تعاىل هلل شاهد أناه بمعنى الّشّهيد أو أقوٰى، 2الّشيخ ويراه

 املثّل. له وُيَضب الناس من لغْيه حجة يکون وهو

ا األعامل شّهداء فالّشّهداء» يقول: حيث امليزان صاحب من والعجب  وأما

 ِمنَ  هو وإناام القرآن، يف استعامله فّليعّهد القتال معرکة يف املقتولْي بمعنى الّشّهداء

 .3«اإلسّلمية... املستحدثة األلفاظ

 تعاىل: قوله يف يقول فام :4التعجب وجه                 

          5. مطابق القتيّل بمعنى الّشّهيد أنا  املعلوم ومن 

 الکريم. القرآن يف وروده من َمذور وال العربية للقواعد

 .6«الّشّهداء بتعظيم القرآن َئ لِ مُ  قد» وقيّل:

 التداول. من ثالثة حلکمة بيان عطف، حرف   .مبتدأ 

                                                 
 .4/28 امليزان .1

 .2/602 التبيان .2

 .4/23 امليزان .3

 .320 و 6/363 الرَحن مواهب راجع مقالته نقد ويف .4

 .63/ النساء سورة .5

 .2/164 الکاشف التفسْي .6
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    تعاىل، اهلل إىل يرجع مستُّت ضمْي وفاعله مضارع وفعّل نفي حرف 

 خّب.

    الناس إىل والقدرة احلُکم وانتقال األيام تداول يف به. مفعول 

 الظاملْي َيبا  ال تعاىل واهلل العادل من الظال فيظّهر اآلخرين بعضّهم يظلم بعضّهم

 للمؤمنْي وحتذير ،ونکاله وظلمّهم أمرهم وبال ويروون يفعلون بام ويأخذهم منّهم

 انحصار من 1الّشيخ لقول َمال يبغٰى  فّل وسلطتّهم، حکمّهم يف الظلم إىل يميلوا لئّل

 العال. هو واهلل بالکفار، الظاملْي

 روايتان

 تعاىل: اهلل قول يف عبداهلل أيب عن رارةزُ  عن           

 :إالا  هو أما اهلل دولة فأين إلبليس ودولة هلل دولة آدم اهلل َخَلق مذ مازال قال 

 2واحٌد. قائم

 نيف وفيه]يوم ُأُحد[  يومئذ بعَلٍ  اهلل رسول ُأيت مالك: بن أنس وقال

 تلتئم وهي يمسحّها اهلل رسول فجعّل ورمية وَضبة طعنة من جراحة وستون

 3تکن. ل نْ أَ کَ  اهلل نِ ذْ إِ بِ 

 فراجعّها. 145 اآلية ذيّل يف املجال هذا يف رواية وتأيت أُ َتّْبَ  أي تلتئم:

 

                

 

 بْي والقدرة والدولة والسلطة احلُْکم تداول توجب التي احلکمة وجوه عبرا

 وهو: الناس

 عطف. حرف           الَکْي. أو رضغال الّلم له يقال نصب. حرف 

  التخليص والتمحيص: االستمرار. عّل يدلا  منصوب مضارع فعّل 

                                                 
 .2/603 التبيان .1

 .145ح ،1/304 العيايش تفسْي .2

 .5/84 اجلنان روض ؛2/503 البيان َممع .3
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 والذنوب والفسوق والعيوب النفاق شوائب من املؤمن يامنإ ُتليص هنا به واملراد

 السيئات. وتکفْي واالمتحان باالبتّلء

  .فاعله 

     أجزاء يزيّل سبحانه اهلل أي وفاعله. ماضٍ  ٌّل عْ فِ  به. مفعول 

 تارة احلکم وبتداول إيااهم بابتّلئه فّشيئا   شيئا   املؤمنْي من والذنوب والفسوق النفاق

 تعاىل. هلل ُملصا   خالصا   يامنهإ إالا  معه يبقي ال حتاى عليّهم خرٰى أُ و ْلم

 عطف. حرف 

   مستُّت ضمْي وفاعله رارِ مْ تِ ْس اِل ٱ عّل يدلا  منصوب مضارع فعّل 

 واملراد النقصان. معنى دخله وْلذا حال بعد حاال   الفناء املحق: تعاىل. اهلل إىل يرجع

 هُيْلُِك. أي بيمحق:

    باملداولة. الکافرين يفني تعاىل اهلل أي به. مفعول 

 .احلقا  دولة وظّهور الکافرين وإهّلك املؤمنْي بغلبة عظيمة بّشارةاآلية  ويف

 تاروايال

 أبى إىل رسلهي له سنادإب اءشا الوَ  عَل بن احلسن عن العيايش تفسْي يف

 إالا  منکم يبقى ال ىحتا  نَ لُ بَ رْ غَ لتُ  واهلل نَ زُ يَ مَ لتُ  واهلل نَ ُص حَ مَ لتُ  واهلل قال: عبداهلل

 .ردَ األنْ 

 ثمَ  عليه ّْيُ طَ يُ  الطعام فيه ُّل الرُج  ّلِخ دْ يُ  نأ وهو ،ردَ يْ البَ  قال: ؟األندر وما :قلُت 

 ذلك يفعّل ىحتا  رجهخُيْ  ثم عليه کنا يَ  ثما  يهقّ نَ يُ  يزال فّل ،بعضا   هبعُض  أکّل قد رجهخُيْ 

 1.ءيش هَُضُ يَ  ال ما يبقى ىحتا  ات،مرا  ثثّل

 بن عَلا  إنا  :اهلل رسول قال قال: عباس ابن عن بإسناده الصدوق

 يمأل الذي املنتظر القائم ولده ومن بعدي، من عليّها وخليفتي أمتي إمام طالب أيب

 إن بّشْيا   باحلّق  بعثني والذي ،وظلام   جورا   لئتمُ  کام وقسطا   عدال   األرض به اهلل

 بن جابر إليه فقام األَحر، الکّبيت من ألعز غيبته زمان يف به القول عّل الثابتْي

                                                 
 .146ح ،1/340 العيايش تفسْي .1
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 ،وريبا  إي قال: غيبة؟ ولدك من وللقائم اهلل رسول يا فقال:عبداهلل األنصاري 

                  ، أمر من )أمر( االمر هذا إنا  جابر يا 

  اهلل أمر يف الّشك فإنا  فيه والّشك اكفإيا  اهلل، عباد عن مطوي اهلل، رّس  من ورسا  اهلل

 1.کفر

 ِذَمتِي باملدينة: بويع ملا خطبته يف قال هأنا  أمْياملؤمنْي إىل رفعه ِِضُ الرَ السياُد 

َحْت  َمنْ  إِنَ  :َزِعيمٌ  بِه وَأَنا َرِهينَةٌ  َأُقوُل  باَِم   َحَجَزهُ  ،امْلَثَُّلِت  ِمنَ  َيَدْيه َبْْيَ  َعاَم  اْلِعَّبُ  َله ََصَ

 .الُّشُبَّهاِت  َتَقُحمِ  َعنْ  الَتْقَوى

 بِاحْلَّق  َبَعَثهُ  واَلِذي َنبَِيه هللُ ا َبَعَث  َيْومَ  َکَّهيَْئتَِّها َعاَدْت  َقدْ  َبلَِيَتُکمْ  وإِنَ  َأاَل 

 ،َأْعَّلُکمْ  َأْسَفُلُکمْ  َيُعودَ  َحتَى .اْلِقْدرِ  َسْوطَ  وَلُتَساُطنَ  َغْرَبَلة   وَلتَُغْرَبُلنَ  ،َبْلَبَلة   َلُتَبْلَبُلنَ 

وا َکاُنوا َسابُِقونَ  وَلَيْسبَِقنَ  ،َأْسَفَلُکمْ  وَأْعَّلُکمْ  نَ  ،َقَْصُ  .َسَبُقوا َکاُنوا َسَباُقونَ  وَلُيَقّْصَ

َذا ُنّبْئُت  وَلَقدْ  ،کِْذَبة   َکَذْبُت  واَل  ،َوْشَمة   َکَتْمُت  َما واهللَ  ،اْليَْومِ  وَهَذا امْلََقامِ  ِِبَ

 2اخلطبة.

د عَل أيب وللّشيخ  3مطبوع وهو «التمحيص» کتاب ق336 املتوف اإلسکايف مهام بن َمما

 شئت. إن فراجعّهام 4«املؤمن يف حديث ألف» کتايب يف بتّلءاإل روايات عن بحثُت  وکذلك

 

                            

     

 

 بالنجاح. االمتحان عن باخلروج منوط اجلنة دخول بأنا  للمؤمنْي عتاب

 منقطعة هنا وهي منقطعة أو ومنفصلة متاصلة قسامن وهي عطف حرف 

 مهزة بعد تکون أالا  وعّلمتّها متاصلْي بعدها وما قبلّها ما يکون أن تقىض ال»و

                                                 
 .2ح ،1/282 الدين کامل .1

  16 خطبة البّلغة، َنج .2

 .ق1404 عام املقدسة، بقم ، املّهدي اإلمام مدرسة ونرَش حتقيق .3

 .1416 عام اإلسّلمي، النرَش مؤسسة طبع (،25-51/) املؤمن يف حديث ألف .4
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 إالا  تعطف ال وهي اإلَضاب معنى يفارقّها ال «بّل» ـک وهي التسوية أو االستفّهام

 اإلنکار. وجه عّل واالستفّهام «أ بّل» وتقديرها .1«اجلمّل

    ِاملؤمنون. أهيا ظننتم هّل بّل أي وفاعله. ماضٍ  ٌّل عْ ف 

          به، ومفعول وفاعله منصوب مضارع وفعّل نصب حرف 

 واستقامة. وصّب وجّهاد وامتحان اختيار دون من اجلنة تدخلوا أن ظننتم هّل بّل أي

 وثبات. وصّب واخّلص وصدق صالح وعمّل وکفاح

 .حالية 

 املاِض إىل االن من املضارع معنى ُب لِ قْ يَ  أي وقلب: ونفي جزم حرف 

 ملا» فجوابه احلال به يريد فّلن فعّل قد القائّل: لقول جواب «ملاا» باحلال. املتصّل

 «.يفعّل ل» فجوابه فعّل وإذا ،«فعّل

    ك الظاهرة، بالسکون َمزم مضارع فعّل  قرأة الستثقال بالکرس حرا

 بعده. ما مع ساکنْي

  .فاعله    به. مفعول 

     ِمن ألناه اجلّهاد بفعّل إالا  ةاجلنا  يدخلون ال» أي: وفاعله، ماضٍ  ٌّل عْ ف 

 .2«الرَشع ارکان أعظم

  وَمرور. جار 

 اجلملة عّل الفعلية اجلملة تعطف اجلمع، بمعنٰى  «الواو» أي عاطفة معياة 

 أن وَشطّها وجوبا   مضمرة «أن» بـ منصوب مضارع فعّل إالا  بعدها يأيت وال الفعلية

 ال نحو: لوا واأل الثاين اجتامع نفي عّل ويدلا  .3«َمض طلب أو َمض بنفي ُتسبق

 بينّهام. َتمع ال أي اللبن، وترَشب السمك تأکّل

    ى البْصيْي، عند مرا  کام مضمرة «نأ» بـ منصوب مضارع فعّل  ويسما

                                                 
 .142/ واإِلعراب والْصف النحو موسوعة .1

 .3/4 التبيان .2

 .208/ واإلعراب والْصف النحو موسوعة .3
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ل بْي الَتمع نْ أب 1الکوفيْي عند العطف عن الْصف عّل بالنصب  والثاين. األوا

 تعاىل. اهلل إىل يرجع مستُّت. ضمْي وفاعله

 نفي ألنا  الباري علم ُمتصات من وهذا املعلوم نفي عن العلم بنفي وتعبْي

 .يشءال ذلك وجود عدم يستلزم علمه

  به. مفعول 

 وصّب جّهاد دون من اجلنة تدخلوا أن أظننتم هکذا: اآلية ىمعن لعّلا  وباجلملة:

. کام إنکارٌي  واالستفّهام واستقامة؟  مرا

 تنبيه:

دَج  الّشيخ قال  والصلوات کاملعابد الدينية الّشعارات» :مغنيه وادَمما

 ْيمعّها فئة وأ دولة من فام منّها، البدا  دينية ََضورة هي بّل ريب... ذلك يف ما مقدسة،

 ليست ولکن وأتباعّها... أشياعّها وْيمع شخصيتّها، يّبز شعار وْلا إالا  واحد مبدأ

 الصّلة من الغرض فليس وأثر، فاعلية من الّشعار وراء بام بّل وحده، بالّشعار العّبة

 واملنکر، الفحّشاء عن النّهي من املصَل نفس يف تُّتکه بام بّل والسجود، الرکوع َمرد

 هيف ما عّل ُملصْي ونتعاون آزرتلن بّل والتکبْي، للتّهليّل هيف نجتمع أن اجلامع من وال

 اجلميع. خْي

 وراءه خيفون وستارا   للتضليّل، أداة الديني الّشعار عْصنا يف کثْيون اُتذ وقد

 الاتي والتکتّلت األحزاب من الکثْي فإنا  صّهيونية... وأهدافا   استعامرية، مطامع

 اأما  األجنبية، االستخبارات مکاتب من خرجت الوطنية أو الثقافة أو الدين اسم حتمّل

 فّل للجميع تکّشفت اَنا أ َب طْ اخلَ  نُ وّ هُيَ  والذي النفط... َشکات غنائم فمن ميزانيتّها

 2.«للّشيطان وبّلده دينه باع خائن إالا  معّها يتعاون وال ُملص، ِبا يثق

 روايتان

 الذي يکون ال واهلل يقول: جعفر وکان قال: االسناد قرب يف ُي َْيِ مْ احلِ 

 يبقى وال يشء عرَشة کّّل  من يذهب ثما  ومتحصون، متيزون ىحتا  أعناقکم إليه متدون

                                                 
 .5/83 اجلنان روض راجع .1

 .2/166 الکاشف التفسْي .2
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  اآلية: هذه تّل ثما  ر،األند إال منکم                    

            .1 

 .تّهامغيب يف 3والطوِس 2النعامين رواها

  اهلل: قول عن عبداهلل أبا سألت قال: الرقي داود عن رفعه والعيايش

                          . :بام أعلم هو اهلل نَ إ قال 

 ميتيُ  هأنا  ملِ عَ  کام اهد،ُْي  ال نمِما  اهدُْي  من ملِ وعَ  را ذَ  وهم هُ نَ وّ کَ يُ  نْ أَ  قبّل هُ نُ وّ کَ مُ  هو

 4.أحياء وهم مَِت وْ مَ  همرِ يُ  ول ميتّهميُ  ان قبّل هُ قَ لْ َخ 

 

                         

 

 ُأحد غزوة يف ولکن بدر بعد الّشّهادة نَ وْ نَ مَ تَ يَ  کانوا املؤمنْي من لطائفة اخلطاب

وا اهلل رسول وترکوا متناوه ما نسوا  وهزموا. وفرا

 عطف. حرف     للتأکيد. حرفان 

   من الطائفة تلك إىل يرجع والضمْي واسمه. الناقصة األفعال من 

 املؤمنْي.

    عن وتبحثون وتأملون تريدون أي کان. خّب وفاعله، مضارع فعّل: 

   ال وکرامته، اهلل سبيّل يف والقتّل الّشّهادة هنا به واملراد به مفعول 

ه ل املتمناي ألنا  6جائز الّشّهادة متناى ولکن 5مکروه متنيه ألنا  املوت ن إىل يتوجا  ما تضما

 فقط. الّشّهادة کرامة إىل النيّل يقصد هو بّل الکفار غلبة من متنيه يف

                                                 
 .1321ح ،363/ االسناد قرب .1

 .للنعامين ،15ح ،208/ الغيبة .2

 .للطوِس ،204/ الغيبة .3

 .142ج ،1/340 العيايش تفسْي .4

 .6/323 الرَحن مواهب يف کام .5

 .1/220 العزيز القرآن تفسْي يف الوجيز يف کام .6
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 سلي أي 1«يقتلوا أن إىل اجلّهاد عّل بالصّب بالّشّهادة متنيّهم» الّشيخ: قال ولکن

 أفعال من اإلرادة أنا  واإلرادة التمني بْي والفرق» تضمينا . حتاى الکفار غلبة متنيّهم يف

 .2«کذا يکن ل ليت أو کذا کان ليت القائّل: قول هو والتمني القلوب

     وَمرور. جار 

       الضمْي به. ومفعول وفاعله منصوب مضارع وفعّل نصب حرف 

 نٰى عْ مَ بِ  املوت إىل يرجع املفعويل والضمْي املؤمنْي من الطائفة تلك إىل يرجع الفاعَل

 املبارزة. وميدان والقتال واحلرب الغزوة حضور قبّل من أي الّشّهادة.

   حتقيق. وحرف للتفريع عطف حرف 

     ِبه. ومفعول اشباع «واو» و وفاعله السکون عّل مبني ماضٍ  ٌّل عْ ف 

 ومعنٰى  والقتال احلرب حضور وهي املوت أسباب ورأيتم الغزوة حَضت وإذا

 علمتموه. أي رأيتموه:

 .حالية    .مبتدأ 

   فقد واملعنٰى  تقديرا ، الکّلم ويف» خّب. وفاعله، مضارع فعّل 

 قوله يکون أن ويمکن عليه، تقدموا فلم تنظرون وأنتم رأيتموه   عن کناية 

 .3«وتوبيخ عتاب وفيه إقدام غْي من النظر بمجرد تکتفون أي قدامّهمإ عدم

 روايةٌ 

 قوله يف جعفر أيب عن اجلارود أيب رواية ويف              

          ،بدر يوم بّشّهدائّهم فعّل بالذي اهلل أخّبهم ملاا املؤمنْي فإنا  اآلية 

اه اهلل فأراهم فيه نستّشّهد القتال أرنا اللّهم فقالوا: ذلك يف رغبوا ةاجلنا  من ومنازْلم  إيا

 قوله فذلك منّهم اهلل شاء من إالا  َق بْ يَ  فلم ُأحد يوم يف               

      4. 

                                                 
 .3/5 التبيان .1

 .3/5 التبيان .2

 .4/31 امليزان .3

 .(1/113) احلجرية الطبعة من 64/ القمي تفسْي .4
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 وقع ملا وتوطئة مقدمة کانت ولکن ُأحد غزوة إىل شارتأَ  وإن الرَشيفة اآلية

 الدين. عن والرجوع االرتداد من النبي استّشّهاد بعد

 استئناف. حرف  نفي. حرف 

    .واملرسلْي األنبياء خاتم وهو مبتدأ. 

  استثناء. حرف 

   .اهلل رسّل من رسول أناه إالا  مثلکم نسانٌ إِ  فّهو اإلنس، من خّب 

 والنبوة. الرسالة متت  وبه وخامتّهم وأعظمّهم أفضلّهم هو بّل  تعاىل

     مضت. أي مؤنث ماضٍ  ٌّل عْ وفِ  حتقيق حرف 

      اهلل رسول إىل يرجع والضمْي إليه. ومضاف وَمرور جار. 

   .من کغْيه نبّي  برٌَش  اخلاتم فالرسول .رسول ُجع فاعله 

 .تعاىل اهلل أنبياء

 إىل باٍق  دينه ولکن يموت الرسول بأنا  واإلنکار للتوبيخ استفّهام حرف 

 اآلباد. أبد

 معنى عّل قبلّها باجلملة الرَشطية اجلملةَ  يعلاق للتفريع عطف حرف 

 التسبيب.

 جازم. َشط حرف 

 مات إن أي .الرسول إىل يرجع مستُّت ضمْي وفاعله ماض فعّل 

 القتّل. من بعده ما بقرينة أنفه حتف

  عطف. حرف 

    ِالرسول إىل يرجع مستُّت ضمْي فاعله ونائب َمّهول ماضٍ  ٌّل عْ ف. 
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      ِأو املسلمْي من ُجاعة إىل يرجع الفاعَل والضمْي وفاعله ماضٍ  ٌّل عْ ف 

 من انقّلب قتله. أو الرسول موت هو الذي للرَشط وجزاء   ْلم توبيخا   املومنْي

 رتداداإل وهو الدين عن الرجوع به واملراد والعصيان، الرَشك إىل والطاعة التوحيد

 العمَل. والکفر

      إليه. ومضاف وَمرور جار 

 عطف. حرف    مبتدأ. جازم، َشط اسم 

   خّب. فاعله، املستُّت والضمْي َمزوم مضارع فعّل 

     عن ويرجع يرتد َمنْ  أي» إليه، ومضاف وَمرور جار 

 .1«اإلسّلم

 للتفريع. ربط حرف   نصب. حرف 

  إىل يرجع مستُّت ضمْي وفاعله منصوب مضارع فعّل  . 

  به. مفعول 

   ته بّل املضارا  عليه ْيوز ال ألناه» مطلق. مفعول  ألناه عليه عائدة مَضا

 .2«الدائم العقاب يستحق

 قوما   أنا  إىل شارةإو مرا  الذي الوعيد قبال يف وعد بعده وما استئناف حرف 

 يرتدوا. ول يامَنمإ عّل يثبت

 استقبال. حرف 

  الثواب. من يستحقونه بام يثيب أي مضارع، فعّل          .فاعله 

   ول اهلل رسول دين عن ينقلبوا ل الذين وهم به. مفعول 

 وذکر ُمنِْعُمّها أراده الذي َملاّها يف واستعامْلا النعمة إظّهار الّشکر حقيقة ألنا  ؛يرتدوا

 3وقلبا . لسانا   املنعم

                                                 
 .3/2 التبيان .1

 .3/2 التبيان .2

 .4/38 امليزان راجع .3
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 الروايات

 1ةفَ يْ ذَ ُح  عن معنعنا   السمسار ُجال بن أبوالقاسم حدثني :قال الکويف فرات

 لقاء يتمنون رساعا   الناس فخرج حدأُ  يوم باجلّهاد أمر اهلل رسول إنا  :2اليامين

 عن نقتّل ىحتا  نويل ال عدونا لقينا لئن وهلل وقالوا: منطقّهم يف وبغوا عدوهم! العدو

 ومن منّهم کان بالذي اهلل ابتّلهم القوم أتوا فلاما  قال: لنا. اهلُل يفتَح  أو 3رجّل آخرنا

 أيب بن عَل إالا  اهلل رسول عن اَنزموا ىحتا  يسْيا   إالا  يلبثوا فلم بغيّهم

 قد ما اهلل رسول رأي فلاما  األنصاري خرشة بن سامك دجانة وأبو طالب

 ل أنا الناس أهيا ينادي: وجعّل رأسه عن البيضة رفع والبّلء اْلزيمة من بالناس نزل

 اهلل رسول عّل 4نْ وُ وُ لْ يَ  ال بعضا   بعضّهم يرکب الناس وجعّل أقتّل. ول أمت

 قال ىحتا  باْلزيمة يکتفوا فلم املدينة دخلوا ىحتا  کذلك يزالوا فلم إليه: يلتفتون 5وال

 إىل رجع القوم من 2اهلل رسول آيس فلام .6اهلل رسول قتّل أنفسّهم: يف رجّل أفضلّهم

 فقال 10األنصاري دجانة وأبو 3طالب أيب بن عَلُ  8يزل فلم فيه کان الذي موضعه

 رسول يا دجانة: أبو فقال بقومك. فاحلق الناس ذهب دجانة أبا يا :اهلل رسول

  12اهلل 11يقول خرجنا هذا عّل وال اهلل وبايعنا بايعناك هذا عّل ما اهلل  

                                                 
 .يف نسخة بن. .1

 .يف نسخة عنه. اهلل رِض .2

 .يف نسخة رجّل. .3

 .يألون :يف نسخة .4

 .فّل :نسختْي يف .5

 .نسختْي يف وسلم. وآله عليه اهلل صّل .6

 الرسول :نسختْي يف وسلم. وآله عليه اهلل صّل .2

 .نسختْي يف .إال .8

 .يف نسخة السّلم. عليه .3

 .يف نسخة عنه. اهلل رِض .10

 .بقول :نسختْي يف .11

 .نسختْي يف تعاىل. .12
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                       1 من حٍّل  يف أنت دجانة أبا يا :2فقال 

 أين اخلدور يف األنصار نساء حتدثأل اهلل رسول يا دجانة: أبو فقال فارجع. بيعتك

 بعدك. العيش يف خْي ال اهلل، رسول يا نفسك عن نفيس ورغبت أسلمتك

 إىل اهلل رسول نتّهىٱ اجلّهاد يف ورغبته کّلمه 3اهلل رسول سمع فلام قال:

 يسْيا   إالا  دجانة أبو يلبث فلم املرَشکْي، سّهام السّهام من ِبا ليتقي ِبا فاستُّت صخرة

 ال مثخنا   جنبه إىل فجلس اهلل رسول إىل انتّهى ىحتا  فتحامّل جراحة أثخن حتى

 به. حراك

 سيفه، انقطع ٰى حتا  يديه عّل اهلل قتله إال راجّل   وال فارسا   يبارز ال وعَلّ  قال:

 سيف وال سيفي انقطع اهلل رسول يا فقال: اهلل رسول إىل جاء سيفه انقطع فلام

 فکان املرَشکْي ُجع إىل ومّشى ا  عليا  5دفقلا  الفقار 4ذو سيفه اهلل رسول فخلع يل.

 رسول ففرق 8دراعته وهت ٰى حتا  ذلك عّل يزل فلم قتله، إالا  أحد 2له 6يّبز ال

 وقال: السامء إىل 3اهلل رسول فنظر فيه، ذلك اهلل

 به لتّشدَ  أهله نْ مِ  وزيرا   نبٍي  لکّّل  جعلَت  ورسولك عبدك دا  َمما  إنا  اللّهم

 فنعم أخي، طالب أيب بن عَلا  أهَل، من وزيرا يل وجعلَت  أمره، يف وترَشکه عضده

 اللّهم ،ْْيَ فِ دِ رْ مُ  املّلئکة من آالف بأربعة متدين أن وعدتني اللّهم الوزير، ونعم األخ

 کره ولو هکلّ  الدين عّل دينك تظّهر أن وعدتني امليعاد، ُتلف ال َك نَ إِ  كَ دَ عْ وَ  كَ دَ عْ وَ 

 املرَشکون.

                                                 
 .10/ الفتح سورة .1

 .يف نسخة .اهلل رسول .2

 .يف نسخة وسلم. وآله عليه اهلل صّل .3

 .ذا :يف نسخة .4

 .يف نسخة ه. .5

 .يّبى :يف نسخة .6

 .إليه :يف نسخة .2

 .دراعة وهيت ر: ذراعيه. :يف نسخة .8

 .يف نسختْي .3
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 الناس من ا  يا وِ دَ  سمع إذ إليه عويتَضا  هربا  يدعو اهلل رسول فبينام قال:

 املّلئکة من آالف أربعة ومعه ذهب نْ مِ  کرٍِس  عّل جّبئيّل فإذا رأسه فرفع

 عّل 1جّبئيّل فّهبط الفقار، ذو إال سيف وال عَلا  إال فتى ال يقول: وهو مردفْي

 والذي اهلل رسول يا :2جّبئيّل فقال عليه موافسلا  اهلل برسول املّلئکة وحفت الصخرة

 يا فقال: بنفسه. لك الرجّل هذا ملواساة بوناملقرا  املّلئکة عجبْت  لقد باْلدى أکرمك

 حتاى ـ منکام وأنا جّبئيّل: فقال منه. وأنا يمنا  وهو بنفسه يواسيني 3يمنعه ما جّبئيّل

 . ـ ثّلثا قاْلا

 املرَشکْي ُجع هزم تعاىل اهلل إنا  ثما  واملّلئکة 5جّبئيّل وَحّل 4عَلّ  َحّل ثما 

 بالدم ضبهِخ  قد اللواء ومعه يديه بْي 6وعَلا  اهلل رسول فمىض أمرهم وتّشتت

 فلام 3اهلل رسول 8يبکْي األنصار نساء فإذا املدينة عّل أَشف فلام خلفه 2دجانة وأبو

 إىل .اهلل رسول ومال بأُجعّهم املدينة أهّل استقبله اهلل رسول إىل نظروا

 التوبة وطلبوا بالذنب وأقروا رسوله وإىل اهلل إىل فتَضعوا الناس 10إليه ونظر املسجد

 :11قوله وذلك منّهم کان الذي بالبغي يعيبّهم قرآنا   فيّهم اهلل فأنزل       

                            12 :والعدو املوت عاينتم قد يقول 

 قال حتى تنّهزموا ال أن اهلل عاهدتم وقد املوت من وجزعتم العّهد نقضتم مَ لِ فَ 

                                                 
 .يف نسخة السّلم. عليه .1

 .يف نسخة السّلم. عليه .2

 .يصنعه فام :يف نسخة صنعه. وما :يف نسخة .3

 .يف نسخة .طالب أيب بن .4

 .يف نسخة السّلم. عليه .5

 .يف نسخة .طالب أيب بن .6

 .يف نسخة عنه. اهلل رِض .2

 .يف نسختْي عّل. .8

 .يف نسختْي .3

 .يف نسخة إىل. .10

 .يف نسخة تعاىل. .11

 .144/ سورة آل عمران .12
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د قتّل بعضکم  تعاىل اهلل فأنزل ،1َمما                       

 :اهلل رسول قال ثما  اآلية. آخر إىل

 فقد أطاعه فمن وواساين، عَلّ  ووازرين ي،عنا  بأنفسکم رغبتم کمإنا  الناس أهيا

 واآلخرة. الدنيا يف وفارقني عصاين فقد عصاه ومن أطاعني،

 أفضّل هأنا  باهلل يرَشك ل فيمن يّشك يعقّل دحِ  ِأِلَ  ينبغي ليس يفة:ذَ ُح  وقال قال:

 إىل السابق نا أو اَنزم، نمِما  أفضّل اهلل رسول عن ينّهزم ل ومن به، أَشك نمِما 

 2.طالب أيب بن عَل وهو أفضّل، ورسوله باهلل يامناإل

ةٍ  أهّل الناس کان قال: جعفر أيب عن َسِديرٍ  معتّبة  إالا  النبي بعد ردا

 ثما  عليّهم وبرکاته اهلل رَحة الفارِس وسلامن الغفاري وأبوذر األسود بن املقداد فقال: ؟ثّلثة

 ىحتا  يبايعوا أن وأبوا الرحا عليّهم دارت الذين هؤالء وقال: يسْي بعد أناس عرف

 تعاىل: اهلل قول وذلك فبايع مکرها   املؤمنْي بأمْي جاؤوا            

                                             

               .3 

 .4تفسْيه يف العيايش رواها

 الناس اَنزم ملاا قال: عبداهلل أيب عن اِف فا اخلَ  العّلء أيب بن احلسْي معتّبة

 ل اهلل رسول أنا دَمما  أنا يقول: وهو بوجّهه إليّهم انْصف النبي عن دُح أُ  يوم

 وبقي هزمنا وقد أيضا   بنا يسخر اآلن فقاال: وفّلن فّلن إليه فالتفت ،ْت مُ أَ  ول ّْل تَ قْ أُ 

 دجانة أبا يا فقال: النبي فدعاه دجانة أبو خرشة بن وسامك عَلا  معه

 يدي بْي وجلس لفتحوَ  أنا وهو هو فأنا عَلا  افأما  بيعتك، من حٍّل  يف وأنت انْصف

 نفيس جعلت ال واهلل ال وقال: السامء إىل رأسه ورفع واهلل ال وقال: وبکى النبي

 ولد أو متوت زوجة إىل اهلل رسول يا أنْصف نْ مَ  فإىل بايعتك إينا  بيعتي من ٍّل حِ  يف

                                                 
 .دجانة وأبو وعَلّ  :يف نسخة وسلم. وآله عليه اهلل صّل .1

 .28ح (،33-36/) الکويف فرات تفسْي .2

 .(8/245) 341ح ،15/558 الکايف .3

 .148ح ،1/341 العيايش تفسْي .4
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 يقاتّل يزل فلم النبي له َق رَ فَ  اقُّتب، قد وأجّل يفنى ومال ُترب دار أو يموت

 فجاء عَلا  احتمله أسقط فلام وجه يف وعَلا  وجه يف وهو اجلراحة أثخنته حتى

 وقال نعم، قال: ببيعتي؟ أوفيت اهلل رسول يا فقال: عنده، فوضعه النبي إىل به

 عَلا  فيکّشفّهم امليمنة النبي عّل َيملون الناس وکان ،خْيا   النبي له

 بثّلث سيفه تقطع ىحتا  کذلك يزل فلم ،النبي إىل امليرسة أقبلت کّشفّهم فإذا

 أعطاه فيومئذ تقطع قد سيفي هذا وقال: يديه بْي فطرحه النبي إىل فجاء قطع،

 إىل رأسه رفع القتال کثرة من ساقيه اختّلج النبي رأى وملا الفقار ذا النبي

 فأقبّل َك يِ عْ يُ  ل شئت وإن دينك رَ ّهِ ظْ تُ  أن وعدتني ربا  يا وقال: يبکي وهو السامء

 حيزوم مْ دِ أقْ  وأسمع شديدا   ا  دويا  أسمع اهلل رسول يا فقال: النبي إىل عَلّ 

 و وميکائيّل جّبئيّل هذا فقال أَضبه؟ أن قبّل ميتا   سقط إالا  أحدا   ُب أَْضِ  مُ أهُ  وما

 يا فقال: اهلل رسول جنب إىل فوقف جّبئيّل جاء ثما  املّلئکة يف إرسافيّل

 ثم منکام، وأنا جّبئيّل: فقال منه وأنا يمنا  ا  عليا  إنا  فقال: املواساة ْلي هذه إنا  دَمما 

 فإن تعارضّهم ىحتا  بسيفك ضِ مْ ٱ عَلا  يا :لعَلٍ  اهلل رسول فقال الناس اَنزم

 اخليّل رکبوا قد رأيتّهم وإن مکة يريدون مفإَنا  اخليّل وجنبوا ّلَص القِ  رکبوا قد رأيتّهم

 فقال القّلص، عّل فکانوا عَلّ  فأتاهم املدينة يريدون مفإَنا  ّلَص القِ  ْينبون وهم

 صاحبك إىل فانْصف مکة إىل ذاهبون نحن هوذا تريد ما عَلا  يا :لعَلٍ  سفيان أبو

 فإذا يتلوهم وکان السْي يف وادُ َج  فرسه رِ افِ َح  عَ قْ وَ  سمعوا فکلاما  جّبئيّل فأتبعّهم

 .اخلّب فأخّبهم مکة سفيان أبو فدخّل أقبّل قد دَمما  عسکر هوذا قالوا: ارحتلوا

 أبو رحّل امکلا  دَمما  عسکر رأينا فقالوا: مکة فدخلوا واحلطابون الرعاةُ  وجاء

 أيب عّل مکة أهّل فأقبّل آثارهم، يطلب أشقر فرس عّل فارس يقدمّهم نزلوا سفيان

 أَشف أن فلاما  يديه بْي وهو عَلٍ  مع والراية النبي ورحّل هُ ونَ خُ بّ وَ يُ  سفيان

 يقتّل، ول يمت ل دَمما  هذا الناس أهيا :عَلّ  نادى الناس ورآه العقبة من بالراية

 بيده والراية عَلّ  هذا :«هزمنا وقد بنا يسخر اآلن» قال: الذي الکّلم صاحب فقال

 وخرج دورهم أبواب عّل أفنيتّهم يف األنصار ونساء النبي عليّهم هجم ىحتا 

 نَ رََشْ ونَ  الوجوه نَ ْش دَ َخ  قد األنصار نساء والنساء إليه ويثوبون به يلوذون إليه الرجال
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 هُ نَ أيْ رَ  فلاما  النبي عّل البطون نَ مْ زَ وَح  اجليوب نَ قْ رَ وَخ  النوايص نَ زْ زَ وَج  الّشعور

 يظّهر أن وعدين  اهلل إنا  وقال: نَ منازَْلُ  نَ لْ ُخ دْ ويَ  نَ ُِّتْ تَ ْس يَ  أن نَ هُ رَ وأمَ  خْيا   :ْلن قال

 :دَمما  عّل اهلل وأنزل ّهاکلّ  األديان عّل دينه                 

                                           

   1.ـ اآلية ـ 

 بکر أيب بيعة أن يزعمون ةالعامَ  إنا  :جعفر أليب قلت قال: املقدام أيب خّب

 من دَمما  أمة ليفتن اهلل کان وما ذکره جّل هلل رضا کانت الناس اجتمع حيث

 يقول: اهلل وليس أ اهلل کتاب يقرؤون ما أو :جعفر أبو فقال بعده؟       

                                        

                       :عّل يفرسون مإَنا  له: فقلت قال 

 قد مأَنا  مماألُ  من قبلّهم من الذين عن  اهلل أخّب قد أوليس فقال: آخر، وجه

 قال: حيُث  البينات جاءِتم بعدما نْ مِ  اختلفوا                   

                                         

                                           2 

 آمن من فمنّهم بعده من اختلفوا قد دَمما  أصحاب أنا  عّل له ستدليُ  ما هذا ويف

 3.کفر من ومنّهم

ا هرمز بن ثابت وهو املقدام ابأَ  إالا  قاٌت ثِ  مْ ّهُ لُ کُ  دِ نَ َس لٱ رجال  ورواها توثيقه، يرد ل ألناه داحلدا

 .4تفسْيه يف العيايش

 قبض ملا اهلل رسول نَ إ قال: جعفر أيب عن ساريَ  بنِ  ّلِ يْ َص الفُ  عن

 فعامر؟ فقلت: وأبوذر، وسلامن واملقداد عَلّ  أربعة إالا  جاهلية أهّل ّهملُ کُ  الناس صار

 5.الثّلثة فّهؤالء يشء يدخلّهم ل الذين ريدتُ  کنت نإ فقال:

                                                 
 .(8/318) 502ح ،15/213 الکايف .1

 .253/ البقرة سورة .2

 .(8/220) 338ح ،15/613 الکايف .3

 .151ح ،1/341 العيايش تفسْي .4

 .143ح ،1/341 العيايش تفسْي .5
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 يوم له کّلم يف يقول: أمْياملؤمنْي سمعُت  قال: ةباتنُ  بن غبَ ْص أْل ٱ عن

 من أمته يف له يکون ىحتا  قطُ  ا  نبيا  يقبض ل ندهُج  َز وعَ  هاسمُ  تبارك اهلل نَ إ الناس أهيا يا :اجلمّل

 ثم عباده عّل اهلل فرض الذي احلقا  سبيّل معال عّل ُل دُ ويَ  سْيته، دِص قْ ويَ  ِبداه يهيد

 قرأ               1.اآلية 

 أو النبي مات ونرُ دْ تَ أ  قال: عبداهلل أيب عن بّشْي بن عبدالصمد عن

 يقول: اهلل نَ إ تّلقُ                     َاهتَ قَ َس  امَنا إ ،املوت قبّل مَ ُس ف 

 2.اهلل خلق نْ مَ  ََشا  وأبومها امَنا إ فقلنا املوت قبّل

 اهلل: قول عن عبداهلل أبا سألت قال: املنذر بن احلسْي عن     

              3.فعلوا ما فعلوا الذين أصحابه يعنى قال: املوت؟ أم القتّل 

 رسول حياة يف يقول کان علياا   إنا  عباس: ابن عن بإسناده الطوِس الّشيخ

 يقول:  اهلل إنا  :اهلل                             

                                        

   ألقاتلن قتّل أو مات لئن واهلل اهلل، هدانا إذ بعد أعقابنا عّل ننقلب ال واهلل 

 4مني؟ به أحقا  فمن ووارثه، عمه، وابن ألخوه إينا  واهلل أموت، ىحتا  عليه قاتّل ما عّل

 .5الکويف فرات تفسْي يف ونحوها

دا   الولد سميتم إذا :اهلل رسول عن الرضا اإلمام صحيفة ويف  َمما

 مّشورة ْلم کانت قوم من ما َوْجّها . ُتَقبُّحوا وال املجالس يف له اوْ عُ َأْوِس وَ  فأکرموه

دٌ  اسمه من معّهم فحَض  مائدة من ما ْلم. خْي إالا  مّشورِتم يف فأدخلوه أَحد أو َمما

د أو أَحد اسمه َمنْ  عليّها فقعد ُوِضَعْت  تْي. يوم کّّل  يف املنزل ذلك ُقِدَس  إالا  َمما  6مرا

 أنا وکنيتي اسمي بْي َتمعوا ال قال: هنا أ اهلل رسول عن هريرة أيب وعن

                                                 
 .150ح ،1/341 العيايش تفسْي .1

 .152ح ،1/342 العيايش تفسْي .2

 .153ح ،1/342 العيايش تفسْي .3

 .1033 رقم ،6/502ح عرَش، الثامن املجلس الطوِس، أمايل .4

 .33ح ،36/ الکويف فرات تفسْي .5

 .2/514 البيان َممع ؛12ح ،44/ الرضا اإلمام صحيفة .6
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 1وابنه. لعَلٍ  ذلك يف رخص ثما  أْقِسُم، وأنا ُيْعطي اهلل أبوالقاسم

دا  املعروف باْبِن   حْلَنَفياة.ٱيعني َمما

 حتاى اليوم ذلك اهلل لَطَول واحدٌ  يومٌ  إالا  الدنيا من يبق ل لو :النبي وعن

 کام وقسطا   عدال   األرض يمألُ  کنيتي وکنيته اسمي اسمه يواطي ولدي من رجٌّل  خيرَج 

. جورا   ُملئت  2وظلام 

 نسّل من األخْي اإلمام يف وردت الرخصة هذه وأيضا   :3الرازي بوالفتوحأ الّشيخ قال

 .أمْياملؤمنْي

 .املنتظر املّهدي املوعود احلجة عرَش الثاين اإلمام أي

 4وکنيتي. اسمي نحلته غّلم لك ولد إنْ  اهلل رسول يل قال :عَلّ  قال

 5األثْي البن االصول جامع راجع العامة کتب يف النبي بعد رتداداإل روايات ألجّل

 .6بحاراألنوار راجع کتبنا ومن

 وتذکْيا : تنبيّها   صحاحّهم من بعضّها لك أذکر

 وصَححه، سننه يف والُّتمذي صحيحيّهام، يف ومسلم البخاري أخرجه ما منّها:

 اهلل رسول عن عباس ابن عن وغْيهم املسند يف وأَحد سننه، يف والنسائي

 يا فأقول: الّشامل، ذات ِبم فيؤخذ أمتي، من برجال ْياء هوإنا  أال قال: ـ حديث يف ـ

 الصالح: العبد قال کام فأقول بعدك. أحدثوا ما تدري ال كإنا  فيقال: ُأصيحايب. رّب 

                                2.8 

                                                 
 ،16/428 کنزالعامل ؛3/128 البيان الکّشف ؛5/36 اجلنان روض ؛2/514 البيان َممع .1

 .13/134 حبان ابن صحيح ؛45264ح

 .5/36 اجلنان روض .2

 .5/36 اجلنان روض .3

 ؛5/32 الکّبى الطبقات ؛3/128 والبيان الکّشف ؛5/36 اجلنان روض ؛2/514 البيان َممع .4

 .54/322 دمّشق تاريخ

 .بعدها وما 10/468 و بعدها؛ وما 10/33 االُصول جامع .5

 .(12/16) بعدها. وما 28/12 بحاراألنوار .6

 .112/ املائدة سورة .2

 ؛8/136 األنبياء سورة ؛6/122 املائدة، سورة باب التفسْي، کتاب ؛6/63 البخاري صحيح .8

  الُّتمذي سنن ؛14 باب اجلنة... کتاب ؛4/2135 مسلم صحيح ؛45 باب الرقاق، کتاب
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 اهلل رسول أنَ  َيّدث کان هأنا  هريرة أيب عن البخاري أخرجه ما ومنّها:

 رّب  يا فأقول: احلوض، عن 1فُيَحَبؤن أصحايب، من رهط القيامة يوم عَلَ  يِرد قال:

 أدبارهم عّل ارتدوا مإَنا  بعدك، أحدثوا بام لك علم ال كإنا  فيقول: أصحايب.

 2القّهقرى.

 عنه، فيحلاؤون أصحايب، من رجال احلوض عَلَ  يِرد قال: أنه وعنه

 عّل ارتدوا مإَنا  بعدك، أحدثوا بام لك علم ال كإنا  فيقول: أصحايب. رّب  يا فأقول:

 3القّهقرى. أدبارهم

 عن وغْيمها املسند يف حنبّل بن وأَحد صحيحه، يف مسلم أخرجه ما ومنّها:

 ثما  أقواما   وألُناَزَعنَ  احلوض، عّل 4فَرطکم أنا :اهلل رسول قال قال: عبداهلل،

 أحدثوا ما تدري ال كإنا  فيقال: أصحايب. أصحايب ،ربا  يا فأقول: ،5عليّهم ألُغَلَبنَ 

 6بعدك.

 سعد بن سّهّل عن ومسلم، ـ له واللفظ ـ البخاري أخرجه ما ومنّها:

] اِعِديا  نْ ومَ  َشب، عَلَ  مرَ  نْ مَ  احلوض، عّل فَرطکم إينا  اهلل: رسول قال قال: ]السا

دن أبدا ، يظمأ ل َشب  وبينّهم. بيني َيال ثما  ويعرفوين، أعرفّهم أقوام عَلَ  َلَْيِ

 سّهّل؟ من سمعَت  هکذا فقال: عياش، أيب بن النعامن فسمعني حازم: أبو قال

 مإَنا  فأقول: فيّها: يزيد وهو هُ تُ عْ مِ َس لَ  اخلدري سعيد أيب عّل َأشّهدُ  فقال: نعم. :فقلُت 

 2بعدي. غَْي  ملن ُسحقا   ُسحقا   ول:قفأ بعدك. أحدثوا ما تدري ال كإنا  فيقال: ي.منا 

                                                                                                                   
 األلباين وصححه 4/112 النسائي سنن صحيح. حسن حديث هذا الُّتمذي: قال .5/321-322

 .253 ،1/235 أَحد مسند .2/443 النسائي سنن صحيح يف

 .وُيبَعدون ُيطَردون أي .1

 .احلوض يف باب الرقاق، کتاب 8/150 البخاري صحيح .2

 .8/150 املصدرالسابق .3

 .ومتقّدمکم سابقکم أي .4

 .ذلك ينفعّهم فّل خّلصّهم يف رغبة أقوام عن سأجادل أي .5

 ،406 ،1/384 حنبّل بن أَحد مسند ؛3 رقم باب الفضائّل، کتاب 4/1236 مسلم صحيح .6

402، 425، 453. 

 .4/1233 مسلم صحيح ؛8/150 البخاري صحيح .2
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 وغْيهم، املسند يف وأَحد صحيحيّهام، يف ومسلم البخاري أخرجه ما ومنّها:

َدنَ  قال: النبي عن أنس عن  عرفتّهم إذا حتاى احلوض، أصحايب من ناس عَلَ  َلَْيِ

 1بعدك. أحدثوا ما تدري ال فيقول: أصحايب. فأقول: دوين، اخلُتلِجوا

 السنة أهّل من احلديث حَفاظ رواها التي الکثْية األحاديث من ذلك غْي إىل

داَية.ٱملَِْن راَم  2کفاية. ذکرناه وفيام متقاربة، وبألفاظ جدا   کثْية بطرق  ْْلِ

 

                        

                    

 

 النفوس ُجيع إىل بالنسبة تعاىل اهلل بيد واحلياة املوت أنا  الرَشيفة اآلية تتبيان

ب ال فاجلّهاد املقاتلْي املجاهدين نفوس وکذلك النبي نفس ومنّها  أجّل   يقرا

 اهلل علم يف معلوم مکتوب القطعي واألجّل أجّل   يبعد ال وترکه          

          3 من ُجاعة من نقّل   الکريم القرآن ذکره ما يتم فّل 

 :نْيَ مِ ؤْ ملُ ٱ                                      

                   4 منّهم نقّل   وکذلك           

     5. يف واجلّهاد القتال معرکة ترکوا أو عنه وقعودا اجلّهاد املؤمنون ترك فلامذا 

                                                 
 ،5/48 ،3/281 حنبّل بن أَحد مسند ؛4/1800 مسلم صحيح ؛8/143 البخاري صحيح .1

50. 

 ؛1236-4/1234 ،1/212 مسلم وصحيح ؛150-8/148 البخاري صحيح شئت إن راجع .2

 ،455 ،433 ،402 ،1/154 أَحد مسند ؛2/1016 ماجه ابن سنن ؛616-4/615 الُّتمذي سنن

  الزوائد َممع ؛1/2 خزيمة ابن صحيح ؛412 ،400 ،333 ،5/388 ،102 ،3/28

 املّهرة السادة إحتاف ُمتْص .23/ املوطأ ؛2/182 ماجه ابن سنن صحيح ؛10/364-365

 .34 ،1/86 شيبة أيب ابن مسند ؛10/534

 .43/ يونس سورة يف ونظْيها 34/ األعراف سورة .3

 .154/ عمران آل سورة .4

 .156/ عمران آل سورة .5
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 واجلّهاد. القتال إىل وحتريك وحتريض لفعلّهم وتقبيح ْلم تعريض وغْيه؟! ُأحد

 عطف. حرف          نفي. حرف          الناقصة. األفعال من 

  قوله يف «ل» :1األخفش قال کان. مقدم خّب وَمرور، جار   

 من منقولة  :لتموت نفس کانت ما» فتقديره.» 

    هي» مستُّت ضمْي وفاعله منصوب مضارع وفعّل نصب حرف» 

 کان. مؤخر اسم النفس، إىل ترجع

  ومع استثناء، حرف   ال املوت بأنا  احلْص عّل تدلا  قبلّها النافية 

 تعاىل. عنده مکتوب واألجّل وإذنه تعاىل اهلل بأمر إالا  کانت نفس أليا  قيتحقا 

     أحدمها: أمرين: َيتمّل» الّشيخ: قال إليه: ومضاف وَمرور جار 

 أناه عّل تدلا  اآلية» قوله: اجلباعي عَلا  أيب عن نقّل ثما  .2«بأمره إالا  والثاين: بعلمه. إالا 

 من کان ولو اهلل، إالا  احلياة من ضده عّل يقدر ال کام اهلل، غْي املوت عّل يقدر ال

 .3«فعله يف هلل عاص ألناه بإذنه يکن ل غْيه مقدور

 خاصة، أسبابا   للموت أنا  نّشاهده الذي وتسأل:» الکاشف: التفسْي ويف

 اهلل؟ بعلم َمدودا   األجّل يکون أن ينايف وهذا إليه، وما والوباء والغرق کالقتّل

د الّشيخ ذلك عن أجاب وقد  هناك ليس هبأنا  ـ 4املنار تفسْي يف کام ـ عبده َمما

 يفتك ذلك ومع يعم، قد الوباء نا إِ ف اهلل، عند املقدر األجّل غْي للموت أسباب

 کانت ولو ذاك، دون هذا قتلت َضبة من وکم اْلزيّل، الّشيخ ويُّتك القوي، بالّشاب

 استثناء. دون اجلميع يف أثرها لظّهر ة  دَ رِ طَ مُ  اسبابا   هذه

 عزا  قال هنا أ مع اهلل، أمام مسؤول غْي القاتّل يکون ان ينبغي هذا عّل ثاٍن: سؤال

 ّل:ئقا من                                      

                                                 
 .5/32 تفسْيه يف الرازي وأبوالفتوح ؛3/128 تفسْيه يف الثعلبي عنه نقّل .1

 .3/8 التبيان .2

 .3/8 التبيان .3

 .م1330 عام املْصية الطبعة ،4/132 املنار راجع .4
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          1؟ 

 عّل أقدم هألنا  ب:االعق استحق والقاتّل املعْي، بأجله مات املقتول نا إ اجلواب:

 آخر... بسبب يموت عليه املعتدى ويدع ْيتنبه، أن عّل قدرته مع عنه، اهلل َنى ما

 :الثانية مسؤول. فّهو متعمدا   احلرام باَش من کّلا  :األوىل قضيتان: هنا ثانٍ  وبتعبْي

 منّهام لکّّل  فکان واحد، مورد عّل القضيتان تواردت وقد معْي، أجّل عليه للمعتدى

 .2«وأثره حکمه

   ل عليه دلا  َمذوف لفعّل مطلق مفعول  کان ما کّلا  بأنا  ونعلم اآلية أوا

 ذلك اهلل کتب» فتقديره اهلل کتبه فقد اهلل بإذن . 

   ،البيان وهذا وتوقيٍت. بأجّلٍ  ومؤقتا   مؤجّل   کان الکتاب أي نعته 

 اآلية وبإطّلق فرق بّل والقطعي املحتوم واألجّل املعَلق األجّل إىل بالنسبة ْيري

 الرَشيفة.

 عطف. حرف   جازم. مبتدأ 

  ويسعى. يريد أي خّبه. مستُّت، ضمْي وفاعله َمزوم مضارع فعّل 

     وقدرِتا وثروِتا وملکّها ونعمّها إليه. ومضاف به مفعول 

 . و... ومکنتّها

   ضمْي وفاعله به ومفعول العلاة حرف بحذف َمزوم مضارع فعّل 

 نعطيه. نحن أي «.نحن» مستُّت

  ما بعض إىل نصّل أي للتبعيض «نمِ »و الدنيا. من أي وَمرور. جار 

 يف لوجهاو عقّل ، َماٌل  الدنيا يف اإلنسان يريده ما کّّل  إىل الوصول ألنا  کلاه. ال يريده

 عنّها. غاية وال له َناية ال متواترة واراداته متناهية غْي اإلنسان آمال أنا  ذلك

                 وثواِبا اآلخرة رادأ ومن أي إعرابه. مرا 

 تعاىل. اهلل شاء إن مراتبّها بعض تعاىل اهلل يعطيه سعيه ْلا وسعي تّهاوجنا  ونعميّها

 تعاىل: قوله يف اءرْس إِلِ ٱ سورة يف تفصيّل   يأيت الرَشيفة باآلية واملراد    

                                                 
 .33/ النساء سورة .1

 .2/122 الکاشف التفسْي .2
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     *                                      

*                                 *      

                             1. 

 الّشورى: سورة يف تعاىل قوله أو                    

                                   2. 

 عطف. حرف استقبال. حرف

  مستُّت. ضمْي وفاعله مضارع فعّل 

   فيکون سعيه ْلا وسعى اآلخرة أراد من إىل بالنسبة به. مفعول 

 بالذکر الّشاکرين خصا  ثما » :الطباطبائي العّلمة قال ولکن األخْية للجملة تعليّل  

 فقال: الطائفتْي من بإخراجّهم       م إالا  وليس  إالا  يريدون ال ألَنا

 تأمّل. وفيه 3«آخرة وال بدنيا يّشتغلون ال اهلل وجه

 الروايات

 يوم ا  عليا  باأص أناه جعفر أيب عن عثامن بن أبان روى» الطّبِس: قال

 ال إناا فقالتا: تداوياه أن عطية وأم سليم أم أمر النبي وأنا  جراحة ستون ُأحد

 اهلل رسول فدخّل عليه، خفنا وقد آخر مکان قتأنف إالا  مکانا   منه نعالج

 هذا لقي رجّل   إنا  ويقول: بيده يمسحه فجعّل واحدة قرحة وهو يعودونه واملسلمون

 فقال يلتئم، اهلل رسول يمسحه الذي القرح وکان وأعذر، أبَل فقد اهلل يف

 القرآن من موضعْي يف ذلك له اهلل فّشکر ،الدبر أويل ول أفر ل إذ هلل احلمد :عَلٌ 

 قوله: وهو        4 الدنيا يف الرزق من    

                                                 
 .(18-21/) اإلرساء سورة .1

 .20/ الّشورى سورة .2

 .4/40 امليزان .3

 .144/ عمران آل سورة .4
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  1».2 

ت وقد  فراجعّها. 140 اآلية ذيّل يف املجال هذا يف رواية مرا

  لکّّل  وإناام اتبالنيا  األعامل قال: اناه النبي وعن
ٍ
 کانت فمن ٰى ومانَ  امرىء

 يصيبّها دنيا إىل هجرته کانت ومن ورسوله اهلل إىل فّهجرته ورسوله اهلل إىل هجرته

 3إليه. هاجر ما إىل فّهجرته ينکِحّها وامرأةٍ 

 4نصيب. من اآلخرة يف فامله اآلخرة بعمّل الدنيا طلب َمن :وعنه

 5کتابا . أجّلٍ  ولکّّل  أجّل   قدرٍ  لکّّل  قال: أناه أمْياملؤمنْي وعن

 6يتجاوزه. ال وسببا   يعدوه ال وقتا   أجّلٍ  لکّّل  إنا  :وعنه

 2حصينة. ُجنَةٌ  األجّل إنا  :وعنه

 8حارسا . باألجّل کفى :وعنه

 3أَجلِِه. إىل ُخَطاهُ  املَْرء َنَفُس  :وعنه

 

                               

                

 

 وال املاضية الرَشائع يف ثابت حکم هو اهلل سبيّل يف اجلّهاد بأنا  وتأکيد تْصيح

ة خيتص دية باألُما  وال الرَشيعة إقامة يف ْياهدوا أن للمؤمنْي فّلبدا  املرحومة املحما

                                                 
 .145/ عمران آل سورة .1

 .2/515 البيان َممع .2

 .5/38 اجلنان روض ؛3/123 والبيان الکّشف ؛2/113 حبان ابن صحيح .3

 .5/38 اجلنان روض .4

 .183 خطبة البّلغة، َنج .5

 .133 خطبة البّلغة، َنج .6

 .201 حکمة البّلغة، َنج .2

 .306 حکمة البّلغة، َنج .8

 .24 حکمة البّلغة، َنج .3
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 َيزنوا. وال هينوا

 استئناف. حرف 

 ذا ،«کذا» أصّل أنا  کامـ  املنَونة وأيا  التّشبيه فکا من مرکب اسم 

 ولذلك بالنون عليّها الوقف ْيوزوصارت کلمة واحدة ـ  التّشبيه کاف عليّها دخلت

 توافقّها کام التکثْي مثلّها ُتفيد فّهي اخلّبية کم معنى وتفيد بالنون املصحف يف ُرسمت

ا عّل الرفع وَملاّها التصدير، ولزوم والبناء التمييز إىل واالفتقار اإلِبام يف  1مبتدأ. أَنا

    بيانية. «من»و متييزه وَمرور، جار 

    ِعامر وابن الکوفة أهّل وقرأ» الّشيخ: قال مقاتلة. باب من ماضٍ  ٌّل عْ ف 

  ، قرأ ومن بقي. عمن الوهن ىنف «ُقتَِّل » قرأ فمن «ُقتَِّل » والباقون    نفاه 

ن  .2«ذکر عما

   رکابه. ويف النبي جوار يف أي النبي. إىل يرجع لضمْياو وَمرور، جار 

 إليه. ومضاف فيه مفعول يکون أن فيمکن

    .خّب. ملةواجل فاعله    وهو الَرَب، إىل املنسوب وهو ِريب جع 

. يقال کام بغْيه يّشتغّل فلم تعاىل برباه اختص نْ مَ   رباينا

 ِرَبوة أو الراء، بکرس )ِرَبة( من ةمّشتقا  الکلمة إنا  وقيّل:» :السبزواري قال

 عددها. يف اختلفوا ثما  اجلامعة، وهي

ا فقيّل: ا قيّل: الکثْية، اجلموع إَنا  ألوف. إَنا

ا وقيّل:  3آالف. عرَشة إَنا

ا وقيّل:  روايتان. األخْيين القولْي يف وردت وقد ،4االُلوف ُألوف إَنا

ية بذلك املراد يکون أن يمکن ة کما انية، اتاصفوا خاصا  عددهم فيختلف بالربا

 البْي. يف نزاع فّل األزمنة، اختّلف حسب

                                                 
 .545/ واإِلعراب والْصف النحو موسوعة راجع .1

 .3/10 التبيان .2

 .3/11 التبيان يف کام جعفر أيب عن املروي وهو .3

 .154ح ،1/342 العيايش تفسْي يف کام عبداهلل أيب عن املروي هو أو .4
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ف إىل َيتاج الربوة إىل الريبا  فنسبة کان، وکيف ، الواو بقلب زائد تْصا  ثما  ياء 

 يف املنّهزمْي النبيا  ألصحاب التوبيخ الرَشيفة اآلية ظاهر أنا  مع الياء، حذف

د کان فلو ُاحد،  أناه إىل ُيضاف له، موقع وال التوبيخ منه يستفاد فّل العدد نابي ملجرا

 أحد. کّلا  يف وجودها عدم عّل يدلا  مِماا وجليلة، َحيدة بأوصاف وصفّهم تعاىل

 تعاىل اهلل دين ونْصة احلقا  إقامة يف جّهاده يف معه قاتّل نبيا  من وکم واملعنى:

 والنبيا  الکريم الرسول بُّتبيته وترباى تعاىل اهلل بأخّلق وُتلق الربا  إىل منتسبا   کان َمن

 اهلل وصف وقد تصّبوا؟! ول ءاألنبيا سّيد عن فررتم فلامذا فصّبوا. العظيم

 .1«قدرهم جّللة عّل تدلا  بأوصاف الربايْي تعاىل

   .نعت             للتفريع. عطف حرف             نفي. حرف 

    ِالعزيمة يف فيکون الباطني الضعف هو الوهن: وفاعله. ماضٍ  ٌّل عْ ف 

ل الوصف وهو بعده، ما بقرينة والقصد  تعاىل. اهلل أنبياء ةدمخ يف املقاتلْي للربيْي األوا

 وَمرور. جار 

    إىل يرجع مستُّت ضمْي وفاعله به ومفعول ماضٍ  فعّل ، أي 

 والّشدائد. باملصائ من عليّهم ورد

       إليه. ومضاف وَمرور جار 

 ْلم. الثاين الوصف يف وَشوع عطف. حرف             نفي. حرف 

    الضعف وعساکرهم. وجيوشّهم أبداَنم يف وفاعله. ماض فعّل 

 الظاهري.

 الثالث. الوصف يف َشوع عطف، حرف            .نافية 

     ة. واخلضوع التَضع االستکانة: وفاعله. ماض فعّل م أي والذلا  إَنا

هم قبال يف موراالُ  هذه يظّهروا ل  الکافر. عدوا

 استئناف. حرف              .مبتدأ 

   خّبه. تعاىل. اهلل إىل يرجع مستُّت ضمْي وفاعله مضارع فعّل 

                                                 
 .6/381 الرَحن مواهب .1
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  واملبارزة والقتال اجلّهاد يف بصّبهم تعاىل اهلل مدحّهم به. مفعول 

 و َيبّهم اهلل أنا  فخرا   وکفاهم لصّبهم َيباّهم تعاىل وأناه            

    1. 

 الروايات

د بن جعفر عبداهلل أبا سمع أناه الصيقّل الوليد بن منصور عن  قرأ: َمما

       ُقتَِّل          :واهلل إي قال: ثما  وألوف، ألوف قال 

 2ُيْقَتُلون.

 يف دأب ابن کتاب من نقّل   املفيد الّشيخ إىل املنسوب االختصاص، کتاب ويف

 من انْصف هأنا  واالستکانة، الوهن ترك ثما  ... قال: أمْياملؤمنْي فضائّل شأن

 عليه فدخّل موضع من وخيرج موضع من الفتائّل يدخّل جراحة ثامنون وبه حدأُ 

 فقال بکى اهلل رسول رآه فلام نطع عّل املضغة مثّل وهو عائدا   اهلل رسول

 وبکى: له َميبا   فقال ويفعّل، به يفعّل أن اهلل عّل حلّق  اهلل يف هذا يصيبه رجّل   إنا  له:

 حرمُت  کيف يوأما  بأيب ،فررُت  وال عنك يُت ولا  يرين ل الذي هلل احلمد يوأما  أنت بأيب

 أباسفيان إنا  :اهلل رسول فقال قال: اهلل، شاء إن ورائك من اإَنا  قال: الّشّهادة؟

 عّل َحلت لو واهلل يوأما  أنت بأيب فقال: األسد، َحراء وبينکم بيننا موعدة أرسّل قد

 القرآن فنزل قال: عنك، فتُتلا  ما الرجال أيدي                  

                                     ونزلت 

 قبلّها فيه اآلية                           

                             . 

 ما اهلل رسول إىل 3املرأتان شکت)َو(  اجلراحة أل يف الّشکاية ترك ثما 

 من اجلراحات موضع يف الفتائّل تدخّل امِما  عليه خّشينا قد اهلل رسول يا :وقالتا يلقى

 عند اجلراحات أثر نْ مِ  به ما دَ عُ فَ  قال: األل، من ْيد ما وکتامنه موضع. إىل موضع

                                                 
 .10/ الزمر سورة .1

 .154ح ،1/342 العيايش تفسْي .2

 .النبي بأمر أمْياملؤمنْي ملِعاجَلَةِ  تتصديان َوکاَنتا عطية ُأم واألُخرى سليم ُأم إحدامها .3
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 1.عليه اهلل صلوات قدمه إىل قرنه نْ مِ  جراحة ألف فکانت الدنيا من خروجه

 ذلك أوجب ملا ُقتّل لو [اهلل ]رسول أناه تعاىل اهلل فبْيا  ... الطوِس: وقال

 عن املروي وهو بقتلّهم. األنبياء نْ مَ  کان نْ مَ  هين ل کام وتضعفوا، ِتنوا أن

 2.جعفر أيب

 

                              

                   

 

 الرَشيفة اآلية هذه يف تعرض وأحواْلم الربانيْي أفعال تعاىل اهلل ذکر ما بعد

دية املرحومة األُمة لتعلام وأدعيتّهم، ألقواْلم  ِبم. واالقتداء منّهم املحما

 عطف. حرف   نفي. حرف 

   ِالناقصة. األفعال من ماضٍ  ٌّل عْ ف 

    وما الربياون. إىل يرجع إليه مضاف والضمْي جاء ُمَقَدما   کان خّب 

 البْصي احلسن وقرأ العدو. لقائّهم عند دعائّهم بعدها    اسم أناه عّل بالضم 

 کان.

  استثناء. حرف   نصب. حرف 

  کان. خّب يصْي احلسن ةاءرقِ  وعّل کان. اسم وفاعله. ماضٍ  فعّل 

 يف القارئ يتخْي معرفتْي کان إذا واخلّب املبتدأ ألنا  املعنى يف انتمتقارب تانِ اءوالقر

ام جعّل ام اسام   شاء أهيا  تعاىل: قوله نحو خّبا . شاء وأهيا           

     ...3 تعاىل: وقوله              ...4. 

م املعلوم ومن»  اهذ کان ملا لکن هذا، غْي أقواال   يقولون کانوا قد أَنا

                                                 
 .158/ االختصاص .1

 .3/11 التبيان .2

 .82/ األعراف سورة .3

 .25/ اجلاثية سورة .4
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 إالا  بياّهمن قتّل حْي قوْلم کان وما معناه وقيّل: بذلك. يعتد ل األکثر هو ]االستغفار[

 دعائّهم. کانت املقالة هذه أنا  الظاهر ولکن .1«ملغفرته وطلبا   اهلل انقطاعا ايل القول هذا

موا إناام» القاِض: قال   قوْلم قدا                ألناه 

 العدو، استيّلء أمارات وظّهر النْصة حتصّل ل فإذا للمؤمنْي النْصة ضمن ملاا تعاىل

 تقديم عليّهم ْيب املعنى فلّهذا املؤمنْي من وتقصْي ذنب صدور عّل ظاهرا   ذلك دلا 

 2«ايصعامل کّل عن بالتوبة بدؤا أَنم تعاىل فبْيا  النْصة، طلب عّل واالستغفار التوبة

 قالوا: ولذا

  والتواضع اخلضوع من نوع بالربا  التعبْي ويف إليه. ومضاف منادى 

 اجلمع. بضمْي يأتون حيث غالبّهم أو کلاّهم دعاء هذا إنا  والظاهر بالربوبية، واإلقرار

   أنا  املعلوم ومن ربنا. يا أنت وفاعله واحلاجة الدعاء مقام يف أمر فعّل 

م. من ويستغفرون ايصعامل فْيتکبون عاديون أناس الربيْي  رِبا

 وَمرور. جار              الذنوب. کّلا  أي إليه. ومضاف به مفعول 

 عطف. حرف 

  احلدود عن والتجاوز اإلفراط هي اإلرساف: إليه. ومضاف معطوفه 

م مرا  وقد الربيْي لبعض يتفق قد األْلي  بالکبائر خيتص أن ويمکن معصومْي. غْي أَنا

 :تعاىل اهلل قال            3. 

      بّشؤون وفائّهم بعدم يعُّتفون فّهم إليه، ومضاف وَمرور جار 

 العبودية.

 عطف. حرف 

   بام لنا وألطف اأعنا » :أي ربنا. يا أنت وفاعله الدعا مقام يف أمر فعّل 

 جاز ومعونته بلطفه کان ملا لکن العباد فعّل من القدم ثبوت کان وإن أقدامنا معه تثبت

                                                 
 .3/12 التبيان .1

 .الرازي للفخر 3/28 الکبْي التفسْي .2

 .53/ الزمر سورة .3
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 .1«َمازا   إليه نسبته

    يف املستقيم الْصاط عّل األحوال ُجيع يف إليه. ومضاف به مفعول 

 والطاعة. اجلّهاد عند السياام الدين

عطف. حرف 

    ربنا. يا أنت وفاعله به مفعول والضمْي الدعاء مقام يف أمر فعّل 

 والفتح. الظفر هي والنْصة

       م ونعته. وَمرور جار  االعتقاد حيث من فاسدين ألَنا

 والعمّل.

 

                        

 

 الدنيا يف تعاىل اهلل وأعطاهم تعظيمّهم الرَشيفة اآلية هذه يف تعاىل اهلل يذکر

 واجلنة. الغفران اآلخرة ويف والفتح النْصة

 تعاىل هلل وتواضعّهم وأدعيتّهم وأقواْلم أعامْلم عّل وتفريع عطف حرف 

 تعاىل. اهلل إىل يقرِبم واألرساف، بالذنب واقرارهم نفوسّهم واِتام

   إىل يرجع والضمْي به. ومفعول ماضٍ  فعّل   2. أعطاهم أي 

 إىل بالنسبة   ا شّهدائنا إىل وبالنسبة السلف األنبياء مع يقاتلون الذين  وأما

 تعاىل قوله قياس عّل سيؤتيّهم احلاَض اجليّل إىل بالنسبة     3 أمر سيأيت أي 

 اهلل.

  .فاعله 

     والظفر الفتح هو الدنيا وثواب إليه. ومضاف ثان به مفعول 

 الدنيوية نعم ْلم اهلل وأعطى منّهم الغنيمة وأخذ واجلّهاد القتال يف الکفار عّل والغلبة

                                                 
 .3/13 التبيان .1

َطَلُح  ما َوُهوَ  اآلية يف سياِقّها ٌأصّل عّلٰ  َتَرَکناها .2  )احلکاية(. بِـ عليه ُيْصا

 .1/ النحّل سورة .3
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 وأفعاْلم أعامْلم ثواب هو اهلل أعطّهم ما أنا  إىل شارةإو الرزق. يف والزيادة واملادية،

 تعظيم يقارنه الذي املستحق صلاخلا النفع هو» والثواب: وأدعيتّهم. وأقواْلم

 تبعيض. «من» دون من وذکره .1«وتبجيّل

 عطف. حرف 

  ،ْلا تعظيام   الدنيا دون باحلسن اآلخرة ثواب تعاىل اهلل وصف معطوف 

 الدنيا. نعيم إىل بالنسبة وقدرها منزلتّها وارتفاع

  إليه. مضاف     إليه. مضاف  

 استئناف. حرف    .مبتدأ 

   خّب. تعاىل. اهلل إىل يرجع مستُّت ضمْي وفاعله مضارع فعّل 

   م إىل اشارة به. مفعول  ثما  ولغْيهم. ألنفسّهم نَ وْ نُ ِس حْ ملُ ٱ إَنا

 اآلية. هذه يف املحسنْي يف اهللُ  مُ ّهُ لَ َخ دْ أَ فَ  السابقة، اآلية يف ةِ اءَ ساإْلِ بِ  اعُّتفوا

 روايةٌ 

د عن روي األصفّهاين: يمٍ عَ أبونُ  احلافظ قال  بن جعفر عن بّشْي بن َمما

د  2َخَدَمِك. نْ مَ  وأتعبي َخَدَمني نْ مَ  أخدمي أن الدنيا إىل اهلل ىوحاُ  قال: هنا أ َمما

 3احلديث. رفضِك، َمنْ  ميدوأخ خدمِك  َمنْ  أتعبي أن الصدوق: نقّل ويف

 

                        

       

 

 باهلل اإليامن إىل ترغيب وفيّها ُأحد غزوة يف نزلت بعدها وما الرَشيفة اآلية هذه

 أمرهم وقد ويکفيّهم ينْصهم املؤمنْي موىل تعاىل بأناه التام واالعتقاد العظيم

                                                 
 .3/13 التبيان .1

 .احلديثة الطبعة من 3/201 الغمة کّشف يف عنه ونقّل ،3/134 االولياء حلية .2

 .432 رقم ،3/353ح واألربعون، السابع املجلس الصدوق، أمايل .3



 123  .................................................................  143 / عمران آل سورة

 قبلّهم من إالا  تصدر ل اوأَنا  مقابلّهم يف اْلزيمة وعدم الکافرين عن باإلعراض

 إليه. الرسول ودعاهم به اهلل أمرهم ما حدود وتعدهيم

  ندا. حرف      ها» وهي التنبيه وحرف منادى.»      .بدل 

     ِيقتيض تعاىل باهلل اإليامن بأنا  بعده ملا متّهيدٌ َوُهَو  وفاعله. ماضٍ  ٌّل عْ ف 

 الکافرين. طاعة ورفض رسوله وطاعة تعاىل طاعته

  جازم. َشط حرف 

   الستمرار مضارع بفعّل أتى َشط. وفاعله َمزوم مضارع فعّل 

 الفعّل يف املرغبة اإلرادة موافقة والطاعة:» واخلرسان. الکفر هو الکفار طاعة اقتضاء

 قال: من الناس ويف حاصلة، اإلرادة موافقة کان وإن اإلجابة، من ينفصّل وبالُّتغيب

 أو وجوبه العقّل يقتيض ما فعّل من نا أل أصح، لواألوا  مر،األ موافقة يه الطاعة

 مطيعا   سمي امإنا  مراأل امتثّل نْ مَ  أنا  عّل أمر هناك يکن ل نْ إو هلل، مطيع إنه يقال: حسنه

 والطاعة به، املأمور بإرادة إالا  أمرا   يکون ال مراأل أنا  حيث من املرغبة اإلرادة ملوافقة

 .1«تتناوْلام اإلرادة نا أل ،معا   والندب الواجب بمتابعة تکون

  به. مفعول 

     ِمألَنا  نَ وْ قُ نافِ ملُ ٱ أو ،والنصارٰى  اليّهودُ  ِبم واملرادُ  وفاعله. ماضٍ  ٌّل عْ ف 

 کفارٌ  احلقيقة يف                              2.وأ 

الّشيُخ ُمْصطفٰى  هرزاأل شيخ قال کام اهلل هلعن أبوسفيان رأسّهم وعّل قريش وْ کُ رَْشِ مُ 

 4تبعا  للُسّدّي. .3«الفتن شجرة ألناه أبوسفيان کفروا بالذين املراد» املراغي:

 عن مْ هُ وْ دُ ُص يَ لِ و والتنازع التفرقة املؤمنْي َبْْيَ  يلقون الکافرين أنا  والظاهر

 واتباعّهم. طاعتّهم عن مْ هُ اّهنْ يَ  تعاىل واهلل واجلّهاد، والقتال املقاومة

    والرد: الرَشط. جواب به. ومفعول وفاعله َمزوم مضارع فعّل 

                                                 
 .3/14 التبيان .1

 .3/ املنافقْي سورة .2

 .2/126 الکاشف التفسْي يف عنه ونقّل بْيوت، ـ العريب الُّتاث احياء دار ،4/35 املراغي تفسْي .3

 .3/30 الکبْي تفسْيه يف الرازي الفخر عنه نقّل .4
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 الرجوع. هو

      فالردا  التأخر، عّل تدلا  عقب مادة إليه. ومضاف وَمرور جار 

  يف وکان الوراء. إىل الرجوع هو األعقاب: عّل
ِ
 والضّللة. والرَشك. الکفر هموراء

 للتفريع. عطف حرف 

    عّل معطوف وفاعله. َمزوم مضارع فعّل    . واملراد 

 الکفر. وهو الوراء إىل الرجوع هو باالنقّلب

  .الدنيا يف خرساَنم يوجب. فّهذا والرَشك الکفر إىل رجعوا إذا حال 

 بالنار. واجلنة بالکفر اإليامن تبديّل من أعظم خرسان وال واآلخرة

 روايةٌ 

 تعاىل: قوله ذيّل يف عَل عن           يف املنافقْي يعني 

 .1«دينّهم يف وادخلوا إخوانکم إىل ارجعوا» اْلزيمة: عند للمؤمنْي قوْلم

 

               

 

  ل عن» لّلَضاب  أحدمها أو نفيْي أو موجبْي کانا سواء الثاين إىل األوا

 .2«نفيا   واآلخر موجبا  

  ل:  احتامالت: أعرابه يف  منصوب الثالث: خّبمقدم. الثاين: مبتدأ. األوا

 اطيعوا وهو مقدر بفعّل     3الفراء. قاله کام 

    األوىلٰ  هو واملوىل إليه. ومضاف بدل أو مؤخر مبتدأ أو خّب 

 ءاليش ويل فيه واألصّل» بنْصتکم. أوىلٰ  وهو هوْ عُ يْ طِ تُ  بأن أوىلٰ  فّهو والنْصة بالطاعة

 وإن النْصة فعّل يتوىلٰ  ألناه وْيوز النْصة يّلءإ فالوالية وبينه بينه فصّل غْي من ءاليش

                                                 
 .2/518 البيان َممع ؛3/183 والبيان الکّشف .1

 .3/15 التبيان .2

 .3/15 التبيان يف الّشيخ عنه نقّل کام .3
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 .1«فعله توىلا  فقد شيئا   فعّل من ألنا  غْيه إىل يکله ل

 عطف. حرف    ،تعاىل. اهلل إىل يرجع مبتدأ 

  .تعاىل: قوله نحو التفضيّل ال التعيْي عّل يدلا  هنا واخلْي خّبه   

        2 تعاىل: قوله أو                      

     3 تعاىل: ولقوله                    4  

   ناَص. وال ويلا  إىل معه َيتاج فّل ناَصه اهلل کان ومن إليه. مضاف 

 تعاىل: قوله مفاد الرَشيفة اآلية فمفاد                      

  5. 

 

                            

                 

 

 الذين قلوب يف عبالرُ ْ ِ لقاءُ إِ  وهو املؤمنْي نْصة وجوه أحد تعاىل اهلل ذکر

 بالرعب. سينْصهم اهلل بأنا  ْلم ووعد کفروا.

ي وقال وا وأصحابه أباسفيان نا إِ  الرَشيفة: اآلية نزول شأن يف الُسدا  بالرجوع مها

 انقلبوا حتاى قلوِبم يف الرعب اهلل فألقى أنفسّهم عند املسلمْي الستئصال ُأحد بعد

 6َشکّهم. عّل عقوبة خائبْي

 استقبال. حرف 

   بالضمْي أتى تعاىل. اهلل إىل يرجع مستُّت. ضمْي وفاعله مضارع فعّل 

                                                 
 .3/15 التبيان .1

 .53/ النمّل سورة .2

 .33/ يوسف سورة .3

 .126/ عمران آل سورة .4

 .40/ األنفال سورة .5

 .3/183 والبيان الکّشف ؛3/16 التبيان .6
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 کقوله األعيان يف حقيقته اإللقاء:» ترَشيفا . اجلمع    1 يف واستعمّل 

 قوله: ومثّل َمازا   الرعب            2»3. :سنقذف. أي سنلقي 

     اإللقاء.ظرف  وهو وَمرور. جار 

  إليه. مضاف       وفاعله. ماض فعّل 

  والوحّشة. والفزع اخلوف أي به، مفعول 

 ببدله. أو بمجازاته أو تعاىل باهلل إَشاکّهم بسبب أي ببية.سلل جر. حرف 

 .مصدرية              کِِّهمْ  أي وفاعله. ماض فعّل  باهلل. برَِِشْ

  جلميع ةَ عَ مِ جْ تَ ْس ملُ ٱ اَت الذا  أنا  لبيان اجلّللة باسم أتى وَمرور. جار 

 وبيان َشيك. وال والندا  مثيّل وال مثّل اْلَ  يوجد أن يمکن ال واجلامل الکامل صفات

 کبْيا   علوا   ذلك عن اهلل تعاىل وتعدده ونظْيه تعاىل لرَشيکه الذايت الستحالة    

         4 و                      5. 

 سلطان. من به اهلل أنزل ما شيئا   أي: موصوفة نکرة به. مفعول 

  ونفي. جزم حرف 

 يوجد. ل أي مستُّت. ضمْي وفاعله َمزوم مضارع فعّل 

 تعاىل للواجب َشيکا   بعض جعله ما إىل يرجع والضمْي وَمرور، جار 

 ذلك. عن

   السلطان: أصّل وعذرا . ودليّل   وبيانا   وحجة   برهانا   أي به. مفعول 

ي القوة،  اخلصم. عّل التسلاط وإلثبات الباطّل دفع عّل لقوته سلطانا   الّبهان ُسما

 :رٌ وْ ُأمُ  هنا إىل الرَشيفة اآلية من ستفادُ فيُ 

ل:  موهوم إثباته يف زعموه ما وکّلا  برهان وال دليّل الباري لرَشيك ليس األوا

                                                 
 .150/ األعراف سورة .1

 .33/ طه سورة .2

 .3/16 التبيان .3

 .68/ القصص سورة .4

 .43/ األرساء سورة .5
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 وباطّل.

 التدبْي أو اخللق أسند فمن برهان وال دليّل والصانع الباري لنفي ليس الثاين:

 .َأَبدا   مقاله إلثبات طريق ال املادة أو کالدهر تعاىل غْيه إىل التأثْي أو

 الباري لرَشيك ليس أي ،معا   والوجود النزول يتنف الرَشيفة اآلية الثالث:

 وبرهانا . حجة   ينزل حتاى ٌت وْ بُ ثُ وَ  دٌ وْ ُج وُ 

 وآبائّهم مّهِ ّلفِ ْس أِل  التقليد إالا  الباري برَشيك يقولون الذين دليّل ليس الرابع:

 التوحيد: إىل يدعوَنم الذين اهلل أنبياء جواب يف املرَشکْي عن تعاىل اهلل ينقّل ولذا

                 1 جواب يف املرَشکون قال وکذلك 

 :صالح النبي                2. 

 .3«اآلية بداللة فمبطٌّل  له برهان ال بمذهب قال نْ مَ  کُّل » اخلامس:

 عطف. حرف 

    فيه ليسُّتيح إليه يأمن الذي املکان هو املأوى:» إليه. ومضاف مبتدأ 

 .4«به وَيتمي

 .النار. غْي ْلم مأوى ال وأناه عاقبتّهم سوء إىل لطيفة اشارة وفيه خّبه 

 استئناف. أو عطف حرف 

   ِالکّلمِ  اللةِ لدَ  مّ بالذَ  املخصوُص  َف وُحذِ  الذم إلنّشاء دٌ جامِ  ماضٍ  ٌّل عْ ف 

 للحمد. مَ عْ نِ  أنا  کام عليه،

   .واستعمّل .5«اإلقامة طول وهو الثواء: وأصله» املنزل. ومعناه فاعله 

 هنا. جّهنم يف

   وأناه جّهنم لورودهم تعليّل بالظلم مْ ّهُ فَ ْص وَ  ولعّلا  إليه. مضاف 

                                                 
 .10/ إبراهيم سورة .1

 .62/ هود سورة .2

 .3/12 التبيان .3

 .6/401 الرَحن مواهب .4

 .3/12 التبيان .5
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 و ظلمّهم إالا  ليس          1 و                    

                         2. 

 الروايات

 :بأربعٍ  ُت لْ ّض فُ  اهلل رسول قال قال: امامة أيب عن بإسناده الصدوق

 ماء   ْيد فلم الصّلة أراد تيما أُ  من رجّل اموأيا  ،وطّهورا   مسجدا   األرض تيما الُ  جعلُت 

 يسْي ،شّهرٍ  مسْية بالرعِب  ُت ِْصْ ونُ  ،وطّهورا   مسجدا   له علتُج  فقد األرض ووجد

 3ة.کافَ  الناس إىل ُت لْ ِس رْ وأُ  الغنائم، يتِ مَ ألُ  تلَ حِ وأُ  يدي، بْي

 يعطّها ل سا  مَخْ  عطيُت أُ  :اهلل رسول قال قال: عباس ابن عن وبإسناده

 املغنم، يل َّل حِ وأُ  بالرعب، ُت ِْصْ ونُ  ،وطّهورا   مسجدا   األرض يل جعلت قبَل: أحدٌ 

 4.الّشفاعة عطيُت وأُ  الکلم، جوامعَ  عطيُت وأُ 

 اجلارود. أيب باعتبار القول عّل به بأس ال والسند

 عَلَ  وَمنَ  ... حديث: يف اهلل رسول عن عبداهلل بن جابر عن وبإسناده

 وأرسلتك بلساَنا تهأما  إىل رسولٍ  کّلا  أرسلُت  قد عليك اهلل صّل دَمما  يا :وقال ،ريبا 

 وأحللت ،أحدا   به أنْص ل الذي بالرعب ونْصتك خلقي، من وأسود أَحر کّّل  إىل

 فاحتة عريش کنوز من کنز تكما والُ  لك وأعطيت قبلك، حدأل حتّل ول الغنيمة، لك

 وتراِبا مسجدا   ّهاکلا  األرض تكما والُ  لك وجعلت البقرة، سورة وخامتة الکتاب

 أحد يذکرين ال ىحتا  بذکري، ذکرك وقرنت التکبْي، تكما والُ  لك وأعطيت .طّهورا  

 5.والمتك دَمما  يا لك طوبى ذکري، مع ذکرك إالا  تكأما  من

 يل علْت ُج  قبَل: أحد يعطّها ل مخسا   أعطيُت  :قال هنا أ النبي إىل ورفعه

 جوامع عطيُت وأُ  املغنم، يل َّل حِ وأُ  بالرعب، ُت ِْصْ ونُ  ،وطّهورا   مسجدا   األرض

                                                 
 .13/ لقامن سورة .1

 .116/ النساء سورة .2

 .14ح ،1/201 اخلصال .3

 .56ح ،1/232 اخلصال .4

 .1ح ،2/425 اخلصال .5
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 1الّشفاعة. عطيُت وأُ  الکلم،

ُت  قال: أناه النبي عن وروي الطوِس: قال  2شّهر. مسْية بالرعب ُنِْصْ

 الفريقْي. طرق من مروية والرواية

 

                       

                         

                             

                

 

 وابن والربيع، ،ُي دّ والُس  وقتادة، واحلسن، عازب، بن الّباءو ،عباس ابن ذکر»

 قتّل   املرَشکْي يقتلون کانوا املسلمْي نا أل د،ُح أُ  يوم کان املذکور الوعد أنا  إسحاق:

 خالد َحّل فحينئذ بمّلزمته، النبي أمرهم الذي بمکاَنم الرماة أخّل ىحتا  ذريعا  

 ثمَ  رجّل   سبعون املسلمْي من وقتّل املرَشکون، وتراجع املسلمْي، وراء من الوليد بنا

 نفوسّهم، وقويت فرجعوا املسلمْي، عّل اهلل نَ مَ  ثما  ،دَمما  تّلقُ  :مناد نادى وقد هزموا،

 ومعنى عنّهم، واولا  ىحتا  هم،بعدوّ  اخلذالن ونزل    3«تقتلوَنم. 

 

 قسم. حرف             جواب. حرف              حتقيق. حرف 

     ِالقسم. جواب مفعولْي. إىل ويتعدى به، ومفعول ماضٍ  ٌّل عْ ف 

  .فاعله 

    برَشطْي مرَشوط ولکناه النْص هو اهلل وعدهم وما .ثانٍ  به مفعول 

 بداية يف املؤمنْي غلبة وهو النْص مصداق بعده اهلل ذکر ثما  مرا  کام والتقوى الصّب ومها

                                                 
 .11/352 البيت أهّل أحاديث موسوعة يف عنه وننقلت 224ح ،1/240 الفقيه .1

 .5/106 اجلنان روض ؛2/513 البيان َممع ؛3/12 التبيان .2

 .18 و 3/12 التبيان .3
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 ُأحد. غزوة

 فيه. مفعول 

    ه به. ومفعول وفاعله مضارع فعّل ه: حسا  أبطّل ألناه قتله إذا َيسا

 تستأصلوَنم أي حتسوَنم االستئصال. وجه عّل القتّل هو فاحلسا  بالقتّل، هحسا 

 .ى  نَ عْ مَ وَ  وزنا   القتيّل هو واحلسيس: بالقتّل.

   ته. أو بلطفه أو بعلمه ومعناه إليه. ومضاف وَمرور جار  بقوا

 أن إىل مستمرا   کان بالنْص تعاىل اهلل وعد أنا  إىل بيان ابتداء، حرف 

ه ويمکن موضعّهم، الرماة ترك من ظّهر ما منّهم يظّهر  َمذوف إلذا جوابا   عدا

 جوابه جعّل ويمکن نْصه، اهلل منعکم والتقدير     وعدا  زائدة. قبله 

 َمتمّل. کٌّل  وجوه ثّلثة

 فيه. مفعول 

     ِالرأي. وضعف اجلبن والفّشّل: وفاعله، ماضٍ  ٌّل عْ ف 

 عطف. حرف 

      ِعّل حصّل الذي وهو االختّلف، التنازع: وفاعله. ماضٍ  ٌّل عْ ف 

 والباقي ـ العرَشة دون وهم ـ تبعه نْ ومَ  الرماة رئيس جبْي بن عبداهلل بْي دُح أُ  ارتفاع

 الغنيمة. ألخذ النزول يف منّهم

     وعفوا   عليّهم سُّتا   أخفاها هنا الدنيوية الغنيمة وهو وَمرور. جار 

 ْلم. تعاىل منه

 عطف. حرف 

     ِرسول عند من بفرارکم أو ُأحد ارتفاع بُّتك وفاعله. ماضٍ  ٌّل عْ ف 

 ُأحد. جبّل إىل وصعودکم عنه والدفاع اهلل

     وَمرور. جار   .مصدرية 

     ِما ووجدتم ونظرتم مستُّت. ضمْي وفاعله به ومفعول ماضٍ  ٌّل عْ ف 

 املرَشکْي. واَنزام والغلبة والفتح النْص من اهلل وعدکم

 ثان. به مفعول 
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    والظفر الفتح حبا  الستمرار به جاء وفاعله. مضارع فعّل 

 الکافرين. عّل ْْيَ نِ مِ ؤْ مُ لْ لِ  والغلبة

   أو الرماة من أي مقدم، خّب للتبعيض، «ِمنْ »و وَمرور، جار 

 املؤمنْي. أو املجاهدين املقاتلْي

  مؤخر. مبتدأ 

   االستمرار. عّل يدلا  مستُّت، ضمْي وفاعله مضارع فعّل 

   منّها. والغنيمة به. مفعول 

           کام للتبعيض «من»و ونعيمّها وجنتّها وثواِبا .  مرا

  للُّتتيب. عطف حرف 

     ِتعاىل. اهلل إىل يرجع مستُّت ضمْي وفاعله به ومفعول ماضٍ  ٌّل عْ ف 

 ومصاحله وقوانينه سننه وفق عّل األْلية األفعال ألنا  الکف. هو والْصف:

 والتنازع العصيان منّهم صدر إذا أنفسّهم إىل الناس إيکال ومنّها: اهلل يراها التي

 أحدها. أو والفّشّل

   الکافرين. املرَشکْي إىل يرجع والضمْي وَمرور. جار 

 ألجّل. أي وغاية نصب حرف 

      االبتّلء: مستُّت. ضمْي وفاعله به ومفعول منصوب مضارع فعّل 

 املؤمنْي. درجات وترفيع املنافق عن املؤمن متييز ويوجب واالمتحان. االختيار

 قسم. حرف                جواب. حرف                 حتقيق. حرف 

   ِوغفر. صفح أي تعاىل. اهلل إىل يرجع مستُّت ضمْي وفاعله ماضٍ  ٌّل عْ ف 

   نوْ لُ قاتِ ملُ ٱ نَ وْ دُ جاهِ ملُ ٱ أو املرتفع نَ وْ کُ ارِ لتا ٱ الرماةُ  اأهُي  وَمرور جار 

 نحو عّل نَ وْ نُ مِ ؤْ ملُ ٱ أهيا أو اهلل رسول حول ومن ُأحد غزوه من نَ وْ فارُ لْ ٱ

 االطّلق.

 استئناف. أو عطف حرف   .مبتدأ   .خّبه 

   والدين الدنيا بنعم ونعمة منا  أي للتفخيم. فيه والتنوين إليه مضاف 

 وحياِتم. وبقائّهم ذنوِبم وبغفران
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     اهلل فضّل علة بأنا  بالعلية مّشعر والوصف وَمرور. جار 

 إيامَنم. هي عليّهم

 روايةٌ 

 قال: الساعدي سعد بن سّهّل عن بإسناده 1الواحدُي  روٰى  الطّبِس: قال

 فکانت رأسه عّل البيضة وهّشمت رباعيته وکرست حدأُ  يوم اهلل رسول خرج

 فلاام باملجن، عليّها يسکب طالب أيب بن وعَل الدم عنه تغسّل بنته فاطمه

 صار إذا حتاى فأحرقته حصْي قطعة أخذت کثرة إالا  الدم يزيد ال املاء أنا  فاطمة رأت

 2الدم. فاستمسك اجلرح ألزمته رمادا  

 

                   

                       

       

 

 دعوة يستجيبون وال اجلبّل إىل يصعدونکاُنوا و دٍ ُح أُ  يوم اوْ رُ فَ  للذين خطاب

 اجلنة فله ُتکِرُ  َمنْ  اهلل... رسول أنا اهلل... عباد إىلا  هلمَ  يقول: حيث الرسول

 . و...

 أن ْيوز أو اذکروا، نحو: بمحذوٍف  متعَلق زمان. ظرف فيه، مفعول 

 بقوله: متعّلقا   يکون        …     . قوله يف للْصف بيان أو 

 تعاىل:         بقوله: متعلاق أو فيه. تنّهزمون کنتم الذي الوقت يف أي 

      . 

     من التاء ضم عّل کلاّهم والقراء» وفاعله. مضارع فعّل 

 مستوي يف عادصاإل وقيّل: الصعود، من والعْي التاء بفتح احلسن وقرأ اإلصعاد.

                                                 
 .«لنُزولٱ أسباب» کتاب صاِحُب  َوُهوَ  العاَمة من .1

 .2/520 البيان َممع .2
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 يف کاإلبعاد األرض يف إبعاد اإلصعاد أنا  ذلك ووجه ارتفاع... يف والصعود األرض،

 تأويّل ذلك وعّل االرتفاع     قتادة عن حدأُ  يوم الوادي يف أصعدوا أي 

م واحلسن عباس ابن وقال والربيع.  يکون أن فيجوز فرارا   اجلبّل يف حدأُ  يف صعدوا أَنا

 .1«الوادي يف وادأصع أن بعد ذلك

 عطف. حرف 

     يل من أصله َتْعُرُجون،ال  أي وفاعله. مضارع وفعّل نفي حرف 

 عّل َيْلبَْث  ول يشء عّل َيْلو فلم فّلنٌ  ذهب ُيقال:» النفي، يف إالا  يستعمّل وال العنق

 يش
ٍ
 يش عّل َيْعُرْج  ول ء

ٍ
 يش عّل ُيقيم ال وجّهه عّل مىض إذا ء

ٍ
 .2«ء

 .3«يبايل وال ينتظر وال يعطف وال يلتفت ال أي: أحد، ىلٰ إ يلوي ال مرا  يقال:» و

م واملراد:  َماربا   مرَشکا   أو مؤمنا   کان سواء أحد عّل يلتفتون ال فرارهم يف إَنا

 والوحّشة. اخلوف ةلّشدا 

   ما معناه يکون أن يمکن نکرة وَمرور، جار ،  والّشيخ مرا

 .4«اهلل رسول يعني» قال: ابوالفتوح

 .حالية 

   ،والنبوة الرسالة صاحب األعظم الرسول وهو مبتدأ 

 اخلامتة.

    إىل يرجع مستُّت ضمْي وفاعله به ومفعول مضارع فعّل 

 عباد إىلا  ارجعوا، اهلل عباد إىلَ » بقوله: خلفکم من يناديکم أي خّب، .الرسول

 .5«ارجعوا اهلل

 آيد باز که هر» :بالفارسية نصه ما خْلُزاِعُي ٱ يالراز بوالفتوحأَ  الّشيخ قال

                                                 
 .3/20 التبيان .1

 .5/110 اجلنان روض .2

 .6/408 الرَحن مواهب .3

 .5/110 اجلنان روض .4

 .4/163 الطّبي تفسْي .5
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 را او برود او خود که آن رسد، ِبّشت را او آيد باز که آن اگر عجب يا را. او ِبّشت

 قائٍّل: َدرُ  هلل رسد. ِبّشت و دوزخ ميان از قسمت را او رسد؟ چه

 ةِ ـَواجلَن ارِ ـالن مُ ـَقسي ةٌ ـَ ُجن هُ ـُُحب عَلّ 

 

 

ا   املصطفى َويِصُ    1«واجِلنَة اإلنسِ  إمامُ  حقا

        وکون األوىل مقابّل خرىاألُ » إليه. ومضاف وَمرور جار 

م عّل يدلا  مْ هُ ارْخ أُ  يف وهو يدعو الرسول  مِمتد سواد وهم عنه تفرقوا أَنا

 غْي من يدعوهم وهو منه، بقرب مْ هُ ارْخ أُ و عنه مبتعدون مْ هُ والأُ  طوائف عّل

 نَ وْ دُ عِ ْص يُ  وهم املرَشکْي ُجوع بْي فُّتکوه مْ هُ ارْخ أُ  وال مْ هُ والأُ  ال إليه يلتفت أن

 .2«القتّل من فرارا  

 للتفريع. عطف حرف 

     ِتعاىل. اهلل إىل يرجع مستُّت ضمْي وفاعله به ومفعول ماضٍ  ٌّل عْ ف 

 وىلاألُ  حالته إىل يشءال رجوع عّل تدلا  «ثوب» ومادة» إليکم. ورجع جازاکم أي

 .3«والرَش اخلْي يف وتستعمّل اعتبارا ... أو حقيقة

 التارکْي املنّهزمْي ينالفارّ  للصحابة حصّل ما وهو .ثانٍ  به مفعول 

 القتال. معرکة

   ما وهو بغم بدل أو بغم متصّل   أي للبدلية: والباء: وَمرور. جار 

 .للرسول حصّل

 ومعصيتّهم فرارهم من کثْيةٌ  مومٌ غُ  مْ ّهُ َغِّشَيتْ  بّل للصحابة حصّل ْْيِ مَ الغَ  أنا  أو

 . و... دٍ ُح أُ  يف املرَشکْي وانتصار ماَِن إخوَ  وقتّل

 حد(.أُ  يوم )وهو عليّهم ويوما   بدر( يوم )وهو ْلم يوما   أو

 تعاىل: قوله بدليّل تعاىل اهلل من نعمة يعدا  الغم هذا ولکن

       مضارع وفعّل نفي وحرف نصب وحرف جر حرف 

                                                 
 .5/111 اجلنان روض .1

 .4/44 امليزان .2

 .6/403 الرَحن مواهب .3
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 تعاىل: لقوله بيان وفاعله، النون بحذف منصوب      . 

  وَمرور. جار 

   ِإىل يرجع مستُّت ضمْي وفاعله به ومفعول ماضٍ  ٌّل عْ ف . 

 الغنائم. وحصول املرَشکْي عّل والظفر والنْصة الغلبة هو ومافات

 عطف. حرف   نفي. حرف   .معطوف 

     ِإىل يرجع مستُّت ضمْي وفاعله به ومفعول ماضٍ  ٌّل عْ ف . وما 

 ْم ِِباتِيَْك َِبُ اصأَ  ماوَ  .وّ دُ العَ  وغلبةُ  ةُ مَ يْ زِ ْلَ ٱوَ  والقتُّل  والعصيانُ  رارُ الفِ  هو أصاب

 وُمالفة والعصيان اإلثم بسبب إالا  ْلَقواِدِح ٱخلَساِئِر ٱْلَفواِدِح وَ ٱ ِب طِ اعملَ ٱ

 .الرسول

 استئناف. حرف   .مبتدأ 

   .وبطن. ظّهر بام عليّهم أي خّبه  وَمرور. جار 

    ترغيب وفيه ونيااتکم أعاملکم عليه خيفى وال وفاعله. مضارع فعّل 

 املعصية. عن وترهيب الطاعة يف

 روايةٌ 

 1واحُلْزَن. مَ ْلَ ٱ ُيْذِهُب  بالَقَدرِ  االيامنُ  :اهلل رسول عن

 احلزن حول ورد ما وکذا 2موسوعتي راجع شئت فإن کثْية الغم حول الواردة الروايات

 أيضا . 3ّهافراجع

 

 

                                                 
 .5/115 اجلنان روض .1

 .8/122  البيت أهّل أحاديث موسوعة .2

 .3/131  البيت أهّل أحاديث موسوعة .3
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 النادمون املؤمنون األوىٰل: طائفتْي: عّل کانوا دُح أُ  يف املجاهدون املقاتلون

 تصديقا   األديان ُجيع عّل اهلل ظّهرهويُ  ِْصْ تَ نْ يَ  سوف وأناه باالسّلم نَ وْ مُ ازِ جْل ٱ

 وأتباعّهام قّشْي بن ومتعب ُأيبا  بن عبداهلل منّهم نَ وْ فارُ لْ ٱ املنافقون الثانية: .بالنبي

 الطائفتْي. إىل تّشْي واآليةالرَشيفة وأمثاْلام.

  للُّتتيب. عطف حرف 

   ُتعاىل. اهلل إىل يرجع مستُّت ضمْي وفاعله ماضٍ  ٌّل عْ ف 

     به متعلاق وَمرور جار  . 

       اآلية يف الغما  معنى مرا  وقد إليه. ومضاف وَمرور جار 

 السابقة.

  تکون أن 1وَيتمّل األمن. بمعنى وهو مصدر به. مفعول   ُجع 

 ضمْي من حال حينئذٍ  وهو وطلبة، کطالب آمن    . 

  .م ما أو خفيف نوم بدل  هو والنعاس الفتور، من النوم عّل يتقدا

 األمنة.

   بالتأنيث قرأ ومن النعاس إىل يرجع مستُّت ضمْي وفاعله مضارع فعّل 

 اإلحاطة. الغّشيان: األمنة. إىل ضمْيه أرجع

                                                 
 .4/46 امليزان يف ذکره .1
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   املؤمنون األوىل الطائفة وهو منّهم طائفة يغّشى فالنعاس به. مفعول 

 النادمون.

  ين.الفارا  النادمْي املؤمنْي الصحابة إىل يرجع والضمْي وَمرور. جار 

 حالية. تکون أن ويمکن استئناف حرف 

   .املنافقون. وهي الثانية الطائفة ذکر يف َشوع مبتدأ 

  حتقيق. حرف 

     ِبـ إالا  يکن ل اهتاممّهم أي به، ومفعول مؤنث ماضٍ  ٌّل عْ ف . 

   واجلملة إليه، ومضاف فاعله           احلال. موضع يف 

   مبتدأ خّب وفاعله. مضارع فعّل  . 

  وَمرور. جار   مطلق. مفعول    إليه. مضاف 

  االعتقاد. هنا به واملراد مطلق. مفعول نائب 

     ة.لَ باطِ لْ ٱ اجلاهلية کظنون الظن هذا فيکون إليه. مضاف 

    األوىل. مقالتّهم هذه وفاعله، مضارع فعّل 

  ّي نکارِ إِ  هنا واالستفّهام استفّهام، حرف. 

  مقدم. خّب وَمرور، جار 

     عندهم ومصداقّها انيةواحلقا  احلقا  هو باألمر واملراد وَمرور، جار 

 والغلبة. الظفر هو

   بأنا  يقال قد وَمرور. جار  .و زائد  مبتدأ يکون 

 مؤخر.

  األعظم للرسول خطابا   أنت وفاعله أمر فعّل. 

  بالفعّل. املّشبّهة احلروف من 

   ،معناه. مرا  اسمه      إليه. ومضاف تأکيد 

 خّب وَمرور، جار  . ـ ْلم إعراضا   ـ النبي بواسطة فأخّبهم 

 احلقا  هو ألناه به. خيتص بّل تعاىل اهلل من کلاّها والظفر والغلبة انيةواحلقا  احلقا  بأنا 

 املطلق.
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    الباطّل. ّهملظنا  تأکيد الثانية. الطائفة وهم وفاعله مضارع فعّل 

      إليه. ومضاف وَمرور جار 

 الرسول مواعيد وتکذيب والّشقاق والنفاق الّشك وهو به. مفعول 

 الکفر. باجلملةو فيّها والتّشکيك

 نفي. حرف      وفاعله. مضارع فعّل 

  اهلل رسول إىل يرجع اخلطاب وضمْي وَمرور. جار. 

    قالب يف منّهم وتّشکيك الثانية مقالتّهم هذه وفاعله، مضارع فعّل 

 برهان.

  َشط. حرف    الناقصة. األفعال من 

  خّب وَمرور، جار . 

     األمر. معنى مرا  قد وَمرور، جار   .اسمه 

 نفي. حرف          فاعله. ونائب َمّهول ماض فعّل 

  تنبيه. حرف         ُأحد. معرکة إىل اشارة .)َظْرُف َمکاٍن( فيه مفعول 

  تعاىل اهلل ميتکلا  ل اهلل رسول إىل يرجع أنت، وفاعله أمر فعّل 

 ْلم. عراضا  إ معّهم

  َشط. حرف         ِاسمه. والضمْي الناقصة. األفعال من ماضٍ  ٌّل عْ ف 

       خّبه. إليه، ومضاف وَمرور جار 

 جواب. حرف    الظّهور. الّبوز: ماض. فعّل 

  .فاعله     ُِقدر. أي َمّهول. ماضٍ  ٌّل عْ ف 

     وَمرور. جار     فاعّل. نائب 

       يف وهو مضجع ُجع املضاجع: إليه. ومضاف وَمرور جار 

 فيه. القتّل ُقدر الذي املْصع املقام

 مقحمة. أو عطف حرف 

 ْلم. وقع ما وجوه إلحدى بيان بعده وما نصب حرف 

    تفخيام   اهلل إىل أضافه االمتحان، االبتّلء: منصوب، مضارع فعّل 
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 لّشأنه.

  .فاعله   به. مفعول 

      إليه. ومضاف وَمرور جار   عطف. حرف 

 ْلم. وقع ما وجوه من للثانية آخر بيان ومابعده نصب حرف 

  التخليص. التمحيص: مستُّت. ضمْي وفاعله منصوب مضارع فعّل 

 واألعامل. االعتقاد سوء من

 به. مفعول         إليه. ومضاف وَمرور جار 

 استئناف. حرف   .مبتدأ     .خّبه 

    وترغيب. رٌ يْ ذِ حَتْ  وفيه إليه. ومضاف وَمرور جار 

 أمور: الرَشيفة اآلية من يستفادوَ 

ل:  يکون أن البدا  املؤمن وأنا  يغلب، ال أن البدا  احلقا  بأنا  زعمّهم إبطال األوا

، النْص حليفه  والظفر النْص وأنا  ، اهلل بيد کلاّها وتدبْياِتا االُمور مقادير فإنا  دائام 

 بأسباِبا. االُمور جريان وهي إْلية، سناة حتت تدخّل إناام ـ االُمور کسائر ـ

 کان قتله وليس وقضائه، تعاىل اهلل بتقدير کان إناام املعرکة يف تّلقُ  َمن أنا  الثاين:

 فّل بذلك تعلاق إذا اإلْلي القضاء ألنا  بّل له، األمر وعدم احلقا  عّل کونه عدم ألجّل

 قضاؤه تعلاق َمن لّبز بيته من أحد خيرج ل فلو وقوعه، من مناص وال لقضائه رادا 

 ملاتوا واملوت، القتّل عليّهم اهلل وکتب القتّل إىل خيرجوا ل لو بّل مضجعه، إىل بمْصعه

 بذلك. والقدر القضاء ُلِق عَ تَ  لفرض بيوِتم، يف وهم تلواوقُ 

 واالمتحان االختبار ألجّل باإلنسان، تتعلاق َمکمة إْلية سناة تلك أنا  الثالث:

 1الباطّل. عن احلقا  ومتييز والتمحيص

 روايتان

 2.دٍ ُح أُ  يوم النعاس غّشية عَلٍ  يف نزلت احلّبي: تفسْي يف

 اهلل رسول نا إ دُح أُ  يوم وذکر عبداهلل أيب عن العّلء أيب بن احلسْي عن

                                                 
 .6/415 الرَحن مواهب .1

 .243/ احلّبي تفسْي .2
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 أخرهيم، يف يدعوهم والرسول الوادي، يف دينعِ ْص مُ  الوا وَ  الناس نا إو 1يتهاعِ بَ رَ  ترِسَ کُ 

 .عاسالنُ  عليّهم أنزل ثما  ،بغما  غاما   فأثاِبم

 أبوسفيان وجاء ،2رنافَ کَ  :قالوا وااستيقظُ  فلام ما اْلَ  قال: هو؟ ما عاسالنُ  فقلت:

 أعّل اهلل يومئذ: اهلل رسول فقال .ّلبَ هُ  ُّل عْ أُ  فقال: ّلبَ هُ  هبآْل اجلبّل فوق ّلعَ فَ 

 وعدتني ما ربا  يا كتُ دْ َّش نَ  وقال: تهثا لَ  3تکَ تَ واْش  اهلل رسول يةاعِ بَ رَ  ترِسَ کُ فَ  وأجّل،

 د.بَ عْ تُ  ل شئت نإ كفإنا 

 ،4باألرض ُت قْ زِ لَ  اهلل رسول يا فقال: کنت؟ أين عَلا  يا :اهلل رسول وقال

  تنيئا عَلا  يا فقال: بك، الظنُ  ذاك فقال:
ٍ
 رسول فإذا 5ةٍ فَ حْ َص  يف هُ اتفأَ  ،فمي ُّل ِس غْ أ بامء

  فأتاه يدك يف ائتني وقال: ،هُ عافَ  قد اهلل
ٍ
 6حليته. عن اهلل رسول ّلَس غَ فَ  ه،فا کَ  يف بامء

 

                           

                  

 

وا الذين شأن يف نزلت اآلية  کثْيٌة. دروٌس  منّها وتستفاد دُح أُ  غزوة من فرا

  للتأکيد. جاء بالفعّل، املّشبّهة احلروف من   .اسمه 

    ،املوقف العصيب ؛ إِْذ َفُروا ِمن ساحة الِقتاِل يف ذلك دُح أُ  يوم يف خّبه

 َوَفَر بعضّهم إىٰل املدينة، ومن املعلوم بِ َوَتَوَلوا ُمدْ 
ٍ
ِرْيُن ُمْصِعِدْيَن ال َيْلُوْوِن عّٰل يشء

ر َأَن الِفرار من  ع الرَشيف امُلطّها ر يف الرَشا  .الَزْحِف من الکبائر بِّل ِخّلفامُلقرا

                                                 
 .والناب الَثنِياة بْي التي الِسنُ  الَرَباِعية: .1

مة قال .2  سببه؟ ما أي «هو؟ ما النعاس» قوله: ،20ح ،20/31 بحاراألنوار يف  املجليس العّلا

 إعانة يف بتقصْيهم أو الکفر، کلمة من نعاسّهم يف تکلموا بام أي «کفرنا قالوا:» وقوله:

 .الرسول

 .وُشَکت الصواب: لعّل .3

 .مکاين أبرح ول أفِرا  ل أي .4

 .الکبْية القصعة الصحفة: .5

 .155ح ،1/342 العيايش تفسْي .6
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  املجاهدين املؤمنْي املسلمْي إىل يرجع والضمْي وَمرور. جار 

 ُاحد. يوم املقاتلْي

  فيه. مفعول 

   ِااللتقاء. فمصدره افتعال باب من ماضٍ  ٌّل عْ ف 

    .د.ُح أُ  معرکة يف املرَشکْي من وُجع املسلمْي من ُجع ومها فاعله 

  د.ُح أُ  غزوه من الفارين لتويل املنحْصة العلاة بعدها وما حْص أداة 

    طلب هو االستزالل: به. ومفعول االستفعال، باب من ماض فعّل 

 واالنحراف. والعصيان واخلطيئة الزلّل يف الوقوع

   .اهم الّشيطان استزالل فاعله  ة.لا الزا  يف وقوعّهم إرادته هو إيا

 ا» للسببية. الباء  يوم توليّهم عْي کسبوا ما وکون لآللة کوَنا احتامل وأما

  ظاهر فإنا  اللفظ ظاهر من فبعيد االلتقاء   م  التويل عّل الکسب تقدا

 .1«واالستزالل

   البعض ألنا  کلاّها ال سيئاِتم ببعض الّشيطان يأخذهم الباء. َمرور 

 املؤمنْي. استزالل وهو مطلوبه يف ويفيده يکفيه

 إليه. مضاف 

    ِليس وفاعله. ماضٍ  ٌّل عْ ف      والذنب والعصيان اإلثم إالا 

 عّل بعضّها يدلا  السيئات ألنا  ْلم الّشيطان استزالل يوجب موراالُ  هذه فاکتساب

 يبلغ حدا  إىل الکثْي إىل القليّل ومن الکبْي إىل الصغْي من ينتقّل واملذنب واآلثم البعض

 تعاىل: اهلل قال کام ِبا واالستّهزاء اهلل بآيات التکذيب إىل              

                        2. 

 قوالن: اقُّتفوه الذي الفرار إىل أداهم الذي الکسب يف قيّل» الّشيخ: قال

 عاما  الوجه ذلك ويف احلياة، تبقية عّل حرصّهم مع للغنيمة تّهمَمبا  :أحدمها

 اجلبائي. قول عّل موراألُ  من يلزم فيام الفتور إىل يؤدي

                                                 
 .4/51 امليزان .1

 .10/ الروم سورة .2
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 قبّل القتّل فکرهوا ْلم، سلفت خطايا بذکر استزْلم الزجاج، ذکره :والثاين

 .1«فيّها املظلمة من واخلروج منّها، التوبة اخّلص

 قسم. حرف                جواب. حرف                 حتقيق. حرف 

   ِوفرارهم. ذنبّهم من فرواغواست تابوا الفارين املؤمنْي ألنا  ،ماضٍ  ٌّل عْ ف 

  .فاعله 

   وا الذين املؤمنْي إىل يرجع والضمْي وَمرور، جار  املنافقْي ال فرا

 ليس الرَشيفة اآلية يف الوارد فالعفو الکافرين. من الواقع يف کانوا الذين الفارين

ٰ  من ُجيع يّشمّل حتاى بمطلق  2امليزان. يف کام يؤمئذ توىلا

  بالفعّل. املّشبّهة احلروف من    .اسمه 

   ،قبله. ملا التعليّل مقام يف فاجلملة حليم. غفور ألناه عنّهم اهلل عفا خّبه 

   بفعّل فاإلمّهال العجلة، ترك وهي اإلناة احللم: أصّل» الثان. خّبه 

 .3«العجلة بُّتك ناةاألَ کَ  النقمة من بدال   النعمة

 اهلل، من املعايص أنا  من املجّبة: قول فساد عّل دليّل اآلية ويف» الّشيخ: قال

 .4«الّشيطان استزالل إىل اآلية يف ذلك نسب تعاىل ألناه

 الروايات

 يف أحدمها عن مسلم بن دوَمما  َحرانو زرارة عن رفعه العيايش تفسْي ويف

 قوله:                 بن سعدو عثامن بن قبةعُ  يف فّهو 

 5.عثامن

 ومعّهام اهلل رسول ْلام فقال رجعا ثما  ثّلثا   املدينة خارج فأقاما األنصار من أخوان ومها

                                                 
 .3/25 التبيان .1

 .4/51 امليزان .2

 .3/25 التبيان .3

 .3/26 التبيان .4

 .156ح ،1/343 العيايش تفسْي .5
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 .1«عريضة فيّها ذهبتم لقد» عفان: بن عثامن

 النبي عن الناس اَنزم املا  قال: عبداهلل أيبعن  سال بن هّشام وعن

 له فقال ه،کلّ  ينِ الدّ  عّل ينرَ ّهِ ظْ يُ  نأ دينعَ وَ  قد اهلل نَ إِ  اهلل رسول نادى دُح أُ  يوم

 2.بنا رخَ ْس وتَ  منازِ هُ  فقد :مهاوساما  املنافقْي بعض

 قوله: يف عبداهلل أيب عن کثْي بن عبدالرَحن وعن         

       :3.بةقَ العَ  أصحاب هم قال 

 4أْرَوٰى. کأينا  اجلبّل يف أصعد رأيتني قال: أناه عمر عن ُروي

 أروية. ُجعه اجلبّل ضأن أْرَوٰى:

 آل فقرأ اجلمعة يوم عمر خطب قال: يبلَ کُ  إىل بإسناده الطّبي تفسْي ويف

 قوله: إىل انتّهى فلاما  يقرأها أن خطب إذا يعجبه وکان عمران،          

        :فلقد اجلبّل صعدُت  حتاى ففررُت  زمناهُ  دُح أُ  يوم کان ملا قال 

 5. أْرَوٰى... کأناني وزأن أيتنير

 بدرا ؟ شّهد کان أ عثامن عن فسأله عمر ابن إىل رجٌّل  جاء الثعلبي: تفسْي ويف

 من فکان أ قال: ال، قال: الرضوان؟ بيعة شّهد کان أ قال: ال، قال:        

        :6. ... نعم، قال 

 :النبي له فقال امأيا  ثّلثة بعد إالا  يرجع فلم اَنزم وعثامن الّشيخ: وقال

 2عريضة. فيّها ذهبت لقد

 عَل ]أمْياملؤمنْي[ اإلمام أنا  عّل والتاريخ السْي وأهّل املفرسين ُجيع واتفق»

                                                 
 والدر الرازي؛ للفخر 3/50 الکبْي والتفسْي ؛4/184 الطّبي وتفسْي ؛2/552 الطّبي تاريخ .1

 .2/355 املنثور

 .152ح ،1/344 العيايش تفسْي .2

 .158ح ،1/344 العيايش تفسْي .3

 .2/524 البيان َممع ؛3/26 التبيان .4

 .4/182 الطّبي تفسْي .5

 .3/188 والبيان الکّشف .6

 .2/524 البيان َممع ؛3/26 التبيان .2
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 .1«الثابتْي مع کان طالب أيب بن

 

                           

                      

                    

 

 املؤمنْي قلوب يف نِ يْ دَ وارِ لْ ٱ واحلرسة األسف إشاعة ىلٰ إ شارةٌ إ الرَشيفة اآلية يف

 کفارا   الواقع يف کانوا الذين املنافقْي توسط دُح أُ  غزوة يف مْ هْيِ وِ ذَ  فقدان إىل بالنسبة

 عنه. واجلواب

  نداء. حرف                التنبيه. وها منادى                 .بدله 

   فقدوا الذين املؤمنْي الرَشيفة اآلية يف املخاَطب وفاعله. ماض فعّل 

 مقالتّهم. يف کفروا الذين مثّل يکونوا أن اهلل َناهم د.ُح أُ  غزاة يف والنفيس النفس

     کان. مُ ْس ٱ وفاعله الناقصة األفعال من َني فعّل 

   کان. خّب وَمرور جار 

     ِيف کام وأصحابه سلول بن يبأُ  بن عبداهلل وهم وفاعله. ماضٍ  ٌّل عْ ف 

ي. َماهد عن 3الّشيخ ونقله 2القمي تفسْي  يف املنافقْي رأس أناه املعلوم ومن والُسدا

 إالا  املّهاجرين من ُقتّل وما منّهم کانوا واجلَْرحي الّشّهدا وأکثر األنصار من وهو املدينة

 اْلزيمة وأنا  األنصار ناحية من کانت املقاومة معظم أنا  احلدس يقوي وهذا» أربعة

 .4«قبلّهم املّهاجرين إىل أرسعت

م الکفار بعنوان املنافقْي اآلية تذکر  مقالتّهم. املقالة وهذه منّهم ألَنا

 عطف. حرف        ِالکافرين. من املقالة وهذه وفاعله. ماضٍ  ٌّل عْ ف 

                                                 
 .2/184 الکاشف التفسْي .1

 .1/121 القمي تفسْي .2

 .3/26 التبيان .3

 .4/54 امليزان .4
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     والّلم الکفار. إىل يرجع والضمْي إليه ومضاف وَمرور جار 

عون املنافقْي أنا  بجّهة باألخوة والتعبْي ألجلّهم. أي تعليلية أو شأَنم يف أي للّشأن  يدا

 اإليامن.

 حْي. أي فيه، مفعول 

   ِاألرض يف سافروا أي اإلخوان، إىل يرجع وفاعله ماضٍ  ٌّل عْ ف 

 فيّها. السْي األرض: يف والَضب املعيّشة. طلب أو للتجارة

     وَمرور. جار    عطف. حرف 

    ِاسمّها. وفاعله الناقصة األفعال من ماضٍ  ٌّل عْ ف 

  املجاهد وهو وُشَّهد. وشاهد ب،لَ طُ وَ  کطالب غازٍ  عُ َُجْ  کان. خّب 

 اهلل. سبيّل يف واملقاتّل

  َشط. حرف           ِاسمه. وفاعله الناقصة األفعال من ماضٍ  ٌّل عْ ف 

   وُجلة إليه. ومضاف فيه مفعول       .َشط 

   املسافرين. إىل يرجع وفاعله ماضٍ  ٌّل عْ وفِ  نفي حرف 

عطف. حرف 

     املقاتلْي. إىل يرجع فاعله ونايب َمّهول ماض وفعّل نفي حرف 

  وُجلة        الرَشط. جواب 

 بـ ومتعلقة نصب. حرف      منّهم القول هذا يف الکفار کّهؤالء 

                  .ا والثاين: اء.رّ الفَ  قول هو هذا دونکم  ]الّلم[ أَنا

 1عَل. أيب قول وهذا حرسة ليجعله ذلك قالوا أي للعاقبة

ا والثالث:  الغاية موضع املغياٰى  وضع قبيّل من للغاية ]الّلم[ أَنا      

     2ِبا. ليعذِبم أي 

 3بعدها. مضمرة بأن منصوب والفعّل کي الم ]الّلم[ ااَنا  والرابع:

                                                 
 .3/22 التبيان راجع .1
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   منصوب. مضارع فعّل   .فاعله 

  املقالة. وهذه االعتقاد هذا إىل يرجع به، مفعول 

   ِبم .ثانٍ  به مفعول  عليّهم واحلرسة» الّشيخ: قال ولکن ِبا، اهلل يعذا

 وجّهْي: من ذلك يف

 کان منّهم يقبلوا ل فلاما  املؤمنْي، من ْلم املوافقة من أملوا فيام اخليبة أحدمها:

 قلوِبم. يف حرسة ذلك

 .1«والغنيمة الظفر عزا  من فاِتم ما واآلخر:

 وعّشْيِتم. وإخواَنم وأهلّهم مْ هْيِ وِ ذَ  فقدان عّل احلرسة أو

       الکفار. إىل يرجع والضمْي إليه. ومضاف وَمرور جار 

 هِ يْ فِ  أخطأ الذي األمر لواقعية بيان بعده ما واجلملة ئناف،تاس حرف 

ت الذين نَ وْ رُ کافِ لْ ٱ نَ وْ قُ نافِ ملُ ٱ  .ما ال خَيْفٰى  مّهِ يْ لَ عَ  حتجاجالا نفِْيّها مو مقالتّهم مرا

  .مبتدأ 

  االستمرار. عّل يدلا  خّب. اهلل إىل يرجع ضمْي وفاعله مضارع فعّل 

 عطف. حرف 

   ،هو تعاىل فاهلل والقتّل. العادي املوت يّشمّل عام املوت وهذا معطوف 

 الذي      واحلَض، األهّل عند البقاء وال الغزٰى  وال األرض يف الَضب ال 

ام بّل ومِميت بمحيي ليس والوطن ةرْسَ أْلُ ٱ من والبعد فالقرب  تعاىل باهلل خيتصان إَنا

 تعاىل. اهلل بيد اّهکلا  اآلجال وباجلملة:

 لقوله: التعليّل موضع يف بعدها وما عطف، حرف     . 

  .مبتدأ   وَمرور. جار 

    وفاعله. مضارع فعّل    .عليٌم. أو مبٌْص  أي خّب 

 والتّهديد الطاعة، يف والُّتغيب املعصية عن الُّتهيب کامل الرَشيفة اآلية ويف»

ار، مع املامثلة عن للمؤمنْي  .2«ترکّها يف اهلل فليتاقوا الکفا
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 وهو: املنافقْي الکافرين مقالة من آخر جوابا   الرَشيفة اآلية بيانت

 استئناف. أو عطف حرف  .للَقَسم  .َشطية 

     ِنائب والضمْي َمّهول، ،مةٌ جازِ  ةٌ َشطي بإنْ     َمّلا  َمزوم ماضٍ  ٌّل عْ ف 

 إىل بالنسبة املغفرة من أقرب اهلل سبيّل يف القتّل ألنا  ؛املوت عّل القتّل قدم فاعله.

 املوت.

       عن أو احلقا  عن دافع من وکّلا » إليه. ومضاف وَمرور جار 

 .1«اهلل سبيّل يف ُقتّل فقد وُقتّل لسانه أو قلمه أو بسيفه نفسه

  عطف. حرف 

   وقاوم کافح من ّلا کو فاعله. والضمْي    َمّلا  َمزوم ماضٍ  ٌّل عْ فِ  معطوفه 

 أو العدوا  مقاومة أو العلم أو عنّهم والدفاع البيت أهّل أو الدين أجّل من وناضّل

 اهلل. سبيّل يف مات فقد ومات الناس ينفع ما أو الوطن عن الدفاع

 القسم. جواب عليه يدلا  َمذوف الرَشطية إن وجواب للقسم، جواب 

     ،والعفو. عنّها والصفح الذنوب غفران مبتدأ 

    إالا  تکون ال واملغفرة وَمرور جار    .  عطف. حرف 

 عّل معطوف      واجلنة. الثواب ِبا واملراد 

  .خّب   وَمرور. جار 

    أهّل آمال غاية هو هألنا  املال هو به واملراد وفاعله. مضارع فعّل 

 کّلا  کان وإن واجلّهاد. القتال أو للسفر خيرجوا ول فيّها البقاء يريدون والذين الدنيا

 يش
ٍ
 . طّلقإِ  يف يدخّل الدنيوية املقاصد من ء
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 الروايات

 اهلل: قول عن هُ سألتُ  قال: جعفر أيب عن جابر عن العيايش تفسْي يف  

                نْ أ إالا  أعلم ال قال: اهلل؟ سبيّل ما أتدري جابر يا يل قال 

 اهلل، سبيّل يف تّلقُ  واليتّهم يف تّلقُ  نْ ومَ  ،هُ تُ يَ رّ وذُ  ِّلّ عَ  اهلل سبيّل فقال منك، أسمعه

 1.اهلل. سبيّل يف مات واليتّهم يف مات ومن

 .2األخبار معاين يف مسندا   الصدوق رواها

 عن ئّلُس  قال: جعفر أيب عن جابر عن ثهحدا  نعما  املغْية بن عبداهلل وعن

 :اهلل قول                فقلت: ؟اهلل سبيّل ما جابر يا أتدري :قال 

 .منك أسمعه نْ أ إالا  واهلل ال

 يف مات ومن اهلل، سبيّل يف ّلتِ قُ  واليته يف ّلتِ قُ  فمن ،هُ تُ ريَ وذُ  ِّلّ عَ  اهلل سبيّل قال:

 من هإنا  :قال ،يتةٌ ومِ  لةٌ تْ قَ  وله إالا  ةما األُ  هذه من ؤمنيُ  نمَ  ليس اهلل، سبيّل يف مات واليته

 3.ّلتَ قْ يُ  حتى رََش نْ يُ  مات ومن وت،مُ يَ  ىحتا  رََش نْ يُ  ّلتِ قُ 

 مسندا . 4البصائر ُمتْص يف احلَل سليامن بن احلسن رواها

 يف املوت من ورد ألناه املصاديق، أحد وذکر التطبيق باب من هذا» السبزواري:الَسيُّد  قال

 األحکام تعلام يف املوت اهلل سبيّل يف املوت يف أيضا   ورد کام واجلّهاد، احلجا  طريق يف املوت اهلل، سبيّل

 .5«الصّلة إىل امليش يف واملوت وحتصيلّها،

 6شّهيدا . مات غريبا   مات من :وقال
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 عطف. حرف           للتأکيد. أو للَقَسم           وجازمة. َشطية 

    ِم   . َمّلا  َمزوم ماضٍ  ٌّل عْ ف  أعم وهو عليه ليةاألوا  الطبيعة ألنا  املوت قدا

 القتّل. من

  عطف. حرف 

     ،فاعله. بئنا والضمْي    َمّلا  َمزوم لوَمّه ماضٍ  ٌّل عْ فِ  معطوف 

 ألنا  السابقة اآلية يف مرا  کام َمذوف الرَشطية إن وجواب للقسم جواب 

ل يف «الّلم» أنا  عّل بناء   هذا عليه. يدلا  القسم جواب ا للقسم، اآلية أوا  کان إذا وأما

 للرَشط. جوابا   «الّلم» هذا فيکون للتأکيد

    َمرور. و جار 

    اهلل. إىل ُيرجعون أي فاعله. بئنا والضمْي َمّهول مضارع فعّل 

 اآلية يف مرا  کام ومغفرته ورَحته بعفوه فيعامله تعاىل اهلل إىل َُيرَش يموت َمنْ  فکّل

 تعاىل. اهلل شاء إن مؤمنا   کان إذا السابقة

 اهلل أن ويقال .التقاعد وترك اجلّهاد عّل احلث اآلية معنى» الّشيخ: قال ولکن

 عّل ءُ وامليس حسانهإ عّل املحسنُ  :يستحقه ما عّل واحد کّلا  ليجزي العباد َيرَش

 .1« احلال به تْصفت کيف مات أو تّلقُ  سواء إساءته

 الروايات

 الرجعة عن جعفر أبا َل أَ ْس أَ  نأ هترِ کَ  قال: رارةزُ  عن العيايش تفسْي يف

 نعما  أخّبين :فقلُت  حاجتي، فيّها غُ لُ أبْ  لطيفة   مسألة نَ لَ أَ ْس أَلَ  قلت: ذلك، يُت فَ خْ تَ ْس ٱو

 مات؟ وقد إالا  ُّل تَ قْ يُ  أحد ما :قلُت  قتّل، والقتّل موت، املوت ال، قال: أمات؟ تّلقُ 

 فقال: القرآن يف بينّهام فرق قولك، من أصدق اهلل قول فقال:        2 
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 وقال:                 موت املوت زرارة يا قلَت  کام وليس 

 .قتّل والقتّل

 يقول: اهلل نَ إف قلت:         1 :ثما  املوت، قذِ يُ  ل تّلقُ  نْ مَ  قال 

 2.املوت وَق ذُ يَ  ىحتا  عجِ رْ يَ  أن من دَ البُ  قال:

 عبداهلل بن سعد للّشيخ 3الدرجات بصائر ُمتْص يف احلَل سليامن بن احلسن الّشيخ رواها

 صحيح. بسند القمي األشعري

 اهلل: قول يف جعفر أيب عن زرارة وعن                   

 اهلل: قال وقد        ؟ 

 .بينّهام اهلُل قرَ فَ  قد :أبوجعفر فقال

 موتا   مات فلو :قال نعم، قلت: أخاك؟ ّلتَ قَ  لو رجّل   قاتّل   أکنَت  قال: ثما 

 4.بينّهام اهلل قرا فَ  کيف ترى اال قال: ال، قلت: أحدا به قاتّل أکنَت 

 ألحد ربط وال وأنواعه، املوت أصناف اختّلف يف ريب ال» السبزواري:الَسيُّد  قال

 وهو له، سببا   األخْي کان وإن آخر، يشء والقتّل يشء املوت فذات باآلخر، واألنواع األصناف

 تعاىل: قوله يف کام املوت سنج بذکر متَسك ْي وِ الرّ ٱوَ  اخلّلف، منّشأ يبّْي          . 

د إىل إشارة الرواية هذه تکون أن وَيتمّل د بحسب والقتّل املوت تعدا  مات فَمن العوال، تعدا

 يأيت متعّددة روايات به وردت کام بالعکس، والعکس الرجعة، عال يف ُيقتّل أن يمکن العال هذا يف

 .5«تعاىل اهلل شاء إن ْلا اسبةنامل اآليات يف ذکرها

 أنّشأ: أناه عَل بن احلسْي الّشّهداء سياد اإلمام إىل سبونُ 

 ْت ئَ ِّش نْ أُ  ِت وْ مَ لْ لِ  دانُ بْ أْل ٱ نِ کُ تَ  نْ إِ فَ 

 

 6ُّل َض فْ أَ  اهلل يف ِف يْ بالَس  ئٍ رِ مْ ٱ ُّل َفَقتْ  
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ح اخلاتم الرسول إىل خطاب  الکريمة صفاته من عليه اهلل منا  ما يوضا

 من رِ مْ أْلَ لِ  ىيتصد َمنْ لِـ البدا  التي موراالُ  أهما  عّل ُّل مِ تَ ّْش يَ وَ  العظيم فضله ويبْيا 

 اآلية ويف کلاّها. موراالُ  يف عزم إذا اهلل عّل ّلويتوکا  ويّشاورهم عنّهم يعفو أن املؤمنْي

م النبي خطاب إىل املؤمنْي خطاب من التفات  ال عنّهم صدر ما بعد ألَنا

 اإلْلي. اخلطاب يستحفون

 ما عّل الکّلم مضمون لُّتتيب» عطف حرف أو استئناف، حرف 

 .1«سبق

 للسببية. وهي جر حرف 

 وُجيع اءرّ والفَ  اجّج والزَ  قتادة إليه ذهب املفرسين بإُجاع» زائد حرف 

  قوله: ومثله التأويّل. أهّل           2 فجاءت  مؤکدة 

 ليتمکن تأکيد ذلك وکّلا  الّشعر، التزان کدخوْلا النظم حلسن دخوْلا وسبيّل للکّلم

 التکرير. َمرٰى  فجرٰى  النفس يف املعنى

  فبأيا  وتقديره أيا   معنى أن عندي املغريب عَل بن 3ْيساحلُ  قال

    4«ضعيف وهذا. 

 منّها. بدل  و يشء بمعنى نکرة  أنا  إىل ُجاعة وذهب

 ْلم. ِبا النَ  التي الرَحة قدر لتفخيم  أنا  إىل ُاخرى وُجاعه
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ب استفّهامية  أنا  إىل وثالثة   يف والتنوين والتقدير للتعجا

 للتفخيم.

 . معنى يف أقوال مخسة فّهذا

 کان إذا جر حرف َمرور  ،عّل جائزا   کان رفعت ولو زائد 

 وسعت ورَحته واسعة اهلل رَحة ألنا  فيّها. األقوال باقي مرا  وقد رَحة. هو فبام تقدير

 يش کّلا 
ٍ
 جعّل ولذا «رَحته عن غضب يّشغله ال» و غضبه رَحته وسبقت ء

 رسوله       1. 

    وَمرور. جار 

  ِوالصّلبة اخلّشونة ضد ومعناه: َلَْيَ  أصّل من وفاعله. ماضٍ  ٌّل عْ ف 

ة.  تعاىل: اهلل قال وقد والّشدا        2. 

   املؤمنْي. إىل يرجع والضمْي وَمرور، جار 

 عطف. حرف    َشط. حرف 

   ِواسم فاعله املتصّل والضمْي الناقصة األفعال من َمزوم ماضٍ  ٌّل عْ ف 

 کان.

  الفظاظة: وأصّل القاِس، القلب والغليظ اجلايف الفظ: کان. خّب 

ُّهٌم. منطقه يف ِغَلظٌ  فيه أي فظاظة ذو َفّظ: رجٌّل » اجلفوة.  يف ُخُّشونةٌ  والَفَظُظ: وََتَ

 .3«الکّلم

        ورأفته. القلب ةرقا  عدم به واملراد إليه. ومضاف لکان ثانٍ  َّبٌ َخ 

 الثاين ولعّلا        ل سبب  لألوا . 

 أنا  التوهم إلزالة املعنٰى  يف اتفاقّهام مع الصفتْي بْي ُجع إناام» الّشيخ: قال

 وجوه من هٌ ْج وَ  وهو احلال من القلب عليه ينطوي ما دون الکّلم يف الفظاظة
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 .1«التأکيد

 جواب. حرف 

     ِاالنفضاض: املؤمنْي. إىل يرجع والضمْي وفاعله ماضٍ  ٌّل عْ ف 

  تعاىل: اهلل قال التفرق.                        2. 

     عّل ْيب ما أهم أنا  إىل ترشد فاآلية إليه. ومضاف وَمرور جار 

 کونه وعدم اللينة هي والقيادة للزعامة تصدٰى  من        إىل بالنسبة 

 به. واملؤمنْي تباعهأ

 للتفريع. عطف حرف 

 رسول يا أنت وفاعله العلاة حرف حذف عّل مبني أمر فعّل 

 دُح أُ  من الفارين اخلاطئْي املؤمنْي َعنِ  وِ فْ عَ لْ ٱ إىل بالنسبة تعاىل اهلل من أمر .اهلل

ي ملن الثاين األمر ثما  د.ُح أُ  وغْي  ىما َس يُ  الذي اخلاطئْي عن العفو هو للزعامة تصدا

 العام. بالعفو اليوم

   املؤمنْي. إىل يرجع والضمْي وَمرور. جار  عطف. حرف 

     هذا بأنا  يقال أن يمکن ،اهلل رسول يا أنت وفاعله أمر فعّل 

  تعاىل لقوله غْيه ال اخلاتم بالرسول خيتص األمر         

               3. 

   املعلوم من املذنبْي املؤمنْي إىل يرجع والضمْي وَمرور، جار       

                                        

  4. 

 عطف. حرف 

    به. ومفعول اهلل رسول يا أنت وفاعله أمر فعّل 

                                                 
 .3/31 التبيان .1

 .11/ اجلمعة سورة .2

 .63/ النور سورة .3

 .64/ النساء سورة .4
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 مع املّشاورة وهو للزعامة ٰى تصدا  ملن ْيب الذي الثالث األمر هو وهذا

 واضح. غْيه ساُب حِ فَ  باملّشاورة رسوله اهلل أمر وحيث املؤمنْي

    حکم فيّها يرد ل التي الدنيوية موراألُ  به واملراد وَمرور. جار 

 حکاماأل وال الدينية حکاماأل ال األعم، باملعنى اإلباحة هو فيّها احلکم أنا  أو َشعي

 َشعي. حکم فيّها ورد التي الدنيوية

 ذکرته. ما کّلا  يّشمّل بّل العدوا  ولقاء واحلرب بالقتال خيتص ال فاألمر

 للتفريع. عطف حرف   فيه. مفعول 

    ِاتيان عّل التصميم وأخذ القلب عقد والعزم: وفاعله. ماضٍ  ٌّل عْ ف 

 النّهائي التصميم يأخذ املّشورة بعد هو يعني بالنبي خيتص واخلطاب الفعّل.

 مقامه. ْيلس ومن هکذا. يفعّل اإلمام وبعده

 ربط. حرف 

    األمر تفويض هو التوکّل: .اهلل رسول يا أنت وفاعله أمر فعّل 

 وهو االتکال: وأصله .تدبْيه بحسن وللثقة العباد بمصالح أعلم فإناه تعاىل إليه

 إليه. يسند بمن إليه َيتاج ما فعّل يف االکتفاء

   وَمرور. جار

  للتأکيد. جاء بالفعّل، ةِ ّهَ بَ َّش ملُ ٱ احلروف من   .اسمه 

   خّبه. تعاىل. اهلل إىل يرجع مستُّت ضمْي وفاعله مضارع فعّل 

    إىل مورهماُ  سنادإو لّهمتوکا  عّل ثواِبم يريد اهلل إنا  أي به. مفعول 

 تعاىل. اهلل

 الروايات

 الرضا عّل خالد بن دملحما  استأذنُت  قال: صفوان عن ايشالعيا  تفسْي يف

 إالا  بلقائه ريدُ أُ  ال واهلل قال: هنا أو القول، ِبذا يقول ليس هنا أ وأخّبته احلسن أيب

 ءٌ يش ىمنا  طَ رَ فَ  کان هنا إ ،داكفِ  لُت عِ ُج  له: فقال ّل،َخ دَ فَ  هُ لْ ِخ دْ أَ  فقال: قوله، إىل َى ّهِ تَ نْ أَلَ 

 کان مِما اهلل أستغفرُ  وانا فقال: ،عيبهيُ  کان هأنا  مونعُ زْ يَ  فيام وکان نفيس، عّل ُت فْ وأرْسَ 

 ي.منا  کان ما يل وتغفر ذريعُ  ّلِ بَ قْ تَ  نأ حُب فأُ  ،يمنا 
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 ـ بيده إيلَ  وأشار ـ وأصحابه هذا يقول ما بطالإِ  کان قبّلأ ل نإ قبُّل أ عمنَ  فقال:

 السّلم وآله عليه لنبيه اهلل قال ،ـ  املخالفْي يعنىـ  اآلخرون يقول ما ومصداق   

                                        

         1.له رَ فَ غْ تَ واْس  مىض قد هنا أ فأخّبه أبيه عن سأله ثما 

 جعفر أيب عن اإلسکاف سعد وعن عبداهلل أيب عن لاجلاما  فوانَص  رواية ويف

 2بُِقَزح هو :فقالوا دهَْيِ  فلم ،النبي عن فسأل ـ عامر يبن أحد ـ أعرايبا  جاء قال:

 فلم فطلبه فةرَ بعَ  هو :فقالوا ده،َْيِ  فلم بهلَ فطَ  قال: منىبِ  هو قالوا: ،دهَْيِ  فلم فطلبه

 فقال .النبي يل 3والُ َح  قال: ،فقِ وْ املَ  يف دهَج وَ فَ  قال: رعَ ّْش باملَ  هو :قالواف ده،َْي 

 بّل قال: .ام  خا فَ مُ  تهدْ َج وَ  القوم وسط النبيا  تدْ َج وَ  إذا !كرَ أنکَ  ما ،عرايبا أ يا الناس:

 .أحدا   عنه لأسأ ال حتاى يل وهلُ َح 

 هُ لونَ  کأنَ  الفاحش، الطويّل من َْص قْ أو ،4ةعَ بْ الرَ  من أطول اهلل نبَي  نا إِ ف قالوا:

 2نفاأل أقنٰى  ،ةرَ غُ  عينيه بْي ،جبّهة   الناس وأوسع ،6ة  ُُجَ  الناس 5ّلَج أرْ  ب،هَ وذَ  ةضا فِ 

 إبريق هبتَ قَ رَ  کأنا  ،اٌل َخ  فّلالُس  تهفَ َش  عّل األسنان، جفلَ مُ  ،حيةاللا  کثا  بْي،اجلَ  واسع

 عظيم ،نانالبِ  طبْ َس  ،سواء هرَ دْ وَص  هنَ طْ بَ  کأنَ  ،بْيکِ نْ املَ  8ةاَش َّش مُ  بْي ما بعيد ة،َض فِ 

 نُ تْ مَ  ينّهالِ  من هدَ يَ  کأنا  ،بأُجعه التفت التفت وإذا ،10يا  فا کَ تَ مُ  مّشى مّشى إذا ،3اثنالَّبَ 

                                                 
 .163ح ،1/345 العيايش تفسْي .1

 .4/388 البلدان معجم راجع باملزدلفة، جبّل اسم ُقَزح: .2

 ُاوصافه. اذکروا أي .3

 .القامة الوسيط بعة:الرَ  .4

 .واجُلعودة السبوطة بْي الذي الَرِجّل: الّشعر .5

ة: .6  .الناصية شعر َمتمع اجلُما

 .َوَسطه يف َحَدٍب  مع أرنبته وِرقاة ُطوله األنف: يف الَقنَا .2

 .الَلينة الِعظام رُءوس وهي املَُّشاش، واحدة املَُّشاَشة: .8

 .األصابع مع الکفا  وهو ُبرُثن، ُجع الّباثن: .3

ام إىل متاميّل   أي: .10  .ُقدا
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 حتاى هتَ وَ بْ َح  ّللُ ََيْ  ل جلس وإذا ،هصاحبُ  ّلتِ فَ نْ يَ  حتاى 1ّلتِ فَ نْ يَ  ل انسان مع قام إذا أرنب،

 .ليسهَج  ومقُ يَ 

 
ِ
 ناقة رأس عّل 2هِ نِ جَ حْ بمِ  قال ،هفُ رَ عَ و النبيا  إىل رظَ نَ  فلاما  ،عرايباأل فجاء

 قال !أعرايبا  يا أجرأك ما تقول: الناس تفأقبل ،هِ تِ ناقَ  بنَ ذَ  عند اهلل رسول

 .أديب هفإنَ  وهعُ دَ  :النبيا 

 ك؟تُ حاَج  ما قال: ثما 

 ،البيت واجُ وحَتُ  ،الزکاة ؤتواوتُ  ،الصّلة قيمواتُ  أن كلُ ُس رُ  تناءجا قال:

 أن وأخّشى كفَ لِ حْ تَ ْس أ نأ أبغي دا  ئرا إليك قومي وبعثني ابة،نَ اجلَ  من وتغتسلوا

 .بَض غْ تَ 

د :واإلنجيّل ةاالتور يف اهلل يناما َس  الذي ناأ ينا إ ،أغضب ال قال:  ،اهلل رسول َمما

 ئة،السيّ  ئةالسيّ  يتبع وال األسواق يف 3ابسخا  وال ،بفاحش ليس ،املصطفى املجتبى

 القرآن يف اهلل يناما َس  الذي ناأو ،ئتِش  عاما  فسلني احلسنة، ئةالسيّ  يتبع ولکن    

                   شئت اما عَ  ّلفَس. 

 .أرسلني هو نعم قال: أرسلك؟ هو دٍ مَ عَ  بغْي الساموات رفع الذي اهلل نَ إ قال:

 وأرسلك ،الکتاب عليك نزلأ ذيالَ  هو ،بأمره الساموات قامت الذي باهلل قال:

 من باالغتسال أمرك وهو قال: .نعم قال: املعقولة؟ والزکاة ،املفروضة بالصّلة

 ،اآلخر واليوم ،وکتابه ورسله باهلل اآمنا  انا إِ فَ  قال: .نعم قال: ّها؟لّ کُ  وباحلدودِ  ،ابةنَ اجلَ 

 له فاستغفر قال: وکبْيه، صغْيه احلرام،و واحلّلل ،واملوقف وامليزان والبعث

 4.له ودعا النبيا 

د بن أَحد وعن  سّل نأ أبوجعفر إيلا  کتب قال: مّهزيار بن عَلا  عن َمما

 ،ّلطْيالَس  عامّليُ  وکيف ،دهلَ بَ  يف وزَْيُ  ما يعلم فّهو ،لنفسه خْيا ويتَ  عَلَ  ّشْييُ  نأ فّلنا  

                                                 
 .انْصف انفتّل: .1

وجَلان، الرُأس معقوفة عصا املِْحَجن: .2  .بمحجنه أشار أو مال املعنى: ولعّل کالصا

َخب: .3  .الصياح السا

 .164ح ،1/346 العيايش تفسْي .4
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  کتابه َمکم يف هلنبيا  اهلل قال ،مبارکة ورةُّش املَ  فانا            

                                ْوُل قُ يَ  ما کان فإن 

 الواضح الطريق عّل أضعه نأ وُت َج رَ  ذلك غْي کان وإن رأيه، بصوا أُ  تتبک وزَْيُ  امِما 

 اهلل شاء إن        :1.االستخارة ييعن قال 

 يف شارکّها الرجال شاور ومن هلك برأيه استبدَ  من :أمْياملؤمنْي وعن

 2عقوْلا.

 3احلديث. برأيه، ٰى نغْ تَ ْس ٱ نِ مَ  خاطر وقد اْلداية عْي االستّشارةُ  ... :وعنه

 لك عزمُت  إذا ى  بمعن ـ بالَضمّ  ـ َعَزْمُت  فإذا :الصادق جعفر عن وُروي

 يش عّل
ٍ
 .4«أحدا   ذلَك  بعدَ  تّشاِور وال عَلَ  فتوَکّْل  إليه وأرشدُتك ء

 أهّل أحاديث موسوعة يف منّها ِرواَية   ْْيَ عِ بَ أرْ  ذکرت جدا   کثْية املّشاورة يف الواردة الروايات

 .5البيت

 .ِرواَية   نَ يْ رَْشِ عِ  منّها ذکرت وقد 6موسوعتي فراجع التوکّل يف الواردة الروايات وکذلك

 

 اهلل رسول عظمة رسا  يف ذکْيٌ ت

 الّشام من أبيه عودة ويف به، حامّل هما وأُ  الّشام، إىل َتارة يف هللاعبدُ  أبوه خرج»

 سوى شيئا   لولده يُّتك ل فقْيا   ومات هناك، َض رِ مَ فَ  املدينة، يف ارجا النَ  بني بأخواله مرا 

 کانت أيمن، أم کنىتُ  احلبّشية، برکة هي وجارية الغنم، من وقطيع اإلبّل، من مخسة

 األول ربيع شّهر يف الفيّل عام بمکة الرسول ولد حواضنه. ُجلة ومن دايته،

 قيّل. کام ميّلدية 520 سنة آب شّهر املوافق

                                                 
 .165ح ،1/348 العيايش تفسْي .1

 .151 احلکمة البّلغة، َنج .2

 .201 احلکمة البّلغة، َنج .3

 .2/522 البيان َممع ؛1/216 اجلامع جوامع .4

 .10/260 البيت أهّل أحاديث موسوعة .5

 .2/234 البيت أهّل أحاديث موسوعة .6
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 حليمة أرضعته ثما  ْلب، أيب هعما  موالة ةُ ْيبَ وَ ثُ  اما  أيا  أرضعته وکافله: رضعتهمُ 

 ابن وهو هما أُ  ماتت باملدينة، 10 و بمکة، قضاها 53 منّها ،عاما   63 وعاش السعدية..

 األخْي، النفس ىحتا  عنه، ودافع أبوطالب، هعما  فکفله ،8 ابن وهو هجدا  ومات ،6

 سنة. 42 معه وعاش

 عريض استدارة، بوجّهه الرأس، کبْي بالقصْي، وال بالطويّل ليس أوصافه:

 العينْي، أسود ،َحرا أو انتفخ غضب إذا عرق بينّهام يلتقيا، أن حاجباه يوشك اجلبْي،

 جمتموا  اللحية، عظيم الفم، کبْي الثغر، حسن تقوس، أنفه يف العْي، رموش طويّل

 أبيض الساقْي، دقيق الذراعْي، طويّل الصدر، عريض العنق، طويّل الرأس، شعر

 ترهّل. وال اسُّتخاء جسده يف ليس العضّلت، مّشدود بحمرة، مرَشب اللون،

 أشار تکلم وإذا حليته، ملس من أکثر حزن وإذا وجّهه، رَ َْحَ ٱ غضب إذا کان

 ببطن اليمنى يده راحة َضب احلديث يف استغرق وإذا قلبّها، تعجب وإذا ّها،کلا  بکفه

 وکان وجّهه، غطى عطس وإذا بوجّهه، أشاح يکره ما رأى وإذا اليرسى، إِبامه

 ،موجودا   يرد ال طعامه يف وکان .تبسام   الناس أکثر وکان نواجذه، تبدو ىحتا  يضحك،

 من بطنه عّل احلجر لْيبط هانا  ىحتا  صّب، الطعام ْيد ل وإذا ،مفقودا   يتکلف وال

 يؤجّلٍ  نأ عّل هيودي من يّشُّتي وبعث خيبزه، ما ْيد ال الّشّهر عليه يمرا  وکان اجلوع،

 يسدد؟ فمن َضع، وال زرع دملحما  ما وقال: فرفض، الدفع،

 له وکانت نعلْي.. وال إزارين، وال رداءين، وال ،معا   قميصْي يملك ول

 ىحتا  عليّها، ونام عليّها، فيجلس النّهار، يف ويبسطّها الليّل، يف عليّها ينام ةحصْي

 ه،خدّ  حتت يده يضع نام إذا وکان ليف، حّشوها جلد، من ُمدة وله جنبه، يف أثرت

 هذا احلامر، ويرکب القميص، ويرقع النعّل، خيصف وکان األيمن، جنبه عّل وينام

 من عطاء إليه منّها يصّل ما کّلا  يعطي کان هولکنا  ..أوامره. طوع العربية اجلزيرة وثروة

 .عرايبا أ وصفه کام الفقر، خيّشى ال

 کان بّل ،کّلا  به.. ويرىض الفقر، َيب کان هنا أ هذا معنى وليس والفقر: النبي

 من بك وأعوذ ...ةوالذلا  ةوالقلا  الفقر من بك أعوذ ينا إ اللّهم ويقول: منه، يستعيذ

 الفقر، َيُب  النبُي  يکن ل ...مَ لَ ظْ أُ  أو مَ لِ ظْ أَ  أن من بك وأعوذ ..والکسّل. العجز
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 هو هذه، واحلال األنظمة، فخْي فقراء فيه َمتمع يف يعيش دام ما ولکن ..به. ويرىض

 وامللبس املأکّل يف وبينّهم بينه ويساوي الفقراء، جانب يف احلاکم ْيعّل الذي النظام

 جائع رعيته ويف احلاکم، يّشبع أن من وجريمة ظلام   أعظم يشء وال ..واملسکن.

روا أن العدل أئمة عّل فرض اهللَ نا إ :عَلّ  أمْياملؤمنْي قال ..واحد.  أنفسّهم يقدا

 اقنع أ وقال: فيّهلکه. الفقر أل به هييج ال أي فقره، ْيبالفق يتبياغ کيّل الناس، بضعفة

 الدهر. مکاره يف أشارکّهم وال أمْياملؤمنْي، قال:يُ  بأنْ  نفيس من

 نزلت حْي وذلك األقربْي، عّشْيته أنذر نْ مَ  لأوا  النبُي  أنذر دعوته: مراتب

 اآلية:            1 فأيکم» قال: فيام ْلم وقال ودعاهم، ْلم فأول 

 ُجيعا   فأحجموا «.فيکم وخليفتي ووصيي أخي يکون أن عّل األمر، هذا عّل يوازرين

 ووصيي أخي هذا وقال: برقبته، فأخذ .هللا نبي يا أنا قال: طالب أيب بن عَلا  إال

 قد طالب: أليب ويقولون يضحکون القوم فقام وأطيعوا. له فاسمعوا فيکم، وخليفتي

 وتطيع. البنك تسمع أن أمرك

 لْياألوا  من الدعوة بلغه نْ مَ  کّلا  ثما  العرب، قومه النبي دعا ثما 

 واآلخرين:            2. إىل َّل ِس رْ أُ  فقد األنبياء من غْيه أما 

 وغْيهم وموسى وصالح وهود وإبراهيم نوح کان مَ ثَ  نْ ومِ  ..زمانه. أهّل أو قومه،

 ُجيع خاطب فقد دَمما  اأما  .«قوم يا» ـب االيامن إىل يدعوَنم الذين خياطبون

 وعْص: مْص کّّل  يف ولغاِتم أنواعّهم اختّلف عّل الناس          

          3. ويف األرض، ملوك إىل األعظم الرسول کتب ولقد 

 برسالته. اإليامن إىل يدعوهم رسله إليّهم وأرسّل وقيْص، کرسى طليعتّهم

 اخلالق صفات من بيشء وصفه ومن ،ا  رََش بَ  دَمما  کان عظمته: رس

 ليسوا أبنائه آخر إىل آدم من البرَش کّلا  البرَش، ولکن وبه، هللبا کفر فقد الرازق

 بالنص له اعُّتف ..والفضيلة. بالعظمة دَمما  له اعُّتف من منّهم والعظيم ..د.کمحما 
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 الناس أنفع الناس خْي» کقوله: الّشامّل، العام بالوصف أو بالذات، االسم وتعيْي

 وال ،ُجيعاَ  الناس مهوم َيمّل کان هأنا  يف فيکمن دَمما  لعظمة الرس أما «.للناس

 فيقيض واملسکْي، األرملة مع يميش کان مهومه.. من بيشء بعيداَ  أو قريباَ  فيکلا 

 وْيد إالا  ا  وا عدُ  أو کان صديقا   أحد من وما حاجب، مقابلته دون َيول وال حاجتّهام،

 وال العاطفة، وحي من هذا قويل وليس له. والرعاية عليه، والعطف به، االهتامم عنده

 :هللا وحي من هنا إ ،کّلا  ..والُّتبية. البيئة وحي من            

     1. وال األقربْي، عّشْيته عّل وقفا   ليس واهتاممه عطفه نا أ هذا ومعنى 

 ..واْلواء. کاملاء متاما   اَنا أ ..وأولياء. أعداء أُجعْي للناس ّشاعمُ  وَ هُ  بّل املوالْي.. أتباعه

 فلم ..يعلمون. ال مَنا إ قومي اهد اللّهم فقال: وجّهه، واوشجا  رباعيته، قومه کرس

 العلم. وعدم باجلّهّل عنّهم اعتذر ىحتا  اْلداية، ْلم هللا سأل نأ يکتف

 أعراض من شيئا   ْلا َيتجز ول لنفسه، دَمما  غضبي ل إذا غرابة وال

 بعث ملن وفرض حتم هو قلْ اخلُ  هذا نا إ ..وَيتجز. ْلا يغضب أن الغريب امنا إو الدنيا،

 وال برسالته، واإليامن لتصديقه الناس، کّلا  الناس، ودعا األخّلق، مکارم مليتمَ 

 باحلّق  اإليامن إالا  به لإليامن وال واإلحسان، العدل تصديق إالا  لتصديقه معنى

 وذاته. بّشخصه ال نسانية،واإل

 يستّهوينکم ال فقال: ..خْينا. وابن وخْينا سيدنا، وابن سيدنا يا رجّل: ناداه

 ..منزلتي. فوق ترفعوين أن أحب ما واهلل ..ورسوله. هللعبدا دَمما  أنا ..الّشيطان.

 يعرفون مألَنا  إليّهم، الناس أحبا  وهو له، يقوموا ل قادما   رأوه إذا أصحابه وکان

 ذلك، يفعّل من بيد ويأخذ وراءه، أصحابه يميش أن يکره وکان ..لقيامّهم. کراهيته

 بجانبه. السْي إىل فيدفعه

 ريب.. ذلك يف ما د..کمحما  الناس کّلا  وليس ...دَمما  أخّلق هي هذه

 2يقتدٍ  ل اإلسّلم إىل داعٍ  فأُي  ..اإلسّلم. حقيقة عن وانعکاس تعبْي أخّلقه ولکن
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 ظنا  أم نفسه، من ذلك أشعر سواء َمتال، ُمادع فّهو سنته مع ويتجاوب ه،نبيا  بسْية

 .1«األقداس قدس هنا أ معه الناس وظنا  هو

 

                         

                 

 

 اهلل طاعة إىل وترغيبا   ْلم ترَشيفا   للمؤمنْي وخطاب مستأنفة ُجلة الرَشيفة اآلية

 اخلذالن ِبا يستحقون التي اهلل معصية من ْلم وحتذيرا   النْصة ِبا يستحقون التي

 الذي اهلل عّل التوکّل إىل وتدعوهم        2 و          

      3. 

  جازم. َشط حرف 

     کام وفاعله. به ومفعول جازم َشط بحرف َمزوم مضارع فعّل 

 بدر. غزوة يف نْصکم

 الرَشط. جواب ومابعده ربط حرف 

 للجنس. نافية    ال. اسم 

   وقّلا  عددهم کثر وإن َيْغلُِبکم أحدَ  فّل أي خّبه. وَمرور، جار 

 عددکم.

 النبي نوع دعا ولذا غالبا   يصْي فاملغلوب نْصاهلل جاء وإذا        

      4. 

 عطف. حرف   جازم. َشط حرف 

    اهلل إىل يرجع مستُّت ضمْي وفاعله به ومفعول َمزوم مضارع فعّل 
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 أعدائکم. وبْي بينکم وخيّل ونْصته عونه يمنعکم ثما  بمعصيته خيذلکم أي تعاىل.

للرَشط. جواب بعد وما ربط حرف 

  ،إنکارٌي. استفّهام مبتدأ  .خّب   .بدله 

   تعاىل. اهلل إىل يرجع مستُّت ضمْي وفاعله به ومفعول مضارع فعّل 

 :هِ مِ وْ قَ لِ  مقالته النبي نوح عن َيکي تعاىل ألناه تعاىل باهلل خيتص النْصة      

            1 عن دفاعا   مقالته فرعون آل مؤمن َعنْ  ينقّل وکذلك 

 تبعه: ومن لفرعون وُماطبا   النبي موسى             2. 

 تعاىل: اهلل قال وقد                  3 تعاىل: وقال    

          4. 

      خذالنه. بعد من أي إليه، ومضاف وَمرور جار 

 عطف. حرف     وَمرور. جار 

 ربط. حرف   جزم. حرف 

    کام القرأة لسّهولة الظاهرة والکرسة غائب[، ]أمر َمزوم مضارع فعّل 

 التوکّل. وجوب عّل وتنبيه موضعه سببه بوضع بالتوکّل املؤمنْي أمر الواضح. هو

     .سبب 5«هو إالا  معْي وال ناَص ال الذي باهلل إيامَنم أي» فاعله 

 تعاىل. اهلل عّل مّهللتوکا 

 روايةٌ 

 وبْي العبد[ بْي ]أي بينه ]اهلل[ َخّلا  ومتى ... :الصادق عن احلديث يف

 6يوّفْقُه. ول ينْصه ول خذله فقد يرتکَبّها حتاى وبينّها بينَهُ  ََيُّْل  فلم املعصية تلك

                                                 
 .30/ هود سورة .1

 .23/ غافر سورة .2

 .126/ عمران آل سورة .3

 .42/ الروم سورة .4

 .4/52 امليزان .5

 .الصدوق للّشيخ 242/ التوحيد .6



 213  .................................................................  160 / عمران آل سورة

 وثمراته ودرجاته وَشوطه وحقيقته التوکّل يف: تنبيهٌ 

ضه أي: غْيه، إىل األمر فّلن وکّلا  ُيقال: ،الوکالة من مّشتق ّلالتوکا »  إليه فوا

ى به، ووثق ينجزه أناه عليه العتامده به واکتفى ض ويسما  ومتوّکّل   متاکّل   إليه املفوا

 .هعلي

ّل ّل ويّشبه به، واالکتفاء ، إليه األمر تفويض هو تعاىل اهلل عّل والتوکا  التوکا

 عن حکاية تعاىل قال ، إليه األمر تسليم يف يّشُّتکان فّهام اجلّهة، هذه من التفويض

 شعيب:                               

  1، إليه االُمور أسلام أي ، يکفيکّها. الذي فّهو 

 نفيس أسلمت إينا  اللاّهم» فيقول: يدعو کان النابي أنا  احلديث ويف

 «.إليك أمري ُت ْض وَ فَ وَ 

ّل لکن ن أناة يف التفويض عّل يزيد التوکا ه والوثوق منه، النْصة طلب يتضما  بأنا

 بالعجز، االعُّتاف بعد  اهلل بفعّل والرضاء أمره، إليه يکّل َمن وَيفظ ينجزها،

 وکّبيائه. عظمته أمام ولقصوره

 التوکّل: حقيقة

ّل  والوثوق به، النفس واطمئنان قلبا ،  عليه االعتامد هو تعاىل اهلل عّل التوکا

 وقيمومياته، وإحاطته وعلمه قدرته أمام اإلنسان بعجز االعُّتاف بعد هيمله، ل بأناه

 ال بأناه قطعياا   علام   فيعلم غْيه، ربا  ال وأن غْيه، ال الفاعّل هو تعاىل بأناه واالعتقاد

ة وال حول  يشء کّلا  عّل القادر وهو بحکمته، مواضعّها يف األشياء يضع باهلل، إالا  قوا

 واألرض. الساموات يف

ة  ذکره يف الرسا  يظّهر ذلك ومن  تعاىل قوله يف واحلکمة العزا       

          2،  يف األشياء يضع حکيم بأناه االعتقاد ألنا 

 تعاىل بأناه املؤمن يذعن َمالة فّل أراد، إذا يشء عليه يمتنع ال قادر وعزيز مواضعّها،

 هو رباه إليه يسوقه ما کّلا  بأنا  االعتقاد له وَيصّل وکافيه، حسبه وهو ومعينه، ناَصه
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 العظيم باهلل الثقة وحتصّل ُاموره، ُجيع يف عليه ويعتمد وخْي، وحسن وکريم طياٌب 

ّل  . عليه فيتوکا

ّل  غْي الغيب بعال جّهة، کّلا  من املتناهية الّشّهادة عال ارتباط هو إناام فالتوکا

آلخِر بِحاٍل ٱَوال َينَْفُك َأَحُدمُها َعِن ] قرينان والتوحيد أناه نرى ولذا کذلك، املتناهي

ق ال [ِمن اأْلَحوالِ  ّل ال له توحيد ال فَمن اآلخر، دون من أحدمها يتحقا  وَمن له، توکا

ّل ال   تعاىل: قوله عليه ويدلا  له، إيامن ال له توکا               1. 

ّل بأنا  ُيقال أن يمکن بّل ق هو بّل املؤمن، إيامن ملعرفة طريق التوکا  ال ألناه له، َمقا

ر فاجلميع أثرا ، تعاىل اهلل لغْي يرى  أقام معَينا   نظاما   ْلا جعّل وإناام إرادته، حتت مسخا

 إالا  عنه، تتخلاف ال له خاضعة واملسبابات، األسباب قانون وفق فتجري به، العال ُامور

ا ا وَضر؛ نفع أي عن عاجزة أَنا  واملؤمن ، ومّشيئته بإرادته إالا  شيئا   تفعّل ال ألَنا

 سببه، طريق عن يشء کّلا  ويطلب به، العال هذا تعاىل اهلل أقام الذي النظام ِبذا يذعن

 ما وفق ويطلبّها املسبابات، ِبا املنوطة الظاهرياة األسباب إْياد عّل ويکافح ويعمّل

 تعاىل، اهلل قدرة أمام بالعجز يعُّتف ولکناه ترَشيعياا ، أو تکوينياا   طلبا   تعاىل اهلل أمره

رها التي املقادير أمام باجلّهّل ويذعن  عمّل التي الظاهرياة األسباب بأنا  ويعلم ، قدا

 آخر، يشء ْيّهلّها التي اخلفية واألسباب والقدر والقضاء واملقادير يشء، ألجلّها

رة ، له خاضعة وُجيعّها  إليه أمره فيوّکّل عنّها عاجز وهو ومّشيئته، رادتهإِ  أمام مسخا

 وُمعينه. وناَصه حسبه بأناه معتقدا  

ّل بأنا  يعلم ذلك ُجيع ومن  ِبا، االعتقاد بّل الظاهرياة، األسباب ينايف ال التوکا

ّل، فضيلة أساسيات جلة من عليّها والعمّل   تعاىل: قوله ذلك عّل ويدلا  التوکا

                                      

    2. 

ّل: َشوط  التوکا

ّل ق ال َشوط تعاىل اهلل عّل للتوکا ن من تظّهر ِبا، إالا  يتحقا  يف ذکرناه ما يف التمعا
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ّل، حقيقة  وهي: التوکا

ل: ر القيوم الربا  وأناه تعاىل، باهلل االعتقاد األوا  العزيز وأناه سواه، ما جلميع املدبا

 بجميع مٍ لْ وعِ  إرادةٍ  ِق فْ وَ  َعّلٰ  مواضعّها يف األشياء يضع الذي احلکيم يشء، يمنعه ال

 اخلصوصياات.

 له مربوب سواه ما وأنا  تعاىل، اهلل إالا  العال هذا يف فاعّل ال بأناه االعتقاد الثاين:

اريته حتت ومقّهور  يريد. ما وَيکم يّشاء ما يفعّل الذي فّهو العظمى، قّها

 وأنا  فيه، التخلاف يمکن ال خاص بقانون ينتظم العال هذا بأنا  اإلذعان الثالث:

 فيه يمکن وال واملسبابات، األسباب قانون وهو القانون، هذا جعّل الذي هو تعاىل اهلل

 عنه. التخطاي وال والتبديّل التغيْي

ات األسباب حتصيّل الرابع: ف حتت تقع التي واملقتضيات واملعدا  اإلنسان تْصا

ا وإعدادها، ِتيئتّها يف والسعي  اهلل إالا  يعلمّها ال التي اخلفية االُمور من غْيها وأما

ع تعاىل إليه فيّها الرجوع من فّلبدا  تعاىل،  عرفت. کام حتقيقّها، يف لديه والتَضا

 يف لديه واخلضوع ، له القلب واستسّلم تعاىل، باهلل الظنا  حسن اخلامس:

مات عّل النتيجة ترتاب يف والعوائق املوانع رفع  األسباب. عّل واملسباب املقدا

ّل يکون أن السادس:  مستجمعا   االُمور جيمع عّل قادرا   يکن من عّل التوکا

ة يف  قال تعاىل، اهلل يف ينحْص وهو الرَشائط، جلميع  الکريم: کتابه من موارد عدا

             1. 

 املؤمنْي: عن َمکيا   تعاىل وقال             2، فينحْص 

ّل  سبحانه: قال ، عليه التوکا                   3. 

 فإناه والّشؤون، االُمور ُجيع يف وتوکيله تعاىل اهلل إىل األمر تفويض السابع:

 وُجيع االُمور بحقائق العال ألناه املتعالية؛ حکمته وفق يضعّها حتقيقّها، عّل القادر

 خصوصيااِتا.
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قت وإذا  قلبي، واطمئنان ةيَ ِس فْ نَ  راحة لإلنسان حتصّل الرَشوط هذه ُجيع حتقا

ّل حالة له فتحصّل  کام تعاىل، اهلل َيباّهم الذين املتوّکلْي زمرة يف ويدخّل ، عليه التوکا

 الرَشيفة: اآليات من ُجلة يف ورد

 تعاىل: قال         1. 

:   وقال                2. 

ّل: درجات  التوکا

ّل ة حسب ُتتلف ومنازل درجات للتوکا  کثرة وحسب وضعفه، اليقْي شدا

 وهي: وقلاتّها، فيّها ّلکَ وَ تَ املُ  االُمور

ّل يکون أن االُوىل:  العقيدة يف والثبات اليقْي من کبْية درجة عّل املتوکا

 بکرمه يثق معه تعاىل اهلل يرى إالا  شيئا   يرى ال بحيث تعاىل، هلل والطاعة واخلضوع

ّل الدرجة هذه عن األخّلق علامء بعض ويعّبا  وعنايته، ، خاصا  بتوکا  هذا ويف اخلاصا

ّل يفوض املنزل  تعاىل يديه بْي فيکون بحکمه، ويرىض تعاىل اهلل إىل ُاموره ُجيع املتوکا

 الدرجة: هذه إىل تّشْي املبارکة اآلية ولعّلا  الغاسّل، يدي بْي امللقى کامليات     

             *                                 

                    3،  به ووثق تعاىل اهلل اتاقى َمن فإنا  ّل  وتوکا

 عزيزة املرتبة وهذه حسبه، وهو ناَصه اهلل بأنا  نفسه اطمأنت ، عليه ُاموره ُجيع يف

 جّلا  اهلل حکى وقد له، املخلصْي تعاىل اهلل وأولياء باألنبياء ُتتصا  الناس، يف الوجود

 لذلك. يّشّهد ما الکريم کتابه يف واملرسلْي األنبياء عن شأنه

 العقيدة يف والثبات اليقْي من جةرَ الدَ  ]تِْلَك[ عّل يکون ال أن الثانية:

 وتعاىل، تبارك اهلل عّل مورهأُ  يف يعتمد ولکن لعباده، تعاىل اهلل قسمه بام واالطمئنان

ع الُدعاء يُّتك وال عليه، ويعتمد إليه يفزع  الصبي مثّل وأمر، مسألة کّلا  يف والتَضا

ه إىل يفزع الذي هأُ  يف فنى وقد ِبا ويتعلاق ُأما  ينفى احلالة هذه ويف غْيها، يرى وال ما
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ّل يف املتوکاّل  هذه عن األخّلق علامء بعض ويعّبا  الواسطة، يّلحظ وال عليه املوکا

ّل الدرجة  اخلواص. بتوکا

ّل أنا  يف السابقة، الدرجة عن الدرجة هذه وتفُّتق  شيئا   يرى ال االُوىل يف املتوکا

  به منه وثوقا   واملسألة الُدعاء يُّتك فربام وعنايته، ولطفه بکرمه وثق قد تعاىل، اهلل إالا 

 ويف ،«بحايل علمه سؤايل من حسبي» :اخلليّل إبراهيم قال کام احلوائج، قضاء يف

ع، واملسألة الُدعاء يُّتك ال الدرجة هذه  تعاىل: قوله يّشْي الدرجة هذه وإىل والتَضا

          1، لوا فقد  حيثيااِتم ُجيع وأفنوا ، عليه مورهمأُ  ُجيع يف توکا

 غْيه. عن أعرضوا وقد تعاىل اهلل يف

 ِتيئة يف واالختيار للتدبْي فْيى باألسباب، االعتناء کثْي يکون أن الثالثة:

ّل يُّتك ال ولکن الکبْي، األثر موراألُ  له عّل يعتمد وهو ، عليه التوکا  ويلتفت توکا

 إليه، املوکّل عن الصارف الّشغّل هو وهذا عنه، النظر يغضا  ال مورهأُ  يف دائام إليه

 الثانية الدرجة يف لِْْيَ کّ وَ تَ ملُ ٱ أنا  يف سابقتّها، عن الدرجة هذه اختلفت ذلك وألجّل

ّل عّل يعتمدون ع عّل يعتمد کام وحده، عليه املتوکا عاء لديه التَضا  إليه واالبتّهال بالدا

. تعاىل: قوله يّشْي الدرجة هذه وإىل              2. 

اما   تدوم قد احلالة هذه أنا  يف السابقة عن أيضا   وُتتلف  ُجيع يف أو کثْية أيا

اما   إالا  تدوم ال الثانية الدرجة يف بينام املؤمنْي، لدى احلاالت  قليلة. أيا

ّل الدرجة هذه عن عليه تعاىل اهلل رَحة العلامء بعض عّبا  وقد ام العامي، بتوکا  وربا

لّهم يکون  بعضّها. يف يکون وربام موراألُ  ُجيع يف توکا

ّل درجات نا إِ  وباجلملة: ة باختّلف ُتتلف التوکا  به واالعتقاد  باهلل اإليامن قوا

 عباده، عّل قسمه بام والرضا وقدره، بقضائه والتسليم إليه، االُمور وتفويض تعاىل،

ا کام ة بعضّها، أو موراألُ  ُجيع تفويض باختّلف ُتتلف أَنا  األسباب عّل عتامدااِل  وشدا

ة  ِبا. االعتقاد وقوا
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 التوکاّل: ثمرات

ّل حصّل إذا ّل، عّل کبْية آثارا   خيلاف فإناه تعاىل اهلل عّل التوکا  نذکر نحن املتوکا

 منّها: بعضا  

ل: ّل األوا ق التوکا  ويثبات املؤمن، يف دعائمه ويثبت فيه ويزيد اإليامن معنى َيقا

 تعاىل: قال قلبه، يف التوحيد عقيدة                 1. 

ّل الثاين:  تعاىل: قال باملراد، والفوز النْص ]أکِْيٌد ِمْن أسباب[ سبب التوکا   

            2. 

ّل الثالث:  بغْي فيّها وُيرَزق فيدخّل اجلناة إىل طريقا   صاحبه أمام يفتح التوکا

 تعاىل: قال حساب،                              

                 *                3. 

ّل نا إ الرابع: ّل، اإلْلي والرضا تعاىل اهلل َمباة يورث التوکا  تعاىل: قال للمتوکا

          4، فخرا . بذلك وکفى 

ّل اخلامس:  وخْيا . طّيبا   حسنا   العبد إىل تعاىل اهلل يسوقه ما کّلا  ْيعّل التوکا

ّل السادس:  5«نفسه يف الراحةو املتوّکّل قلب يف االطمئنان يورث التوکا

 

                            

              

 

 أو إثم منّهم عَ قَ يَ  أن اليمکن معصومون کَلّهم األنبياء أنا  عّل الرَشيفة اآلية تدلا 

 خيانة. أو خطأ
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 َحراء قطيفة أنا  اآلية هذه نزول سبب :ْْيٍ بَ ُج  نُ بْ  يدعِ وَس  اسٍ عبا  ابنُ  وقال»

 عن مروي وهو .1«أخذها النبي لعّلا  بعضّهم: فقال املغنم، من بدر يوم فقدت

 .عبداهلل أيب

 إناا وقالوا: املرکز، وترکوا ُأحد يوم الغنيمة طلبوا الذين يف نزلت» مقاتّل: وقال

 رآهم فلاما  وقوف. هاهنا ونحن له، فّهو شيئا   أخذ َمنْ  :النبي يقول أن نخّشٰى 

 ترکنا قالوا: أمري؟ يأتيکم حتاى املرکز من تّبحوا أال إليکم أعّهد أل قال: النبي

، أناا ظننتم :النبي فقال وقوفا ، إخواننا بقية  .2«فنزلت َنُغّلا

 يوم هوازن غنائم من بإبرة أي بمخيط غّلا  رجّل   إنا  عنه الضحاك ةِ وايَ رِ  ويف»

 .3«اآلية فنزلت حنْي

 دينّهم عيب وفيه القرآن يقرأ النبي کان الوحي أداء يف نزلت وقيّل:»

 .4«اآلية اهلل فأنزل ذلك يطوي أن فسألوه آْلتم وسبا 

 استئناف. حرف         نفي. حرف         الناقصة. األفعال من 

   ق أو کان خّب وَمرور، جار  کان ما وتقديره: خّبها هو بمحذوف متلعا

 بساحة يليق ال أي العموم. يفيد النفي سياق يف والنکرة لنبٍي. صفة أو حاصّل   الغّل

 األنبياء. من نبٍي  أيا 

  نصب. حرف 

   کان. اسم النبي، إىل يرجع مستُّت ضمْي وفاعله منصوب مضارع فعّل 

:  غلوٌل. فّهو خان الرجّل: َغّلا  اخليانة، الَغّلا

: :  والعطش. الطوق الُغّلا  واحلقد. الغش الِغّلا

 القسمة. قبّل احلرب غنيمة ِمن الرسقة الرَشيفة اآلية يف به واملراد

 الکتابة يف کام للفاعّل مبنياا   ُقرئ   يف وال الغنيمة يف خيون ال النبي إنا  أي 
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 ويدلا  1الغنيمة يف النبي خيون أن ألحدٍ  ْيوز ال أي «ُيَغّلا » للمفعول مبنياا   ُقرئ غْيها.

 غْيه. خيانة عّل النبي خيانة عظم عّل

 عطف. حرف    َشط. اسم ألناه جازم مبتدأ 

    وخّب. َشط مستُّت، ضمْي وفاعله َمزوم مضارع فعّل 

  أي الرَشط. جواب «.ي» وهو العلاة حرف بحذف َمزوم مضارع فعّل 

 غْي وهو عنه رْ فا کَ يُ  ل ألناه عليه يعاقب أو الرواية يف کام ظّهره عّل حامّل   به يأيت

 املغفور.

 ببية.سلل جر، حرف   ،لة.وْ ُص وْ مَ  َمروره 

   ِإىل يرجع مستُّت ضمْي وفاعله ماضٍ  ٌّل عْ ف . 

      إليه. ومضاف فيه مفعول   للُّتتيب. عطفف حرف 

   َمّهول. مضارع فعّل    فاعله. بئنا 

  إليه. مضاف   فعله. عّل مقدم به، مفعول 

    ِالنفس. إىل يرجع مستُّت ضمْي وفاعله مؤنث ماضٍ  ٌّل عْ ف 

 بيانية. أو حالية   .مبتدأ 

     بئونا النون بثبوت مرفوع َمّهول مضارع وفعّل نفي حرف 

 خّب. املتصّل. «واو» ضمْي فاعله

 ما مقدار عن أحد يزاد وال الثواب من يستحقه ما مقدار أحد ينقص ال أي

 جّهة. کّّل  من الوفاء لتاممية وبيان العذاب، من استحقه

 ما إىل اجلزاء نسب تعاىل ألناه املجّبة قول فساد عّل داللة الرَشيفة اآلية ويف

 کسبت. ما يف ةٌ ُمتار نفس فکّل نفس، کّلا  کسبت

 الروايات

 قوله يف جعفر أيب عن اجلارود أيب رواية يف                 

          : غاالا  نبياا   ليجعّل اهلل يکن ل اهلل وصدق            
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          َإليه يدخّل أن يکّلف ثما  النار يف القيامة يوم راه شيئا   غّلا  نْ وم 

 النار من فيخرجه                     .1 

 يش کُّل  الَغُلُوُل  :عبداهلل أبو قال قال: سامعة عن
ٍ
 مال وأکّل اإلمام عن ُغَّل  ء

 2شبّهة. والسحت ُشبّهة   اليتيم

 يوم َينُْسبوه أل ... حديث: يف عبداهلل أيب عن علقمة إىل بإسناده الصدوق

 وبرأ القطيفة عّل اهلل أظّهره حتاى َحراء؟ قطيفة   املغنم من لنفسه أخذ أناه إىل بدر

 کتابه: يف بذلك وأنزل اخليانة من نبياه                      

        .3 

 ُميطا   أحدٌ  يغلانا  ال أال مناديا : بعث مغنام   غنم إذا کان أناه النبي عن ُروي

 فيأيت فرسا   أحد يغلانا  ال أال رغاء، له ظّهره عّل به فيأيت بعْيا   أحد يغلانا  ال أال دونه، فام

 4َححمة. له ظّهره عّل القيامة يوم به

د يا :فيقول زيادة: املجمع ويف د يا َمما  أملك ال بلغُت  قد بلغُت  قد :فأقول ،َمما

 5شيئا . اهلل من لك

وا الناس يف ينادي مناديا   يأمر کان النبي أنا  آخر خّب يف روى  اخليط ردا

 أخذِتا إينا  فقال: شعر، بکبة رجٌّل  فجاء القيامة يوم وشنار عارٌ  الغلول فإنا  واملخيط

ا :النبي فقال بعْيي، بردعة ألخيط ا الرجّل: فقال لك، فّهو منّها نصيبي أما  أما

 6فيّها. يل حاجة فّل املبلغ هذا األمر بلغ إذا

 2.َجَّهنَمَ  َُجْرِ  ِمنْ  الُغُلوُل  :اهلل رسول قال

                                                 
 .(1/122) 66/ القمي تفسْي .1

 .166ح ،1/343 العيايش تفسْي .2

 .163 رقم ،3/164ح والعرَشون الثاين املجلس الصدوق، أمايل .3

 .3/35 التبيان .4

 .2/530 البيان َممع .5

 .2/530 البيان َممع .6

 .5/132 اجلنان روض .2
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 أبوالفتوح الّشيخ الفارسية إىل ترُجّها الغلول حول عاميات روايات عدة 1الثعلبي تفسْي ويف

 شئت. إن فراجعّها 2روضة يف الرازي

 

                           

 

 والضحاك احلسن، قال :أحدها أقوال ثّلثة اآلية ٰى نعْ مَ  يف قيّل» الّشيخ: قال

 الغلول، فعّل يف اهلل من بسخط باء کمن الغلول ترك يف اهلل رضوان اتبع أفمن معناها،

 تقدم. بام أشبه ألنه قال: الطّبي اختيار وهو

 إسحاق ابن قال :الثاين           ماکره عّل بطاعته العمّل يف 

   الناس     أحبوا ما عّل بمعصيته العمّل يف. 

 عَل: وأبو ،اُج جا الزَ  قال :الثالث           سبيله يف باجلّهاد 

         أمر ملا النبي أن نزوْلا وسبب عنه. رغبة منه بالفرار 

 .3«اآلية هذه فيّهم اهلل فأنزل املنافقْي، من ُجاعة عنه قعد دُح أُ  إىل باخلروج

 إنکارٌي. استفّهام           استئناف. حرف            .مبتدأ 

    ِإىل يرجع مستُّت ضمْي وفاعله ماضٍ  ٌّل عْ ف  . إىل تدعو واآلية 

 اتباع     واألصَل. والرئييس األساِس هدفّهم وجعلّها 

     لغتان، وضمّها الراء بکرس» والرضوان إليه. ومضاف به مفعول 

 والکرس الُکفران. وزن عّل فالضم عنه حکيناه ما عّل عاصم بن حفص بالضم وقرأ

 .4«ِحسبان وزن عّل

ا وهي  ٰى نعْ مَ  يف زيادة فيه ألنا  مصدر اسم أو رِض مصدر کالرضا مصدر إما
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 تعاىل: قال ولذا الرضا                   1 وقال: 

              2. 

  خّب. وَمرور، جار 

  ِإىل يرجع مستُّت ضمْي وفاعله ماضٍ  ٌّل عْ ف . رقواست رجع أي. 

  العظيم. الغضب السخط: وَمرور. جار 

    غضبه يوجب ما يف الدخول هو اهلل سخط من واملراد وَمرور. جار 

 ولعنه. العقاب بمستحق عقابه إرادة ويوجب تعاىل

عطف. حرف 

   ليسُّتيح إليه يأوي أن يريد الذي املأوى أنا  أي: إليه. ومضاف مبتدأ 

 فيه.

   .خّب   استئناف. أو عطف حرف 

   ِإلنّشاء جامد ماضٍ  ٌّل عْ ف .  الذما

   .إليه. يصار الذي املصْي ذلك ساء قد أي: فاعله 

 الطْي مصْي نحو عليّها هو التي احلال خّلف إىل يشءال انقّلب واملصْي:»

 .3«خزفا   ذلك قبّل يکن ل ألناه خزفا   يرجع ول خزفا  

 الروايات

:  اهلل قول عن أباعبداهلل سألت قال: الساباطي عامر خّب      

                          *         4 

 للمؤمنْي درجات عامر يا واهلل وهم األئمة هم اهلل رضوان اتبعوا الذين فقال:

 5.ّلٰ العُ  الدرجات ْلم ]اهلل[ ويرفع أعامْلم ْلم اهلل يضاعف اناإيا  ومعرفتّهم وبواليتّهم

ا زيادة: فيه ولکن مروان بن عامر عن العيايش تفسْي يف ونحوها  عامر: يا قوله أما    
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     قوله: إىل    األئمة وحق طالب أيب بن عَل حق َجَحدوا الذين واهلل فّهم 

 1اهلل. من بسخطٍ  لذلك فباءوا البيت أهّل مناا

 تبعُتُه، وتبقى لذُتهُ  تذهب عمٌّل  عملْي: بْي ما شتاان :أمْياملؤمنْي قال

 2جُرُه.أَ  ويبقى مُؤوَنُتهُ  تذهب وعمّل

 3َويِبٌء. حفيٌف  الباطّل وإنا  مرىءٌ  ثقيٌّل  احلق إنا  :وقال

 العام. املرض وهو الوباء من العاقبة، وخيم َويِبٌء: العاقبة. َحيد َهنيء مريٌء:

  لُِکّّل  :وقال
ٍ
 4ُمَرٌة. أو ُحْلَوةٌ  عاقبةٌ  امريء

 

                 

 

  ،ل املوصول إىل يرجع الضمْي مبتدأ  السابقة اآلية يف األوا      

    . 

   ،ْلم تعاىل اهلل رضوان اتبعوا الذين إنا  أي الرتبة، الدرجة: خّب 

 ُّل مَ ّْش يَ  ّهاطّلقُ إِ و تعاىل اهلل إالا  خصوصياِتا واليعلم أهلّها، وهم ُمتلفة درجات

 واآلخرة. الدنيا درجات

    من تستفاد ال خاصة عناية التعبْي هذا يف إليه. ومضاف فيه مفعول 

 غْيه.

 عطف. حرف    .مبتدأ 

   ،عليم. أي خّبه  وَمرور. جار 

    ّلف وخفاء رسا  تعاىل اهلل عند ليس ألنا  فاعله.و مضارع فعّل 

 أو رضوانه اتباع يف واساََمُ تَ يَ مُلْؤِمنِْْيَ َأالا ٱ ّلٰ عَ فَ  الرَش أو اخلْي من واحلقْي الصغْي يفوته
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 بسخطه. البوء

 روايةٌ 

 تعاىل: اهلل قول ذکر أناه الرضا احلسن أيب عن         َقاَل ف: 

 1األرض. إىل السامء بْي ما الدرجة

 

                            

                          

 

 تعاىل رضوانه إىل صولوال طرق من طريق وأحسن أفضّل الرَشيفة اآلية تبْيا 

 مصاديق أظّهر وتذکر          قائدهم بّل وأکملّهم وأمتاّهم وأفضلّهم 

د واملرسلْي األنبياء خاتم وهو ورسوْلم وإمامّهم  .َمما

ا الغياب إىل اخلطاب من التفات وفيّها  لصفة املؤمنْي عّل االمتنان مقام يف ألَنا

ياة. مّشعر والوصف إيامَنم  بالعلا

 قسم. حرف    حتقيق. حرف 

   ِأصّل» .ماضٍ  ٌّل عْ ف :  قطعه. إذا مناا : يمناه مناه القطع. املنا       

 2 مقطوع غْي أي :  .3«البلية... عن ِبا يقطع ألناه النعمة، واملنا

 .4«سئوال سبق دون من اإلنسان تفاجئ التي العظيمة النعمة هي واملنة:»

  .فاعله 

     ال اخلّلئق ُجيع عّل مناة الرسول بعثة وَمرور. جار 

م يذکرهم اهلل ولکن فقط املؤمنْي  يف غْيهم من وأعظم أکثر به ينتفعون ألَنا

 خراهم.أُ و دنياهم
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 فيه. مفعول   اهلل إىل يرجع مستُّت ضمْي وفاعله ماض فعّل. 

  املؤمنْي. إىل يرجع والضمْي وَمرور. جار 

   د رسله خاتم به واملراد به. مفعول  والنعم .املصطفى َمما

 :عٌ بَ رْ أَ  الرَشيفة اآلية يف املذکورةواملنن 

      وهذه املؤمنْي. إىل يرجع والضمْي إليه. ومضاف وَمرور جار 

 ىل.وْ األُ  املناة هي

 أقوال: ثّلثة فيه قيّل» الّشيخ: قال

 امن.ياإلِ  إىل ْلم داعيا   ذلك فيکون ْلم، َشفا   ذلك ليکون أنفسّهم من :أحدها

 .مْ ساَِنِ لِ بِ  هألنا  عليّهم، احلکمة متعلا  لسّهولة أنفسّهم، من :الثاين

 والعفة واألمانة الصدق من أحواله مُ لْ عِ  عليّهم ليتيرس أنفسّهم، من :الثالث

 ال األميْي، من أنفسّهم من رسوال   فيّهم بعث إذ عليّهم من الزجاج: وقال والطّهارة.

 ل هوأنا  واألمانة بالصدق ويعرفونه خيّبونه قوم بْي فنّشأ بيمينه، خيط وال کتابا   يتلو

 عّل دليّل أدل من ذلك فکان السالفة، مما األُ  أقاصيص عليّهم فتّل لقنه، وال کتابا   يقرأ

 .1«به أتى فيام صدقة

   يقرأ. أي .الرسول إىل يرجع مستُّت ضمْي وفاعله مضارع فعّل 

 الثانية. ةاملنا  هي وهذه أخواته. وکذا االستمرار عّل يدل

    وَمرور. جار 

  القرآين الوحي ِبا: واملراد آية. ُجع آيات إليه. ومضاف به مفعول 

 الساموي. والکتاب

 عطف. حرف 

   إىل يرجع مستُّت ضمْي وفاعله به ومفعول مضارع فعّل 

 الثالثة. املناة هي وهذه .النبي

 أوجه: ثّلثة َيتمّل» الّشيخ: قال
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 يف الرفيعة املنزلة ِبذه نَ وْ ْْيُ ِص يَ فَ  الدين، يف أزکياء مبأَنا  ْلم يّشّهد :أحدها

 اخللق.

 املّهتدين. سبيّل سالکْي زاکْي به يکونون ما إىل يدعوهم :الثاين

 .1«ِبا رهميطّها  التي الزکاة منّهم يأخذ :الفراء قال :الثالث

 عطف. حرف 

     إىل يرجع مستُّت ضمْي وفاعله به ومفعول مضارع فعّل 

 الرابعة. املناة هي وهذه .النبي

   الکريم. القرآن به واملراد .ثانٍ  به مفعول  عطف. حرف 

   .ا احلکمة معنى 2مرا  وقد معطوفه  هي کام األشياء معرفة بأَنا

 طبقّها. عّل والعمّل وحقائقّها بواقعياِتا والعلم

 ،البعثة. قبّل حاْلم يذکر بعدها ما حالية 

  لة من ُمُففة  اإلعراب. من له َمّل ال السکون عّل مبني ،«إنا » أي املثقا

 ناسخ. فعّل بعدها جاء إذا وجوبا   فُامهلت

    ِکان. اسم فاعله «واو» و الناقصة. األفعال من ماضٍ  ٌّل عْ ف 

  جر. حرف 

   بالرَشيعة العمّل قبّل أي الرتبية القبلية» به واملراد   ، َمّلا  ولکن َمروره 

 .3«وقبلّها البعثة بعد ما فيّشمّل

 :فة «إنْ » تّلزم وهي فارقة ق بعدها ويقع ُأمهلت إذا ُمفا  «إن» بْي وتفرا

فة  من له َمّلا  ال الفتح عّلٰ  مبني حرف الفارقة «لـ» وهي النافية. «إن» و املخفا

 اإلعراب.

  جر. حرف 

   .والرَشك. الکفر هو بالضّلل واملراد کان خّب َمروره 
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   .واضح. أي نعت 

د آلل اآلية فّهذه القمي: تفسْي ويف  1.َمما

 حوْلا. الواردة الرويات وکذا 151 و 123 آيه البقرة سورة يف اآلية مدلول مرا  وقد

 :التالية األمور الرَشيفة اآلية هذه تضمنت فقد»

 إىل اجلّهّل من ينقلّهم الرسول ألن اخللق، إىل اهلل من حسانإِ  الرسول نَ إِ  ـ1

 وثوابه. طاعته إىل وعقابه اهلل معصية ومن الکرامة، إىل املذلة ومن العلم،

دا   ألن باخلصوص العرب عّل تضاعف قد االحسان هذا نَ إِ  ـ2  َمما

 األمم. ُجيع به يباهون منّهم،

 وحکمته. وعلمه وقدرته وحدانيته، عّل الدالة اهلل آيات عليّهم يتلو هنا إ ـ3

 واخلرافات، ساطْياأل ومن والوثنية، الرَشك أرجاس من يطّهرهم هنا إ ـ4

 القبيحة. والعادات ،ةِ الضارَ  والتقاليد

 عّل ّهموحثا  لغتّهم، وحفظ کلمتّهم، ُجع الذي القرآن أي الکتاب مّهميعلا  ـ5

 يف األشياء وضع وهي احلکمة، أيضا   الرسول مّهمويعلا  األخّلق، ومکارم العلم

 أيب بن جعفر قاله ما اآلية ْلذه تفسْي وخْي الفقه... هنا ِبا املراد ان وقيّل: مواضعّها،

 احلبّشة: لنجايش طالب

 ونأيت امليتة، ونأکّل األصنام، نعبد جاهلية، أهّل قوما   کنا امللك. أهيا»

 عّل افکنا  الضعيف... امنا  القوي ويأکّل اجلوار، ونيسء األرحام، ونقطع الفواحش،

 إىل فدعانا وعفافه. وأمانته وصدقه نسبه نعرف ا،منا  رسوال   ينالإِ  اهلل بعث حتاى ذلك،

 احلجارة من دونه من وآباؤنا نحن نعبد کنا ما ونخلع ونعبده، لنوحده وحده اهلل

 اجلوار، وحسن الرحم، وصلة األمانة، وأداء احلديث، بصدق وأمرنا واألوثان،

 اليتيم، مال وأکّل الزور، وقول الفواحش، عن وَنانا والدماء، املحارم عن والکف

 والزکاة بالصّلة وأمرنا شيئا ، به نرَشك وال اهلل، نعبد أن وأمرنا املحصنات، وقذف

 «.والصيام

دا   نَ إِ  صارٍ تِ اْخ بِ وَ   والدويل اإلنساين وجودهم العرب منح الذي هو َمما
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 .1«يّشکر أثر وال يذکر، تاريخ ْلم يکن ل ولواله واحلضاري،

 

                             

              

 

 عن ةِ فَ ِش اکلْ ٱوَ  دُح أُ  غزوة يف النازلة اآليات تتمة من بعدها وما اآلية هذه

 القتال. عن املؤمنْي إضّلل يف وکيدهم املنافقْي شبّهات

 إنکاري. استفّهام 

 فعلتم ما أفعلتم والتقدير َمذوف عليه واملعطوف عطف. حرف   

    ... أين ومن أتدرون أو      ما     . 

 بـ نصب وَملاّها «إذ» أو «حْي» بمعنى ظرف فيه. مفعول   . 

      ِوُجلة به. مفعول والضمْي مؤنث ماضٍ  ٌّل عْ ف       َمّلا    

 . بإضافة َمرورة

   .رجّل . سبعون املسلمْي من ُقتّل ألناه ُأحد. يوم يف فاعله 

      لـ صفة وفاعله. ماضٍ  ٌّل عْ وفِ  حتقيق حرف    :يف وقيّل 

 بدر. يوم يف حال أناه عّل نصب َمّل

    سبعْي املرَشکْي من قتلوا املسلمْي ألنا  إليه. ومضاف به مفعول 

 عليّهم. مثليّها تواردون فأنتم بدر، يوم يف سبعْي منّهم وأرسوا

ا املصيبة تلك أصابکم ملاذا أتدرون» واملراد:  نتيجة أنفسکم عند من کانت فإَنا

 وتنازعتم واختلفتم وفّشلتم الرسول أوامر خالفتم إلناکم ألعاملکم، حتمياة

 .2«نصيبکم من کانا اللذين والظفر الفتح إفساد يف سببا   ذلك فکان

    ِاملنافقْي. من بالقاء املسلمْي عن حکاية وفاعله. ماضٍ  ٌّل عْ ف 
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   خّب الرفع وَملاّها «أين ِمنْ » بمعنى أو «کيف» بمعنى هنا أو فيه. مفعول 

 املصيبة. سبب عن سئوال هذا؟ أصابنا کيف أو هذا؟ أصابنا أين من أي مقدم.

  واجلملة مؤخر. مبتدأ      مفعول   . جواب أو . 

  اهلل رسول يا أنت وفاعله أمر فعّل. 

  .تّها.وعلا  املصيبة سبب أي مبتدأ             خّبه. وَمرور. جار 

    املسلمْي. إىل ويرجع إليه يضاف والضمْي إليه. مضاف 

 ألوامر وُمالفتکم وأفعالکم أعاملکم بسبب أصابکم ما يصيبکم واملراد:

 .اهلل رسول

  أقوال: ثّلثة فيه قيّل» الّشيخ: قال

 يوم للقتال املدينة من اخلروج يف اختلفوا مألَنا  والربيع: قتادة، قال :أحدها

 يقصدوهم أن إىل املرَشکْي ويدعوا ِبا نوايتحصا  أن إىل النبي دعاهم وکان دُح أُ 

 اهللِ  رسوَل  يا وأنت سّلم،اإلِ  يف ونحن اجلاهلية، يف ذلك من نمتنع کنا فقالوا فيّها،

 .وأعزا  باالمتناع أحقا  نانبيا 

 القتّل، بدر أرسى يف کان احلکم أنا  السلامين وعبيدة عَلٍ  عن روي :والثاين

 ِتم،بعدّ  القابّل يف منکم تّلقُ  الفداء قبلتم إن کمأنا  عليّهم وَشط الفداء، هم فاختاروا

 وهو شّهداء. اکنا  بعد فيام امنا  تّلقُ  وإذا به. وننتفع الفداء نأخذ انا إف بذلك، رضينا فقالوا

 .جعفر أيب عن املروي

 مّلزمة من النبي به أمرهم ملا دٍ ُح أُ  يوم الرماة خلّلف :الثالث

 .1«موضعّهم

  بالفعّل. املّشبّهة احلروف من   .اسمه 

   وَمرور. جار   إليه. مضاف 

   خّب . عّل ونْصتکم وظفرکم نجاحکم عّل قادر تعاىل أناه 

 بحّلوة اْلزيمة مرارة وقرن واإليامن. واالستقامة والصّب اإلطاعة عند املرَشکْي
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 باالنتصار. الوعد

 أنفسّهم إىل املعصية نسب تعاىل ألناه املجّبة مذهب فساد عّل داللة اآلية ويف

 تعاىل. اهلل إىل ينسبّها ول

 روايتان

 عن إسامعيّل، ثنيحد قال: احلسْي، ثناحد قال: ،القاسم حدثنا الطّبي: قال

د، عن عون، ابن  السلامين؛ عبيدة عن َمما

د، عن جرير، عن حجاج وحدثني  قال: ،عَلا  عن السلامين، ُعبيدة عن َمما

د يا له: فقال ،النبيا  إىل جّبيّل جاء  أخذهم يف قومك صنع ما کره قد اهلل إنا  َمما

 أن وبْي أعناقّهم، فتَضب يقدموا أن أمرين، بْي ُتْيهم أن أمرك وقد األسارى،

ِتم. منّهم يقتّل أن عّل الفداء يأخذوا  فذکر الناس، اهلل رسول فدعا قال: عدا

ى فداءهم نأخذ بّل ال وإخواننا، عّشائرنا اهلل، رسول يا فقالوا: ْلم. ذلك  عّلٰ  به فنتقوا

نا قتال ِتم، مناا ويستّشّهد عدوا  ُأحد يوم منّهم فُقتّل قال: نکره! ما ذلك يف فليس عدا

ة رجّل   سبعون  1بدر. أهّل أسارى عدا

د عن العيايش تفسْي ويف  يف عبداهلل أيب عن ،ذکره نعما  َحزة أيب بن َمما

 اهلل قول                   . 

 ،رجّل   سبعْي لواتَ قَ  ،رجّل   وأربعْي مائة ببدر أصابوا قد املسلمون کان قال:

 وافاغتمُ  قال: ،رجّل   سبعون املسلمْي من صيبأُ  حدأُ  يوم کان فلاما  سبعْي، وأرسوا

 :وتعاىل تبارك اهلل فأنزل ،بذلك                   .2 
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 وما فيّهام روتذکا  ُأحد قتال يف املسلمْي هزيمة حکمة تبْيا  تليّها وما اآلية هذه

 ودها.دور املنافقْي مقاالت بعض بعدمها تأيت

 استئناف. حرف  ل. مبتدأ  أوا

      ِإىل يرجع مستُّت ضمْي وفاعله به ومفعول ماضٍ  ٌّل عْ ف  

 املؤمنْي. املسلمْي إىل يرجع املفعويل والضمْي

  د.ُح أُ  يوم وهو فيه، مفعول    ماض. فعّل 

    املرَشکْي. وجند املسلمْي جند الفريقان: ومها فاعله 

 للتفريع. عطف حرف           جر. حرف            .َمروره 

  إليه. مضاف       ثان مبتدأ هو واملحذوف بمحذوف، متعَلق 

 وموجود کائن وتقديره    . وموجود کائن هو» وُجلة     » خّب 

ل. للمبتدأ  األوا

 :]بّل ثّلث أقوال[ قوالن معناه يف قيّل» الّشيخ: قال

 قوله: ومنه اهلل. بعلم :أحدمها         1 ومنه اعلموا معناه 

 قوله:    2 ومنه إعّلم. أي           3 أعلمناك. يعني 

 والتمکْي املوانع، برفع الفعّل يف طّلقاإل مقام تقوم التي اهلل بتخلية هأنا  :الثاين

 خّلف هألنا  اهلل، بأمر به املراد يکون أن ْيوز وال التکليف. معه يصح الذي الفعّل من

 من ءبيش يأمر هنا أ وال املؤمنْي، بقتّل املرَشکْي يأمر اهلل إنا  يقول: ال أحدا   نا أل ُجاع،اإل

 تعاىل. اهلل يفعله أن ْيوز ال قبيح، بالقبيح مراأل نا وأل القبائح،

 إىل مْصوفا   ذلك يکون بأن اهلل بأمر هأنا  تسليم مع َيمّل أن ويمکن ]الثالث[:

 هم،عدوّ  مقاومة عن وضعفّهم بالّشعب، أخَّل  نْ مَ  اخّلل بعد املعذورين املنّهزمْي

                                                 
 .223/ البقرة سورة .1

 .3/ التوبة سورة .2

لت سورة .3  .42/ فصا
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 وانفساد شملّهم دوتبدا  تفرقّهم بعد ذلك يکون أن أمکن اجلميع عّل َحّل وان

 .1«بنفوسّهم خياطروا وأالا  الرجوع يف اهلل أذن ذلك عند نا أل نظامّهم،

 عطف. حرف   للتعليّل. نصب حرف 

    بـ منصوب ارعضم فعّل  ضمْي وفاعله مضمرة. ْن(أَ ـ )بِ  أو 

 اهلل ألنا  2َمازا . املعلوم معنى يف العلم لفظ استعمّل ولکن تعاىل. اهلل إىل يرجع مستُّت.

 هي وهذه للناس. علمه اهلل ُيظّهر أن منه املراد أو ِبم. عاملا   کان أحد يوم قبّل تعاىل

 للّهزيمة. وىلاالُ  احلکمة

    به. مفعول 

 کام اهلل، بإذن تقع املعايص القائّل: يقول أن ْيوز هّل قيّل: فإن» الّشيخ: قال

  قال:     بکم املرَشکْي يقاعإ من     اهلل نا أل ذلك ْيوز ال قلنا: ؟ 

 به املراد ذناإلِ  أن عّل ذلك فدلا  للمؤمنْي، ةالتسليا  وجه عّل بذلك خاطبّهم امإنا  تعاىل

 .3«منّهم الطاعة بظّهور زواليتميا  التمکْي

 

                           

                             

                   

 

 عطف. حرف   نصب. حرف 

    .  للّهزيمة. الثانية احلکمة هي وهذه مرا

  به. مفعول        وفاعله. ماض فعّل      عطف. حرف 

   ِنفاقّهم. لوجوه بيان مستُّت. ضمْي فاعله ونائب َمّهول. ماضٍ  ٌّل عْ ف 

                                                 
 .42 و 3/41 التبيان .1

 .3/42 التبيان .2

 .3/42 التبيان .3
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 اآلية. نزول شأن يف يأيت کام األنصاري أبوجابر عبداهلل والقائّل

   املنافقْي. إىل يرجع والضمْي وَمرور، جار 

    ُجلة يکون أن ويمکن وفاعله. أمر فعّل       لفاعّل نائبا  . 

    ُجلة من اشتامل بدل وفاعله. أمر فعّل    . 

       إليه. ومضاف وَمرور جار   عطف. حرف 

    عّل معطوف وفاعله. أمر فعّل    . 

   ِاملنافقْي. إىل يرجع الفاعّل والضمْي وفاعله. ماضٍ  ٌّل عْ ف 

  َشط. حرف      مستُّت. ضمْي وفاعله مضارع فعّل 

  به. لومفع     جواب حرف

        ِومفعوله. وفاعله ماضٍ  ٌّل عْ ف         .املنافقْي. إىل يرجع مبتدأ 

    وَمرور. جار     إليه. ومضاف فيه مفعول 

   .أي خّبه    الکفر. إىل     َمرور. جارو 

   وَمرور. جار 

    م عّل يدلا  وفاعله، مضارع فعّل  هکذا. يقولون باالستمرار أَنا

 نفاقّهم. حقيقة تبْيا  مستأنفة ةُ لَ مْ جْلُ ٱوَ  حلاْلم. وبيان

     امإنا » الّشيخ: قال ه،وْ فُ ال ُجع األفواه: إليه. ومضاف وَمرور جار 

 :نِ يْ رَ مْ أِلَ  باألفواه إالا  يکون ال القول کان وإن ،األفواه ذکر

 فيقال: املجاز، جّهة عّل نساناإل إىل القول يضاف حيث من للتأکيد :أحدمها

 وکذلك به، ورِض غْيه قاله إذا کذا: قال قد          1 ونهيتولا  أي 

 به. مراأل جّهة غْي عّل

 .2«الکتاب وقول اللسان قول بْي األفواه بذکر فرق هألنا  :والثاين

 به. مفعول 

  ِإىل يرجع مستُّت ضمْي واسمه النافية. الناقصة األفعال من ماضٍ  ٌّل عْ ف . 

                                                 
 .23/ البقرة سورة .1

 .3/44 التبيان .2
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       ملا مقابلة ليس. خّب إليه، ومضاف وَمرور جار     

    . 

 استئناف. حرف   .مبتدأ 

   .الکافرين. املنافقْي من أعلم أي خّبه    وَمروره. جار 

    والکفر النفاق من نفوسّهم يف نَ وْ قُ نافِ ملُ ٱ يکتم وفاعله. ارعضم فعّل 

 عليّها. وَياسبّهم ِبا عال تعاىل وأناه والفساد

 نزوْلا شأن

 السلول، أيب ابن عبداهلل مع رجعوا منافق ثّلثمأة هم» القمي: تفسْي يف ورد

 يکون ال واهلل فقالوا: وديارکم، ودينکم نبياکم يف ُانّشدکم عبداهلل: بن جابر ْلم فقال

َبْعناکم يکون أناه نعلم ولو اليوم قتال  اهلل: يقول اتا                

                                »1. 

 فاعّل أنا  الظاهر ولکن املفرسين من کثْي مقالة وهذه .3البيان وَممع2 التبيان يف ونحوها

  داّهَ ُش  نْ مِ  کانَ  نفسه وعبداهلل جابر. بنهٱ ال يا األنصارِ  رٍ أبوجابِ  عبداهلل هو 
ِ
 د.ُح أُ  غزوة ء

 

                      

           

 

 د.ُح أُ  غزوة بعد املسلمْي شّهداء إىل بالنسبه املنافقْي مقالة تذکر الرَشيفة اآلية

  البدل عّل نصبا   يکون أن أحدها: اإلعراب: من احتامالت ثّلثة فيه 

 من   . 

 يف الضمْي من البدل عّل الرفع ثانيّها:   . 

 هم وتقديره: َمذوف ملبتدأ خّبا   يکون أن عّل الرفع ثالثّها:    

                                                 
 .(1/122) احلجري الطبع من 66/ القمي تفسْي .1

 .3/43 التبيان .2

 .2/533 البيان َممع .3
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    . 

   ِعبداهلل وهم املنافقْي إىل يرجع الفاعَل والضمْي وفاعله، ماضٍ  ٌّل عْ ف 

 وأصحابه. أيب بن

     عون املنافقون إليه. ومضاف وَمرور جار  خوةفاألُ  خوِتمأُ  َأََنُمْ  يدا

م من يتم فّل دُح أُ  شّهدآء باإلخوان واملراد .ةٌ يَ عائِ دّ ٱ هنا  1النسب. يف إخواَنم إَنا

 .حالية 

    يف الفاعَل الضمْي من حال وفاعله. ماض فعّل   من نوع فيه 

 الَنم والتأنيب، التعبْي   أَنم يدعون الذين إمداد عن     . 

  َشط. حرف 

    ِمن والفرار للقتال وترکنا قعودنا يف به. ومفعول وفاعله ماضٍ  ٌّل عْ ف 

 الزحف.

 نفي. حرف 

     ِروح ْيادإلِ  املنافقْي حاتوْ رُ طُ  هذه فاعله. ونائب َمّهول ماضٍ  ٌّل عْ ف 

 .ْْيِ اإلْليَ  ردَ والقَ  للقضاء کارنْ إلِ ٱوَ  املؤمنْي قلوب يف واالرتياب الّشك

  اهلل رسول يا أنت وفاعله أمر فعّل.      للتفريع. ربط حرف 

   الدرء:الدفع. ادفعوا. أي: وفاعله. أمر فعّل 

     إليه. ومضاف وَمروره جر حرف    به. مفعول 

  َشط. حرف        ِاسمه. والضمْي الناقصة األفعال من ماضٍ  ٌّل عْ ف 

    مِمتنعا   صدقّهم فيکون مِمتنع أمر عّل معلاقة َشطية قضية کان خّب 

 کذِبم. عّل تأکيد اآلية ويف

يلزمّهم دفع املوت عن أنفسّهم بقوْلم أَنم لو ل  کيف قيّل: فإن» الّشيخ: قال

 خيرجوا ل يقتلوا؟

قيّل: ألن َمْن َعلَِم الغيب يف السّلمة ِمْن القتّل ْيب أن يمکنه أن يدفع عن 

                                                 
مة الَسّيداِن: عليه کام .1  الرَحن مواهب يف السبزوارُي  والفقيه ؛4/60 امليزان يف الطباطبائُِي  العّلا

2/55. 
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 نفسه املوت فليدفعه، فّهو أجدى عليه.

 العادة؟ به جرت ما عّل بارٌ ْخ إِ  هأنا  مع کذبا   منّهم القول هذا کانفإن قيّل: کيف 

 ديارهم، يف عليّهم املرَشکون لدخّل خيرجوا ل لو ّهملعلا  يدرون ال مألَنا  قلنا:

 معنى غْيه وقال .عَل أيب قول هذا فقتلوهم      تثبيطکم يف َمقْي أي 

 .1«القتّل من رارا  فِ  اجلّهاد من

 

                        

 

 أمواتا   ليسوا الّشّهدا بأنا  املنافقْي مقالة عّل ردا              . 

 .اهلل رسولِ  خطاب ىلإِ  املؤمنْي خطاب من التفات وفيّها

 استئناف. حرف 

    التأکيد ونون الظاهرة الفتحة عّل مبني مضارع وفعّل َني حرف 

 نحو املکلفْي ُجيع به واملراد له اخلطاب ،اهلل رسوَل  يا أنت وفاعله الثقيلة

 تعاىل: قوله          2، خّلف ولکناه عاقّل لکّّل  خطاب أناه أو 

 اآلية. ظاهر

  به. مفعول 

     ِمعارك من وغْيمها دُح أُ و بدر يوم يف فاعله. ونائب َمّهول ماضٍ  ٌّل عْ ف 

 والکفر. سّلمواإلِ  والباطّل احلقا 

       إليه. ومضاف وَمرور جار 

   املوت وهو والفعّل الّشعور بطّلن به واملراد ثان. به مفعول 

 الظاهري.

  اَضاب. حرف 

                                                 
 .3/45 التبيان .1

 .1/ الطّلق سورة .2
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   تقديره: َمذوف ملبتدأ خّب   هم  . واقعية طيبة حياة 

 وهم فقط. بجسده ال بروحه الواقعية اإلنسانحياة  ألنا  معنوية حقيقياة  يف 

ا َمازا . ال حقيقة احلال  الّبزخية احلياة من أفضّل نَ وْ کُ تَ  أن فّلبدا  حياِتم کيفياة وأما

ا للجميع تکون التي القيامة يوم يف املوجودة احلياة وغْي  ول ْي رِ دْ نَ  فّل هي؟ کيف وأما

ت کانت، نحو بأيا  فّهي بالتفصيّل، يبيانّها ول الکريم القرآن يذکرها  طيبة حياة ُعدا

 تعاىل: قوله ذلك يف والوجه حقيقياة                   

   1. 

  مبأَنا  للّشّهداء تکريم أفضّل فيه. مفعول      .     

2       3. 

   الربوبية يضاف بأن للّشّهداء تبجيّل غاية إليه: ومضاف إليه مضاف 

 ضمْي إىل . 

     لـ صفة واجلملة فاعله ونائب َمّهول مضارع فعّل    ألنا 

 عّل يدالن اآلتية اآلية يف يأتيان اللذين واالستبّشار والفرح فعّل، وهو االرتزاق

 فّهم شعور   والّشعور. الفعّل ْلم ألنا 

ةأُ  أو دينا   نعرف ولسنا»  کام والعدل احلّق  سبيّل يف الّشّهداء شأن من رفعت ما

 .4«اإلسّلم رفعه

 الروايات

 رسوَل  رجٌّل  تىأ قال: جعفر أيب عن جابر عن العيايش تفسْي يف

 ّلتَ قْ تُ  نإ كفإنَ  ،اهلل بيّلَس  يف داهِ جَ فَ  قال: ،ّهاداجلِ  يف ّشيطٌ نَ  ٌب راغِ  إينا  فقال .اهلل

 من جَت رَ َخ  َت عْ َج رَ  نإو ،اهلل عّل كرُ أْج  عقَ وَ  فقد َت مُ  نإو ق،زَ رْ تُ  اهلل عند ا  حيا  نَت کُ 

                                                 
 .64/ العنکبوت سورة .1

 .36/ النحّل سورة .2

 .138/ عمران آل سورة .3

 .2/203 الکاشف التفسْي .4
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 تفسْي هذا ،اهلل إىل نوبالذُ                      .1اآلية 

 احلرب: حَض إذا للمسلمْي وصاياه يف أمْياملؤمنْي عن بإسناده الکليني

 مع عظيم فيه واألجر الدين قوام وهو اإلسّلم بعد األعامل أَشف اجلّهاد إنا  ثما  ...

 عند غدا   وبالرزق الّشّهادة بعد ةباجلنا  والبرَشى احلسنات فيه ةُ رَ الکَ  وهو واملنعة ةالعزا 

:  اهلل يقول والکرامة الربا                 . 

 الضّلل عّل واملتوازرين للجّهادِ  املستحّق  جّهادِ  من واخلوف الرعب إنا  ثما 

 من بالفرار النار استيجاب وفيه والصغار ّل الذُ  مع للدنيا وسلب الدين يف ضّلل

:  اهلل يقول القتال حَضة عند الزحف                    

         2. 

 ونجاةٌ  وسعادةٌ  کرمٌ  عليّها الصّب التي املواطن هذه يف  اهلل أمر عّل فحافظوا

 ليلّهم مقُّتفون العباد بام أُ يعبَ  ال  اهلل فإن واملخافة اْلول فظيع من واآلخرة الدنيا يف

 ذلك وکّلا  علام   به َف طُ لَ  ،وَنارهم              3، فاصّبوا 

 ـ ف  اهلل واتقوا القتال عّل سکمفأن وانُ ووطّ  النْص واسألوا وصابروا   

             4.5 

 :يوما   بکر أليب قال أمْياملؤمنْي انا  الثاين: جعفر أيب عن بإسناده الکليني  

                                أن[ وأشّهد[ 

 غْي الّشيطانَ  نَ إِ ف جاءك إذا فأيقنْ  ،َك نَ يَ تِ ليأُ  واهلل شّهيدا   مات اهلل رسول دا  َمما 

 وبأحد بعَلٍ  آمن أبابکر يا له: فقال النبي فأراه بکر أيب بيد عَلّ  فأخذ ،به ٌّل يّ خَ تَ مُ 

 :قال فيه، لك حق ال هفإنا  يدك، يف امِما  اهلل إىل وتب النبوة إالا  مثَل مإَنا  ولده، من عرَش

 6.رَ يُ  فلم ذهب ثما 

                                                 
 .120ح ،1/350 العيايش التفسْي .1

 .15/ األنفال سورة .2

 .52/ طه سورة .3

 .128/ النحّل سورة .4

 .(5/32) 1ح ،3/433 الکايف .5

 .(1/533) 13ح ،2/200 الکايف .6
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 احلريش. بن العباس بن باحلسن ضعيف والسند

 مراأل هذا عَل الرادَ  أرأيَت  فداك جعلت قلت: قال: بصْي أيب صحيحة ويف

 رسول عّل کالراد فّهو مراأل هذا عليك ردا  من دَمما  أبا يا فقال: عليکم؟ کالرادّ  فّهو

 شّهيد، مراأل هذا عّل ]منکم[ امليت إن دَمما  أبا يا وتعاىل، تبارك اهلل وعّل اهلل

 هربا  عند حّي  فراشه عّل مات وإن واهلل إي قال: فراشه؟ عّل مات وإن قلت: قال:

 1.ُق زَ رْ يُ 

 ِمنْ  َأَحَس  ِمنُْکمْ  اْمِرئٍ  وَأُي  بصفْي: احلرب ساعة يف ألصحابه عَل قال

  ِعنْدَ  َجْأشٍ  َرَباَطةَ  ،َنْفِسه
ِ
 َأِخيهِ  َعنْ  َفْلَيُذَب  ،َفَّشّل   إِْخَوانِه ِمنْ  َأَحدٍ  ِمنْ  وَرَأى ،الّلَقاء

 إِنَ  .ِمْثَله جَلََعَله اهللَ  َشاءَ  َفَلوْ  ،َنْفِسه َعنْ  َيُذُب  َکاَم  َعَلْيه ِِبَا ُفّضَّل  اَلتِي َنْجَدتِه بَِفْضّلِ 

 !اْلَقْتُّل  املَْْوِت  َأْکَرمَ  إِنَ  .اْْلَاِرُب  ُيْعِجُزه واَل  ،امْلُِقيمُ  َيُفوُتهُ  اَل  2َحثِيٌث  َطالٌِب  امْلَْوَت 

َبةٍ  ألَْلُف  ،بِيَِده َطالٍِب  َأيِب  اْبنِ  َنْفُس  واَلِذي يف  اْلِفَراشِ  َعَّل  ِميتَةٍ  ِمنْ  َأْهَونُ  بِالَسيِْف  ََضْ

 3.غْي طاعة اهلل

 فقال بنات عَلَ  وترك ُأحد يوم أيب ُقتّل قال: األنصاري عبداهلل بن جابر وعن

 حيث أباك إنا » قال: اهلل نبَي  يا بّل قلت: «جابر يا ُأبرَشك أالا » :اهلل رسول

 أن أسألك قال: شئت ما سلني اهللعبدَ  يا فقال: کّلما   مهوکلا  اهلل أحياء بُأحد ُأصيب

 إىل خليقة أعيد ال أن قضيُت  إينا  عبداهلل يا فقال: ثانيا ، كفي فُأقتّل الدنيا إىل تعيدين

 اهلل فأنزل أنا، تعاىل: اهلل قال الکرامة. من فيه أنا ما قومي يبلاغ فمن رّب  يا قال: الدنيا.

 4اآلية. هذه تعاىل

 

                                                 
 .(8/146) 120ح ،15/350 الکايف .1

 .السْي يف رسيع حثيث: .2

 .123 خطبة البّلغة، َنج .3

 .4/268 القرطبي تفسْي ؛3/201 والبيان الکّشف .4
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    حال يف والفرح الرزق ّهمحقّ  يف فيجتمع يرزقون. «واو» من حال 

م أي الرسور، وهو احلزن ضد الفرح: االستئناف. عّل الرفع ويمکن واحدة.  يف إَنا

 ْلم. حتص ال التي ونعمه عليّهم اهلل فضّل من وجدوه بام الرسور حالة

 وَمروره. جار    أعطاهم. أي به. ومفعول ماض فعّل 

  .فاعله 

      ِبا ومتتعّهم نعمه َضوب من أي إليه. ومضاف وَمرور جار، 

 وْلم تعاىل تبارك اهلل رضا النعم هذه کّلا  وفوق        1. 

 ،عطف. حرف أو حالية 

   يف فيجتمع يرزقون. «واو» من آخر حال وفاعله، مضارع فعّل 

 عّل ويعطف واالستبّشار. والفرح الرزق ّهمحقا     أخذنا إذا  عاطفة 

 أي االسم بمعنى ُْيعّل ألنه االسم عّل الفعّل عطف وجاز    .ومستبرَشين 

 وذلك البرَشة من البّشارة أصّل» و بالبرَشٰى. الرسور طلب واالستبّشار:

 أي يستبرَشون معنى» و .2«برَشته رِ وْ ّهُ ظُ لِ  البرَََشَ  ومنه الوجه برَشة يف ِبا الرسور لظّهور

 الرسور طلب َمنْ  بمنزلة فاملستبرَش الفعّل، طلب االستفعال وأصّل بالبّشارة يرسون

 .3«فوجده البّشارة يف

  وَمرور. جار 

       الفاعَل والضمْي وفاعله. َمزوم مضارع وفعّل جزم حرف 

 املقاتلْي. املجاهدين املؤمنْي إىل يرجع

                                                 
 .22/ التوبة سورة .1

 .3/48 التبيان .2

 .3/48 التبيان .3
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   الّشّهداء. إىل يرجع والضمْي وَمرور. جار 

       أن منّها يظّهر إليه. ومضاف وَمرور جار        يقتفون 

م والقتال اجلّهاد يف الّشّهداء أثر  علمّهم عّل يدلا  بذلك استبّشارهم طريقتّهم. عّل وأَنا

 الدنيوية. احلياة هذه عّل وإَشافّهم ِبم يلحقوا بالذين الکامّل

  «نفي. حرف «ال» و الّشأن، ضمْي َمذوف واسمّها الثقيلة من ُمففة «أن 

   .مبتدأ      عّل تدلا  ِي فْ نَ لْ ٱ سياق يف والنکرة املستقبّل. من 

 عليّهم. خوف أيا  وجود بعدم والعموم. االستغراق

    وُجلة خّبه. وَمرور، جار         إنْ » خّب.» 

 عطف. حرف   نفي. حرف    .مبتدأ 

    إىل بالنسبة يصدق واحلزن خّبه. وفاعله. منفي مضارع فعّل 

 املاِض.

مة قال  قوله: أعني اجلملة وهذه» الطباطبائي: العّلا             

    ورقة لطف عّل معناها اتساع يف زاد رهاتدبا  يف أمعنت امکلا  عجيبة کلمة 

 واخلوف عنّهم، مرفوعان واحلزن اخلوف أنا  معناها من يلوح ما لوأوا  بيان، وسّهولة

 نفسه يقدر التي اإلنسان سعادة من يشء انتفاء يوجب َمتمّل مِمکن أمر من يکون امإنا 

 َمذور کّلا  وأ ةفالبليا  ذلك؛ يوجب واقع أمر جّهة من يکون امإنا  احلزن وکذا ْلا، دةجوا

 بعد خوف فّل احلزن وعرض اخلوف زال وقعت فإذا بعدُ  يقع ل إذا منّها خياف امإنا 

 قبله. حزن وال الوقوع

 وجوه من عنده ما يکن ل إذا يکون امإنا  اإلنسان عن اخلوف مطلق فارتفاع

 أنواع من شيئا   يفقد ل إذا له يتيرس امإنا  احلزن مطلق وارتفاع الزوال، ضِ رِ عْ مَ  يف النعم

 اإلنسان عن واحلزن اخلوف مطلق تعاىل فرفعه الوجدان، بعد وال ابتداءا   ال سعادته

 ضِ رِ عْ مَ  يف ذلك يکون ال وأن ه،ويستلذا  به يتنعم أن يمکنه ما کّلا  عليه يفيض أن معناه

 .1«فيّها... وخلوده لإلنسان السعادة خلود هو وهذا الزوال،

                                                 
 .4/61 امليزان .1
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 الروايات

 أيب عن اءذّ احلَ  عبيدة أيب عن َمبوب بن احلسن عن أبيه عن إبراهيم بن عَل

 من الکرامة واستقبلوا ةاجلنا  دخلوا إذا نايعتُ ِش  واهلل هم قال: عبداهلل أيب عن بصْي

 الدنيا يف املؤمنْي من إخواَنم من ِبم يلحق ل بَمنْ  استبرَشوا اهلل           

     .1 

 اإلسناد. صحيحة الرواية

 : اهلل قول عن جعفر أبا سألت :قال َِلا جْ العِ  دٍ يْ رَ بُ  معتّبة ويف

                                         :قال 

 علموا ، اهلل من الکرامة واستقبلوا ةاجلنا  يف أرواحّهم صارت حْي شيعتنا واهلل هم

 نْ مِ  ِبم يلحق ل بمن واستبرَشوا  اهلل دين وعّل احلّق  عّل کانوا مأَنا  واستيقنوا

 املؤمنْي من خلفّهم نْ مِ  إخواَنم                .2 

 عَل بن احلسْي أيب حدثني قال: بإسناده الرضا موسى بن عَل عن

 يا فقال: شاب إليه قام إذ اجلّهاد عّل وَيثاّهم النااس خيطب أمْياملؤمنْي بينام :قال

 رديف کنُت  :عليه اهلل صلوات عَلّ  فقال اهلل؟ سبيّل يف الغزاة فضّل عن إخّبين أمْياملؤمنْي

 بَ ْض العَ  ناقته عّل اهلل رسول
ِ
 فسألته السّلسّل ذات غزوة[ من ]قافلون ونحن اء

وا إذا زاةَ الغُ  إنا  فقال: عنه سألتني عاما   ]فإذا الناار من براءة ْلم اهلل کتب بالغزو مها

زوا  احليطانُ  عليّهم بکت وهمأهلُ  مْ ّهُ عَ دَ وَ  فإذا املّلئکة، ِبم اهلل اهىب لغزوهم[ َتّها

 بکّّل  ِبم  اهلُل ُّل کّ وَ ويُ  ّهاخِ لْ َس  من احلياة ُج رُ َُتْ  کام ذنوِبم من ونَ ُج رَ وخُيْ  والبيوت

 وال شامله وعن يمينه وعن خلفه ومن يديه بْي من َيفظونه ملکا   أربعْي منّهم رجّل

 کّلا  سنةٍ  ألف اهللَ  دُ بُ عْ يَ  رجّلٍ  ألف عبادةُ  يومٍ  کّلا  له ُب تَ کْ ويُ  له ْت فَ عّ ُض  إالا  حسنة يعمّل

نيا عمر مثّل اليومـ  يوما   وستاون ثّلثامئة سنة وهم بحَضة صاروا فإذا ـ الدا  إنقطع عدا

نيا أهّل علمُ  هم برزوا فإذا أيااهم اهلل ثواب عن الدا قتوفُ  ناةاألِس  تعْ وأَْشِ  لعدوا  وا

جُّل  مَ دَ قَ وتَ  ّهامالّس  جّلِ  إىل الرا  ْلم تعاىل اهلل ويدعون بأجنحتّها املّلئکة تّهمفا ح الرا

                                                 
 .(1/122) احلجري طبع من 63/ إبراهيم بن عَل تفسْي .1

 .(8/156) 146ح ،15/323 الکايف .2
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يوِف  ّللِ ظِ  حتَت  اجلناة نادى:مُ  ونادى والتثبيت بالناْص بةُ  فتکون السا  عّل والطعنةُ  الَضا

ائف. اليوم يف البارد املاء َشب من أهون الّشّهيد  الصا

 اهلل يبعث حتاى األرض إىل يصّل ل بَضبةٍ  أو بطعنةٍ  هِ ِس رَ فَ  عن الّشّهيدُ  َّل يْ زِ أُ  فإذا

 ه العْي احلور من زوجته  األرض إىل وصّل فإذا الکرامة من له  اهلل أعدا  بام فتبرَشا

يبة بالروح مرحبا   له: تقول  عْيٌ  ماال لك فإنا  إبرَش الطايب البدن من خرجتأُ  التي الطا

 ومن أهله يف خليفته أنا : اهلل ويقول برٍَش  قلب عّل خطر وال سمعت أذن وال رأت

 طْي حواصّل يف روحه اهلل وْيعّل أسخطني، فقد أسخطّهم ومن أرضاين فقد أرضاهم

 معلاقة ذهب من قناديّل إىل وتأوي ثامرها نمِ  تأکُّل  تّشاءُ  حيث اجلناة يف ُح رْسَ تَ  خَض

 بْي ما غرفةٍ  کّلا  وكَ لُ ُس  الفردوس ِف رَ غُ  نمِ  رفة  غُ  سبعْي منّهم الرجَّل  عطىويُ  بالعرش

ام، صنعاء  ]باب کّلُِ  عّل بابا   سبعون غرفة کّلا  يف اخلافقْي، بْي ما نورها بمأل والّشا

سبعون خيمة، يف کّلا خيمة سبعون رسيرا  من ذهب  غرفة کّّل  يف [ةٍ لَ بَ ْس مُ  ورٍ تُ ُس 

رد قوائمّها الُدُر والزبرجد مرصوسة بقضبان ما  عّل فراشا   ]أربعون رسير کّّل  عّل الزا

 أترابا . ربا  ع العْي احلور من زوجة[ فراشٍ  کّّل 

 هي؟ ما 1العربة عن اخّبين أمْياملؤمنْي يا :اُب لّشا ٱ قال

وجة هي قال: ضياة الزا ّهياه، املرضياة الرا  وسبعون يٍف ِص وَ  ألف سبعون ْلا الّشا

 بأيدهيم املناديّل رقاِبم عّل اللؤلؤ تيجانُ  عليّهم وهُج الوُ  ضِ يْ بِ  َلَ احلُ  رِ فْ ُص  وصيفةٍ  ألف

 واألباريق. وبةاألکُ 

 أللاونُ  ،دما   هُ اَج أودَ  ُب خَ ّْش تَ  سيفه شاهرا   قّبه من ُج رُ خَيْ  القيامة يوم کان وإذا

مِ  لونُ   القيامة. ةِ َص رَ عَ  يف ََضُ ََيْ  ِك ْس املِ  رائحةُ  والرائحةُ  الدا

لُ َُّتَ لَ  طريقّهم عّل األنبياءُ  کان لو بيده نفيس الاذيفو  ِبائّهم نمِ  نَ وْ رَ يَ  مِماا ْلم واجا

جّل عُ فَ ّْش ويَ  عليّها، دونَ عُ قْ يَ فَ  اجلوهر من موائدٍ  عّل يأتوا حتاى  ألفا   سبعْي يف منّهم الرا

 ومع معي فيقعدون جوارا   ُب رَ أقْ  امأهُي  يتخاصامن نِ يْ اجلاارَ  إنا  حتاى هِ تِ ْْيَ وجِ  بيته أهّل من

                                                 
 َزْوِجّها إىلٰ  ْلـُمَتِحَبَبةُ ٱ َفِّهَي  ْلَعُرْوسٱ َوْزنِ  عّلٰ  الَعرْوب َُجْعُ  الُعُرَب  َأنَ  واملعروُف  َوَرَد، کذا .1

 .واِحَدةٍ  ِسنٍ  يف ُکنَ  َمنْ  واألَْتراُب:
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 1.وعّشياا   بکرة   يومٍ  کّّل  يف تعاىل اهلل إىل فينظرون دِ لْ اخلُ  مائدة عّل إبراهيم

 

                         

 

   بحال االستبّشار من أعما  االستبّشار هذا» وفاعله. مضارع فعّل 

 قوله: عليه والدليّل أنفسّهم وبحال غْيهم              ه  فإنا

 تکرار وکذا االستبّشار تکرار يف النکتة هي هذه ولعّلا  للجميع، شامّل بإطّلقه

 .2«الفضّل

  ويف .رُ وَ َص تَ تُ  نعمة لکّّل  تعميمّها عّل يدلا  تنکْيها وَمرور. جار 

 .3«اإلْلية الوالية فّهي القرآن عرف يف اطلقت إذا النعمة إنا » امليزان:

    لعظمة تأکيد تعاىل. اهلل من يکون النعم کّلا  ألنا  وَمرور. جار 

 النعمة.

 للتفسْي. عطف حرف 

   عّل معطوف  . املراد ليس» وقيّل: تعميمه عّل يدلا  وتنکْيه 

 أن يمکن ولکن مابعده. عليه والقرينة 4«بالعمّل استحقاقّهم عّل الزائدة املوهبة منه

 و الفضّل وجود عدم عّل يدلا  ال األجر عِ يْ يِ ْض تَ  عدم نفي بأنا  جوابه: يف يقال   

      5. 

 عطف. حرف          بالفعّل. املّشبّهة احلروف من          .اسمه 

    خّب مستُّت، ضمْي وفاعله يفمن مضارع وفعّل نفي حرف   

                                                 
 روض ؛3/206 والبيان الکّشف ؛22ح ،31/ الرضا اإلمام صحيفة ؛2/538 البيان َممع .1

 .5/152 اجلنان

 .4/61 زاناملي .2

 .4/62 امليزان .3

 .4/62 امليزان .4

 .20/ الرَحن سورة .5
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 والفناء. واإلبطال الذهاب هي اإلضاعة:

  به. مفعول     إليه. مضاف 

 

                    

           

 

، وابن إسحاق، وابن جريح، وقتادة: ان  عباس ابن ذکر» الّشيخ: قال والُسّديا

سبب نزول هذه اآلية ان أباسفيان: صخر بن حرب، وأصحابه ملا انْصفوا عن ُأُحد، 

دا  قتلتم وال الکواعب اردفتم فارجعوا فاغْيوا  ندموا. وقال بعضّهم لبعض: ال َمما

 ىحتا  وکمعدا  قتلتم مکإنا  لبعض: قال بعضّهم إنا  وقيّل: ذرارهيم. واسبوا املدينة، عّل

 األسد َحراء إىل فرجعوا فاستأصلوهم. ارجعوا ترکتموهم. الرَشيد إال يبق ل إذا

 حَضنا نْ مَ  إالا  معنا خيرج ال وقال: اخلروج، إىل أصحابه فدعا النبي ِبم وسمع

 يف وحده جلابر أذن هأنا  وروي معنا. خيرج فّل ا،عنا  تأخر ومن للقتال، أمس

 جراح، بنا قال: بأن بعضّهم فاعتّل ـ ِبنَ  يقوم بناته عّل أبوه فهخلا  وکان ـ اخلروج

 تعاىل اهلل فأنزل وآالم                      1 نزلت وقيّل 

 أيضا فيّهم                                

              2  اهلل وألقي اتباعّهم إىل ِبم ما عّل استجابوا ثما 

 َحراء إىل املسلمون وخرج حرب. غْي من فاَنزموا املرَشکْي، قلوب يف الرعب

 .3«املدينة من أميال ثامنية عّل وهي األسد.

  من بدال   اجلر َمّّل  يف الفتح عّل مبني موصول اسم     نعتا   أو 

 الفعلية اجلملة وخّبه االبتداء عّل الرفع أو له،  ، به مفعوال   النصب أو 

                                                 
 .140/ عمران آل سورة .1

 .104/ النساء سورة .2

 .3/50 التبيان .3
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 أعني والتقدير: املدح عّل َمذوف بفعّل . 

   فعّل وأجاب: اإلجابة طلب استجاب: وفاعله. ماض فعّل 

ام وقيّل: اإلجابة.  بالقبول. فتجاب شيئا   تسأل أن وهي واحد بمعنى أَنا

 للتعظيم. وَمرور جار   عطف. حرف 

   .األعظم الرسول وهو معطوفه. 

   وَمرور. جار   .مصدرية 

    مأناْلم. بعد من أي: به. ومفعوله ماض فعّل 

    .أي قراح ماء ومنه الکدر من اخللوص وأصله: اجلراح. أي: فاعله 

 النفس. إىل أمله خللوص القرح للجرح ويقال خالص.

  بنفسه هو أو َمذوف مقدم بخّب متعلاق اجلر. َمّلا  يف وَمروره جار 

 َمسنيْي يکونون الذين وهم املستجيبْي أفراد بعض عّل الوعد وقْص مقدم. خّب

 ومتقْي.

   ِاحلسن. النفع هو اإلحسان: وفاعله. ماضٍ  ٌّل عْ ف 

   أفراد بعض عّل داللتّها عّل بناء   تبعيضية أو بيانية ومن: وَمرور. جار 

 املستجيبيْي. إىل يرجع والضمْي املستجيبْي.

 عطف. حرف 

      ِعّل معطوف وفاعله ماضٍ  ٌّل عْ ف  . :اهلل. معايص اتقوا أي 

  مؤخر. مبتدأ   وصفة. نعت 

 الروايات

 اهلل رسول بعثّهم معه، نفرٍ  وتسعة عَلا  يف نزلت احلّبي: تفسْي ويف

 1.ورسوله هلل فاستجابوا ارحتّل، حْي سفيان أيب أثر يف

 ؟القوم خّبب انيأتي ّلٍ ُج رَ  ُی أَ  :اهلل رسول قال القمي: إبراهيم بن عَل قال

 ارکبوا کانو نإف اذهب :قال همّببخ کمأتي ناأ :أمْيالؤمنْي فقال ،حدٌ أ بهْي فلم

                                                 
 .251/ احلّبي تفسْي .1
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 نإو فيّهم اهلل نازلنَ الُ  املدينة اارادو ألن واهلل املدينة يريدون فّهم بّلاإل وجنباوا اخليّل

مإف اخليّل وجنباوا بّلاإل رکبوا اکانو ة يريدون َنا  به ما عّلٰ  أمْياملؤمنْي فمىض مکا

 اخليّل وجنباوا بّلاإل رکبوا قد فراهم القوم من قريبا   کان حتاى واجلراحات األل من

ة. فأخّبه، فقال رسول اهلل اهلل رسول إىل أمْياملؤمنْي فرجع : أرادوا مکا

د، إنا اهلل »، فقال: املدينة، نزل عليه جّبئيّل فلاما دخّل رسول اهلل يا َمما

 فأمر رسول اهلل« وال خيرج معك إالا من به جراحةيأمرك أن ُترج يف أثر القوم 

 يکن ل ومن ،فليخرج جراحة به کانت من واألنصار املّهاجرين رَشمع يا :ينادي مناديا  

 نبياه عّل اهلل وأنزل ووَنايراو جراحاِتم دونما ضي قبلواأف .فليقم جراحة به     

                                    

    1.2النساء سورة يف اآلية وهذه 

 رسول نَ إ :عبداهلل أبو يل قال قال: ،مريم أيب بن سال عن العيايش تفسْي يف

 عرَشة يف ا  عليا  بعث اهلل                 

    إىل      3.أمْياملؤمنْي يف لتزَ نَ  امإنا 

 .4التنزيّل شواهد صاحب ورواها

 املرَشکون انْصف ملا ه:أنا  کثْية بطرق رافع أيب عن روي شّهرآشوب: ابن قال

دا   وال أردفتم الکواعب ال قالوا: الروحاء بلغوا أحد يوم  ذلك فبلغ ارجعوا. قتلتم َمما

 املرَشکون يرحتّل ال فجعّل اخلزرج من نفر يف ا  عليا  اثارهم يف فبعث اهلل رسول

 تعاىل: اهلل فأنزل عَلّ  نزله إالا  منزل من              

       . خلف وبعثه له، ودعا جراحه عّل تفّل النبيا  أنا  رافع: أيب خّب ويف 

 5اآلية. فيه فنزلت املرَشکْي

 قوله: األسد: َحراء غزوة کانت ثما  شّهرآشوب: ابن وقال       

                                                 
 .104/ النساء سورة .1

 .(املّهدي اإلمام مؤسسة طبعة من 1/182) احلجري، طبع من 62/ القمي تفسْي .2

 .121ح ،1/350 العيايش تفسْي .3

 .185 و 184ح ،1/134 التنزيّل شواهد .4

 .3/143 املناقب .5



 243  .................................................................  123 / عمران آل سورة

   )وعن عباس، ابن عن صالح أيب عن الکلبي عن املفرس الفلکي ذکر )اآلية 

 فأجابوه، املسلمْي يف دُح أُ  من الثاين يوم نادى هأنا  وذلك عَلا  يف نزلت أَنا رافع أيب

 لْيهب األسد، َحراء إىل انتّهى حتاى رجّل   سبعْي يف املّهاجرين براية عَلّ  وتقدم

 وخرج اجلمعة يوم املدينة إىل رجع ثما  املدينة من أميال ثّلثة عّل سوق وهي ،العدوا 

 فأنّشده: وراءك؟ ما فقال: اخلزاعيا  معبدا   فرأى الروحاء إىل انتّهى حتاى وسفيانبأ

 راحلتي األصوات من ِتد کادت

 

 األبابيّلِ  باجلرد األرض سالت إذ 

 ةٍ ـابلـتن ال رامٍ ـکِ  دٍ ـْس بأُ  رديـت 

 

 عازيّلِ مَ  ٍق رْ ُخ  وال اللقاء ندعِ  

دا   غوابلا  :1القيسِ  عبدِ  من لرکب أبوسفيان فقال   صناديدکم، قتلت أينا  َمما

 :النبيا  فقال أصلکم،تسال الرجعة وأردت           ، قال 

 فنزل: عَلّ  ذلك قال أبورافع:       2 .)3)اآلية 

 

                      

           

 

 املقبلة، السنة يف کان املرَشکْي من التخويف هذا إنا  املفرسين: من قوم قال»

 فقال املقبّل. العام يف البدر موعدکم :قال د،ُح أُ  يوم انْصف ملا أباسفيان، نَ أِلَ 

 بأصحابه، النبي خرج املقبّل العام کان فلاما  نعم. قولوا حَضه: ملن النبي

 منّهم، يسمعوا ل هُ وأصحابَ  َي بِ النَ  ُف وّ خُيَ  نمَ  َس دَ فَ  اخلروج، کره أبوسفيان وکان

 َتارة هناك صادفوا وکانوا رجعوا، املرَشکْي، من أحدٌ  َيَض ل فلاما  بدر إىل وخرجوا

 عن أبواجلارود ذلك وروى اهلل. من نعمة ذلك وکان فيّها، فربحوا اشُّتوها

 .4«جعفر أيب

                                                 
 .نِزار ْبنِ  َربِْيَعةَ  ِمنْ  َبْطنٌ  َوُهمْ  .1

 .123/ عمران آل سورة .2

 .1/245 املناقب .3

 .3/53 التبيان .4
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  من بدل جرٍ  َمّّل  يف الفتح عّل مبني موصول اسم      

 أعني. تقديره: املدح عّل َمذوف بفعّل به مفعوال   نصب َمّّل  يف يکون أو

 ماض. فعّل 

   إىل يرجع والضمْي وَمرور. جار          

 واجلّهاد. للقتال معه وخرجوا

 .من بعضّهم به يتمياز ما أخذ عدم حيث من اإلنسان أفراد وهو فاعله 

 :2أقوال ثّلثة به املعني ويف 1بعض.

ل: م األوا ّهم رکب إَنا  ارادوا ملاا حدأُ  من ليجنبوهم املسلمْي إىل أبوسفيان دسا

 سحاق.إِ  وابن عباس ابن قاله إليّهم، الرجوع

مإِ  عنه: 3وقيّل .يا دّ الُس  عن ذلك. عّل ٌّل ُجعْ  له نَ مِ ُض  أعرايب هو الثاين:  َنا

 املنافقون.

 .عبداهلل يبأو جعفر أيب قول وهو األشجعي دٍ وْ عُ ْس مَ  نُ بْ  مُ يْ عَ نُ  هو الثالث:

 يف الواحد عن اجلميع بلفظ َّبَ عَ  َف يْ کَ فَ  والثالث الثاين القول عّلٰ  قلت: إن

  قوله:   . 

 الناس، قبّل من القول جاء تقديره نا إ :أحدمها ألمرين:» الّشيخ: قاله کام قلت:

 . ـ اينُ ما الرُ  ذکره ـ کّلم موضع کّلم فوضع

 واحد فجاء قوما   انتظر إذا «االنسان» نا أل الناس، مقام يقوم الواحد إنا  :والثاين

 .4«االتيان البتداء اما إو الّشأن، لتفخيم اإما  الناس جاء يقال: قد منّهم،

 ظاهر» أنا  من يتم فّل اجلمع بلفظ الواحد عن التعبْي مکانإِ  ذکرنا بام فظّهر

ة کوَنم اآلية  .5«واحدا   ال وُجاعة عدا

                                                 
 .4/64 امليزان يف کام .1

 .3/52 التبيان راجع .2

 .2/541 البيان َممع يف الطّبِس هو القائّل .3

 .3/52 التبيان .4

 .2/22 الرَحن ومواهب 4/64 امليزان يف کام .5
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  مقالة أوان هذا للتأکيد. جاء بالفعّل ةِ ّهَ بَ َّش ملُ ٱ احلروف من  

ل.  األوا

 .وعَل املسلمْي لقتال يأتون کانوا الذين املرَشکون ِبم واملراد اسمه 

 املسلمْي. مع احلرب ألجّل کثْية ُجوعا   ُجعوا الذين وأصحابه أبوسفيان رأسّهم

  حتقيق. حرف      ِوفاعله. ماضٍ  ٌّل عْ ف 

   املسلمْي إىل يرجع والضمْي وحربکم، لقتالکم أي وَمرور. جار 

 وُجلة املناضلْي املجاهدين         خّب  . 

 ما بعد أي للُّتتيب. عطف حرف      . 

     وأکثر تعظيم َيُّشُوُبهُ  خوٌف  واخلّشية: به. ومفعول وفاعله أمر فعّل 

 .1املفردات يف کام منه خُيّْشى بام علم عن ذلك يکون ما

 .  مرا

    ِومفعول باخلّشية أمرهم إىل يرجع مستُّت ضمْي وفاعله ماضٍ  ٌّل عْ ف 

 املقاتلْي. املجاهدين املسلمْي إىل يرجع املفعويل والضمْي به

   وانتصارهم. بدينّهم ايامَنم أي منصوب. متييز أو ثانٍ  به مفعول 

 عليه. واملقاومة دينّهم عّل الثبات إالا  ْلم ينتج ال باخلّشية فاألمر

 عطف. حرف 

   ِاملؤمنْي املجاهدين إىل يرجع الفاعَل والضمْي وفاعله ماضٍ  ٌّل عْ ف 

 املقاومْي.

  ا فايةالکِ  ومعناه إليه. ومضاف مبتدأ  من وأصله احلاجة بحسب ألَنا

 الکفاية. وهو واإلحساب احلساِب 

  االسمية واجلملة خّبه     مقول به مفعول نصب َمّل يف 

 القول.

 استئناف. حرف        ِتح.فال عّل مبني املدح نّشاءإلِ  دٌ جامِ  ماضٍ  ٌّل عْ ف 

                                                 
 .األصفّهاين للراغب 143/ املفردات .1
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   .فاعله  : القيام وأصله الويل هو وقيّل: احلفيظ 

 بالتدبْي.

 روايةٌ 

 النار يف َي لقِ أُ  حْي إبراهيم کّلم آخر قال أناه عباس ابن عن وروي  

         1اآلية. هذه وتّل مثلّها کمنبيا  وقال 

 

                          

     

 

 مقالتّهم بعد أي للُّتتيب. عطف حرف            

 والقتال. للجّهاد للخروج للرسول وتبعيتّهم

      ِاملقاتلْي املجاهدين إىل يرجع الفاعَل والضمْي وفاعله. ماضٍ  ٌّل عْ ف 

. ساملا   الرجوع هو هنا باالنقّلب واملراد ورسوله. هلل املطيعْي املقاومْي  غانام 

  الثبوت أو العظمى النعمة وهي العافية هنا ِبا واملراد وَمرور. جار 

 يامن.اإلِ  عّل

    من َمذوفة بصفة متعَلق وَمرور جار  . 

 عطف. حرف 

   عّل معطوف  . فيّها، الربح وحصول التجارة هو به واملراد 

م روي ألناه  فيه. وربحوا وزبيبا   أدما   فاشُّتوا أيام ثّلثة املوضع يف أقاموا أَنا

    أي به. ومفعول َمزوم مضارع وفعّل وقلب وجزم نفي حرف 

 ضمْي من حال نصب َمّّل  يف الفعلية واجلملة جرح، وال قتّل يصبّهم ل    . 

  .وغْيها. واألرس واجلرح القتّل من فاعله 

 عطف. حرف 

                                                 
 .2/541 البيان َممع .1
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      ِاحلالية الفعلية اجلملة عّل معطوف وفاعله ماضٍ  ٌّل عْ ف     

 . 

     إليه. ومضاف به مفعول      ِبا َيصّل التي طاعته هو 

 رضوانه.

 استئناف. حرف   .مبتدأ 

        إحسان ذو تعاىل أناه أي ونعته. وصفته إليه ومضاف خّبه 

 .يا وِ يَ نْ ودُ  ٍي نِ يْ دِ  عباده عّل عظيم

 روايتان

 النبي هوجا  املا  قال: ،عَل بن دَمما  عن ،جابر عن العيايش تفسْي يف

 إىل غْيه ثعَ بَ  ولو ،الصبيا  هذا ثعَ بَ  :قالوا ،ةمکَ  أهّل إىل يارس بن روعاما  املؤمنْي أمْي

 فساروا .فيه نحن امِما  بنا أوىل فرالکُ  واهلل ورجاْلا! ريشقُ  ناديدَص  ةمکا  ويف ،ةمکا  أهّل

 .مراأل عليّهام ظوالا وغَ  ،ةمکا  بأهّل فومهاوَ وَخ  ،ْلام وقالوا

 اهلل أخّب ،ةمکا  دخّل فلاما  ومضيا، .الوکيّل عمونِ  اهلل نابُ ْس َح  :عَلّ  فقال

 قول وذلك ،کتابه يف بأسامئّهم اهلل فأنزل ْلم، عَلٍ  وبقول لعَلٍ  بقوْلم هنبيَ 

 إىل تر أل :تعاىل اهلل                             

                *                   

                    . 

 أباسفيان نا إ :فقاال را  وعاما  ا  عليا  واقُ لَ  ،1وفّلن فّلن إىل [رَ تَ  أل] :لتزَ نَ  اموإنا 

 نابُ ْس َح  :وقالوا ،يامنا  إ وزادهم ،فاخّشوهم لکم واعُ َُجَ  قد ،ةمکا  وأهّل عامر بن وعبداهلل

 2.يُّل کِ الوَ  عمَ ونِ  اهلل

 خاف ملن عجبُت  قال: أناه الصادق عن الرواية صحت قد الطّبِس: قال

 قوله إىل يفزع ال کيف            ّهابِ قِ عَ بِ  يقول اهللَ  سمعُت  فإينا:

                                                 
 .إلخ َلِقيا... َوُفّلٍن، ُفّلنٍ  يف الَصواب: َوَلَعَّل  األْصّلِ  يف کذا .1

 .122ح ،1/350 العيايش تفسْي .2
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ا   دورا   يلعب ]واتباعه[ الّشيطان إنا »  باملؤمنْي يُّتباص ،اإلنسان حياة يف 2هاما

ة ِبذه ليقوموا وأعوانه ئهأوليا ويبثا  إغواءهم ويريد الدوائر  يف الفساد فينرَشوا املّهما

جوا األرض ، من باخلّشية الّشيطاين النداء ذلك فکان الضّلل، ويروا  حفظا   العدوا

 واخلوف الرعب بإلقاء القتال عن للمؤمنْي وتثبيطا   والضّلل، للکفر وَحاية ألوليائه،

 .3«ْلم ليخضعوا نفوسّهم يف

  عمّل ابطلت التي الکافة الزائدة «ما» و «إنا » توکيد حرف ،  إنا

. متأخرا   َمصورها ويأيت حْص حرف وُتستعمّل  دائام 

   «للجمع وامليم خطاب حرف «ك» للبعد، «ل» مبتدأ، اشارة اسم «ذا 

ل  إىل راجع االشارة واسم للوصّل. الساکنْي اللتقاء بالضم ُحرك  يف األوا

       تعاىل قوله عليه والّشاهد     . 

   من بدل   . وأنصاره وأعوانه إبليس عّل يطلق عام اسم 

 وأتباعه إبليس خيدم الذي اإلنسان هنا به املراد أنا  والظاهر شياطْي. ْلم ويقال وجنده

ا هنا وهو  وهو املسلمْي ُتويف ألجّل أبوسفيان أرسله الذي أو نةعالل عليه إبوسفيان إما

 وتسويله. وبإغوائه الّشيطان فعّل من فعلّهام فکان 4مسعود. بن نعيم

    هو والتخويف: وَمصوٌر. خّب مستُّت، ضمْي وفاعله مضارع فعّل 

 حيث املجاهدين املؤمنْي قلوب يف الکافر العدوّ  من وإشاعتّهام والوحّشة اخلوف ْيادإِ 

                                                 
 .2/541 البيان َممع .1

؛ والَصواب: األَْصّلِ  يف کذا .2  .لّسياقٱ هذا يف َلهُ  َمْوِضعَ  َوال ملُْْحِزن،ٱ أْلَْمرُ ٱ ُهوَ  اْلاما  أِلنا  ُمِّهاما 

 .2/25 الرَحن مواهب .3

 بالثاين واعُّتف ؛2/202 الکاشف التفسْي يف عنه ونقّل التسّهيّل، تفسْي يف الکلبي ذکره کام .4

 .3/54 تبيانه يف الّشيخ
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 ْلم: يقول                 . 

      َإنا  أي الّشيطان. إىل يرجع والضمْي إليه. ومضاف به ٌل وْ عُ فْ م 

ف الّشيطان  اهلل ولياءأَ  دون املنافقون وهم فقط فيّهم ُتويفه وأثار فقط ولياءهأ خوا

 واملؤمنْي.

 يکون أن ويمکن     ل املفعول  املفعول املحذوف «املؤمنْي» و األوا

 طريق من يکون الّشيطان من التخويف فحينئذ الثاين    للمؤمنْي 

 1املجاهدين.

ل  األظّهر. هو واألوا

 استئناف. حرف 

    َني به. ومفعول وفاعله َمزوم مضارع وفعّل وَني جزم حرف 

 .مْ َْلُ  املقاتلْي املرَشکْي من اوْ افُ خَي  ال نْ أَ بِ  نْيمِ ؤْ مُ لْ لِ  تعاىل اهلل من

 عطف. حرف 

   َمذوف متکلم متصّل ضمْي «ي» وقاية، «ن» و وفاعله أمر فعّل 

 فقط. تعاىل اهلل من خياف وأن البدا  املؤمنْي بأنا  سبحانه اهلل أمر عليه. دالة والکرسة

 بدال   جاء املتکلم املتصّل والضمْي فقط تعاىل اهلل من يکون أن البدا  اخلوف أي

 منّهم. تعاىل وقربه تعاىل. منه اخلائفْي املؤمنْي والية إىل اشارة تعاىل اسمه من

  جازم. َشط حرف 

   ِإىل ويرجع کان. اسم الضمْي جزم، َمّلا  ويف وَشط ماضٍ  ٌّل عْ ف 

 تعاىل. اهلل من اخلائفْي املقاتلْي املجاهدين املؤمنْي املخاطبْي

    بّل ُتافوهم فّل ورسوله باهلل مؤمنْي کنتم إن والتقدير: کان. خّب 

 خافوين.

                                                 
دُ  َأُبْوالعبااسِ  ختاَرهُ ٱ الاذي ْلَوْجهُ ٱ ُهوَ  َوٰهذا .1  َذَکرَ  کام البْصة مدرسة يف النُحاة أئمة من هو الذي امُلَّبّ

ياُق  َوَيْعُضُدهُ  بالبال خَيُْطرُ  ما عّلٰ  «الکامّل» کتابه آِخرِ  يف ٰذلَِك   َفَدْعوٰى  «ُتافوُهمْ  فّل» بَِداللة السا

لِ  يف الظّهور  .احلسني( )عبدالستار َمْدُفْوعة. الَقْوَلْْيِ  أوا
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 الروايات

 نْ مَ  عَلا  يا ... :املؤمنْي ألمْي النبيا  ةوصيا  إىل سنادهإِ ب الصدوق

  کّلا  منه خاف  اهلل خاف
ٍ
 1.يشء کّّل  من اهلل أخافه  اهلل خيف ل ومن يشء

ا ...منجيات وثّلث ...عَلا  يا ... وفيّها:  الرّس  يف اهلل فخوف املنجيات: واما

 .2...والسخط الرضا يف العدل وکلمة والفقر الغنى يف والقصد والعّلنية

 الدنيا يف خْيٍ  کّلا  أصّل أنا  :األئمة عن يورُ  وقال: رفعه الکراجکي

 3.تعاىل اهلل من اخلوف وهو واحد يشء واآلخرة

 من قلوبکم اشحنوا قال: ناهأ احلسْي بن عَل إىل رفعه اجلعفري ّلٰ عْ يَ  أبو

 4.شئتم ما فاسألوا بکم، يلما  اهلل صنع من شيئا   تسخطوا ل فإن تعاىل اهلل خوف

 خياف ال املؤمن قال: ناهأ عبداهلل أيب عن املحاسن من نقّل   الطّبِس سبط

 5.احلقا  إالا  عليه يقول وال اهلل غْي

 

                            

                   

 

 هزيمة من هُ بَ اصأَ  الذي احلزن من له ومواساة األعظم للرسول ةتسليا 

 بعده. أو قبله أو فيه وأقواْلم املنافقْي عاملأَ و دٍ ُح أُ 

 .استئناف 

     ومفعوله. الناهية بّل َمزوم مضارع وفعّل جازم َني حرف 

 له تسلية ملقامه وتعظيام   له ترَشيفا   للنبي خطاب املفعويل والضمْي

                                                 
 .4/352 الفقيه .1

 .4/360 الفقيه .2

 .22/ اجلواهر معدن .3

 .46/ اخلاطر وتنبيه الناظر نزهة .4

 .112/ األنوار مّشکاة .5
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 الکفر. إىل قوم بإرساع الغما  من يناله عاما 

  فاعّل. رفع. َمّل يف موصول اسم 

   عن ارتدوا العرب من قوم أو املنافقون وهم وفاعله. مضارع فعّل 

 مذمومة. فيه والعجلة الکفر يف الرسعة أنا  املعلوم ومن اإلسّلم.

      وَمرور. جار 

    لتعليّل،ل هنا جاءَ  نْ کِ لٰ وَ  التأکيد يفيد بالفعّل املّشبّهة احلروف من 

 إىلٰ  يرجع اسمه، والضمْي         . 

     والضمْي وفاعله. منصوب مضارع وفعّل ونصب نفي حرف 

 إليّهم. يرجع الفاعَل

  به. مفعول 

   َضرا . معناه عنه. نائبا   أو َمذوف ملصدر صفة أو مطلق. مفعول 

 الفعلية واجلملة          خّب  . اخلاص به ّليعلا  عام تعليّل وهي 

  وهو   . «:ألنا  شيئا   اهلل ونيَضا  ال املسارعْي هؤالء إنا  قلنا: وإناام واملعنى 

 .1«شيئا   ونهيَضا  ال ُجيعا   الکافرين

 يسْيا . شيئا   اهلل ونيَضا  ال مأَنا  يعني الَضر تصغْي عّل ُل دُ يَ  وتنکْيه

   االستمرار. عّل يدلا  مضارع. فعّل   .فاعله 

  «و للنصب مصدري حرف «أن  .نافية 

    إىل يرجع ُِّتٌ تَ ْس مُ  ضمْي وفاعله منصوب مضارع فعّل  2 .تعاىل 

   وَمرور. جار   به. مفعول 

      قال کيف قيّل: فإن» الّشيخ: قال وَمرور. جار:        

               يصح بام تتعلق اموإنا  يشءال يکون بأالا  تتعلق ال واإلرادة 

 جوابان: عنه قلنا: حدوثه؟

                                                 
 .4/23 امليزان .1

 .احلکاية عّلٰ  بالَرْفع .2
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 إسحاق: ابن قال :أحدمها     من استحقوه بام أعامْلم َيبط أن 

 والکبائر. املعايص

 وهو بتکليفّهم، له عرضوا الذي ثواِبم بحرمان َيکم أن يريد اهلل نا إ :والثاين

 .بصحيح ليس عندنا االحباط نا أل ؛بمذهبنا يليق الذي

 قال: کيف قيّل نْ إف    خبار،اإل حال يف دا  يْ رِ مُ  کونه عن إخبار وهذا 

 وتوطينا   عزما   يکون وجه عّل وتقديمّها القيامة، يوم تکون لعقاِبم تعاىل اهلل وإرادة

 تعاىل؟ عليه ْيوز ال للنفس

 جوابان: عنهجاَء  قلنا:

 لکفرهم الثواب، حرماَنم اآلخرة يف سْييد هأنا  معناه أبوعَل: قال :أحدمها

 ارتکبوه. الذي

 .1«اخلطاب حال يف حاصّل وذلك بذلك، باحلکم قةٌ تعلّ مُ  رادةَ اإلِ  أنا  :والثاين

 .استئناف 

   حْص عّل يدلا  مقدم خّب وَمرور جار     .عليّهم 

  مؤخر. مبتدأ    ونعت. صفة 

 

                      

 

 الکفر. يف ْْيَ عِ سارِ باملُ  السابقة اآلية ُتصيص بعد الکافرين جلميع تعميم

  تأکيد. بالفعّل، املّشبّهة احلروف من   .اسمه 

    َِمازا . َشاء   هساما  االستبدال. بمعنى وفاعله. ماضٍ  ٌّل عْ ف 

    به. مفعول     بـ متعَلق وَمرور جار   . 

                  السابقة. اآلية يف مرا 

  کرر اموإنا »      طريقة عّل ـ وىلاأل اآلية يف ذکر هألنا  اآلية، هذه يف 

                                                 
 .3/56 التبيان .1
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 وجه عّل اآلية هذه يف وذکر الضّللة، إىل املسارعة عن ةالتسليا  من ْيب ملا ـ ةِ لَ العِ 

 .1«املعٰص  دون للعايص ةاملَضا  الختصاص ةلَ العِ 

 حلرب اجليوش جّهزوا الذين قريش کفار وىلاأل باآلية املراد» خرى:أُ  وبعبارة

 من کفر نْ مَ  کّلا  الثانية باآلية واملراد املنافقْي، من يؤازرهم کان ومن الرسول

 باب من الثانية اآلية ذکر يکون وعليه َمارب، غْي أو کان َماربا   واآلخرين لْياألوا 

 بأمواله، قامر فّلن يقولون: العرب، کّلم يف کثْي وهو اخلاص، ذکر بعد العام ذکر

 .2«اْلالکْي من فّهو فعله يفعّل نْ مَ  وکّلا  نفسه. فأهلك

 

                                

        

 

 وهي کفروا للذين تعاىل اهلل إمّلء اقتضت التي والسنن املصالح إلحدى بيان

 مَ ثْ واإل رَ فْ الکُ  اختيارهم بسوء اإلثم زيادة إىل واستدراجّهم بإمّهاْلم اهلل إرادة تعلاق

 ِبام. منّهم جّهّل   بأنفسّهم وإَضارا  

 أن العاصْي األثمْي للکافرين ينبغي ال أناه تعاىل: اهللُ  بْيا  خرى:أُ  وبعبارة

 واإلِ  مّهالِ اإلِ  من ْيدونه بام يفرحوا
ِ
 إىل باالستدراج يسوقّهم ذلك فإنا  ْْيِ يَ ْلِٰ إْلِ ٱ مّلء

 سنة ىمّ َس يُ  قد ذلك وکّلا  مّهْي عذاب ذلك ووراء والطغيان والکفر اإلثم زيادة

 3واالستدراج. التکميّل

 .استئنافية  وَني. جزم حرف 

   الثقلية. تأکيد «نون» َمزوم َمّلا  الفتح عّل مبني وَني مضارع فعّل 

 يظنان. ال أي:

                                                 
 .3/52 التبيان .1

 .2/210 الکاشف التفسْي .2

 .4/23 امليزان راجع .3
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  فاعّل. موصول. اسم      .فعّل ماض وفاعله 

  و بالفعّل ةِ ّهَ بَ َّش ملُ ٱ احلروف من  اسم ،1الذي بمعنى موصوله 

 . 

  طول وهو اإلمّلء: من «.نحن» مستُّت ضمْي وفاعله مضارع فعّل 

ة.  والنّهار. الليّل وامللوان: الدهر. واملأل: املدا    : ِتم أعامرهم نطول أي  ومدا

   إىل يرجع والضمْي وَمرور. جار       . 

  خّب . 

    بـ متعَلق وَمرور وجار إليه. مضاف وَمرور جار   بصفة أو 

 من َمذوفة . و   و  سدا  مصدر بتأويّل وخّبها اسمّها من فيه عملت 

 يف يعمّل ال ألناه «َيسب» مفعويل مسدا    وَيسب مفعولْي إىل يتعدي ما إالا 

 منطلق زيدا   أن حسب نحو مفعولْي مسدا  يسدا  مفعول أو مفعولْي إىل يتعدي

 فقوله عمرو. يقوم أن وحسبت             املفعولْي مسدا  سدا 

 يقتضيّهام اللذين  .2 

   َبّل بمعنى احلْص. عّل تدل ة.کاف   مهزة کرست وْلذا   

 بّل. بعد لورودها

  مستُّت. ضمْي وفاعله مضارع فعّل    وَمرور. جار 

 للتعليّل ورد ناصبة. مضمرة «أنْ » بعدها يأيت جر حرف أو نصب، حرف 

 العاقبة. أو

   املحصور. وهو وفاعله. منصوب مضارع فعّل            .متييز 

         بعذاِبم اهلل وهيينّهم السابقتْي. اآليتْي يف الکّلُم َعَلْيّها مرا 

م النار يف  النعم. وأنواع العمر طول من ْلم بام الدنيا يف واجلبابرة ةزا األعِ  من کانوا ألَنا

                                                 
َلة َرْسمِ  َحقا  َوکانَ  .1  أداةُ  هي التي «إَِنام» بخّلِف  املوصولة «ما» َعنْ  «َأنَ » بَِفْصّلِ  «ما َأنّ » ُهنا: اجْلُما

 .احلسني( )عبدالستار .وُض رُ عَ والْ  املصحُف  عليّهام: ُيقاُس  ال َخطاانِ  قالوا: لکن َحْْصٍ 

 .3/58 التبيان راجع .2
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 الروايات

د عن العيايش تفسْي يف  له: قلُت  قال: ،جعفر أيب عن ،مسلم بن َمما

 .والکافر للمؤمن ْيٌ َخ  املوٌت  فقال: احلياة؟ أم له خْيٌ  املوت ،الکافر عن أخّبين

 يقول: اهلل نا أل قال: ؟ولِ  قلت:           1 :ويقول   

                                        

  .2 

 .الّبّ  من ءيش منّهم ٍّل ک يف ملا ـ منّهم خاصة طائفة ال ـ املؤمنْي ُجيع الرواية يف باألبرار املراد

 .نعم قال ؟فّلنا   ابنته اهلل رسول جوا زَ  له: قلُت  قال: ،رفعه ،يونس وعن

 اهلل فأنزل ،فعّل قد قال: خرى؟األُ  جهزوا  فکيف قلت:              

           إىل     .3 

 ِت نْ بِ  زينَب لّرسالة ٱْلَوْحِي وَ ٱَوَربِْيَبِة َبيِْت  العرب عقيلةِ  ةِ بَ طْ ُخ  يف ورد وقد

 علينا أخذت حْي يزيد يا أظنت ... بالّشام: امللعون يزيد َملس يف أمْياملؤمنْي

 سوقا   إليك نساق أسار، يف لك فأصبحنا السامء، آفاق علينا وضيقت األرض، أقطار

 وأنَ  وامتنانا ، کرامة منه وعليك هوانا   اهلل من بنا أنَ  اقتدار ذو علينا وأنت قطار، يف

 تَضب 4عطفك يف ونظرت بأنفك فّشمخت قدرك، وجّللة خطرك لعظم ذلك

 واألمور 2مستوسقة لك الدنيا رأيت حْي 6مرحا   مذرويك وتنقض 5فرحا   أصدريك

 تطش ال مّهّل   فمّهّل   سلطناننا، لك وخلص ملکنا، لك صفا وحْي 8متسقة لديك

:  اهلل َل وْ قَ  أنسيت جّهّل !                           

                                                 
 .138/ عمران آل سورة .1

 .123ح ،1/351 العيايش تفسْي .2

 .124ح ،1/351 العيايش تفسْي .3

 .العجب أخذه عطفه، يف نظر .4

 .الصدغْي حتت عرقان االصدران: .5

 .االليتْي طرفا املذروان: .6

 .َمتمعة مستوسقة: .2

 .مستوية متسقة: .8
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 قال: عمله، وحسن عمره طال نْ مَ  قال: خْي؟ الناس أيا  :النبي َّل ُسئِ 

 2عمله. وساء عمره طال نْ مَ  قال: َش؟ الناس فأيا 

 3اهلل. طاعة يف العمر وُل طُ  السعادةِ  کُّل  السعادةُ  :وعنه

 اخلْي وعمّل الکافر يف تبْصة

 أعامرهم طالت اموکلا  اخلْي، لوجه اخلْي يعملون الکفار بعض إنا » سؤال:

 مع يتناف وهذا شائبة. کّّل  من اخلالصة وجّهودهم بعلومّهم نسانيةلإلِ  نفعا   ازدادوا

 تعاىل: قوله ظاهر            ؟ 

 مَنا إو الکفر، خصوص هنا أو فيّها، اإلثم من املراد دَيدا  اآلية سياق نَ إِ  اجلواب:

 بعض يف َمسنْي يکونون قد إذ اجلّهات، ُجيع من ال ،کفرا   يزدادون احليثية هذه من

 أعامْلم.

 وعدمه هذا عمله نا إ أم الناس، ونفع أحسن إذا الکافر يثاب هّل :ثانٍ  سؤال

 سواء؟.

 واحدا   يکون أن خيلو ال الصالح والعمّل يامناإلِ  إىل بالنظر اإلنسان نَ إِ  اجلواب:

 أربعة: من

 تعاىل: قوله هذا عّل وينطبق ،صاحلا   ويعمّل يؤمن نْ أ ـ1         

                                             

   4. 

 الذين: من وهذا ...صاحلا   يعمّل وال يؤمن ال نْ أ ـ2           

                              5. 

                                                 
 .2/308 االحتجاج .1

 .5/122 اجلنان روض ؛3/216 والبيان الکّشف .2

 .5/122 اجلنان روض .3

 .30/ فصلات سورة .4

 .13/ املجادلة سورة .5
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 الّشيطان، حزب من وهذا ..حياته. ةمدا  صاحلا   يعمّل ل هولکنا  يؤمن، نْ أ ـ3

 قال يامن،اإلِ  عّلمات من عّلمةٌ  عليه لظّهرت ا  قا َح  مؤمنا   کان ولو ..کالثاين. متاما  

 .1ُت يْ هَ وَ لَ  ُت يْ َص عَ  ولو العمّل، إالا  ينجي ال :هللا رسوُل 

 ]قوله تعاىل[: فتّشمله بذنبه واعُّتف ،سيئا   وآخر ،صاحلا   عمّل   خلط إذا أما

                                   

      2. 

 يّشق أو عاريا   يکسو أو جائعا   مُ عِ طْ يُ  کالکافر يؤمن، وال ،صاحلا   يعمّل نْ أَ  ـ4

 وعدمه هذا عمله نَ إِ  َّل يْ وقِ  ..واالنسانية. اخلْي لوجه ا  صحا مَ  أو ميتام   يبني أو طريقا  

 تعاىل: لقوله سواء،            3. 

 ذنب. الکفر بعد ليس إذ املتقْي، من ليس والکافر

 تعاىل: قوله من املراد ليس]إَِنُه[  أوال: ونجيب               َنَ أ 

 يتقبّل ال ان لزم الا إو آخر.. يشء يف أطاعه إذا منه يقبّل ال يشء يف هللا عص إذا اإلنسان

 سبحانه هللَ ا نَ أَ  اآلية من املراد امنا إِ و وحکمته، عدله مع يتناف وهذا املعصوم.. من إالا 

 إىل هُ لُ کِ يَ  واخلْي هللا لغْي عمّل من نا أو دنيوية، شائبة کّّل  من اخلالص العمّل إالا  يقبّل ال

 ،هلل عمّل فقد واالنسانية اخلْي لوجه اخلْي عمّل نْ مَ  نا أ شك من وليس له.. عمّل من

 .هللا عّل فأجره هلل عمّل ومن يرد، ل أم ذلك، أراد سواء

 اإلطّلق، عّل الکبائر أکّب الکفر نا إ فّهو «ذنب الکفر بعد ليس» نْ مِ  املراد أما

 يشء أحسن من وجزاء يشء، وهذا بمراتب.. الکفر دون هفإنا  عظم مّهام الذنب نا إو

 آخر.

 سواء، لديه وامليسء املحسن يکون ال أن عدله ومن عادل، سبحانه هللا نَ إِ  :ثانيا  

 املحسن جزاء يکون نْ أ الَضوري من وليس جزاؤه، وللمحسن جزاؤه، للميسء بّل

                                                 
 .احلسني( )عبدالستار َْلََوْيُت. آَخَر: طريٍق  ويف .1

 .102/ التوبة سورة .2

 .22/ املائدة سورة .3
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 رسول قال والبلوى، الَضا  بکّشف الدنيا يف يکون فقد اآلخرة.. يف املؤمن غْي

 .«السوء مصارع تقي املعروف صنائع» :هللا

 ال أو العذاب، بتخفيف يکون فقد ة،باجلنا  اآلخرة جزاء ينحْص ال وأيضا  

 األعراف. أهّل حال هي کام ثواب، وال عذاب

 والکافر ،فرَّش  ا  ََشا  نْ إو ،فخْيٌ  ا  ْْي َخ  نْ إ بأعامله، َمزي اإلنسان نَ إ ،واختصارا  

 ولکّّل  الثواب، عليه فيستحق اخلْي، لوجه اخلْي فعّل وقد کفره، عّل العقاب يستحق

 املؤمن، غْي املحسن به يثاب الذي الثواب کنه ندرك ال نحن أجّل، حساب.. عمّل

 وحتديده وحکمته، هللا علم إىل موکول هذا نا إ اآلخرة؟ يف أو الدنيا أيف وأين؟ متى وال

 به. يؤمن من هللا فليتق علمه، يف هلل کةٌ ّشارَ مُ  معْي بيشء

[ ]الطباطبائيا اليزديا  کاظم دلسيا ]للفقيِه الکبْي[ ا کلمة نذکر املناسبة وِبذه

 نية اشُّتاط مسألة الوقف، باب العروة، ملحقات يف قاْلا ،«الوثقى العروة» صاحب

 ل وان احلسنة، األفعال عّل الثواب بُّتتب يقال أن يمکن» باحلرف: هي وهذه القربة،

 بفعله يقصد ل نْ إو العقّلء، عند املدح يستحق ْلا الفاعّل نَ إِ ف ،هللا وجه ِبا يقصد

 .1«عليه التفضّل تعاىل هللا من يستحق نأ يبعد فّل ،هللا إىل التقرب

 األفعال عّل هللا يثيب أن اجلائز من هُ نَ إِ  وضوح: بکّّل  يقول اجلليّل العال فّهذا

 وجه قصد إذا فاعلّها هللا يثيب أن فباألوىل ذن،إ ...هللا وجه ِبا دْ َص قْ يُ  ل وان احلسنة

 هللا يمن نْ أ يأبى ال العقّل أن إىل ةمرا  من أکثر اإلشارة وسبقت نسانية،واإل اخلْي

 يستحق ال من هللا يعاقب أن العقّل يأباهُ  الذي امنَ إو املذنب عّل وثوابه بفضله

 .2«العقاب

 

                                                 
 .املقدسة بقم املدرسْي ُجاعة طبعة ،3 مسألة ،6/282 الوثقٰى  العروة .1

 .(211-213/)2 الکاشف التفسْي .2
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 ليتم فيّهم جارية االبتّلء سنة بأنا  ِمنُْه َتباَرَك َوَتعاىلٰ  َتْبيِْْيٌ وَ  املؤمنْي إىل التفات

ا الطيب. من اخلبيث ويتمياز. غْيه من املؤمن ليخلص تکميلّهم  االْلي الغيب علم وأما

 من يکن ل وحيث وأنبيائه، رسله ببعض بعضه يعلام أو به نفسه ويستأثر به فيختص

 دٌ يْ ََمِ  والتکميّل االبتّلء          يف  َوَتْسَتِمُروا عّٰل الَسْيِ  اوْ لُ ُخ دْ تَ  حتاى

شاِد واْلُ   باألعامل الصاحلة.مُلَوَطأِ َلُه ٱدٰى طريق الرا

 دَمما  کان إن قالوا: املرَشکْي إنا  :ُي الُسدّ  قاله ما]َعّٰل[  اآلية نزول وسبب»

 إن قوم: وقال اآلية. هذه تعاىل اهلل فأنزل يکفر، نْ ومَ  ا،منا  يؤمن نْ مَ  فليخّبنا صادقا  

 وذلك يميزهم. هنا أ تعاىل اهلل فأنزل اختبارهم؟ إىل حاجته فام املنافقْي، يعلم کان

 .1«بتعيينّهم وتارة باختبارهم، تارة يکون:

 .نافية   الناقصة. األفعال من 

  .اسمه  النفي. أي اجلحود الم 

   ضمْي وفاعله اجلحود. الم بعد مضمرة بأن منصوب مضارع فعّل 

 إىل يرجع مستُّت  .تعاىل 

    الفعلية واجلملة به. مفعول         خّب   :ومعناه 

 املؤمنْي. ترك مريدا   اهلل کان ما

 جر. حرف   َمرور.    َمّلا  موصول. اسم 

   .والطيب اخلبيث فيّهم بأنا  عامة املؤمنْي إىل يرجع والضمْي مبتدأ 

 التمياز. وقبّل

   إىل يرجع والضمْي للمبتدأ. َمذوف بخّب متعلاق أو خّب وَمرور. جار 

                                                 
 .3/62 التبيان .1
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 اخلبيثْي. من الطيبْي وَترد متيازهم عدم حال

 السابق. للنفي غاية بعدها وما للغاية. نصب حرف 

  بإطاعة التمييز ووجه مستُّت. ضمْي وفاعله منصوب مضارع فعّل 

 اهلل. سبيّل يف اجلّهاد ومنّها االمتحانية األوامر

     للّشيطان. منقادا   کان نْ مَ  کّلا  وهو به. مفعول 

     تعاىل. هلل مطيعا   کان نْ مَ  کّلا  وهو وَمرور. جار 

 عطف. حرف 

           تعاىل قوله عّل معطوف             

 متصّل ضمْي هنا به مفعول أنا  إالا  مثلّها وتعرب . أن اهلل بحکمة يليق ال أي 

 عباده. من أحدا   يطلع

     وذوات النفوس بواطن عّل االطّلع هنا به واملراد وَمرور. جار 

 واالمتحان. االبتّلء قبّل األفراد

 .استئنافية    لّلستدراك. بالفعّل، املّشبّهة احلروف من 

  .اسمه          إىل يرجع مستُّت ضمْي وفاعله مضارع فعّل  . 

      خّب الفعلية. واجلملة إليه. ومضاف وَمرور جار   . و 

  نَ وْ بَ تَ َُمْ  کلّهم األنبياء ألنا  للتبعيض ال الصفة لتبيْي. 

  به. مفعول موصول، اسم 

 إىل يرجع مستُّت ضمْي وفاعله مضارع فعّل  . عّل اطّلعه ألجّل 

 تعاىل اهلل قال ولذا والبواطن. الذوات وعرفان الغيب            

       *             1. 

 تفريعية. وأ استئنافية 

   من وُترجوا الطيبْي سلك يف باإليامن تدخلوا حتاى وفاعله. أمر فعّل 

 اخلبيثْي. ُجاعة

                                                 
 .22 و 26/ اجلن سورة .1
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  اجلّلل مصدر عّل للداللة إالا  ليس» اجلّللة لفظ تکرار وَمرور، جار 

 الغيب عّل ّلعطّ وااِل  االمتحان وهي بالوهيته هو إالا  ِبا يتصف ال أمور يف واجلامل

 .1«به اإليامن وأهلية الرسّل واجتباء

     إليه. ومضاف ومعطوفه عطف حرف         عاطفة. أو استئنافية 

  جازم. َشط حرف          الرَشط. فعّل وفاعله َمزوم مضارع فعّل 

 .عاطفة      .معطوفه

 الرَشط. جلواب رابطة     مقدم. خّب وَمرور، جار 

  مؤخر. مبتدأ     ونعت. صفة 

 تکميّل وسنة واالمتحان واالختبار االبتّلء سنة الرَشيفة: اآلية من ويستفاد

 مدار يدوران واخلباثة والطيب والّشقاوة، السعادة من غاياِتا ىلإِ  وإيصاْلا النفوس

 عّل يتوقف واألجر الذوات، إىل ُنسبا وإن اختياريان أمران ومها والکفر اإليامن

 تعاىل: قوله عليه ويدلا  الصالح. والعمّل والتقوى اإليامن           

                                       

   2. 

 الروايات

 يقول: عبداهلل أبا عُت مِ َس  قال: ،صالح أيب عجّلن عن ايشيا العَ  تفسْي يف

 أهّل يا اعتزلوا، احلقا  أهّل يا السامء: من منادٍ  ييناد حتاى والليايل األيام متيض ال

 .هؤالء من هؤالء لزَ عْ ويُ  ؛هؤالء من هؤالء لزَ عْ فيُ  اعتزلوا، الباطّل

 هنا إ ،کّلا  قال: داء؟النّ  ذلك بعد هؤالء هؤالء الطخُي  ،اهلل أصلحك :قلُت  قال:

  :الکتاب يف يقول                             

  .3 

يالنبُي   إيلا  َلَعِّهدَ  إناه أمْياملؤمنْي وعن  وال مؤمنٌ  إالا  َيبُك ال :أناه االُما

                                                 
 .4/80 امليزان .1

 .32/ النحّل سورة .2

 .125ح ،1/352 العيايش تفسْي .3
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 1منافق. إالا  ُيْبِغُضك

 مؤمنٌ  الا إِ  َيُِبنبي ال :أناه يا مّ األُ  النبي لسان عّل تعاىل اهلل قضاه قضاءٌ  :وعنه

 2افُّتى. َمن خاب وقد منافٌق  إالا  يبغضني وال

 

                            

                              

     

 

 وهي املال ُجع يف واإلمّهال اإلمّلء سنة بعدها وما اآلية هذه يف اهلل ذکر

 داءأَ و تعاىل اهلل سبيّل يف ماله إنفاق عن يبخّل الذي واملسلم الکافر إىل بالنسبة َتري

 وغْيها. اراتوالکفا  والزکاة سمْ اخلُ  من الواجبة حقوقه

 .استئنافية 

    أکيدتال ونون ناهية بّل َمزوم مضارع وفعّل وجزم َني حرف 

 وحلياته له خْيا   البخّل کون مِ توهُ  إىل شارةإِ و عاقبته وسوء البخيّل حلال بيان الثقيلة.

ه.  وردا

  الباخلون. باملوصول واملراد فاعّل، موصول، اسم 

     املوصول. صلة وفاعله. مضارع فعّل 

 جر. حرف    َمرور.    َمّلا  موصول، اسم 

   به. ومفعول ماض فعّل   .فاعله 

      االسم من َمذوفة بحال متعلاق إليه. ومضاف وَمرور جار 

ّهم بوجه إشعار املال عن التعبْي اذهٰ وَ  . املوصول  ولکن ولومّهم ذما   

  مصاديقه أظّهر من واملال اهلل، من فضّل وکّلا  واجلاه والعلم املال يّشمّل عام 

                                                 
 .5/181 اجلنان روض .1

 .5/181 اجلنان روض .2
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 وأغلبّها.

  ل به مفعول البخّل، إىل يرجع منفصّل ضمْي   للفعّل أوا    َمّلا    

 منصوب.

   له. ثانٍ  به مفعول 

   بـ متعلاق وَمرور جار     .الباخلْي. إىل يرجع والضمْي املفعول 

  اَضاب. حرف   ،البخّل. إىل يرجع مبتدأ  .خّبه 

   بـ متعلاق وَمرور جار . الباخلْي. إىل يرجع ْيمضوال 

 للقريب. وتسويف استقبال حرف 

    الطوق. من فاعله. ونائب َمّهول مضارع فعّل 

 حْصه. يفيد وتقديمه بعده ملا به، مفعول            ِوفاعله. ماضٍ  ٌّل عْ ف 

 إىل يرجع والضمْي وَمرور. جار .         .ظرف 

    نْ مِ  إليه، مضاف     ْلم. ا  َشا  البخّل لکون تعليّل هنا إىل 

 .قول. عّل حال أو استئناف  مقدم. خّب وَمرور، جار 

  مؤخر. مبتدأ    إليه. مضاف 

   يقال: ماو ومعطوفه. عطف حرف         

 القيامة. بيوم ومْياثه ملکه اختصاص لعدم تام .غْي1القيامة يوم من حال

 ،قول. عّل حال أو استئناف   .مبتدأ 

  وَمرور. جار       وفاعله. مضارع فعّل 

   .أي خّب      .تعملونه 

 وُجلة           من حاال   ليس      . صِ ختصاٱ لعدم 

 القيامة. بيوم الکّلم هذا

 الروايات

د صحيحة  : اهلل قول عن أباعبداهلل سألت :قال مسلم بن َمما

                                                 
 .4/80 امليزان يف کام .1
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                :له ما زکاة من يمنع أحدٍ  من ما دَمما  يا فقال 

 حلمه من ُش ّهَ نْ يَ  عنقه يف مطوقا   نارٍ  من ثعبانا   القيامة يوم ذلك  اهلُل َّل عَ َج  إالا  شيئا  

:  اهلل قول هو قال: ثما  احلساب من غَ رُ فْ يَ  ىحتا                   

 1.الزکاة من به بخلوا ما يعني

 .2العيايش تفسْي يف ورواها

 من ما :اهلل رسول قال قال: عبداهلل أيب عن سنان بن عبداهلل معتّبة

 ِبا ُق وَ طَ يُ  أرضهِ  ةَ بَ رْ تُ  اهلل هُ دَ لَ قَ  إالا  ماله زکاة يمنع مٍ رْ کَ  أو زرعٍ  أو نخّلٍ  :مالٍ  زکاةِ  ذي

 3.القيامة يوم إىل أرضْي سبع من

 .4العيايش تفسْي يف نحوها وروى

د صحيحة :  اهلل قول عن جعفر أبا سألت قال مسلم بن َمما     

            :ذلك له اهلل جعّل الا إِ  شيئا   ماله زکاة نْ مِ  عَ نَ مَ  عبدٍ  من ما قال 

 وهو احلساب من غَ رُ فْ يَ  ىحتا  حلمه من ُش ّهَ نْ يَ  عنقه، يف ُق وَ طَ يُ  نار من عبانا  ثُ  القيامة يوم

:  اهلل قول                 :5.الزکاة من به بخلوا ما قال 

 ةٍ يَ بحَ  قوَُ طَ يُ  الزکاة مانع يقول: عبداهلل أبا سمعُت  قال راشد بن أيوب خّب

:  قوله وذلك هِ اغِ مَ دِ  من ُّل وتأکُ  اءَ عَ رْ قَ                .6 

 زکاة يمنع فضةٍ  أو ذهٍب  مالٍ  ذي من ما :عبداهلل أبو قال :قال حريز حسنة

 يدُ ََيِ  وهو يريده أقرع شجاعا   عليه طَ لَ وَس  رٍ قَ رْ قَ  اعٍ قَ بِ  القيامة يوم  اهلل حبسه إالا  ماله

 يصْي ثما  ُّل جْ الفَ  مُ َض قْ يُ  کام اّهَ مَ ِض قَ فَ  يده من أمکنه منه له َص لَ َُمْ  ال هأنا  رأى فإذا عنه

:  اهلل قول وذلك هقِ نُ عُ  يف طوقا                   ذي من وما 

 کُّل  هؤُ طَ يَ  قرقر بقاع القيامة يوم اهلل حبسه إالا  ماله زکاة يمنع بقرٍ  أو مٍ نَ غَ  أو إبّلٍ  :مالٍ 
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 عٍ رْ زَ  أو مٍ رْ کَ  أو نخّل مال ذي من وما بناِبا ناٍب  ذاِت  کُّل  هُ ُّش ّهَ نْ ويَ  بظلفّها ٍف لْ ظِ  ذاِت 

 1.مةِ االقي يومِ  إىل أرضْيَ  سبع إىل أرضه ةَ عَ يْ رَ  اهللُ  طوقه إالا  زکاِتا يمنع

 الذي فقال: ،الزکاة وذکر يقول أباجعفر عمِ َس  هأنا  ،الطاطري يوسف عن

 يقال ثما  ،اهإيا  قهفيطوا  ،ريمتان له نارٍ  من 2جاعا  ُش  القيمة يوم هُ مالَ  اهلُل ُل وّ َُي  الزکاة يمنع

 تعاىل: اهلل قول وهو الدنيا، يف كمَ زِ لَ  کام همْ لزَ ا له:           3.اآلية 

 قوله وهو ،حلمه من ُّل يأکُ  عرَ أقْ  جاعبُّش  قطوا يُ  الزکاة مانع قال: ،وعنّهم

 :تعاىل          4.اآلية 

ا :جعفر أيب وعن  5الزکاة. عيمانِ  يف نزلت )اآلية( أَنا

 أناه النبي وعن     أيب عن املروي وهو ونه.قيطو رعقأ شجاع 

 6.جعفر

 فيبخّل اهُ يا إِ  اهلل أعطاه فضّلٍ  من يسأله هِ َِح رَ  ذا يأيت مٍ حِ رَ  ْي ذِ  نْ مِ  ما :وعنه

 8اآلية. وتّلهذه يطوقه حتاى بلسانه 2يتلمظ شجاعا   جّهنم من له اهلل أخرج إالا  عنه به

 أهّل أحاديث موسوعة راجع البخّل حول الواردة الروايات ملَِزْيِد ِمنَ ٱْلُوُقْوِف عّٰل ٱ ّلِ جْ أَ َوِمْن 

 3.البيت
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 اخلبيثة. أفعاْلم وعّل تعاىل اهلل إىل الفقر نسبوا حيث اليّهود مقالة عّل ردا 

 قسم. أو وتأکيد، ابتداء حرف   حتقيق. حرف 

  ِالتّهديد وفيه علم سامع فّهو القول لّشناعة السامع ذکر ،ماضٍ  ٌّل عْ ف 

 لقائله. والتوعيد

  .فاعله   به. مفعول 

  نزل ملا اليّهود، من قوم موه باإلضافة. جر َمّلا  يف موصول اسم 

 تعاىل: قوله              1 :من الفقْي يستقرض امإنا  قالوا 

 عازورا بن وفنحاص أخطب بن حي لذلك والقائّل ،غنياءُ األَ  ونحن فقْي فّهو األغنياء

 رِبم بأنا  تعريضا   ذلك فقالوا املؤمنْي ةعام فقر رأوا ملا ذلك قالوا مأَنا  أو .2اليّهوديان

 وأغناهم. مْ َْلُ  غارَ لَ  غنيا   کان لو

    ِاإلعراب. من ْلا َمّلا  ال املوصول صلة وفاعله، ماضٍ  ٌّل عْ ف 

  التوکيد. عّل يدلا  بالفعّل. املّشبّهة احلروف من   .اسمه 

   .خّبه  عطف. حرف     ٔمبتدأ 

  .وُجلة خّبه            القول. مقول 

 للتأکيد. للقريب. تسويف حرف 

   قالوه. ما عظم عّل يدلا  واخلطاب مستُّت ضمْي وفاعله مضارع فعّل 

 إليّهم. جزائّهم لوصول أعامْلم صحائف يف والثبت احلفظ بالکتابة واملراد

 فتکون مصدرية أو به، مفعول موصول، اسم  بتأويّل بعدها وما 

 قوْلم. سنکتب والتقدير: به مفعوال   نصب َمّّل  يف مصدر

                                                 
 .11/ احلديد وسورة ؛245/ البقرة سورة .1

 .وقتادة احلسن َعنْ  نقّل   3/65 التبيان .2
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   ِوفاعله. ماضٍ  ٌّل عْ ف   عطف. حرف 

     عَل معطوف مصدر  مصدر عّل أو قبله  ، والضمْي 

 يف َمراه ْيري الفعّل بقبيح الرضا أنا  عّل داللة» وفيّها: اليّهود. إىل يرجع إليه. مضاف

 يکون قوْلم أنا  عّل تدلا  املقارنة وهذه وفعلّهم. قوْلم بْي ومقارنة .1«اجلرم عظم

. ِبتانا    عظيام 

   تعاىل. اهلل رسّل وهم به، مفعول .    وَمرور. جار 

  بقتّل واملراد إليه. مضاف        ، والعمد العلم عّل القتّل 

 واجلّهالة. واخلطأ السّهو دون

 عطف. حرف         عّل معطوف وفاعله. مضارع فعّل   . 

   والتعبْي القول. ومقول به مفعول نصب َمّّل  يف وفاعله. أمر فعّل 

 ذلك. من يتخلصون ال مأَنا  يفيد بالذوق

  به. مفعول 

   واللّهب. النار أناه أو املُْحِرق، أي إليه. مضاف 

 روايتان

 ولکناّهم فقْي أناه فيعلموا تعاىل اهللَ  رأوا ما واهلل قال: را :مَ ْض مُ  القمي تفسْي يف

 2بالغنٰى. اهلل عّل فافتخروا ُأوليائه ألغناء غنياا   اهلل کان لو فقالوا: فقراء اهلل اولياء رأوا

 قوله يف الباقر عن املناقب: ويف             ،اآلية 

 3إليه. َيملون ما إىل منّهم َيتاج اإلمام أنا  يزعمون الذين هم قال:
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  مبتدأ. ،احلريق ذاِب عَ  مِ يْ ظِ عْ تَ لِ  جاء ،للبعيد اشارة اسم 

 و خّبه. وَمرور. جار  .موصولية 

     ِمؤنث. ماضٍ  ٌّل عْ ف 

     العذاب يف الداخلْي إىل يرجع والضمْي إليه. ومضاف فاعله 

ا األيدي إىل العمّل ُنسب منه. اهلل أعاذنا احلريق  الفعّل. آلة أو غالبا   التقديم آلة ألَنا

 عَل بعده ما يعطف عطف، حرف . 

  للتأکيد. جاء بالفعّل املّشبّهة احلروف من    .اسمه 

  تعاىل. اهلل إىل يرجع فيه. مستُّت ضمْي واسمه الناقصة. األفعال من 

 للتأکيد. جاء رٍ َج  حرف 

  .خّب ألناه منصوب    َمّلا  َمروره  . 

 أنا  وحيث ظلم أيا  عن هٌ زَ نَ مُ  تعاىل أناه عّل يدلا  واملبالغة بالکثرة والتعبْي

 واملبالغة. الکثرة  عّل يدلا  تعاىل عنه ظلم أيا  نفي کثْية مصاديقه

ما ، فيصْي کثْيا   يعدا  تعاىل إليه بالنسبة القليّل الظلم نا إِ  يقال: أن ويمکن  ظّلا

 مطلقا . تعاىل عنه ظلم أيا  نفي، يوجبان املقدسة ونزاهته املطلق فکامله

    متعلاق وَمرور جار   . واجلملة          َمّّل  يف 

 لکان واجلزاء احلفظ ذلك يکن ل فلو والعذاب، للکتابة وتعليّل» . خّب رفع

ما   فيکون األعامل بکثرة کثْي ظلم ذلك ويف األعامل نظام ألمر إمهاال    تعاىل لعباده ظّلا

 .1«ذلك عن

 روايةٌ 

 نِْعَمةٍ  َغّض  يِف  َقطُ  َقْومٌ  َکانَ  َما هللا واْيمُ  قال: أناه خطبة يف أمْياملؤمنْي عن

ُحوَها بُِذُنوٍب  إاَِل  َعنُّْهمْ  َفَزاَل  َعْيشٍ  ِمنْ   اْجَُّتَ              َْأنَ  وَلو 
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 َوَلهٍ وَ  نَِياِِتِمْ  ِمنْ  بِِصْدٍق  َرِّبِمْ  إىَِل  َفِزُعوا النَّعمُ  َعنُّْهمُ  وَتُزوُل  النَّقمُ  ِِبِمُ  َتنِْزُل  ِحْيَ  النَاَس 

 1اخلطبة. ،َشاِردٍ  ُکَّل  َعَلْيِّهمْ  َلَردَ  ُقُلوِِبِمْ  ِمنْ 

 

                          

                               

           

 

 ورفضّهم رداهم بأنا  يزعمون وهم الفاسدة اليّهود ملزاعم آخر ردا  الرَشيفة اآلية

 والرفضِ  الردّ  هذا يف وهم تعاىل، اهلل من وعّهد بوصية کان اهلل رسول رسالة

 کبْيا . ا  وا لُ عُ  ذلك عن هللُ ٱ تعاىل ،اهلل يطيعون بَِدْعواُهُم الباطَِلِة ـ ـ

  تعاىل: قوله من مرا  ملا بدل أو بيان عطف          

  ...2 اآلية. تلك يف مرا  کام وإعرابه .تعاىل اهلل خذْلم اليّهود ِبم واملراد 

   املوصول. صلة وفاعله. ماض فعّل 

  التأکيد. عّل يدلا  بالفعّل. املّشبّهة احلروف من   .اسمه 

    ِأمر. أو ُأوٰص  أي: تعاىل. اهلل إىل يرجع ضمْي وفاعله ماضٍ  ٌّل عْ ف 

م ذيالا  العقد العّهد:»  .3«کالوصية وهو للتوثق به يتقدا

  الفعلية واجلملة وَمرور. جار      خّب رفع َمّّل  يف . 

  ْلا. عمّل ال نافية «ال» و ناصبة مصدرية «أنْ » من مکونة 

   مستُّت. ضمْي وفاعله بأنْ  منصوب مضارع فعّل 

    م وإالا  ومغالطة مداهنة «رسول» بلفظ عّبوا وإناام وَمرور. جار  إَنا

 تأيت. التي الفاسدة املزعمة ِبذه إالا  أحدٍ  برسالة يعُّتفون ال
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 أن إىل» بمعنى وجر غاية حرف.» 

    مستُّت ضمْي وفاعله حتاى بعد مضمرة بأنْ  منصوب مضارع فعّل 

 إىل يرجع   و  به. مفعول 

    بـ متعَلق وَمرور جار    . و  ُعْدوان وزن عّل مصدر 

ه إىل العبد به يتقَرب الذي يشءال عّل ويطلق وُخرْسان  بٍر. أو صدقة من ربا

   إىل يرجع هب مفعول والضمْي مضارع فعّل  . 

 .الفعلية واجلملة فاعله     لـ صفة جر َمّلا  يف    

 .لنَکِراِت ِصفاٌت ـ ٱجُلَمَّل َبْعَد ٱبِناء  عّٰل َأَن  ـ

به ما النار أکّل ألنا »  له، اهلل قبول عّل دليّل   کان الزمان ذلك يف هلل أحدهم قرا

 .1«فيه نوزع فيام حقا  أناه أدعٰى  فيام املقّرب صدق عّل وداللة

ب ما وإحراق السامء من النار هذه فنزول  يد عّل عجازاإلِ  نحو عّل کان به يتقرا

عون فّهم إرسائيّل. بني أنبياء مأَ  يدا  اإلعجاز ِبذا ْلم يأيت حتاى برسولَن وْ نُ مِ ؤْ اليُ  َنا

م ويزعمون  فطلبّهم به. إيامَنم وعدم الرسول رفضّهم يف تعاىل اهلل أوامر يمتثلون أَنا

 عليّهم الردا  جاء ولذا االسُّتشاد ال والعناد التعنات سبيّل عّل يکون املعجزة ْلذه

 2اآلية. بقية يف بالتکذيب

  د اهلل رسوَل  يا أنت وفاعله أمر فعّل  يقولون الذين لليّهود َمما

 الفاسدة. املقالة ِبذه

  حتقيق. حرف 

     ِأسّلفکم. جاء واملراد لليّهود خطابا   به مفعول وضمْيه ماضٍ  ٌّل عْ ف 

   .السّلم وعليّهم وآله نبينا عّل وأشعياء وَييى زکريا نحو: الرسول ُجع فاعله 

 إرسائيّل. بني أنبياء من

     اهلل رسول إىل يرجع والضمْي إليه. ومضاف وَمرور جار. 

     بـ متعَلق وَمرور جار     من َمذوفة بحال أو    أي 
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 َمتجْي   . قوْلم. وحقيقة ِتمنبوا  صدق عّل الدالة احلجج ِبا: واملراد 

 عطف. حرف      جر. حرف       َمرور.    َمّلا  موصول اسم 

     ِاملقالة. ِبذه يقولون الذين اليّهود إىل يرجع ضمْيه وفاعله ماضٍ  ٌّل عْ ف 

ب ما وإحراق السامء من النار نزول أي  رباه. إىل العبد به يتقرا

تفريع. حرف 

  استفّهامية. «ما»و جر «لـ» من نٌ وّ کَ تَ مُ  استفّهام. حرف 

       ِم إليّهم آباءهم فعّل نسب به. ومفعول وفاعله ماضٍ  ٌّل عْ ف  ألَنا

 به. اوْ ُض رَ 

  جازم. َشط حرف     ِاسمه. وضمْيه ناقص ماضٍ  ٌّل عْ ف 

    .أي خّبه          نتمأُ  قتلتم فلم ومقالتکم ادعائکم يف 

 واملعاجز. ناتالبيا  ِبذه جاؤوا الذين السابقْي األنبياء وآباؤکم

 فّهم وإالا  متعنتون، معاندون هؤالء نأَ  املؤمنْي مَ لِ عْ يُ  أن اهلل فأراد» وباجلملة:

 اموإنا  يدعيه، فيام صادق هنا أَ و التوراة يف تعاىل اهلل ذکره وما النبي بصفات عاملون

 والتعنت. االقُّتاحات عّل وليست للمصالح تابعة املعجزات نا أل طلبوه ما اهلل ينزل ل

 النار؟ تأکله الذي القربان من سألوا بالذي عذرهم اهلل قطع هّلا  :قيّل فان

 ذلك من يلزم والذي اهلل عّل األدلة يف اقُّتاح ذلك نا أل ذلك ْيب ال :له قيّل

 .1«معرفته إىل دعاهم ما عّل األدلة بنصب علتّهم يزيح أن

 الروايات

 اهلل لعن :قال عبداهلل أيب عن رجّل عن ُعبيد بن َمْرَوكِ  عن بإسناده الکليني

 هؤالء لعنت قلت: قال: املرجئة اهلل لعن املرجئة، اهلل لعن اخلوارج، اهلل لعن ة،القدريا 

 نافدماؤُ  مؤمنون انَ تَ لَ تَ قَ  إنا  يقولون: هؤالء إنا  قال: تْي؟!مرا  هؤالء ولعنت ة  مرا  ة  مرا 

 کتابه: يف قوم عن کٰى َح  اهللَ إنا  القيامة، يوم إىل بثياِبم ةٌ خَ طّ لَ تَ مُ  2        
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              :اهلُل مُ ّهُ مَ زَ لْ أَ فَ  عامٍ  مخسامئة ْيلِ ائِ والقَ  ْيلِ اتِ القَ  بْي کان قال 

 1.والُ عَ فَ  امٰ  مْ اهُ َض رِ بِ  القتَّل 

 معمر. بن عمر عن 2العيايش تفسْي يف ونحوها

 :تعاىل اهلل قول يف يقول عبداهلل أبا عُت مِ َس  قال: ة،امعَس  عن رفعه العيايش

                                            

 قاتلْي اهلل هماما فَس  وا،لُ تَ قَ  الذين مع هواهم کان دْ قَ  ولکن ،والُ تُ قْ يَ  ل هؤالء أنا  ملِ عَ  وقد

 3.عّلالفِ  لذلك ضاهمورِ  هواهم ملتابعة

د عن رفعه العيايش  املا  قال: ،عبداهلل أيب عن ،ثهدا َح  نعمَ  ،هاشم بن َمما

 اآلية هذه نزلت                                     

      اُءوابر ْلم قيّل اموإنا  قال: دنا،ّهِ َش  وال لناتَ قَ  ما واهلل قالوا: أن ملِ عَ  وقد 

 4.فأبوا ّهملتِ تَ قَ  من

د عن رفعه العيايش  الکوفة؟ لزِ نْ تَ  :يل قال ،عبداهلل أيب عن ،األرقط بن َمما

 .نعم قلت:

 بقي ما داكفِ  لتعِ ُج  :قلت قال: أظّهرکم؟ بْي احلسْي ةلَ تَ قَ  ونَُّتَ فَ  قال:

 إىل عمَ ْس تَ  أل القتّل، يلَ وَ  من أو َّل تَ قَ  من إالا  القاتّل ترى ال أنت نفإذ قال: .أحد منّهم

 اهلل قول                                        

     وبْي بينه يکن ول ؟مهأظّهر بْي دَمما  کان نالذي ّلتَ قَ  رسول فأيا 

 5.قاتلْي واما فُس  ولئكأُ  َّل تْ قَ  واُض رَ  امإنا  رسول، عيسى

 عن آبائهعن  جعفر بن موسى عن رفعه الطّبِس أبومنصور

 أصاِبم إذا السالفة مماألُ  وکانت اليّهود: عّل الطويلة احتجاجه يف أمْياملؤمنْي

 من فّهذا طّهورا ، َك تِ مَ ألُ  املاء جعلت وقد أجسادهم، من قرضوه نجاسة من أذى

                                                 
 .(2/403) 1ح ،4/182 الکايف .1

 .181ح ،1/353 العيايش تفسْي .2

 .180ح ،1/353 العيايش تفسْي .3

 .182ح ،1/354 العيايش تفسْي .4

 .183ح ،1/354 العيايش تفسْي .5
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 عّل قرابينّها حتمّل السالفة مماألُ  وکانت ،َك تِ مَ أُ  عن فرفعتّها عليّهم کانت التي اآلصار

 مرسورا ، فرجع فأکلته نارا   عليه أرسلت منه ذلك قبلت فمن املقدس، بيت إىل أعناقّها

 فقرائّها بطون يف تكما أُ  قربان جعلت وقد 1مثبورا   رجع ذلك منه أقبّل ل ومن

 ذلك أقبّل ل ومن ،ةَ فَ ضاعَ مُ  أضعافا   له ذلك أضعفت منه ذلك قبلت فمن ومساکينّها

 التي اآلصار من وهي تك،ما أُ  عن ذلك رفعت وقد الدنيا، عقوبات عن رفعت منه

 2احلديث. قبلك، نْ مِ  کان نْ مَ  االُمم عّل کانت

 

                                

     

 

 له. اليّهود لتکذيب األعظم للرسول ةتسليا  الرَشيفة اآلية هذه

 أظّهر. والثاين تفريع أو استئناف حرف   جازم. َشط حرف 

     َِشط. فعّل ألناه جزم َمّّل  يف به ومفعول وفاعله ماضٍ  ٌّل عْ ف 

 .للرسول واخلطاب

 الرَشط. جلواب ربط حرف   حتقيق. حرف 

   ِوأسّلفّهم. اليّهود لفاعله حتقْيا   للمجّهول. مبني ماضٍ  ٌّل عْ ف 

   تعاىل. اهلل رسّل وهم فاعله. نائب 

      الن إليه. ومضاف وَمرور جار  من َمذوفة بصفة متعلقان واألوا

  ، الرسّل. تکذيب يف نديعاو فاليّهود 

    ِلـ صفة وفاعله. ماضٍ  ٌّل عْ ف   . 

     الواضحات. واملعجزات الباهرات احلجج وهي وَمرور. جار 

 عطف. حرف 

                                                 
 .اخلائب املثبور: .1

 .1/221 االحتجاج .2
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   .1«زبور فّهو حکمة فيه کتاب وکّلا  ناتالبيا  وهو زبور ُجع» معطوفه. 

 مکتوب. أي ومزبور کتبته، أي الکتاب: زبرُت  يقال:

   إبراهيم وصحف نوح کتاب به واملراد ومعطوفه. عطف حرف 

 نجيّل.واإلِ  التوراةو

   لـ ونعت صفة   .  ُملن احلقا  فينْي ينْي، الذي» هو :نْيوامل 

 .2«واإلضاءة النور من هو وإناام له. حجة وهو عليه اشتبه

 روايةٌ 

 قوله يف جعفر أيب عن اجلارود أيب رواية ويف           

                 بالنبوة األنبياء کتب هو     احلّلل املبْيا 

 3واحلرام.

 

                             

                         

 

 للمکّذب والنار والعقاب للمصّدق ةواجلنا  بالفوز الوعد تتضمن الرَشيفة اآلية

 املوت. وهو نفس ذي کّلا  حّق  يف منه الصادر العام باحلکم فيّها تعاىل اهلل َشع وقد

  .مبتدأ   إليه. مضاف 

  ،يف مّشّهور ذلك ألنا  ]و[ احلقيقة، يف يذاق ال املوت ألنا  َماز» خّبه 

 شدائده بذوق يذاق ما بمنزلة ألناه املنون بکأس وَشب املوت ذاق يقولون: کّلمّهم

 .4«الذوق... حاسة إىل املذوق جسم تقريب الذوق و...

    .املوت يکون بأنا  تبْيا  الرَشيفة اآلية من الفقرة وهذهمضاف إليه 

                                                 
 .3/63 التبيان .1

 .3/63 التبيان .2

 .(1/122) 63/ القمي تفسْي .3

 .3/21 التبيان .4
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ل واالنتقال مات من والتبدا  قضية القضية وهذه الدنيا، دار وهو الفاين العال هذا مقوا

 تعاىل: قال ولذا عليّها األثر ترتيب عن غافلون الناس ةعاما  ولکن وجدانية ةطبيعيا 

                   1. قائّل: من عزا  وقال       

                                       

   2. 

 .استئنافية 

  القيامة. بيوم ُتتص األجر توفية أنا  عّل تدلا  ومکفوفة، کافة 

     والتوفية: فاعله. نائب والضمْي للمجّهول مبني مضارع فعّل 

 منقوٍص. غْيُ  کامٌّل  َعطاءٌ 

    به واملراد واضح ومعناه أجر ُجع إليه. ومضاف به مفعول 

 العقاب. أو الثواب

      بـ املحصور وهو إليه. ومضاف فيه مفعول  . إعطاء أي 

 بـ خيتص والتامم الکامل نحو عّل العمّل أجر     . ا  جزاء من نّشاهده ما وأما

 فّهي ـ الروايات يف ورد ما عّل ـ الّبزخ عال يف وبعضّها الدنيا دار يف األعامل بعض

 القيامة. بيوم تنحْص األجر يف التوفية وإناام والتام. الکامّل والعطاء التوفية ليست

 أظّهر. والثاين تفريعية أو استئنافية            جازم. َشط واسم مبتدأ 

     ِفاعله ونائب َشط فعّل ألناه جزم َمّّل  يف للمجّهول مبني ماضٍ  ٌّل عْ ف 

 واإلبعاد. النحي ومعناه: تعاىل. اهلل وهو له تکريام   فاعله َمذوف فيه مستُّت ضمْي

 .3«بعجلة اجلذب تکرار وأصله»

   بـ متعَلق وَمرور جار    .   عطف. حرف 

   .فيه. مستُّت ضمْي فاعله ونائب للمجّهول مبني ماضٍ  ٌّل عْ فِ  معطوفه 

 تعاىل. اهلل وهو له تکريام   فاعله وُحذف

                                                 
 .1/ األنبياء سورة .1

 .8/ اجلمعة سورة .2

 .4/84 امليزان .3
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   به. مفعول   َشط. جواب   حتقيق. حرف 

  ِيف ودخّل النار عن ابتعد من إىل يرجع مستُّت ضمْي وفاعله ماضٍ  ٌّل عْ ف 

 الفعلية واجلملة اجلنة.    2«1غيةبالبُ  الظفر والفوز:» َشط. جواب. 

 فاز، فقد به يغتبط ما لقي نْ مَ  وکّلا  الکرامة. بعظيم وظفر نجا أي» الّشيخ: قال

 مفازة وهاسما  اموإنا  مّهلکة. واملفازة: .َيبا  ما ولقي املکروه، من تباعد  ومعنى

 .3«بصْيا   واألعمى ،سليام   اللديغ واسما  کام منجاة أي

 .استئنافية  ْلا. عمّل ال نافية     .مبتدأ 

    لـ صفة    . وأمواْلا ومقاماِتا وزينتّها وشّهواِتا لذاِتا من 

 فيّها. ما وکّل

  مع استثناء. حرف  احلْص. عّل يدل نافية 

   .الوجوه. من وجه عّل به يتمتع ما کّلا  وهو خّب 

   ه: مصدر وهو إليه. مضاف  ِبا يغُّت اإلنسان ألنا  خدعه. أي غرا

 و عنّها وينخدع      4ة.مَ رِ کْ عِ  عن کام کالقوارير له بقاء ال متاع کّلا 

 ير من الدنيا وما يتعلاق ِبا.غروهذه الفقرة األخْية مبالغة يف الت

 الروايات

 عن بصْي أيب عن الديلمي سليامن عن أبيه عن القمي إبراهيم بن عَل

د عٰى دْ يُ  القيامة يوم کان إذا» قال: عبداهلل أيب  ثما  ة،ورديا  ةحلا  فيکسى َمما

 يسار عّل فيقام بيضاء، ةحلا  سٰى کْ فيُ  إبراهيم يدعى ثما  العرش، يمْي عّل يقام

 ثما  ،النبيا  يمْي عّل فيقام ة،ورديا  ةحلا  فيکسى أمْياملؤمنْي بعَلٍ  يدعى ثما  العرش،

 يدعى ثما  ،إبراهيم يسار عّل فيقام بيضاء، ةحلا  فيکسى بإسامعيّل يدعى

 يدعى ثما  ،أمْياملؤمنْي يمْي عّل فيقام ة،ورديا  ةحلا  فيکسى باحلسن

                                                 
 ٱ بَِضمّ  .1

ِ
 .َوَفْتِحّها لباء

 .4/84 امليزان .2

 .3/20 التبيان .3

 .3/21 التبيان يف الّشيخ عنه نقله .4
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 باألئمة عٰى دْ يُ  ثما  ،احلسن يمْي عّل فيقام ة،ورديا  ةحلا  فيکسى باحلسْي

 فيقومون بالّشيعة يدعى ثما  صاحبه، يمْي عن واحد کّلا  فيقام ة،ورديا  حلّل فيکسون

 بغْي ةاجلنا  فيدخلون وشيعتّها ّهاتا ذريا  من ونسائّها بفاطمة يدعى ثما  أمامّهم،

 .حساب

 األب نعم األعّل: فقواألُ  ةالعزا  ربا  قبّل من العرش بطنان من نادٍ مُ  ينادي ثما 

د يا أبوك  السبطان ونعم طالب أيب بن عَلُ  وهو أخوك، األخ ونعم إبراهيم، وهو ،َمما

 األئمة ونعم َمسن، وهو جنينك، اجلنْي ونعم ،ْيُ َس واحلُ  نُ َس احلَ  ومها سبطاك،

 دا  َمما  إنا  أال شيعتك. الّشيعة ونعم آخرهم، إىل وفّلن فّلن وهم تك،ذريا  الراشدون

 قوله: وذلك ة،اجلنا  إىل ِبم يؤمر ثما  الفائزون هم يتهذرا  من واألئمة وسبطيه هووصيا 

                 ».1 

 سمعوا بُي النا  مات ملا قال: عبداهلل أيب عن سال بن ّشامٍ هِ  صحيحة

 يقول: شخصا   يروا ول صوتا                        

                      :کّّل  نْ مِ  فا  لَ َخ  اهلل يف إنا  وقال 

 املحرومُ  اموإنا  واُج ارْ فَ  اهوإيا  واقُ ثِ فَ  فباهللِ فات، امِما  کا  رَ ودَ  ،مصيبةٍ  کّّل  من وعزاء   ،هالٍك 

 2.الثواَب  مَ رِ ُح  نْ مَ 

 زيادة: 4العيايش تفسْي ويف طالب أيب بن عَل أمْياملؤمنْي عن 3املنثور الدر يف ونحوها

، يا ُنودي: الرَسير عّل َوَضعه فلاما  نبياکم. َعْوَرة واْسُُّتوا  عَلّ  َفَغَسله قال: الَقميص، َُتَْلع ال عَلا

 5قميصه. يف

 اهلل رسوُل  َض بِ قُ  اما ـل قال: عبداهلل أيب عن املختار بن احلسْي خّب

 ،واحلسْيُ  واحلسنُ  وفاطمةُ  عَلّ  البيت ويف ىجا َس مُ  والنبُي  جّبئيّل مْ هُ  جاءَ 

 الرَحة بيت أهّل يا عليکم السّلم فقال:                

                                                 
 .(1/128) 63/ القمي تفسْي .1

 .(3/221) 4ح ،5/551 الکايف .2

 .2/102 املنثور الدر .3

 .186ح ،1/356 العيايش تفسْي .4

 .31ح ،22/526 األنوار بحار .5



 رابعال اجلزء / القرآن تفسْي يف البيان أجود  ............................................... 284

                                          

       اهلل يف إنا    فات، ملا کا  رَ ودَ  هالك کّّل  نْ مِ  فا  لَ وَخ  مصيبةٍ  کّّل  نْ مِ  عزاء 

 الدنيا. نْ مِ  يئِ طْ وَ  آخر هذا ،الثواَب  مَ رِ ُح  نْ مَ  املصاَب  فإنا  فارجوا اهوإيا  واقُ ثِ فَ  فباهلل

 1.الّشخَص  رَ نَ  ول الصوَت  ناعْ مِ َس فَ  قالوا:

 .2العيايش تفسْي يف ونحوها

 اهلل رسوُل  َض بِ قُ  ملا قال: عبداهلل أيب عن الّشحام زيد سامةأُ  أيب خّب

 أهّل عليکم السّلم فقال: هُ َص خْ َش  نَ وْ رَ يَ  وال هُ َس حِ  يسمعون آٍت  أتاهم التعزيةُ  جاءت

 وبرکاته اهلل ورَحة البيت                            

                                      اهلل يف  

 فإنا  وافارُج  اهوإيا  واقُ ثِ فَ  فباهللِ ،فاَت  ملا كٌ رَ ودَ  هالٍك  کّّل  نْ مِ  ٌف لَ وَخ  مصيبةٍ  کّّل  نْ مِ  عزاءٌ 

 3.عليکم والسّلمُ  الثواَب  مَ رِ ُح  نْ مَ  املحرومَ 

 4العيايش. تفسْي يف ونحوها

 أتاهم اهلل رسوُل  َض بِ قُ  ملا قال: جعفر أيب عن الوليد بن عبداهلل خّب

 دَمما  آل يا عليکم السّلمُ  قال: ثما  عليّهم مفسلا  البيت بباب فوقف آت    

                                       

                     اهلل يف   من وعزاءٌ  هالٍك  کّّل  نْ مِ  ٌف لَ َخ 

 اوُ َض فارْ  املصيبة عند لکم وبنْصه لوافتوکَ  وعليه فثقوا فباهلل ،فاَت  ملا كٌ رَ ودَ  مصيبةٍ  کّّل 

 وبرکاته. اهلل ورَحة عليکم والسّلمُ  الثواَب  مَ رِ ُح  نْ مَ  املصاُب  امفإنا 

 إليکم  اهلل بعثه السامء من ٌك لَ مَ  هذا البيت: يف نْ مَ  بعُض  فقال أحدا   يروا ول

 5.کمبنبيا  مْ يکُ زّ عَ يُ  مْ کُ جاءَ  اخلَُض  هذا بعضّهم: وقال ،مْ کُ يَ زّ عَ يُ لِ 

 :جعفر أيب عن العيايش تفسْي يف         منّشورة أو 

                                                 
 .(3/221) 5ح ،5/551 الکايف .1

 .185ح ،1/355 العيايش تفسْي .2

 .(3/221) 6ح ،5/552 الکايف .3

 .184ح ،1/354 العيايش تفسْي .4

 .(3/222) 8ح ،5/553 الکايف .5
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 اما أف ون،رََشُ نْ يُ َس  إالا  ةما األُ  هذه من أحدٌ  ليس هنا إ دَمما  عّل ِبا لزِ نُ  ]کذا[

 1.اهمإيا  اهلل يخز إىل ونرََشُ نْ فيُ  ارجا الفُ  اما أو ْي،عَ  ةرا قُ  إىل ونرََشُ نْ فيُ  املؤمنون

 بالنقيصة. التحريف ال املعنوي التحريف أو والتوضيح التفسْي عّل َممولة الرواية

 جعفر أبو قال قال: ،زرارة عن :وفيه         قذُ يَ  ل 

 2.املوت وقذُ يَ  حتاى عرجِ يَ  أن من البدَ  :وقال ،ّلتِ قُ  نمَ  املوت

 ،عَلٍ  عن ،آبائه عن ،الرضا موسى بن عَل عن بإسناده الصدوق

 أنا قال: هأنا  :, اهلل عن إرسافيّل، عن ميکائيّل، عن جّبئيّل، عن ،النبي عن

 واخُّتُت  أنبيائي، من شئُت  نْ مَ  منّهم فاخُّتُت  بقدريت، اخللق خلقُت  أنا، إال إله ال اهلل

 ،ا  عليا  له واصطفيُت  خلقي، إىل رسوال   هُ فبعثتُ  ،ا  وصفيا  وخليّل   حبيبا   دا  َمما  ُجيعّهم من

 عبادي، عّل وخليفتي قي،لْ َخ  إىل بعده من عنه ا  يا ومؤدا  ووزيرا   ا  ووصيا  أخا   له فجعلته

 الذي وبايب الضّللة، من اْلادي ملَ العَ  وجعلته کمي،بحُ  فيّهم ويسْي کتايب، ْلم ليبْيا 

 نهصا َح  إليه جلأ من الذي نيْص وحِ  ناري، من آمنا   کان لهَخ دَ  نْ مَ  الذي وبيتي منه، وتٰى أُ 

 عنه، وجّهي فأَِص  ل إليه هتوجا  نْ مَ  الذي ووجّهي واآلخرة، الدنيا مکروه من

 عامّلٍ  عمّل أقبّل ال خلقي، من فيّهنَ  نْ مَ  ُجيع عّل واألرضْي الساموات يف تيجا وُح 

 وهو عبادي، عّل املبسوطة يدي وهو رسويل، أَحد ةنبوا  مع بواليته قرارباإل إالا  منّهم

 هُ يتُ وتولا  عبادي من هُ أحببتُ  فمن عبادي، من أحببته نْ مَ  عّل ِبا أنعمُت  التي النعمة

 وواليته، معرفته عن النْصافه أبغضته عبادي من هُ أبغضتُ  ومن ومعرفته، واليته هُ عرفتُ 

ٰ  ال هإنا  أقسمُت  وبجّليل ،حلفُت  يتفبعزا   عن هُ تُ ْح زَ ْح زَ  إالا  عبادي من عبدٌ  ا  عليا  يتوىلا

 هُ وأدخلتُ  هُ أبغضتُ  إالا  واليته عن لويعدِ  عبادي من عبدٌ  هُ ُض غِ بْ يُ  وال ة،اجلنا  وأدخلته النار

 3.املصْي وبئس النار

 َفإََِنَا الُدْنَيا وُأَحّذُرُکمُ  قال: هنا أ أمْياملؤمنْي إىل رفعه ِِضُ الرَ الَسّيُد الرَشيُف 

                                                 
 .182ح ،1/356 العيايش تفسْي .1

 .188ح ،1/356 العيايش تفسْي .2

 الرضا أخبار عيون ؛326 رقم ،10/231ح والثّلثون التاسع املجلس الصدوق، امايل .3

 .131ح ،2/43
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 َهاَنْت  َداُرَها ،بِِزينَتَِّها وَغَرْت  ،بُِغُروِرَها َتَزَينَْت  َقدْ  ،2ُنْجَعةٍ  بَِدارِ  وَليَْسْت  ،1ُقْلَعةٍ  َمنِْزُل 

َها ،بَِحَراِمَّها َحَّلَْلَا َفَخَلطَ  ،َرِّبَا َعَّل  َها وَخْْيَ ْ  ،بُِمّرَها وُحْلَوَها ،بَِمْوِِتَا وَحَياَِتَا ،برََِشّ  َل

ْ  ،ألَْولَِياِئه هللا ُيْصِفَّها َها ،َأْعَداِئه َعَّل  ِِبَا َيِضنَ  وَل َها ،َزِهيدٌ  َخْْيُ  وَُجُْعَّها ،َعتِيدٌ  وََشُ

  َنْقَض  ُتنَْقُض  َدارٍ  َخْْيُ  َفاَم  .خَيَْرُب  وَعاِمُرَها ،ُيْسَلُب  وُمْلُکَّها ،َينَْفدُ 
ِ
 َيْفنَى وُعُمرٍ  ،اْلبِنَاء

 3!الَسْْيِ  اْنِقَطاعَ  َتنَْقطِعُ  وُمَدةٍ  ،الَزادِ  َفنَاءَ  فِيَّها

  َدارُ  الُدْنَيا إِنَ  ُثمَ  قال: هنا أ أمْياملؤمنْي إىل رفعه الرِضالَسيُّد الرَشيُف 
ٍ
 َفنَاء

 
ٍ
  َفِمنَ  ،وِعَّبٍ  4وِغَْيٍ  وَعنَاء

ِ
 6ُتْؤَسى واَل  ،ِسَّهاُمه ُُتْطُِئ  اَل  ،5َقْوَسه ُموتِرٌ  الَدْهرَ  َأنَ  اْلَفنَاء

 َيّْشَبعُ  اَل  آکٌِّل  ،بِاْلَعَطِب  والنَاِجَي  ،بِالَسَقمِ  والَصِحيَح  ،بِامْلَْوِت  احْلََي  َيْرِمي ِجَراُحه

  وِمنَ  ،2َينَْقعُ  اَل  وَشاِرٌب 
ِ
ُرُج  ُثمَ  ،َيْسُکنُ  اَل  َما وَيْبنِي ،َيْأُکُّل  اَل  َما َْيَْمعُ  امْلَْرءَ  َأنَ  اْلَعنَاء  خَيْ

َها وِمنْ  ،َنَقَّل  بِنَاء   واَل  ََحََّل  َماال   اَل  ،هللا إىَِل   وامْلَْغُبوطَ  ،َمْغُبوطا   املَْْرُحومَ  َتَرى َأَنَك  ِغَْيِ

 .َنَزَل  وُبْؤسا   8َزَل  َنِعيام   إاَِل  َذلَِك  َليَْس  ،َمْرُحوما  

َها وِمنْ  ُف  املَْْرءَ  َأنَ  ِعَّبِ  ،ُيْدَركُ  َأَمٌّل  َفَّل  ،َأَجلِه ُحُضورُ  َفَيْقتَطُِعه ،َأَملِه َعَّل  ُيرَْشِ

كُ  ُمَؤَمٌّل  واَل  وَرَها َأَعزَ  َما اهللَ َفُسْبَحانَ  .ُيُّْتَ   اَل  ،َفْيَئَّها وَأْضَحى ِرهَيَا وَأْظَمأَ  ،رُسُ
ٍ
 3ُيَردُ  َجاء

 ِمنَ  امْلَّيَت  وَأْبَعدَ  بِه لَِلَحاِقه امْلَيِّت  ِمنَ  احْلََي  َأْقَرَب  َما ،اهللَ َفُسْبَحانَ  ،10َيْرَتدُ  َماضٍ  واَل 

ءٌ  َليَْس  إَِنه !َعنْه اِلْنِقَطاِعه احْلَّي  ءٌ  وَليَْس  ،ِعَقاُبه إاَِل  الرََشّ  ِمنَ  برََِشٍ  يَشْ  اخْلَْْيِ  ِمنَ  بَِخْْيٍ  يَشْ

  وُکُّل  ،َثَواُبه إاَِل 
ٍ
ء   وُکُّل  ،ِعَيانِه ِمنْ  َأْعَظمُ  َساَمُعه الُدْنَيا ِمنَ  يَشْ

ٍ
ء  ِعَياُنهُ  اآلِخَرةِ  ِمنَ  يَشْ

                                                 
ل أي .1  .بمستوطنة وليست وارحتال حتوا

  طلُب  .2
ِ
  املاء

ِ
 .والکّلء

 .112 خطبة البّلغة، َنج .3

 .األحوال تقلاب .4

 .للرمي وِتياأ وترا   ْلا جعّل أي .5

 .تصلح وال تعالج ال .6

 .يروٰى  ال .2

 .رسيعا   يمرا  الذي والزلول: الزليّل .8

 .املوت به  أراد .3

 .امليت بهأراد .10
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 1.اخْلََّبُ  اْلَغيِْب  وِمنَ  ،الَساَمعُ  اْلِعَيانِ  ِمنَ  َفْلَيْکِفُکمْ  ،َساَمِعهِ  ِمنْ  َأْعَظمُ 

ْيُف   الُدْنَيا َهِذه وإِنَ  َأاَل  قال: هنا أ أمْياملؤمنْي إىل رفعه ِِضُ الرَ الَسّيُد الرََشِ

 َلْيَسْت  ،وُتْرِضيُکمْ  ُتْغِضُبُکمْ  وَأْصبََحْت  ،فِيَّها وَتْرَغُبونَ  َتَتَمنَْوََنَا َأْصَبْحُتمْ  اَلتِي

 َلُکمْ  بَِباِقَيةٍ  َليَْسْت  وإََِنَا َأاَل  ،إَِلْيه ُدِعيُتمْ  اَلِذي واَل  َله ُخلِْقُتمْ  اَلِذي َمنِْزلُِکمُ  واَل  ،بَِداِرُکمْ 

َها َحَذَرْتُکمْ  َفَقدْ  ِمنَّْها َغَرْتُکمْ  وإِنْ  وِهَي  ،َعَلْيَّها َتْبَقْونَ  واَل   ُغُروَرَها َفَدُعوا ،ََشَ

ُفوا ،إَِلْيَّها ُدِعيتُمْ  اَلتِي الَدارِ  إىَِل  فِيَّها وَسابُِقوا ،لَِتْخِويِفَّها وَأْطاَمَعَّها ،لَِتْحِذيِرَها  واْنَْصِ

 نِْعَمةَ  واْسَتتُِموا ،ِمنَّْها َعنْه 3ُزِوَي  َما َعَّل  األََمةِ  َخنِْيَ  َأَحُدُکمْ  2خَيِنَنَ  واَل  ،َعنَّْها بُِقُلوبُِکمْ 

 .کَِتابِه ِمنْ  اْستَْحَفَظُکمْ  َما َعَّل  وامْلَُحاَفَظةِ  ،اهللَ َطاَعةِ  َعَّل  بِالَصّْبِ  َعَلْيُکمْ  اهللَ

ُکمْ  اَل  وإَِنه َأاَل    َتْضِييعُ  َيَُضُ
ٍ
ء  وإَِنه َأاَل  ،ِدينُِکمْ  َقاِئَمةَ  ِحْفظُِکمْ  َبْعدَ  ُدْنَياُکمْ  ِمنْ  يَشْ

ءٌ  ِدينُِکمْ  َتْضِييعِ  َبْعدَ  َينَْفُعُکمْ  اَل   بُِقُلوبِنَا هللا َأَخذَ  ،ُدْنَياُکمْ  َأْمرِ  ِمنْ  َعَلْيه َحاَفْظُتمْ  يَشْ

 4!الَصّْبَ  وإَِياُکمُ  وَأْْلََمنَا ،احْلَّق  إىَِل  وُقُلوبُِکمْ 

ْيُف الَرِِضُ   بِاجْلَدّ  َفَعَلْيُکمْ  قال: هنا أ أمْياملؤمنْي إىل رفعه الَسيُّد الرََشِ

 َکاَم  الُدْنَيا احْلََياةُ  َتُغَرَنُکمُ  واَل  .الَزادِ  َمنِْزلِ  يِف  والَتَزُودِ  ،وااِلْستِْعَدادِ  والَتَأُهِب  ،وااِلْجتَِّهادِ 

 ،5ِدَرَِتَا اْحَتَلُبوا اَلِذينَ  ،اخْلَالَِيةِ  واْلُقُرونِ  ،امْلَاِضَيةِ  األَُممِ  ِمنَ  َقْبَلُکمْ  َکانَ  َمنْ  َغَرْت 

 ،3َأْجَداثا   َمَساکِنُُّهمْ  وَأْصبََحْت  ،8ِجَدَِتَا وَأْخَلُقوا ،2ِعَدَِتَا وَأْفنَْوا ،6ِغَرَِتَا وَأَصاُبوا

 َمنْ  ُْيِيُبونَ  واَل  ،َبَکاُهمْ  َمنْ  10ََيِْفُلونَ  واَل  ،َأَتاُهمْ  َمنْ  َيْعِرُفونَ  اَل  ،ِمَْياثا   وَأْمَواُْلُمْ 

 .َدَعاُهمْ 

                                                 
 .113 خطبة البّلغة، َنج .1

 .األنف يف البکاء .2

 .:ُقبض .3

 .123 خطبة البّلغة، َنج .4

 .اللبن : .5

 .غفلتّها : .6

 .عددها .2

 .قديام   خلقا   جديدها جعلوا .8

 .القبور األجداث: .3

 .يبالون ال .10
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 اَل  ،َنُزوعٌ  ُمْلبَِسةٌ  ،َمنُوعٌ  ُمْعطَِيةٌ  ،َخُدوعٌ  َغَراَرةٌ  [َغَداَرةٌ ] َفإََِنَا الُدْنَيا َفاْحَذُروا

 1.َبَّلُؤَها َيْرُکدُ  واَل  ،َعنَاُؤَها َينَْقيِض  واَل  ،َرَخاُؤَها َيُدومُ 

ْيُف   الُدْنَيا: ِصَفةِ  يِف  َقاَل  قال: هنا أ أمْياملؤمنْي إىل رفعه ِِضُ الرَ الَسيُّد الرََشِ

ْ  َتَعاىَل  هللا إِنَ  ،ومَتُرُ  وَتَُضُ  َتُغرُ   َأْهَّل  وإِنَ  ،ألَْعَداِئه ِعَقابا   واَل  ،ألَْولَِياِئه َثَوابا   َيْرَضَّها َل

ُلوا َسائُِقُّهمْ  ِِبِمْ  َصاَح  إِذْ  َحُلوا ُهمْ  َبْينَا َکَرْکٍب  الُدْنَيا  2.َفاْرحَتَ

 الدنيا من خْي اجلنة يف سوط موضع قال: أناه النبّي  عن رفعه الطوِس

 3فيّها. وما

 .4املنثور الدر يف ورواها

 بصائر کتابه يف القمي عبداهلل بن سعد الّشيخ عن نقّل   احلَلا  سليامن بن احلسن

 وله إالا  مؤمن من ليس» قال: جعفر أيب َعنْ  ،يزيد بن جابر عن بإسناده الدرجات

 عّل تلوت ثما  «ُيقتّل حتاى نرَش مات ومن يموت، حتاى نرَش قتّل من إناه وموتة، قتلة

 اآلية هذه جعفر أيب         :قولك قلت: «.ومنّشورة» فقال 

د عّل جّبئيّل ِبا نزل هکذا فقال: هو؟ ما ومنّشورة  :َمما      

   .ومنّشورة 

ةاألُ  هذه يف ما» قال: ثما  ا وُينرَش، إالا  فاجر وال رّ بَ  أحد ما  فينرَشون املؤمنون فأما

ة إىل ا أعينّهم، قرا ار وأما  يقول تعاىل اهلل أنا  تسمع أل إيااهم، اهلل خزي إىل فينرَشون الفجا

                  5.6 

. کام املعنوي التحريف عّل َممولة والرواية  مرا

 

                                                 
 .223 خطبة البّلغة، َنج .1

 .403 حکمة البّلغة، َنج .2

 .3/21 التبيان .3

 .2/102 املنثور الدر .4

 .21/ السجدة سورة .5

 .82/ الدرجات بصائر ُمتْص .6
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ا عزيمتّهم يف املؤمنون يوهن لئّل والبّلء االبتّلء سنة الرَشيفة اآلية تذکر  وأَنا

 املعلول ترتب قبيّل من سابقتّها عّل اآلية هذه وترتب» واألمصار. األعصار يف تستمر

 .1«يِض تَ قْ املُ  عّل ىٰض تَ قْ املُ  أو العلاة عّل

 مقَدر. قسم جواب يف واقعة 

     واو» وضمْي لرَشافته فاعله ُحذف للمجّهول مبني مضارع فعّل» 

 املحن عليکم توقع أي وُتتّبنا  لتمتحنا  ومعناه: ثقيلة. تأکيد ونون فاعله نائب

 االختبار. اإلبّلء: والّشدائد.

       إليه. ومضاف السابق بفعّل متعلاق وَمرور جار 

    ومعطوفه. عطف حرف 

   معلوم مضارع وفعّل مقَدر قسم جواب وحرف عطف حرف 

 ثقيلة. تأکيد ونون َمذوف اجلمع «واو» وفاعله

  جر. حرف     جر. َمّلا  يف موصول اسم 

    ِاليّهود إىل يرجع فاعله. نائب «اوو» و للمجّهول، مبني ماضٍ  ٌّل عْ ف 

 وغْيهم.

   السابقة. الساموية الکتب من به. مفعول 

      لألنبياء التابعْي السالفة األمم من إليه. ومضاف وَمرور جار 

 .األعظم بالرسول املؤمنْي قبّل من السابقْي

 عطف. حرف      حرف .    جرا  جر. َمّّل  يف موصول اسم 

      ِمن وغْيهم قريش ارفا کُ  من املوصول صلة وفاعله. ماضٍ  ٌّل عْ ف 

                                                 
 .2/146 الرَحن مواهب .1
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 املرَشکْي.

     وصفته. به مفعول  الَضر بمعنى يأيت ُجع اسم 

 والعدوان

 .استئنافية    جازم. َشط حرف 

    وفاعله. الرَشط فعّل َمزوم مضارع فعّل 

 عطف. حرف     عّل معطوف      ُا.عراَِب إِ  ُب رَ عْ وت 

 لرَشط.ل جوابا   لَِکْوَِنا جزم َمّّل  يف هُ دَ عْ بَ  واجلملة َشط جواب 

  بالفعّل. املّشبّهة احلروف من 

  .بعلو إيامء   واملفرد البعيدة باالشارة والتقوى الصّب إىل أشار اسمه 

 وتّلزمّهام. درجتّهام

    ه.وابُ وَص  هُ دُ ْش رُ  مابان أي موراألُ  جزم من أي وَمرور. جار 

   وُجلة إليه. مضاف        خّب   إنا  بخّب متعَلق أو 

 ومفيد. ناتج نحو: َمذوف

 الروايات

 1بيته. أهّل ويف خاصة اهلل رسول يف نزلت احلّبي: تفسْي يف

 :احلسْي بن عَلا  قال قال: ،َِلا الکابُ  خالدٍ  أيب عن العيايش تفسْي يف

 ،صدره عّل بيده قال ،حبا أُ  ما يب اهلل عنَ َص  ثما  ،ثا  ثّل الناس مُت لا کَ فَ  يل ذنأُ  هنا أ ُت دْ دَ وَ لَ 

 اآلية تّلهذه ثما  ،ِّب ْص نَ  أن اهلل من مةٌ زْ عَ  ّهاولکنَ  قال: ثما           

                                        

     2.صدره عّل عّهاَض ويَ  يده عفَ رْ يَ  قبّلأو 

 للنعامين. 3الغيبة يف ونحوها

د عن بإسناده الصدوق  يف إليه کتب موسى بن عَلا  أنا  :نانٍ ِس  بن َمما

                                                 
 .250/ احلّبي تفسْي .1

 .183ح ،1/356 العيايش تفسْي .2

 .11ح ،138/ الغيبة .3
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 قوله: يف مسائله جواب               : بإخراج أموالکم يف 

 1الصّب. عّل األنفس بتوطْي أنفسکم ويف الزکاة

 

                             

                    

 

 منّهم امليثاق وأخذ والنصارى اليّهود أعامل إىل رجوعيف ٰهِذه اآلية الکريمة 

 عليه. وثقوا ما ونسياَنم

 .استئنافية 

 بفعّل النصب َمّّل  يف السکون عّل مبني «حْي» بمعني زمان ظرف 

 اذکروا. :تقديره َمذوف

   ِماضٍ  ٌّل عْ ف.    .فاعله 

   د العّهد وهو به. مفعول  األعظم الرسول نبوة تبيْي يف املؤکا

 للناس. وإعّلمه

  إليه. مضاف موصول، اسم 

    ِفاعله. ونائب للمجّهول مبني ماضٍ  ٌّل عْ ف 

   الفعلية واجلملة به. مفعول       واملراد املوصول. صلة 

 السابقة. الساموية الکتب به

 مقدر. قسم جواب يف واقعة حرف 

    ثقيلة تأکيد «ن» و وفاعله «ن» بحذف منصوب ُماطب مضارع فعّل 

 جبْي بن سعيد قول يف النبي إىل راجع املفعويل والضمْي به. ومفعول

ي.  ْلم. اهلل وقال تقدير. عّل واخلطاب الساموي. الکتاب أو 2والُسدا

                                                 
 .2/83 الرضا أخبار عيون .1

 .3/24 التبيان يف عنّهام الّشيخ نقله کام .2
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  وَمرور. جار  عطف. حرف  .نافية 

    خطابه. تقدير وجه مرا  وقد به. ومفعول وفاعله مضارع فعّل 

 ل استئنافية أو تفريعية  أظّهر. واألوا

     ِيراد ظّهره وراء نبذوه» الطرح. النبذ: به. ومفعول وفاعله ماضٍ  ٌّل عْ ف 

 .1«االعتناء وعدم الُّتك به

  ومنصوب. مکان ظرف      إليه. مضاف و إليه مضاف 

 عطف. حرف           وفاعله. ماض فعّل         وَمرور. جار 

   به. مفعول              .بجميعّها. ومافيّها الدنيا وهو نعته 

 تفريعية. أو استئنافية 

   ِاملخصوص وحذف مستُّت. ضمْي وفاعله الذم إلنّشاء ماضٍ  ٌّل عْ ف 

 عليه. يدلا  قبله ما ألنا  بالذم

 تکون أن ويمکن .يشء بمعنى متييز   فاعّل رفع َمّلا  يف الذي بمعنٰى 

 . 

   للموصوف صفة وفاعله. مضارع فعّل . م لوا ألَنا  الزائّل بدا

 الباقي. الدائم عن الفاين

 الروايات

  قوله: يف جعفر أيب عن اجلارود أيب رواية ويف         

                   اوتوا الذين ميثاق أخذ اهلل إنا  وذلك 

د يف الکتاب  َمما       يکتمونه وال خرج إذا      

     :اهلل دَ ّهْ عَ  اوْ ذُ بَ نَ  يقول                     

 .2 

 3نار. من بلجام القيامة يوم ُأجلم أهله عن علام   کتم َمنْ  :النبي وعن

                                                 
 .4/84 امليزان .1

 .(1/128) 20/ القمي إبراهيم بن عَل تفسْي .2

 .للثعلبي 3/228 والبيان والکّشف ؛5/202 اجلنان روض .3
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 اهللُ  أخذ حتاى َيَتَعَلُموا أن اجلّهّل أهّل عّل اهلُل أخذ ما :املؤمنْيأمْيِ  وعن

 1ا.وْ ُيَعّلمُ  نْ أَ  مِ لْ العِ  ّلِ هْ أَ  عّل

 ،والتنزيّل التأويّل عّل مّشتمّل   2کمّل   الکتاب أحَضوا ولقد :وعنه

 وقفوا فلام الم، وال ألف حرف منه: يسقط ل واملنسوخ والناسخ واملتّشابه واملحکم

 قالوا: عّهدوه ما نقص ظّهر إن ذلك وأنا  والباطّل، احلّق  أهّل أسامء من: اهلل بينه ما عّل

 قال: وکذلك عندنا بام عنه مستغنون نحن فيه، لنا حاجة ال          

             قليّل ثمنا به واشُّتوا ظّهورهم وراء فنبذوه 

 .يّشُّتون ما فبئس

 وتأليفه ُجعه إىل تأويله، يعلمون ال عاما  عليّهم املسائّل بورود االضطرار دفعّهم

 ءيش عنده کان من منادهيم: فْصخ کفرهم، دعائم به يقيمون ما تلقائّهم من وتضمينه

 اهلل، أولياء ةمعادا عّل وافقّهم من بعض إىل ونظمه تأليفه لواووکا  به، فليأتنا القرآن من

 ما منه وترکوا وافُّتائّهم متييزهم اختّلل عّل له للمتأمّل يدلا  وما اختيارهم، عّل فألفه

 3احلديث. ،وتنافره تناکره ظّهر ما فيه وزادوا عليّهم وهو ْلم أنه قدروا

م أرادوا أن يفعلوا هذا بکتاب اهلل ولکناه ل يوفا  ولعّلا مراده تعاىل  هقّهم ملا أرادوا ألنا أَنا

َيفظ کتابه من التحريف والنقيصة، أو حُتمّل عّل التحريف املعنوي ويف مقام العمّل بکتاب اهلل 

 واجرائه.

 

                       

                  

 

 وأهّل خاصة اليّهود ِبا اتصف التي الرذائّل صفات بعض الرَشيفة اآلية تذکر

 الرذائّل. الصفات هذه فيه ُوجد َمنْ  تعم بّل ِبم ُتتص وال عامة الکتاب

                                                 
 .2/552 البيان َممع للثعلبي؛ 3/228 والبيان والکّشف ؛5/202 اجلنان روض .1

 .کامّل   أْي  .2

 .1/252 االحتجاج .3
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 .ناهية 

   بـ َمزوم َمّلا  مضارع فعّل  مستُّت خطاب ضمْي وفاعله ناهية 

 .األعظم للرسول واخلطاب ثقلية. تأکيد «نون» و «أنت»

  ل، به مفعول موصول، اسم  حتسب لفعّل ثانٍ  به مفعول وحذف أوا

 ُجلة أو «.ناجْي» وتقديره اختصارا       ل به مفعول  وقوله: أوا   

     العامّل الفعّل وتکرير ثاين به مفعول       بينّهام الفصّل جلّهة 

 معُّتضة. بجملة

    غْي وهو الرسور الفرح: املوصول. صلة وفاعله، مضارع فعّل 

م  نحو عّل وفرحّهم ومذموم. حرام فّهو حرام عّل کان إذا نعم وعقّل ، َشعا   َمرا

 األخْي.

 وَمرور. جار 

    ِالساموية الکتب وتدليس احلقا  کتامن من فعلوا أي وفاعله. ماضٍ  ٌّل عْ ف 

 من ونحوها به يؤمنوا ال وأن األعظم الرسول وتکذيب وحتريفّها

 الباطلة. األفعال

  أو   عليّهم ِبا اهلل أنعم التي اإلْلية والنعم به والبخّل املال من 

 وکفراَنا. عّهايْ يِ ْض تَ وَ 

 .عاطفة     عّل معطوفة    إعراِبا. وتعرب 

  مفعول نصب َمّّل  ويف مصدر بتأويّل يأول بعدها وما ناصبة، مصدرية 

 لفعّل به   . 

    بـ منصوب مضارع فعّل   نائب والضمْي للمجّهول مبني 

 أي فاعله.   باِم ل َيْفَعُلْوُه، َبّْل َفَعُلْوا ما ُهَو َمنْتَظٌِم يف ِسْلِك  الناُس  يمدحّهم أن

ذائّل  )النَقيض(  وِمْن َضوب املعايص وأنواع الرا   عّل  الناس يمدحّهم أن

 .1.خّلفّها کام هو املروي عن أيب جعفر

                                                 
 .3/26 التبيان .1
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  وَمرور. جار 

      من وفاعله. َمزوم مضارع وفعّل وقلب وجزم نفي حرف 

 و الصاحلة. األعامل    وحفظ والتقوى والفضّل بالدين الناس يمدحّهم أن 

م مع والدين الرَشيعة وإقامة الکتاب  ول تقوى وال فضّل له وليس بالدين يعملوا ل أَنا

فونه بّل الکتاب َيفظ  وأبادها. أماته بّل وَشيعتّهم الدين يقم ول َيرا

 استئنافية. أو تفريعية 

       وضمْي إعرابه مرا   ل. به مفعول  أوا

   ثانٍ  به مفعول وهو بمحذوف يتعلاق أن ويمکن وَمرور. جار 

 لـ      والنجاة. الفوز مکان اسم ومفازة النجاة الفوز: .بمنجاة أي 

     من َمذوفة بصفة متعَلق وَمرور جار   . 

 .عاطفة        م خّب وَمرور، جار  َمذوف. مقَدم بخّب متعَلق أو مقدا

  مؤخر. مبتدأ 

  ألنا  هؤالء هلك وإناام» امليزان: يف قال موجع. مؤل أي ونعته. صفته 

 .1«عليّهم للحّق  والية فّل بالباطّل تعَلقت قلوِبم

 نزوْلا شأن

 2فعٍّل. غْي عّل اوْ دُ مَ َُيْ  أن َيبون الذين املنافقْي يف نزلت إبراهيم: بن عَل قال

 حيث اليّهود يف نزلت اآلية أنا  وسعيد ،عباس ابن عن روي» الّشيخ: قالو

 ي:دا والُس  الضحاك، وقال العلم. إىل اهمإيا  ونسبّهم ْلم الناس جّللإِ ب يفرحون کانوا

 جبْي: بن سعيد وقال .النبي تکذيب من أثبتوا بام فرحوا حيث اليّهود يف نزلت

 ،يشء عن سأْلم النبي إنا  عباس: ابن وقال إبراهيم. آل اهلل أتى بام فرحوا

  قوله: يکون أن األقوال هذه وأقوى بکتامَنم، ففرحوا فکتموه     

    دَمما  أمر للناس ليبينن ميثاقّهم أخذ أنه عنّهم اهلل أخّب من ِبا يعني، 

  قوله: الن يکتمونه، وال         وشبيه عنّهم اخلّب سياق يف 

                                                 
 .4/84 امليزان .1

 .(1/123) 20/ القمي تفسْي .2
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 کانوا مألَنا  املنافقْي، يف اآلية اجلبائي: وقال عليه. التأويّل أهّل أکثر أنا  مع بقصتّهم

 وجه عّل بّل اهلل إىل القربة وجه عّل ال اجلّهاد عّل به يستعينون شيئا   املؤمنْي يعطون

 فعلوه مأَنا  ويعتقد ذلك عّل َيمدوا أن ذلك مع ويريدون بذلك، ويفرحون الرياء

 .1«القربة لوجه

 روايةٌ 

  قوله: جعفر أيب عن اجلارود أيب رواية ويف           

                                 من ببعيد :يقول 

 العذاب      .2 

 

                      

 

 السابقات. لآليات کالتعليّل الرَشيفة اآلية هذه

 .استئنافية 

 م. بخّب متعَلق أو مقَدم خّب وَمرور جار  احلْص. يفيد وتقديمه مقدا

   وحافظٌ  ورّب  وُمَدّبرٌ  وَملٌِك  فاملٌك  خالٌق  تعاىل وألناه مؤخر، مبتدأ 

 قال من تکذيب عّل وتدلا  تعاىل. به القوام وباجلملة            3. 

  وبينّها. فيّها بام إليه. مضاف 

   فيه. وما ومعطوفه. عطف حرف  .استئنافية   .مبتدأ 

    بـ متعَلقان واألوالن إليه. ومضاف وَمرور جار   . 

   .من إهّلك عّل قادر تعاىل وإناه أحد. يقّهره وال ءٌ يش يعجزه ّلف خّبه 

 الباطلة الکلمة ِبذه يقول      4 فه احلقا  يکتم من ِب يْ ذِ عْ تَ  وعّل فه وَيرا  ويْصا

                                                 
 .22 و 3/26 التبيان .1

 .(1/123) 20/ القمي تفسْي .2

 .181/ عمران آل سورة .3

 .181/ عمران آل سورة .4
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 التأخْي. هذا يف مصلحة لوجود وعذاِبم إهّلکّهم تأخْي وإناام ويعناده ويکفره

 

                             

    

 

 والتعقّل التفکر إىل والبحث النظر أصحاب تدعو بعدها وما الرَشيفة اآلية

 واألرض. السموات خلق يف روالتدبا 

  للتأکيد. جاء بالفعّل ةِ بَّهَ َّش ملُ ٱ احلروف من 

     مقَدم خّب وَمرور، جار   املحذوف. بخّبه متعلاق أو 

 بـ واملراد  ْلا. وحاالِتا وأفعاْلا وآثارها واستقرارها ْيادهاإِ  کيفية  وحتوا

  إليه. مضاف     ومعطوفه. عطف حرف 

          عطف وحرف إليه ومضاف ومعطوفه عطف حرف 

 عّل معطوف واجلملة ومعطوفه،       ومعنى إعراِبا. وتعرب 

 والُّتتيب اخلاص بالنظم اآلخر َب يْ قِ عَ  منّهام واحد کّلا  وَمىء تعاقبّهام اختّلفّهام:

 الدقيق. واحلساب املعْيا 

 املزحلقة. الم 

   ا باجلر ونصبه مؤخر إنا  اسم  عّل آيات سال. مؤنث بجمع ملحق ألَنا

 تعاىل. اهلل وهو الکون خالق وجود

 جر. حرف 

       يش کّّل  من اللب إليه. ومضاف َمروره 
ٍ
 ومن وخالصه خْيه ء

 عقله. اإلنسان

 الروايات

 َنّبهْ  يقول: أمْياملؤمنْي کان قال: عبداهلل أيب عن السکوين معتّبة
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 1َرَبَك. اهلل واتق جنبك الليّل عن وجاِف  قلبك بالتفکر

د بن معمر صحيحة  العبادةُ  ليس يقول: الرضا أبااحلسن سمعت قال: خّلا

 .2اهلل أمر يف رُ التفکُ  العبادةُ  إناام والصوِم، الصّلةِ  کثرةَ 

 رُ التفکُ  :عليه اهلل صلوات أمْياملؤمنْي قال :أبوعبداهلل قال قال: ِرْبِعٍي  حسنة

 3بِِه. والعمّلِ  الِّبّ  إىل يدعو

د صحيحة :  اهلل قول يف جعفر أيب عن مسلم بن َمما      

                   4 :الساموات خلُق  هَلُ دُ يَ  ل نْ مَ  قال 

 واآليات والقمر والّشمس الفلك ودوران والنّهار الليّل واختّلف واألرض

 منه أعظم أمرا   ذلك وراء أنا  عّل العجيبات                ، 

 5.ُّل وأَض  أعمٰى  عاينيُ  ل عاما  فّهو قال:

 صّلة وذکر يقول: عبداهلل أبا سمعت قال: ٍب هْ وَ  نِ بْ  عاويةَ مُ  صحيحة

 ثما  فراشه حتت سواکه ويوضع رأسه عند مرفيخا  بطّهور يؤتى کان قال: النبي

 آل من اآليات تّل ثما  السامء يف بْصه بقلا  ثما  جلس استيقظ فإذا اهلل شاء ما ينام

 عمران                      ويتطّهر يستن ثما  اآلية 

 قدر عّل وسجوده رکوعه، هِ تِ ءَ راقِ  قدر عّل رکعات أربع فْيکع املسجد إىل يقوم ثما 

 يعود ثما  رأسه، يرفع متى يقال ىحتا  ويسجد رأسه يرفع متى يقال ىحتا  يرکع رکوعه،

 ُب لّ قَ يُ وَ  عمران آل من اآليات فيتلو فيجلس يستيقظ ثما  اهلل، شاء ما فينام فراشه إىل

 قبّل رکع کام رکعات أربع فيصَل املسجد إىل ويقوم ويتطّهر يستن ثما  السامء يف بْصه

 آل من اآليات فيتلو فيجلس يستيقظ ثما  اهلل، شاء ما فينام فراشه إىل يعود ثما  ذلك،

 ويصَل فيوتر املسجد إىل ويقوم ويتطّهر يستن ثما  السامء يف بْصه ويقلب عمران

                                                 
 .(2/54) 1ح ،3/140 الکايف .1

 .(2/55) 4ح ،3/141 الکايف .2

 .(2/55) 5ح ،3/142 الکايف .3

 .22/ االرساء سورة .4

 .الصدوق للّشيخ 6ح ،455/ التوحيد .5
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 1.الصّلة إىل خيرج ثما  الرکعتْي

 عمر: ابن فقال عائّشة إىل عمر ابن مع دخلت :قال رباح أيب بن عطاء عن

 ْمرِ أ کّلا  قالت: ثما  فأطالت فبکت اهلل؟ رسول من رأيت ما بأعجب أخّبيني

 ثما  بجلدي جلده ألصق حتاى حلايف يف معي فدخّل ليلتي يف أتاين عجب، اهلل رسول

 إينا  اهلل رسول يا واهلل فقلت: ؟ريبا  عبادة يف يل تأذين أن لك هّل عائّشة يا قال:

 ماء من قربة إىل والسّلم الصّلة عليه فقام لك، أذنت قد هواك وأحبا  قربك ألحبا 

 حتاى يبکي وجعّل القرآن من فقرأ يصَل قام ثما  املاء، صب يکثر ول فتوضا   البيت يف

 األرض، بلت قد الدموع رأيت حتاى يبکي فجعّل يده رفع ثما  حجره، الدموع بلغ

 تقدم ما لك اهلل غفر وقد تبکي اهلل رسول يا فقال: يبکي فرآه الغداة بصّلة ّلٌل بِ  فأتاه

 أبکي ال ومايل» قال: ثما  «شکورا   عبدا   أکون أفّل ّلُل بِ  يا» فقال: تأخر؟ وما ذنبك من

 عَلَ  الليلة هذه يف تعاىل اهلل أنزل وقد           .ثما  .اآلية 

 2.«فيّها يتفکر ول قرأها ملن ويّل قال:

د وعن  اهلل رسول أن :أبيه عن طالب أيب بن عَل بن]احلنفياة[  َمما

ك الليّل من قام إذا کان  يقول: ثما  السامء إىل ينظر ثما  يسوا         

   قوله إىل      .3 

 اجلنّ  عّل القرآن يف آية أشدا  قال: اهلل رسول أنا  األسلمي بريدة وعن

            .4اآلية 

 اآليات هذه نزلت ملا إناه النبي عن الرواية اشتّهرت قد قال: الطّبِس

 5فيّها. ما يتأمّل ول فکيه بْي الکّها ملن ويّل قال: بعدها[ عُ بَ رْ أْلَ ٱوَ  اآلية ]هذه اخلمس

 فمه. يف وأدارها ّهاغمض اللقمة: الك

د آل من األئمة عن ورد وقال:  وقت اخلمس اآليات هذه ةِ اءَ رقِ بِ  األمر َمما

                                                 
 .233ح ،2/334 التّهذيب .1

 .5/205 اجلنان روض ؛3/230 والبيان الکّشف .2

 .5/206 اجلنان روض ؛3/230 والبيان الکّشف .3

 .5/206 اجلنان روض ؛3/231 والبيان الکّشف .4

 .2/554 البيان َممع .5
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 1للصّلة. بالليّل القيام

 

                      

                   

 

 مع ومناجاِتم وأقواْلم أحواْلم وترَشح األلباب أويل اوصاف اآلية تذکر

م.  رِبا

  صفة جر َمّّل  يف موصول اسم     نأ وْيوز السابقة اآلية آخر يف 

 خّبا   رفع َمّّل  يف أو أعني تقديره َمذوف مدح بفعّل به مفعوال   نصب َمّّل  يف يکون

 الذين. هم تقديره َمذوف ملبتدأ

     ل وهذا وفاعله، مضارع فعّل  وصافاُ  أوا     . أهّل فّهم 

 والعمَل. الفعَل أو منه اللفظي يّشمّل والذکر الذکر

  به. مفعول     فاعَل. ضمْي من حال 

     ومعطوفه. عطف حرف 

     معطوف َمموعه إليه، ومضاف وَمرور وجار عطف حرف 

 عّل  . م أي  أَنا      من خيلو ال اإلنسان ألنا  حاالِتم ُجيع يف 

 الثّلثة. احلاالت

 عطف. حرف 

    عّل معطوف وفاعله، مضارع فعّل     . ثاين وهذا 

 وصافّهم.اُ 

       متعَلقان واألوالن إليه. ومضاف وَمرور جار 

 بـ   . 

   ومعطوفه. عطف حرف 

                                                 
 .2/554 البيان َممع .1
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   ُداالنّ  بأداة منصوب ٰى نادم 
ِ
 وهذا إليه. مضاف والضمْي املحذوفة. ء

 اهلل بأنا  وإقرارهم عُّتافّهمٱ إىل وإيامء وىل.األُ  مقالتّهم فّهذه مقالتّهم ذکر يف َشوع

 .مْ َِنِ وْ ؤُ ُّش بِ  والقائم همأمورِ  َرُِبُْم َوُمَدّبرُ  هو تعاىل

 .نافية      ِوفاعله. ماضٍ  ٌّل عْ ف 

  للتنبيه  اخللق. به أراد به. مفعول اشارة، اسم 

   َمذوف ـ مصدر ـ مطلق مفعول نائب أو حاال   أو ألجله. مفعول 

 باطّل . خلقا   ماخلقت وتقديره:

     بح، تقديره: َمذوف لفعّل مطلق مفعول  إليه. مضاف والضمْي ُأسا

 السوء. من كل براءة معناه:

 سباحانك إذا بتقدير: اجلزاء تفيد أو استئنافية   . 

  ل. به مفعول والضمْي سبحان يا أنت وفاعله الدعاء مقام يف أمر فعّل  أوا

  ثانٍ  به مفعول.   إليه. مضاف 

 ليست القبائح وُجيع والضّلل الکفر أنا  عّل داللة اآلية ويف» الّشيخ: قال

 أويل عن بحکايته تعاىل اهلل نفى وقد خّلف. بّل باطلة ّهاکلا  األشياء هذه ألنا  هلل، قا  لْ َخ 

 أن عّل القطع بذلك فيجب خلقه، فيام باطّل ال هبأنا  أقواْلم رِض الذين األلباب

 .1«تعاىل إليه ضافتّهاإِ  ْيوز ال هوأنا  غْيه، فعّل من ّهاکلا  القبائح

 الروايات

:  اهلل قول يف جعفر أيب عن َحزة أيب صحيحة           

           :جالسا   َّل َص يُ  املريُض  ،ودا  عُ وقُ  قائام   َّل َص يُ  الصحيُح  قال  

    2.جالسا   َّل َص يُ  الذي املريض من أضعَف  يکون الذي 

 .3العيايش تفسْي يف ونحوها

 اهلل قول يف يقول هعتُ مِ َس  قال: ،جعفر أيب عن ،َحزة أيب عن      

                                                 
 .3/82 التبيان .1

 .(3/411) 11ح ،6/438 الکايف .2

 .132ح ،1/352 العيايش تفسْي .3
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      اءحا األِص     املرىض ييعن      :صَلا يُ  نمِمَ  1ُّل أعَ  قال 

 2.وأوجع جالسا  

 کان ما صّلة يف املؤمن يزال ال قال: جعفر أيب عن الثاميل َحزة أيب صحيحة

 يقول: تعاىل اهلل إن ،مضطجعا   أو جالسا   أو کان قائام    اهلل ذکر يف        

                                    

             .3 

 .5الطوِس وأمايل 4العيايش تفسْي يف ونحوها

]يف[  التي اآليات هذه أنا  :عبداهلل وأيب جعفر أيب عن الّشيباين روى

 املا  النبي أنا  وذلك أصحابه، من ُجاعة ويف عَلٍ  يف لْت نزَ  عمران آل أواخر

 عليه حتالفْت  قد وکان ،طالب أيب هعما  موت بعد املدينة إىل باملّهاجرة تعاىل اهلل هأمرَ 

 مْ لَ عْ يُ  فلم واحد، رجّلٍ  ةَ بَ ََضْ  بوهَْض فيَ  ،نائمٌ  وهو]داَرُه[  ليّل   عليه واُس بِ کْ يَ  بأن قريش

 إىل ليّل   وخيرج ،ا  عليا  هعما  ابن مکانه تيبيا  بأن اهلل فأمر بثاره، ؤخذيُ  فّل قاتله، نْ مَ 

 َيمّل أن وأوصاه ،ا  عليا  فراشه عّل مکانه توبيا  به، اهلل أمره ما ففعّل املدينة،

 فوجدوا الفوا،وحَت  عليه تعاقدوا امـلِ  قريش من املرَشکون فجاء املدينة، إىل أزواجه

 .الفواوحَت  عليه عاقدواتَ  ما اهلل ّلوأبطَ  رى،قَ ّهْ القَ  فرجعوا مکانه ا  عليا 

 وسْيه بخروجه أبوسفيان ملِ عَ فَ  املدينة إىل وأزواجه هأهلَ  َحّل ا  عليا  إنا  ثما 

 رهفأمَ  احلرب، يف وجرأةٌ  ةٌ دَ ِش  فيه أسود، له عبدٌ  معّهم وکان هم،دَ ُْي لِ  فتبعه املدينة إىل

 بمن رِسْ تَ  ال له: فقال قه،حِ فلَ  بأصحابه، يلقاه ىحتا  املسْي عن فيمنعه هقَ حَ لْ يَ  أن دهسيا 

 فلم ك.قتلتُ  وإالا  موالك إىل ارجع ويلك، له: فقال موالي. يأيت أن إىل معك

 واألهّل، بالنساء وسار جسده، عن عنقه فأبان وَضبه، هسيفَ  عَلا  فّشال ع،جِ رْ يَ 

 ذتأُخ  ،عَلا  يا له: فقال وأدرکه، ا  عليا  فتبع ،مقتوال   عبده فوجد أبوسفيان وجاء

                                                 
 .ِعَلة   َأَشدُ  َأْي  الّشائع امُلْصطلح عّل تفضيّل ِصْيَغة َأَعُّل: .1

 .131ح ،1/352 العيايش تفسْي .2

 .1/310ح والثّلثون، السابع املجلس املفيد، أمايل .3

 .203ح ،1/360 و ،130ح ،1/356 العيايش تفسْي .4

 .116 رقم ،25/23ح الثالث، املجلس الطوِس، أمايل .5
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 اإلذن، له من بإذن 1نَ ُِتُ ذْ َخ أَ  فقال: عبدنا! وتقتّل إذننا، غْي من عندنا من ناعما  بنات

 عّل روادِ قْ يَ  فلم أُجع، يومه بأصحابه همردّ  عّل وحاربه ع،جِ رْ يَ  فلم لّشأنك. فامض

 .خائبْي فرجعوا وأصحابه، هو عنه زواجَ وعَ  ه،دّ رَ 

 عَلّ  فأمرهم والقتال، احلرب من والُ کَ  وقد بأصحابه عَلّ  وسار

 أنفسّهم وطرحوا نون،کا يتمَ  ما عّل واوصلا  فنزلوا معه، بمن ويسْي ليسُّتَيوا بالنزول

 رونه،کُ ّْش ويَ  دونه،مَ وََيْ  باح،الصا  إىل ّهاکلا  احلاالت هذه يف تعاىل اهلل يذکرون عجزا  

 وصوْلم، قبّل جّبئيّل ونزل ،النبيا  إىل املدينة، إىل ِبم سار ثما  .دُ بُ عْ ويَ 

 قوله: إىل عمران آل آخر من اآليات عليه وتّل حکايتّهم، للنبيا  فحکى    

    2  أنزل قد سبحانه اهلل إنا  له: قال ،النبيا  إىل ِبم وصّل فلاما 

 هلل واحلمد «آخرها إىل عمران آل آخر من اآليات عليه وتّل ،قرآنا   أصحابك ويف فيك

 3العاملْي. رب

 اجلنةِ  رياضِ  يف عَ تِ رْ يَ  أنْ  أراد نْ مَ » :اهلل رسول قال قال: ّلبَ َج  بن معاذ عن

 4.«اهلل رَ کْ ذِ  رْ ثِ کْ يُ لْ فَ 

 نٌ ْص وحِ  النفاق من ءٌ رْ وبُ  اإليامن مُ لَ عَ  تعاىل اهلل ذکر» :قال نهأ النبي عن

 5«.النْيان من زٌ رْ وحِ  الّشيطان من

 يرِ کْ ذِ  َس نْ تَ  وال بالٍ  عّل منَك  اجعلني !موسى يا :ملوسى تعاىل اهلل وقال

 6.يَلَ إِ  الطاريق نَ إِ فَ  ذکري مُهك وليکن حاٍل، کّلا  عّل

 تذکرةٌ 

 که: هست البيت اهّل اخبار در و» نصه: ما الرازي أبوالفتوح الّشيخ قال

 به قعود و قيام حالت حال: سه اين در خداست ذکر که است شب نامز در آيت

                                                 
 .أخذِتم املصدر: ويف .1

 .134/ عمران آل سورة .2

 .6ح ،1/222 الّبهان تفسْي يف عنه ونقّل 1/23 البيان َنج .3

 .2/22 شيبة أيب ابن مصنف ؛3/231 والبيان الکّشف ؛5/208 اجلنان روض .4

 .5/285 الوسائّل مستدرك ؛3/231 والبيان الکّشف ؛5/208 اجلنان روض .5

 .3/231 والبيان الکّشف ؛5/208 اجلنان روض .6
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 چون ديگر: روايتى به و روايٍة، يف شود رغاف َوْتر نامز از چون ُجنُوِِبِْم، َوَعّل دعوات،

 َند روى زير در راست دست و ُخسپد راست ىپّهلو بر شود فارغ الفجر يرکعت از

 َواْعتََصْمُت  َْلا اَلاْنِفصامَ  ]اَلتي[ اْلُوْثَقى اهللِ بُِعْرَوةِ  اِْسَتْمَسْکُت  بخواند: دعا اين و

نّ  َفَسَقةِ  ََشّ  َوِمنْ  َواْلَعَجمِ َ اْلَعَرِب  َفَسَقةِ  ََشّ  ِمنْ  بِاهللِ  َوَاُعوذَ  امْلَتْيِ  اهللِ  بَِحْبّلِ  ْنسِ  اجْلِ  َوااْلِ

ْصباِح، فالِِق  الَصباِح  َرّب  ُسْبحانَ   اهللِ  بِْسمِ  گويد: آنگه کلمه، اين بگويد بار سه ااِلِ

 َحْوَل  ال اهللُ  ماشاءَ  اهللِ َعَّل  َتَوَکْلُت  اهللِ  اىَِل  َاْمري َفَوْضُت  بِاهللِ َمنُْت آ هللِ  َجنْبي َوَضْعُت 

 اْلَعظيِم، اْلَعَِلا  بِاهللِ ااِلا  ُقَوةَ  َوال                   

 1 َقْوله: اىِل         2»3. 

 

                         

 

 الثانية املقالة اآلية تذکر     . 

  اخلطاب من ويستفيد إليه. مضاف والضمْي َمذوفة نداء بأداة منادى 

م يناجون مَنا أب  هکذا. رِبا

   واسمه. بالفعّل املّشبّهة احلروف من 

  ل به مفعول نصب َمّّل  يف جازم َشط اسم  فعّل مقَدم أوا   ، 

 خّبه. رفع َمّّل  يف وجوابه الرَشط فعّل وُجلتا مبتدأ يأخذه أن ويمکن

    بـ َمزوم مضارع فعّل   مستُّت ضمْي وفاعله الرَشط فعّل 

. إىل يرجع «أنت»  الربا

 ثانٍ  به مفعول.    الرَشط. جواب يف واقعة      حتقيق. حرف 

      الربا  إىل يرجع الضمْيالفاعَل به. ومفعول وفاعله ماض فعّل 

 إىل يرجع واملفعويل . فّهو واملّهانة الذلا  من فيّها وما النار عذاب ناله من أي 

                                                 
 .130/ عمران آل سورة .1

 .134/ عمران آل سورة .2

 .5/208 اجلنان روض .3
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 اخلزي. أنواع أشدا  من النار ودخول واإلذالل. االفتضاح هو اخلزي: املخزي.

 .استئنافية  .نافية 

    م خّب وَمرور جار م بخّب متعَلق أو مقدا  َمذوف. مقدا

  نفي يؤکد جر حرف  . 

  مؤخر. مبتدأ ألناه رفع َمّّل  ويف َمروره 

 ليس األخْية اجلملة معني    ظلم الأقّل ذنب کّلا  ألنا  ـ املذنبْي 

 أهّل يف الّشفاعة ذلك ينايف وال والقّهر املغالبة وجه عّل عنّهم فعدي من ـ املذنب لنفس

 يف النْصة من وليست تعاىل اهلل إىل عٌ ََضُ تَ وَ  وخضوع مسألة هي الّشفاعة ألنا  ؛الکبائر

 يش
ٍ
 1الّشيخ. قاله کام ء

 

 روايةٌ 

 تعاىل: اهلل قول عن جعفر أبا سألُت  قال: ،بيانظِ  بن ونسيُ  عن  

       :2.بأسامئّهم مْ ََنُ وْ مُ َس يُ  ةٍ أئما  من ماْلم قال 

 والقّهر املغالبة وجه عّل تکون النْصة ألنا  ؛النْصة من ليست الّشفاعة بأنا  مرا  ملا شاهد

 الثّلثة. العوال يف موجودة والّشفاعة

 

                              

                    

 

 الرابعةو الثالثة مقالتّهم اآلية تذکر     . 

    لِ زُ غَ تَ لٱ من نوع وهي املناجاة حال يف مألَنا  تکريره ورسا  اعرابه مرا 

ر ولذا َمبوبه ينادي أن َيبا  واحلبيب ِق ُّش عَ تَ لٱوَ   ولعّلا  اآليات هذه يف اتمرا  مخس کرا

                                                 
 .3/83 التبيان .1
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 عليه والّشاهد .ٌض عْ بَ  عليه کام الدعاء استجابة يوجب تکرارها      

  1. 

   واسمه. للتأکيد جاء بالفعّل املّشبّهة احلروف من 

    ِخّب وفاعله، ماضٍ  ٌّل عْ ف  . 

   الرسول هو واملنادي ُيسمع. ال املنادي ألنا  مناد نداء   أي به. مفعول 

د األعظم  واملرسلْي. األنبياء خاتم َمما

  املنادي. إىل يرجع مستُّت ضمْي وفاعله مضارع فعّل 

   اإليامن. إىل معناه وَمرور. جار 

  للنداء. بيان بعدها وما هذا أي، بمعنى: هنا تفسْي حرف 

   وفاعله. أمر فعّل 

    لکّّل  الربا  بأنا  الرسول ويرشدهم إليه. ومضاف وَمرور جار 

 طبقة. دون بطبقة خيتص وال املخاطبْي

 عّل تفريع   .   النار. تدخلنا فّل وفاعله. ماض فعّل 

   تکريره. ورس اعرابه مرا 

 األعظم والرسول بالربا  اإليامن عّل تفريع. 

   أنت» مستُّت ضمْي وفاعله الدعاء مقام يف أمر فعّل»  . أي 

 .2«بعقوبتك األشّهاد رؤوس عّل القيامة يف ِبا تفضحنا وال علينا ذنوبنا اسُّت»

 التوبة. نحو سبب من يکون وقد ابتداء   يکون قد والغفران

 وَمرور. جار      إليه. ومضاف به مفعول 

 ُجلة يعطف عطف، حرف         عّل       . 

   من إالا  يکون ال التکفْي يقال: قد وفاعله. الدعاء مقام يف أمر فعّل 

 العبد. أفعال من حسن فعّل وهو سبب

  وَمرور. جار 
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    انا.يا إِ  ورَحتك بفضلك ّهاَْمُ ٱ أي إليه. ومضاف به مفعول 

 عطف. حرف 

    أي به. ومفعول «أنت» مستُّت ضمْي وفاعله الدعاء مقام يف أمر فعّل 

 قبضتنا. اذإ إليك اقبضنا

 املصاحبة. عّل يدلا  مکان ظرف 

   اوْ رُ بَ  الذين وهم را بَ  ُجع واألبرار» معّهم. واحرَشناه أي: إليه. مضاف 

اهإِ  بطاعتّهم اهلل  .1«عنّهم فرِض أرضوه حتاى يا

 روايةٌ 

 تعاىل: قوله يف ،عبداهلل أيب عن ،ثْيکَ  بن عبدالرَحن عن         

                  :من ودينُ  ،أمْياملؤمنْي هو قال 

 2.به نفآمَ  ،بالرسول نآمِ  نأ ؛السامء

 

                                  

 

 اخلامسة املقالة فّهذه     . 

  .  مرا

 عَل بعده ما يعطف عطف، حرف    . 

  أعطنا. أي به. ومفعول وفاعله الدعاء مقام يف أمر فعّل 

 ثانٍ  به مفعول الذي بمعنى موصولة. 

    ِاملوصول. صلة به، ومفعول وفاعله ماضٍ  ٌّل عْ ف 

     أي إليه. ومضاف وَمرور جار  لسان     وَحلته 

 حساب. بغْي ةاجلنا  ودخول والغفران والرَحة والعفو ةواجلنا  الثواب من رسلك عّل
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 تعاىل: قوله منّها                           

                               

   1. 

 عطف. حرف 

     أنا  مرا  وقد به. ومفعول وفاعله واملسألة الدعاء مقام يف َني فعّل 

 يأيت. بام أخلفه ولذا الوعد بإخّلف وهنا ةالذلا  هو اخلزي معنى

  زمان. ظرف 

    اخلطْية. العظيمة واألهوال الّشدائد  فيّها ألنا  إليه. مضاف 

   واسمه. للتأکيد جاء بالفعّل املّشبّهة احلروف من 

 .نافية    أنت» مستُّت ضمْي وفاعله مضارع فعّل.» 

  بك آمنا ونحن بك نَ آمَ  َمنْ  ةِ نَ اجْلَ بِ  وعدَت  ربا  يا كألنا  به. مفعول 

 اجلنة وأدخلنا النار تدخلنا فّل        . 

 

                           

                          

                          

           

 

 ووطنه ونسبه وجنسيته العامّل ال بالعمّل العّبة أنا  الرَشيفة اآلية يف يذکر

 والّشّهادة باْلجرة الذنوب وغفران عاملاألَ  بعض ثواب يذکر ثما  وقبيلته وشعبه

 الّشّهداء. وثواب

 ة.لَ العِ  عّل املعلول َب تُ رَ تَ  قبله ما عّل بعده ما لُّتتاب للُّتتيب أو استئنافية 

    ِحتقق عّل تدلا  املاِض وهيئة .مْ هُ ءَ عادُ  أجاب أي ،ماضٍ  ٌّل عْ ف 
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ا اإلجابة بخّلف واملراد املقصود حصول مع اجلواب هي واالستجابة:» اإلجابة.  فإَنا

 .1«تکوينية االستجابة وهذه اجلواب. َمرد عّل تطلق

   الذين إىل يرجع والضمْي وَمرور. جار       . 

    بـ ينادونه مإَنا  حيث إليه. ومضاف فاعّل    بـ فأجاِبم    

 وملاذا .2«ةيا ْلٓ اإلِ  الرَحة ثوران» أو وبينّهم تعاىل بينه احلبا  وجود إىل لطيفة اشارة وفيه

 اآلتية. اجلملة يف يأيت وجوابه رِبم؟ ْلم استجاب

   بـ أي واسمه. بالفعّل املّشبّهة احلروف من    وهذا الباء. وحذف 

 تعاىل: لقوله وتقرير استجابتّهم وجه يف َشوع       . 

    إىل يرجع مستُّت ضمْي وفاعله منفي مضارع فعّل    واجلملة 

   خّب   . «:3«هلك إذا يضيع: يشءال ضاع اإلهّلك. اإلضاعة. 

   به. مفعول     التعميم. عّل يدلا  والتنکْي إليه، مضاف 

   من َمذوفة بصفة متعلاق وَمرور جار     بياينّ  «ِمنْ » ألنا 

 ومفرسة.

     من بدل وَمرور. جار   . و   .بيانية 

  عطف. حرف          .معطوفه             إليه. ومضاف مبتدأ 

     االسمية واجلملة َمذوف. بخّب متعلاق أو خّبه وَمرور جار 

          لـ صفة    َمّّل  ويف .  العاملْي بعض أي جرا     

 به. أمرتم الذي العمّل بعض يعني

 عمله الذي العمّل يف منّهم أحدا   اهلل عِ يْ يِ ْض تَ  مِ دَ عَ  يف ناثواإلِ  الذکور تساوي أو

 ع.يْ يِ ْض لتَ ٱ عدم يف کبعضّهم الباب هذا يف املؤمنْي فبعض

 يف التامثّل يستدعي املصدر يف والتامثّل الذکر بنت ىواالنث ىاالنث ابن الذکر أو

 سّلم.اإل عند نسانيةاإلِ  يف سواء والکّلا  ،واألثر احلکم
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 الصاحلات األعامل تبيْي مقام يف ألناه أظّهر والثاين تفريعية أو استئنافية 

 وثواِبا.

  مبتدأ. موصول، اسم 

    ِخواَنمإ إىل اهلل يف الکفر أهّل من قومّهم عن وفاعله، ماضٍ  ٌّل عْ ف 

 املؤمنْي.

 ]واملعايص[ الرَشك عن املّهاجرة يّشمّل ما باملّهاجرة والظاهر» امليزان: ويف

 .1«اللفظ إلطّلق والوطن والعّشْية

 املستّشّهدين ثواب بعده ما يکون حتاى اجلمع ال للتفصيّل عطف حرف 

 2فقط.

      ِعّل معطوف فاعله. ونائب للمجّهول مبني ماضٍ  ٌّل عْ ف  ، 

 مع مقابلته وبقرينة   ما عليه والّشاهد الوطن ترك وهو خاّص  إخراٌج  هو 

 بعده.

       بـ متعَلق إليه. ومضاف وَمرور جار     . 

 عطف. حرف            فاعله. ونائب للمجّهول مبني ماض فعّل 

      إليه. ومضاف وَمرور جار  عطف. حرف 

    أخرجوهم الذين واملرَشکْي الکفار مع وقتاْلم وفاعله. ماض فعّل 

 وقتلوهم. وقاتلوهم وآذوهم

 عطف. حرف 

     ِسبيّل يف استّشّهدوهم أي فاعله. ونائب للمجّهول مبني ماضٍ  ٌّل عْ ف 

 ُجيع ثواب يکون أن ويمکن املستّشّهدين. املّهاجرين ثواب يمکن بعدها وما اهلل.

 باملستّشّهدين. اختصاص دون من املذکورين

 َمذوف. قسم جواب يف واقعة 

     ثقيلة. تأکيد ونون «أنا» مستُّت ضمْي وفاعله مضارع فعّل 
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   املستّشّهدين. إىل يرجع والضمْي وَمرور، جار 

     املعايص صغائر القرآن يف السيئات ظاهر» إليه. ومضاف به مفعول 

 ضمْي إىل املضاف ُجع ألنا  تأمّل. هوفي .1«والتوبة باالجتناب الکبائر هاجروا فّهم

 ُهَو الَرَْحُٰن الَرحيُم، الَعُفوُ  تعاىل أناه مع والکبائر الصغائر فيّشمّل العموم يفيد اجلمع

 .رُ وْ فُ غَ لٱ

 عطف. حرف   َمذوف. قسم جواب يف واقعة 

     به ومفعول ثقيلة تأکيد ونون مستُّت ضمْي وفاعله مضارع فعّل 

ل  .أوا

   ثانٍ  به مفعوٌل.    صفة مضارع، فعّل  . 

     إىل عيرج والضمْي إليه. ومضاف وَمرور جار   . 

    .فاعله 

  هم» ضمْي من حال أو «مْ ّهُ نَ بَ يْ ثِ أَلُ » تقديره مقدر لفعّل مطلق مفعول» 

 يف    . عامْلم.أ نتيجة کانت ذلك ُجيع أي 

     تعظيم عّل يدلا  اجلّللة اسم ذکر إليه. ومضاف وَمرور جار 

 الثواب. هذا

 .استئنافية   .مبتدأ 

   إليه. ومضاف َمذوف، مقَدم بخّب متعلاق فيه مفعول 

  مؤخر. مبتدأ 

  وُجلة إليه. مضاف        ملبتدأ خّب  . 

 الروايات

 فقال: املؤمنْي وأصحابه أمْياملؤمنْي ذکر ثما  القمي: تفسْي يف  

                َج رِ ْخ أُ  حْي وأباذر وسلامن أمْياملؤمنْي يعني، 

 اهلل يف اوْ ذُ ُأوْ  الذين ا  راما عَ وَ                                
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 []أمْياملؤمنْي مّشى قالوا: والکرم؟ احلفيظة فام قال: االختصاص: ويف

 ّهارالنا  وکمن الظّهر، عّل اهلل رسول بنات وَحّل مکة[ إىل اْلجرة ]يف رجليه عّل

 دما   قدماه قتتعلا  وقد اهلل رسول عّل فقدم رجليه، عّل ماشيا   يّلاللا  ِبنا  وسار

 لو له عوض ال بام فأعلمه فيك؟ نزل ما تدري هّل :اهلل رسول له فقال ،2ومدة

 فيك نزل عَلا  يا قال: باقية، نياالدا  کانت ما نياالدا  يف بقي              

                     اهلل رسول بنات واإلناث أنت فالذکر 

 وتعاىل: تبارك اهلل يقول                                

                                          

        .3 

 يف النساء تذکر وال يذکرون، الرجال بال ما :اهلل لرسول قيّل أنه يورو

 القائّل نَ إِ  ويقال دينار، بن وعمرو َماهد، عن ذلك روي ،اآلية هذه اهلل فأنزل اْلجرة،

 .4سلمة أم کانت اهلل لرسول

 تعاىل: قوله يف يارس بن عامر عن املناقب: ويف                  

                  :إىل اْلجرة وقت فاطمة نثٰى واألُ  عَلّ  فالذکر قال 

 5الليلة. يف اهلل رسول

 

                                                 
 .(1/123) 20/ القمي تفسْي .1

 .ْلَقْيحٱ ملِْيِْم:ٱ بَِکرْسِ  املَِدُة، .2

 .142/ االختصاص .3

 .3/83 التبيان .4

 .1/235 و ،3/366 املناقب .5
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 احلياة وترف رفاهية يف يعيّشون الذين الکفار بحال غُّتارااِل  عن النّهي ورد

لوا الذين واملؤمنْي للنبيا  ةوتسليا   واألذٰى. البّلء حتما

 جازمة. ناهية 

     خطاب به. ومفعول الثقيلة التأکيد ونون َمزوم مضارع فعّل 

 يشءال 1يف الظاهر األثر عّل تدلا  «غرر» ماداة» و الناس. به واملقصود للنبي

 .2«آخر أمر أو الغفلة سببه کان سواء

    .ىلإِ  مکان من واالنتقال حالٍ  إىل حالٍ  نْ مِ  ُل التحوُ  هو ُب والتقلُ  فاعله 

 مکان.

  إليه. ومضاف موصول اسم 

     ِوالعمَلا  عتقاديا ااِل  من مُ عَ أَ  هنا بالکفر واملراد وفاعله. ماضٍ  ٌّل عْ ف 

 بمقابلته   3 4السبزواري.الَسيُّد  قاله کام 

     وَمرور. جار 

 

              

 

 ِبم. التغرير عن للنّهي تعليّل

   الذي النفع املتاع:» متاع، التقلب ذلك تقديره: َمذوف مبتدأ خّب 

                                                 
اته )َأَثَر( الِفْعَّل  أِلَنَ  «يف» والصواب: «عّلٰ » األصّل ويف .1 ٰى  وُمّْشَتقا  )عّٰل( بِـ ال )يف( جلرّ ٱ بَِحْرِف  يتعدا

 .َخَطأ   شاعَ  کام

 .2/204 الرَحن مواهب .2

 .138/ عمران آل سورة .3

 .2/204 الرَحن مواهب .4
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ا ةذا اللا  به ّلتتعجا   يف اإلنسان به عيتمتا  ما أو .1«ةذا اللا  به يکون بام أو ةذا اللا  بوجود إما

 العاجّل.

   ،عدم إىل مضافا   وثواِبا، اآلخرة مِ عَ نِ  إىل بالنسبة وکيفا   کام   قليّل نعته 

 وفنائه. وانقطاعه زواله ورسعة واستمراره هِ امِ ودَ 

  مّهم بعد أي للُّتتيب عطف حرف  حياِتم يف البّلد يف وتقلابّهم تنعا

 الدنيوية.

    إىل يرجع والضمْي إليه. ومضاف مبتدأ      . أي 

دوه قد وهم إليه، نَ وْ وُ أْ يَ  الذي مصْيهم  وهي: 2أعامْلم وسوء بکفرهم مّها

   .خّبه          عطف. حرف            ِالذم. إلنّشاء ماضٍ  ٌّل عْ ف 

  .د املکان أي: فاعله  فيه يسکن الذي املوضع فاملّهاد: کالفراش. املمّها

 .3التبيان يف کام هُ ُش َُّتِ فْ ويَ  سانناإل

 روايةٌ 

 يف الَسباابةَ  4هُ عَ ـِبَ ْص إِ  أحدکم َْيَْعُّل  کام إالا  اآلخرة يف الدنيا ما :النبي عن

 5َيْرِجُع؟ بِمَ  َفْلَينُْظرْ  الَيمّ 

 

                           

                   

 

 وشقاِتم. الکفار مصْي مقابّل يف وسعادِتم األبرار مصْي تعاىل اهلل يذکر ثما 

   استدراك حرف    مبتدأ. موصول، اسم 

                                                 
 .3/31 التبيان .1

 .2/205 الرَحن مواهب يف کام .2

 .3/31 التبيان .3

 .ُوُجوه ِعَدةُ  َضْبطهِ  ويف .4

 .5/224 اجلنان روض ؛3/232 والبيان الکّشف .5
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      ِاملعصية. وترك الطاعة فعّل يف وفاعله، ماضٍ  ٌّل عْ ف 

    إليه. ومضاف به، مفعول    مقدم. خّب وَمرور، جار 

   وُجلة مؤخر. مبتدأ      لـ خّب  . 

   مضارع. فعّل       إليه. ومضاف وَمرور جار 

    .فاعله 

  يف الفاعَل الضمْي من حال     . من أو   . 

 بـ متعلق وَمرور جار  . 

   ينزلون تقديره، َمذوف لفعّل مطلق مفعول   . 

ل يف اٍب ََش وَ  عامٍ طَ  نْ مِ  للنازل دُ عَ يُ  ما :ُل زُ لنُ ٱ  ل.املنزِ  يف نزوله أوا

  يايِنا بَ  جر، حرف.   َمروره   إليه. مضاف 

 عطف. حرف   ،مبتدأ. موصولة 

    الکرامة من للتعظيم. اجلّللة لفظ وذکر إليه. ومضاف مکان ظرف 

 واستمراره. ودوامه املآب وحسن واحلبا

  .خّب 

    من َمذوفة بصفة متعَلق وَمرور جار  . بارّ  أو رّ بَ  مفرده. 

ا ٱأْلَْبراَر َُجُْع ٱوِقْيَّل: إَِن  ، َوَأما  ْلباُر َفَجْمُعُه: َبَرَرٌة.ٱْلَّبا

 روايةٌ 

 :قوله يف ،اهلل رسول قال قال: ،عَلا  عن ة،باتنُ  بن األصبغ عن  

    1            :2.األبرار كوأنصارُ  ،الثواب أنت قال 

 مثلّهام. 4التنزيّل شواهد ويف أيضا   نحوها 3العيايش روٰى 

 

                                                 
 .135/ عمران آل سورة .1

 .135ح ،1/358 العيايش تفسْي .2

 .136ح ،1/358 العيايش تفسْي .3

 .130 و 183ح ،1/138 التنزيّل شواهد .4
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 بعضّهم وأنا  الکتاب أهّل إىل بالنسبة الکريم القرآن نصافإِ  عّل تدل اآلية هذه

 وعدم اخلاتم وبالرسول وحده باهلل اإليامن يف املؤمنْي مع نَ وْ کُ َُّتِ ّْش يَ  ـ الکلاّهم ـ

م تعاىل اهلل أنبياء بْي تفريقّهم لون وال إليّهم اهلل أنزل ما يکتمون ال وأَنا  شيئا   به يبدا

م  يؤمنون الذين وهم الدنيا، متاع من قليّل   ثمنا   إليّهم النازلة باآليات يّشُّتون ال وأَنا

د  اليّهود ومن حبّشة ملك النجايش النصارٰى  من طليعتّهم ويف له مونويسلا  بمحما

 وغْيمها. مٍ ّلا َس  بن عبداهلل

 .استئنافية   للتأکيد. جاء بالفعّل املّشبّهة احلروف من 

  حرف ،  . ـ کلاّهم ال ـ بعضّهم أي تبعيضية. جرا

   .م بخّب متعَلق وَمرور جار َمموع َمروره  لـ َمذوف مقدا . 

  اليّهود ِبم واملراد واإلنجيّل التوراة به واملراد إليه. مضاف 

 والنصارٰى.

 للتأکيد. مزحلقة   مُ ْس ٱ موصول، اسم   َا  رَخ ؤَ مُ  جاء. 

    إىل يرجع مستُّت ضمْي وفاعله مضارع فعّل  ، املوصول. صلة 

  بـ متعلاق وَمرور جار    . بعضّهم أي       ال وحده 

ل. وصفّهم هذا اليّهود. بالرَشك وال النصارى بالتثليث  األوا

 عطف. حرف        اجلّللة لفظ عّل معطوف  ، موصول. اسم 

   ِفيه. مستُّت ضمْي فاعله ونائب للمجّهول مبني ماضٍ  ٌّل عْ ف 

    مأَنا  عّل يدلا  املسلمْي. إىل يرجع اخلطاب والضمْي وَمرور. جار 

 الثاين. وصفّهم وهذا الکريم القرآن وبکتابه اخلاتم بالرسول وآمنوا أسلموا

 عطف. حرف 
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      ُجلة عّل معطوف        وامُلنَْزل إعراِبا. وتعرب 

 الثالث. وصفّهم وهذا واإلنجيّل التوراة هو

    فاعّل من حال     إىل يعود الناة  . :اخلضوع اخلّشوع 

 عبادة يف اجلوارح وعّل القلب عّل يعرض انکسار من نوع وهو فوقّهام بّل والتواضع

 تعاىل. اهلل

 الرابع. وصفّهم وهذا وَمرور. جار 

  بـ منفي مضارع فعّل  آخر حال نصب َمّل يف وفاعله، نافية 

 فاعّل من  . 

     فون ال أي إليه. ومضاف وَمرور جار  کتبّهم يف اهلل أنزل ما َيرا

د صاِف وْ أَ  نْ مِ  لونه. وال َمما  يبدا

  به. مفعول     ،اخلامس. وصفّهم وهذا زائّل ألناه نعته 

     اخلمسة. وصافّهماُ  مرا  الذين أي مبتدأ، اشارة، اسم 

   م خّب وَمرور. جار م بخّب متعلاق أو مقدا  َمذوف. مقدا

    خلّب مؤخر مبتدأ   ، االسمية واجلملة إليه. ومضاف    

    مبتدأ خّب      رفع. َمّّل  ويف 

  بـ متعلاق الظرفية عّل منصوب مکان ظرف  .  تعظيم عّل يدلا 

 بـ إىِلٰ  َف يْ ِض أُ  إذا سياام ال األجر،   . 

   ثان. إليه ومضاف إليه مضاف 

  للتأکيد. بالفعّل املّشبّهة احلروف من    .اسمه 

  .خّبه   وأفعاْلم. العباد أعامل إىل بالنسبة إليه. مضاف 

 يمنع حتاى جنسية ليست ةيا وِ رَ ْخ األُ  السعادة أن منه والغرض» امليزان: يف قال

 هم کانوا آمنوا فلو وبرسله باهلل اإليامن مدار دائر األمر بّل آمنوا وإن الکتاب أهّل منّها

 سواء. واملؤمنون

 ِق بِ واَس  يف به اهلل ّهمذما  ما الکتاب أهّل من املمدوحْي هؤالء عن نفى وقد

 ثمنا  اهلل  بآيات اشُّتاءا   لبيانه ميثاقّهم خذأ ما وکتامن اهلل، رسّل بْي التفريق وهو اآليات
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 .1«قليّل  

 منّهم اإلسّلم يف دخلوا والنصارى اليّهود من قوم فّهم» القمي: تفسْي ويف

 .2«وأصحابه جايِشُ النَ 

 

                            

 

 وخطوطّها فيّها ورد ما تلخيص نتتضما  عمران آل لسورة اخلتامية اآلية

 ّها.جِ ائِ تنَ  يانبَ وَ  الرئيسة

  نداء. أداة    للتنبيه. «ها» نصب، َمّّل  يف منادٰى  أُي 

  أُي » من بدل نصب َمّّل  يف موصول اسم.» 

    ِاملؤمنْي إىل اخلطاب ورد املوصول. صلة وفاعله. ماضٍ  ٌّل عْ ف 

 الغْيهم.

    يف الصّب وهو الفردي الصّب مراده املقابلة وبقرينة وفاعله. أمر فعّل 

 الواقعي املؤمن صفات من ّهاوکلّ  املصائب ويف الّشدائد وعّل املعصية وعن الطاعة

 اآلية. صدر يف خاطبّهم ولذا

قيته اإلنسان نجاحَوَأْسباِب  رموز أهم من والصّب  فضائله ُأما  وهو وموفا

 احلميدة. وخصاله السامية

 عطف. حرف 

   الصّب يف املغالبة وهي املصابرة أي املفاعلة باب من وفاعله أمر فعّل 

 وال املؤمنْي. عِ مَ تَ َُمْ  يف ـ الصّب أي ـ املمدوحة الصفة هذه ووجود اجلامعي الصّب أي

 هو وهذا فيه واملعاونة الصّب يف التعاون بوجود إالا  أهدافّها إىل االجتامع يصّل

 إىل الوصول ألجّل العدوا  قبال يف «املقاومة» بـ اليوم ٰى ما َس يُ  الذي وهو املصابرة.

                                                 
 .4/83 امليزان .1

 .(1/123) 20/ القمي تفسْي .2
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 املجتمع. يف األهداف

 عطف. حرف 

  الربط: وفاعله. أمر فعّل .  واملواظبة. والثبات املّلزمة املرابطة: الّشدا

 ةوالدنيويا  ةالدينيا  شؤوَنم يف وأفعاْلم وقواهم املجتمع أفراد بْي االرتباط من وهي

 من العدوا  مع االرتباط وجود حتاى طّلقّهاإب تّشمّل األهداف. إىل الوصول جّلأل

 معه. واملصاحلة واملذاکرة لقائه حتاى الّلزم مواقع ويف وقواه ُمتصاته وعرفان عرفانه

 عطف. حرف 

    املاضية. الثّلثة قوام هو األخْي هذا ولعّلا  وفاعله. امر فعّل 

  به. مفعول        الُّتغيب. بداعي ذکره بالفعّل، املّشبّهة احلروف من 

  ،األربعة. باألوامر عملوا الذين إىل يرجع اسمه 

     إىل يصلون بأالوامر والعاملْي خّبه. وفاعله. مضارع فعّل 

اکم، اهلل رزقنا اهلل ورضوان ةباجلنا  الفوز وهو تعاىل اهلل شاء إن الواقعي الفّلح مرتبة  وإيا

ال   هلل واحلمد  وآخرا . أوا

 بن وَحزة وعَل اهلل رسول يف نزلت :1احلّبي تفسْي ويف

 عبداملطلب.

اَبُة[]احلَُسينُي احلاِئرُي  دٍ ُمساعِ  بن احلسْي الفاضّل السياد :2املرام غاية ويف  الناسا

 نا إِ  املخالفْي: طريق من قال ُمطوط[ األطّهار، األئمة مناقب يف راربْ أْلَ ٱ ]حتفة کتابه يف

 وَحزة. وعَلا  اهلل رسول يف نزلت اآلية

 الروايات

 قال: عبداهلل أيب عن مسکان ابن صحيحة    املصائب عّل 

    الفرائض عّل    3.األئمة عّل 

 اين نادٍ مُ  نادييُ  القيامة مُ وْ يَ  کان إذا قال: الرضا عن خالد بن احلسْي موثقة

                                                 
 .252/ احلّبي تفسْي .1

 .السبعون الباب ،2/23 املرام غاية .2

 .(1/123) 20/ القمي تفسْي .3
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ون؟ واين ينادي ثما  الناس، من امٌ ئفِ  فيقوم الصابرون؟  الناس، من امٌ ئفِ  فيقوم املتصّبا

ون الفرائض أداء عّل قال: الصابرون؟ وما فداك جعلت قلت:  جتنابٱ عّل واملتصّبا

 1املحارم.

 الِفئاُم: اجلاَمعات.

 : اهلل قول يف عبداهلل أيب عن يعفور أيب بن عبداهلل موثقة أو معتّبة

          :2.الفرائض عّل اصّبوا قال 

 .3العيايش تفسْي يف ونحوها

:  اهلل قول يف عبداهلل أيب عن ِج اتِ فَ الَس  أيب خّب          

 .األئمة عّل ورابطوا املصائب عّل وصابروا الفرائض عّل اصّبوا قال:

 افُّتض فيام مْ کُ ربَ  اهلل فاتقوا :فيه وزاد السفاتج أيب عن َمبوب، ابن رواية ويف

 4.عليکم

:  اهلل قول يف عبداهلل أيب عن مسافر أيب بن أبان خّب      

             :املصائب. عّل اصّبوا قال 

 5.املصائب عّل صابروا قال: عبداهلل أيب عن يعفور، أيب ابن رواية ويف

 وتعاىل: تبارك اهلل قول يف ،عبداهلل أيب عن َصَدقة، بن َمْسَعدة عن    

 املعايص عن يقول:    الفرائض، عّل       :باملعروف آُمروا يقول 

 امُلنَْکر. عن واَْنَوا

انا! وقتلّهم لنا، األَُمة ُظلم من أنکر ُمنکرٍ  وأيا  قال: ثما   إيا   :يف يقول 

 عناا جاَهدَ  فمن األدنى، الّرباط ونحن ،وَخْلقهِ  اهلل بْي فيام السبيّل ونحن اهلل، سبيّل

 عنداهلل من به جاء وما النبيا  عن جاَهدَ  فقد           اجلنَة لعَّل 

 اهلل: قول من ونظْيها ذلك، َفَعْلُتم إن لکم ُتوجب               

                                                 
 .(1/123) 20/ القمي تفسْي .1

 .(2/81) 2ح ،3/203 الکايف .2

 .138ح ،1/358 العيايش تفسْي .3

 .(2/81) 3ح ،3/203 الکايف .4

 .(2/32) 13ح ،3/238 الکايف .5
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              1 ها کام ـ املؤذانْي يف اآلية هذه کانت ولو  فرسا

ون ة لفاز ـ امُلفرسا  2معّهم. البَِدع وأهّل الَقَدريا

 عاِلٍ  بغْي يوما   األرض تبقى :عبداهلل أليب قلُت  قال: اجالرسا  يعقوب عن

 إليه؟ الناس عزَ فْ يَ  ،منکم

 ظاهر ا،منا  عاِلٍ  من األرض ولُ َُتْ  ال يوسف، أبا يا .اهلل دبَ عْ يُ  ال إذا   يل: فقال قال:

 :تعاىل اهلل قال ،اهلل کتاب يف ملبَْي  ذلك نَ إو وحرامّهم، حّلْلم يف إليه الناس عزَ فْ يَ 

              دينکم عّل     الفکمخُي  نمِمَ  کمعدوا    

 مامکمإ      3.عليکم وافُّتض به کمرَ أمَ  فيام 

 :عنه ىخرأُ  رواية ويف    عّل قال: فصابروا؟ قلت: فينا، األذى عّل 

 :قلت .کموليّ  مع کمعدوَ   مامکم،إ مع املقام قال: ؟             

     :4.نعم قال: تنزيّل؟ قلت 

 يکن ول فينا، نزلت قال: ،اآلية هذه يف ،جعفر أيب عن ،5فيّلالطا  أيب عن

 ابن ّلْس نَ  ومن ،رابطاملُ  لناْس نَ  من يکون ،ذلك وسيکون بعد، به أمرنا الذي باطالرّ 

 2.رابطاملُ  6ّلناثِ 

                                                 
 .33/ فصلات سورة .1

 .132ح ،1/358 العيايش تفسْي .2

 .133ح ،1/353 العيايش تفسْي .3

 .200ح ،1/353 العيايش تفسْي .4

 .الکِناينا  الَلْيثيا  واثَِلة ْبنِ  عامرِ  .5

 ابن عن کناية ناتّل، ابن» ذيله: يف املجليس العّلمة وقال ناتّل ابن 12ح ،24/218 البحار يف .6

 املنّشدة األشعار يف وقع فقد نثيلة، عباس: ُأم عن کناية املثلاثة بالثاء أو والزاجر، املقدم والناتّل: عباس،

ّهم يف  باقية، دولتنا ولکن أيضا ، نسلّهم ومن اخلّلفة، ينتظر من نسلنا من أن واحلاصّل إليّها، نسبتّهم ذما

 .«زائلة ودولتّهم

 العزيز: کتابه َمکم يف يقوُل  إذْ  العظيم العَل اهلل وصدق               

              [.12/ الرعد ]سورة 

 .201ح ،1/353 العيايش تفسْي .2
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 قوله: يف ،جعفر أيب عن ُبريد، عن    املعايص عن بذلك يعني 

    التقيَة يعني    األئَمة. يعني 

کنا فإذا َلَبْدنا، ما الُبُدوا يعني ما تدري قال: ثما  را  فتحَرکوا حَتَ      ما 

 رباکم َلَبْدنا         . 

 نقرؤها إناام فِداك، ُجِعلُت  قلت: قال:      :کذا، تقرؤَنا أنتم قال 

 2 1کذا. نقرؤها ونحن

د جعفر أيب عن ،َِلا جْ العِ  ةَ يَ عاوِ مُ  نِ بْ  دِ يْ رَ بُ  خّب  : قوله يف الباقر عَل بن َمما

         ، :فقال     الفرائض، أداء عّل     کم،عدوا 

   3.املنتظر إمامکم 

د جعفر أيب عن ،الطفيّل أيب خّب  نا إ :احلسْي بن عَل أبيه عن عَل، بن َمما

 اآلية: هذه عن يسأله نْ مَ  إليه بعث عباس ابن                 

   ِبذا أمرك الذي أن ُت وددا  للسائّل: وقال ،احلسْي بن عَلا  فغضب 

 وسيکون بعد به أمرنا الذي الرباط يکن ول وفينا، أيب يف نزلت قال: ثما  به، واجّهني

 4ْت ئَ رِ ذُ  وديعة ـ عباس ابن يعني ـ بهِ لْ ُص  يف إنا  أما قال: ثما  املرابط، نسلنا من ةيا ذرا  ذلك

 من فراخ بدماء األرض وستصبغ ،أفواجا   اهلل دين من أقواما   سيخرجون جّهنم، لنار

د آل فراخ  ويرابط مدرك، غْي وتطلب وقت، غْي يف الفراخ تلك تنّهض ،َمما

 5.احلاکمْي خْي وهو اهلل، َيکم ىحتا  ويصابرون ويصّبون آمنوا الذين

 منکم عال من األرض ُتلو :عبداهلل أليب قلت قال: اجالرسا  يعقوب خّب

 ذلك وإنا  يوسف أبا يا ال» فقال: وحرامّهم؟ حّلْلم يف الناس إليه يفزع ظاهر، حيا 

 قوله وهو  اهلل کتاب يف لبْيا                    : 

                                                 
 .202ح ،1/360 العيايش تفسْي .1

مة قال .2  َيتمّل «کذا نقرؤها نحن» :قوله» :13ح ذيّل ،24/218 البحار يف املجليس العّلا

اخ، من زيد اجلّللة لفظ يکون أن  .«الراوي کّلم إليه يومئ کام رباکم، لبدنا ما واتقوا ويکون: النسا

 .للنعامين 34ص و ،13ح ،206/ الغيبة .3

4. :  .ُخلَِقْت  ُذِرَئتا

 .للنعامين 12ح ،205/ الغيبة .5
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    دينکم، عّل     ،کم  عدوا   وفرض أمرکم فيام إمامکم 

 1«.عليکم

 :عَلٍ  وعن   2واحدة. بعد واحدة انتظروها أي واِت لَ الَص 

 :رٍ فَ عْ َج  أيب نْ عَ وَ     املصائب عّل     مْ کُ وّ دُ عَ  عّل 

    َ3.مْ کُ وَ دَ ع 

 

                                                 
 .31ح ،63/ البصائر ُمتْص .1

 .3/35 التبيان .2

 .3/36 التبيان .3



 



 

  



 

 



 

 

 

 

 

 

 

  1ومها آيتْي إالا  کلاّها ةٌ يَ نِ دَ مَ  النساء سورة              2 و 

      3، ا ساءالنّ  وسميت ،126 وآياِتا  وفيّها بذکرهنا  افتتحت ألَنا

 صالِ ئْ تِ ْس اِل  واحدة نفس من ُخلق وأناه اإلنسان بخلق وابتدأت أحکامّهنا  ِمنْ  کثْي

 واملواريث. واليتامى واألرسة الزواج ألحکام ومقدمة الناس بْي ّلِف اخلِ  ةِ مادَ 

 فضلّها

 سورة قرأ من قال: أمْياملؤمنْي عن ُحبيش بن زرا  عن بإسناده الصدوق

 4الَقّْب. َضْغطةَ  ِمنْ  وِمنُ أُ  ُجعة ُکّّل  يف النساء

 .5تفسْيه يف العيايش رواها

 ورث من کّّل  عّل تصَدق فکأناام قرأها من :عنه الکفعمي مصباح ويف

 من اهلل مّشيئة يف وکان الرَشك من وُبرئ َمررا   اشُّتٰى  کمن األجر من وُاعطي مْياثا  

 6عنّهم. يتجاوز الذين

دتقي الّشيخ آيةاهلل نامُ عَ  قال  جعفر امام حَضت از و :ُي فِ جَ النَ  آقا َمما

 موافقت جّهت به را «نساء مبارکهٔ  سورهٔ » ايامن، با کسى اگر است: منقول صادق

هِ  و خالص نيات با شوهر، و زن  بخواند، وضو حالِ  با و آن معنى و خدا به توجا

                                                 
 .کليّهام 3/1 البيان َممع يف والطّبِس منّهام االُوىل 3/32 التبيان يف الطوِس الّشيخ ذکر .1

 .58/ النساء سورة .2

 .122/ النساء سورة .3

 .131/ األعامل ثواب .4

 .1ح ،1/361 العيايش تفسْي .5

 .5/231 اجلنان روض ؛3/241 والبيان الکّشف ؛3/1 البيان َممع ؛153/ املصباح .6
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 1د.نگردن مّهربان ِبم شوهر و زن و شود حاصّل مقصود

هِ  و خالص نيات با را «نساء مبارکهٔ  سورهٔ » کسى چون است: منقول ونيز  توجا

 برد بْيون را آن آن، از بعد دارد، نگاه خانه در روز چّهّل و بنويسد آن معنىِ  و خدا به

 باشد، خانه آن در تا نخواهد خانه صاحب که را هرکس کند، پنّهان خانه ديوار در و

 2کند. وطن جّلى خانه آن از بزودى

 

                                                 
 .احلديثة احلروفية الطبعة من 45/ اآِليات خواص .1

 .احلديثة احلروفية الطبعة من 45/ اآِليات خواص .2



 

 

 

 

 

 

 

                          

                               

        

 

 ذکرها. عند تأيت مورأُ  الرَشيفة اآلية هذه يف

  نداء أداة    ُالتنبيه. وهاء نادٰى م 

 جنس واسم البرَش جلنس اسم .أيا  لـ نعت أو بيان عطف 

 اإلنسانية دين اإلسّلم دين أنا  إىل إشارة وفيه البرَش أفراد لکّّل  عام خطاب لإلنسان.

 طُ بِ تَ رْ يَ  السورة هذه يف ورد ما أنا  إىل ئةطِ وْ وت البرَش. کافة إىل مرَسّل ورسوله

 البرَش. جنس بسعادة

    واملجتمع. الفرد سعادة أساس هو والتقوى: وفاعله. أمر فعّل 

    إليه. ومضاف به مفعول       به. للمفعول صفة موصول، اسم 

    به. ومفعول مستُّت ضمْي وفاعله ماض فعّل 

    بـ يتعلقان وَمرور جار    . أبوالبرَش آدم ِبا واملراد. 

م احلقيقة حيث من اإلنسان أفراد إلحتاد وبيان  اشتقوا واختّلفاِتم کثرِتم عّل وأَنا

 واحد. أصّل من

   صفة  .   عطف. حرف 

    ِعّل معطوف وفاعله، ماضٍ  ٌّل عْ ف    . 
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  ام وجنسّها، نوعّها من أي وَمرور. جار  متّشاِبْي. متامثلْي وأَنا

    القرينْي. من واحد لکّّل  اسم الزوج: إليه. ومضاف به مفعول 

 عطف. حرف 

  ِعّل معطوف وفاعله ماضٍ  ٌّل عْ ف   . :باإلثارة التفريق هو البث 

 والسعة. والنرَش

   ل وال حواء وزوجته آدم إىل يرجع والضمْي وَمرور. جار  عّل يدا

 ْْيَ يّ مِ دَ آْل ٱ بقايا أو جنياة أو حورية نکحا اَنام بّل ـ قيّل کام ـ ابنتيه نکحا آدم ابني أنا 

 بذلك. الروايات تورد کام بالنسناس نَ وْ مَ َس يُ  الذين السابقْي

   به. مفعول              .نعته           عطف. حرف 

 عّل معطوفة   . :ذريتّهام. من ُجيعّهم البرَش أفراد أنا  واملراد 

 1امليزان. يف ملا خّلفا   ،هناتِ بَ  نْ مِ کاَن  آدم ينب َج يْ وِ زْ تَ  أنا  عّل واليدلا 

 عطف. حرف 

    امهيتّها. عّل يدلا  وتکراره بالتقوى آخر أمر وفاعله، أمر فعّل 

  به. مفعول    لـ صفة موصول، اسم  . 

  بعضا   الناس بعض سؤال بالتساءل واملراد وفاعله. مضارع فعّل 

 االُمور. مّهامت يف تعاىل به باإلقسام باهلل

 إىل يرجع والضمْي وَمرور. جار  . 

 عطف. حرف 

    عّل معطوف  ، :إىل التقوى بنسبة بأس وال األرحام. اتقوا أي 

     بأمرها. التام واهتامم امهيتّها عّل ويدلا 

  للتأکيد. جاء بالفعّل املّشبّهة احلروف من    .اسمه 

   ِاسمه. فيه املستُّت والضمْي وناقص ماضٍ  ٌّل عْ ف 

     بخّب متعَلق وَمرور، جار  . 

                                                 
 .4/132 امليزان .1
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   خّب  . وُجلة           خّب  . 

 العباد عّل َيفظ ألناه ؛رقيٌب  تعاىل وأناه املحافظة. واملراقبة: احلفيظ، الرقيب:

 ِبا. مْ هَيُ زِ جْ يَ لِ  أعامْلم

 الروايات

 عن اجلبّل، أهّل من أصحابنا من رجّل عن ،إسامعيّل بن خالد خّب

 مْ ََنُ أَ و آدم ولد کنکاح نکاح يقولون: وأَنم املجوس له ذکرت قال: جعفر أيب

 زوج رب يا آدم قال: اهلل هبة أدرك ملا به َياجونکم فّل أنتم أما فقال: بذلك ونااُج َُي 

 هبة دُ لْ وُ  أدرك فلام اهلل رفعّها ثم غلمة أربعة له فولدت حوراء له   اهلل فأهبط اهلل هبة

 اجلن من رجّل إىل خيطب أن إليه  اهلل فأوحى اهلل هبة ولد زوج رب يا قال: اهلل

 قبّل فمن وحلم ُجال من کان فام فزوجّهن اهلل هبة ولد عّل له بنات أربع مسلام وکان

 1.اجلن فمن حدة أو سفه من کان وما والنبوة احلوراء

 ،کورذُ  أربعة ولد آدم نَ إ قال: ،جعفر أيب عن ،احلَضمي بکر أيب عن

 إنَ  ثما  ،فتوالدوا واحدة   منّهم واحدٍ  ّلا کُ  جوا فزَ  ْي،العِ  وراحلُ  من أربعة إليّهم اهلل هبطأف

 لمٍ حِ  من کان فام ،فيّهم سّلالنَ  فصار ،نا اجلِ  من أربعة   األربعة هؤالء جوزوا  ،ّهنا عَ فَ رَ  اهلل

 ُس  أو بٍح قُ  من کان وما ْي،العِ  وراحلُ  ّلبَ قِ  من ُجالٍ  من کان وما آدم، فمن
ِ
 فمن لقُخ  وء

 2.نا اجلِ 

 يف الناس يقول ما يل: قال ال:ق ،جعفر أيب عن ،احلَضمي بکر أيب عن

 ّلما  غُ  بطنٍ  کّلا  يف دمآل دلِ تَ  کانت ءاوا َح  نا إ يقولون: قلت: :قال ولده؟ آدم تزويٍج 

 ّلمالغُ  اجلارية جوتزوَ  الثاين، اآلخر البطن من التي اجلارية ّلمالغُ  جفتزوا  ،وجارية  

 .توالدوا حتاى الثاين اآلخر البطن من الذي

 ةبَ هِ  آدم ولد املا  هولکنَ  وس،جُ املَ  کمجا َيُ  ،کذلك هذا ليس :أبوجعفر :فقال

 له فولدت إياه، جّهافزوَ  ةاجلنَ  من حوراء له اهلل فأنزل جه،زوّ يُ  أن اهلل سأل ،وکُّب  اهلل

 وُ  ثما  بنْي، أربعة
 بنات، أربع له فولد ،اجلانا  إىل جزوا تَ فَ  أمره ُّب کَ  فلاما  آخر، نٌ بْ ٱ آلدم دَ لِ

                                                 
 .(5/563) 58ح ،11/315 الکايف .1

 .5ح ،1/362 العيايش تفسْي .2
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 لمحِ  من کان وما ،ْيالعِ  وراحلُ  قبّل فمن ُجالٍ  من کان فام هذا، بنات هذا بنو جفتزوَ 

 إىل احلوراء تدعِ َص  وادُ الَ وَ تَ  فلاما  ،اجلانا  ّلبَ قِ  فمن دٍ قْ حِ  من کان وما آدم، ّلبَ قِ  فمن

 1.السامء

 ءيش أيا  من :جعفر أبا سألُت  قال: ،أبيه عن ،املقدام أيب بن عمرو عن

 يش أَي  فقال: ؟اءوا َح  اهلل قلَ َخ 
ٍ
 من ّهاقَ لَ َخ  اهلل نا إ يقولون: قلت: اخللق؟ هذا يقول ء

 لعه؟ِض  غْي من قّهالُ خَيْ  أن زهجِ عْ يُ  اهلل أکان ،بواذَ کَ  فقال: .آدم أضّلع من لعِض 

 يش أيا  من اهلل: رسول بن يا ،داكفِ  لتعِ ُج  فقلت:
ٍ
 أيب أخّبين فقال قّها؟لَ َخ  ء

 ،ْيطِ  من ضة  بْ قَ  ضبَ قَ  وتعاىل تبارك اهلل نا إ :اهلل رسول قال قال: ،آبائه عن

 قلَ خَ فَ  ،ْيالطّ  من ةٌ لَ ْض فَ  وفضلت ،آدم منّها لَق خَ فَ  ـ يمْي يديه لتاوکِ  ـ بيمينه فخلطّها

 2.اءوا َح  منّها

 فإنَ  آدم ذرية من النسّل ءُ دْ بَ  کيف أبوعبداهلل ُسئّل قال: رارةزُ  خّب

 نا إو بنيه من بناته يزوج نْ أ آدم إىل أوحى وتعاىل تبارك اهلل إنَ  :يقولون ا  ناسأُ  عندنا

 عن وتعاىل اهلل سبحان أبوعبداهلل: قال واألخوات؟ خوةاألُ  من أصله هکلا  اخللق هذا

 وأحبائه خلقه صفوة أصّل جعّل  اهلل إن هذا يقول من يقول کبْيا، علوا ذلك

 ول حرام، من واملسلامت واملسلمْي واملؤمنات واملؤمنْي وحججه ورسله وأنبيائه

 والطّهر احلّلل عّل ميثاقّهم أخذ وقد احلّلل من خيلقّهم ما القدرة من له يکن

 ونزل عليّها نزا فلام أخته له تنکرت البّهائم بعض نا أ ُت ئْ بّ نُ  لقد واهلل الطيب والطاهر

 خر ثما  قلعه ثم بأسنانه عليه قبض ثما  3َلهُ وْ مُ ُغرْ  أخرج أخته أَنا وعلم عنّها له َف ِّش کُ 

  اهلل إن يقولون عندنا أناسا ان له وقيّل حواء خلق عن ئّلُس  ثم زرارة: قال .ميتا  

 کبْيا، علوا ذلك عن وتعاىل اهلل سبحان قال األقص؟ األيرس آدم ضلع من حواء خلق

 من زوجته آلدم خيلق ما القدرة من له يکن ل وتعاىل تبارك اهلل إن هذا يقول من أيقول

 ينکح کان آدم إن يقول الکّلم، إىل سبيّل التّشنيع أهّل من ملتکلم وجعّل ضلعه، غْي

                                                 
 .6ح ،1/362 العيايش تفسْي .1

 .2ح ،1/363 العيايش تفسْي .2

 .َذَکَرهُ  َأْي  ُغْرُمْوَلُه: .3
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 تبارك اهلل إن :قال ثما  وبينّهم، بيننا اهلل حکم ْلؤالء ما ضلعه من کانت إذا بعضا   بعضه

 له أبتدع ثما  باَت الُس  عليه ألقى له فسجدوا املّلئکة وأمر الطْي من آدم خلق ملا وتعاىل

 تبعا املرأة تکون لکي وذلك ورکيه، بْي التي النقرة موضع يف جعلّها ثم خلقا،

 إليّها إىل نظر فلام عنه تنحى ان نوديت انتبه فلام لتحرکّها فانتبه تتحرك فأقبلت للرجّل،

 من ْلا فقال بلغته، فکلمته فکلمّها أنثى أَنا غْي صورته تّشبه حسن خلق إىل نظر

 اخللق هذا من رب يا ذلك عند آدم فقال ترى، کام اهلل خلقني خلق فقالت أنت؟

 تکون أن أفتحب اءوا َح  ْي تِ مَ أَ  هذه :اهلل فقال إليه؟ والنظر هُ بُ رْ قُ  آنسني قد الذي احلسن

 ما والّشکر احلمد بذلك ولك رب يا نعم قال: ألمرك؟ وتأمتر وحتدثك فتؤنسك معك

 وألقى للّشّهوة، أيضا تصلح وقد أمتي فإَنا إىل فاخطبّها وتعاىل تبارك اهلل فقال بقيت،

 رضاك فام إليك أخطبّها فإين رب يا فقال املعرفة، ذلك قبّل علمه وقد الّشّهوة عليه اهلل

 ذلك، شئت أن رب يا لك ذلك فقال ديني، معال ّهامَ لّ عَ تُ  نْ أَ  رضائي فقال لذلك؟

 فاقبّل أنت بّل فقالت أقبَل، فقال: إليك، فضمّها زوجتکّها وقد ذلك شئت قد قال:

 إىل يذهبن هن النساء لکان ذلك ولوال فقام، إليّها يقوم ان آدم  اهلل فأمر إيل،

 1.عليّها اهلل صلوات حواء قصة فّهذه أنفسّهن، عّل خطبن حتى الرجال

 دْ بَ  عن أبوعبداهلل ُسئّل قال: رارةزُ  خّب
ِ
 دْ بَ  وعن کان کيف آدم من النسّل ء

ِ
 ء

 ببنيه بناته يزوج آدم إىل أوحى  اهلل نا إِ  يقولون عندنا أناسا نَ إِ ف آدم ذرية عن النسّل

 عن اهلل تعاىل :عبداهلل أبو فقال واألخوات؟ االخوة من أصله کله اخللق هذا وان

 وأنبيائه وأحبائه خلقه صفوة خلق  اهلل بان هذا قال من يقول کبْيا علوا ذلك

 ما القدرة من له يکن ول حرام من واملسلامت واملسلمْي واملؤمنات واملؤمنْي ورسله

 ُت ئْ بّ نُ  لقد فواهلل الطيب، الطاهر الطّهر احلّلل عّل ميثاقّهم أخذ وقد حّلل من خيلقّهم

 أخته أَنا علم فلام عنّها له کّشف ونزل عليّها نزا فلام أخته له تنکرت البّهائم بعض ان

 ففعّل أمه له تنکرت وآخر ميتا، فخر قطعه حتى بأسنانه عليه قبض ثم هُ لَ وْ مُ ُغرْ  أخرج

 الذي اخللق هذا من جيّل غْيان وعلمه، وفضله هِ تِ يَ ِس نْ إِ  يف نساناإلِ  فکيف بعينه هذا

                                                 
 .1ح ،12/ الرَشائع علّل .1
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 فصاروا بأخذه يؤمروا ل حيث من وأخذوا أنبيائّهم بيوتات أهّل علم عن رغبوا ترون

 ان بدء من املاضية األشياء کانت کيف بالعلم، واجلّهّل الضّلل من ترون قد ما إىل

 فقّهاء فيه خيتلف ل عام هم أين هؤالء ويح قال ثما  أبدا، کاين هو وما خلق ما اهلل خلق

 بام املحفوظ اللوح عّل فجرى القلم أمر  اهلل ان العراق أهّل فقّهاء وال احلجاز أهّل

 القلم فيه جرى فيام کلّها اهلل کتب وان عام بألفي آدم خلق قبّل القيامة يوم إىل کاين هو

 الکتب هذه منّها نرى قد نحن وهذا حرم ما مع االخوة عّل األخوات حتريم کلّها يف

 عن اهلل أنزْلا والفرقان، والزبور واإلنجيّل التوراة العال: هذا يف املّشّهورة األربعة

 والزبور موسى عّل التوراة منّها ،أُجعْي عليّهم اهلل صلوات رسله ّلٰ ع املحفوظ اللوح

 ،النبيْي وعّل دَمما  عّل والقرآن عيسى عّل واإلنجيّل داود عّل

 تقوية إال وشبّهه هذا يقول من أراد ما أقول ا  قَ َح  ذلك، من ءيش حتليّل فيّها وليس

 وکيف آدم من النسّل ءُ دْ بَ  کان کيف َيدثنا أنّشأ ثم اهلل، قاتلّهم ْلم فام املجوس حجج

 غّلم بطن کّل يف بطنا   سبعون له ولد آدم ان فقال: ذرية، من النسّل ءُ دْ بَ  کان

 نْ عَ  قطعه جزعا هابيّل عّل آدم جزع هابيّل قابيّل قتّل فلام هابيّل، قتّل أن إىل وجارية

 عليه اجلزع من به ما ُتّل ثم عام مخسامئة اءَ وا َح  يغّشى ان يستطيع ال فبقي النساء تيانإِ 

 من أول وهو اهلل هبة شيث واسم ،ثانٍ  معه ليس وحده ا  يْثِش  له اهلل فوهب اءَ وا َح  يِشَ غَ فَ 

 فلام ثانٍ  معه ليس يافث شيث بعد من له ولد ثم األرض، يف اآلدميْي من إليه أوص

 حتريم من القلم به جرى قد ما يکون وأن ترون ما بالنسّل يبلغ ان  اهلل وأراد أدرکا

 من حوراء اخلميس يوم يف العْص بعد انزل االخوة عّل األخوات من  اهلل حرم ما

 بعد أنزل ثم منه، فزوجّها شيث من يزوجّها ان آدم  اهلل فأمر )نزلة( اسمّها اجلنة

 فزوجّها يافث من يزوجّها ان آدم تعاىل اهلل فأمر (ةُ لَ زَ نْ )مُ  اسمّها اجلنة من حوراء العْص

 بنت يزوج ان أدرکا حْي آدم  اهلل فأمر جارية ليافث وولدت غّلم لّشيث فولد منه

 أن اهلل ومعاذ نسلّهام من واملرسلْي النبيْي من الصفوة فولد ففعّل شيث نِ بْ ٱ من يافث

 1خوات.واألُ  خوةاألُ  من قالوا ما عّل ذلك يکون

                                                 
 .2ح ،18/ الرَشائع علّل .1
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 من حوراء أنزل  اهلل إن قال: جعفر أيب عن العجَل معاوية بن ديْ رَ بُ  خّب

 الناس من کان فام ُجيعا فولدتا اجلن إىل اآلخر وتزوج ،هِ يْ نَ بْ ٱ دَ َح أَ  فزوجّها آدم إىل اجلنة

 اجلان، بنت فمن اخللق سوء من فيّهم کان وما احلوراء، من فّهو خلق وحسن ُجال من

 1بناته. من بنيه زوج يکون أن وأنکر

 2.آدم طينة فضّل من ُخلقت حواء أنا  :جعفر أيب عن روي

 ذکره: جّل اهلل قول عن عبداهلل أبا سألت قال: اجرا دَ  بن ُجيّل صحيحة

                           :هي فقال: قال 

 3.منه جعلّها أنه ترى أال وعظمّها، بصلتّها أمر  اهلل إن الناس، أرحام

 .5تفسْيه يف والعيايش ،الصحيح بسنده 4األهوازي سعيد بن احلسْي رواها

 صلوا :املؤمنْي أمْي قال قال: عبداهلل أيب عن ،بصْي أيب معتّبة

 وتعاىل: تبارك اهلل يقول بالتسليم، ولو أرحامکم           

                .6 

د خّب  دَمما  آل رحم إن قال: الرضا عن ،الصْييف الفضيّل بن َمما

 هي ثم قطعني من واقطع وصلني من صّل اللّهم تقول: بالعرش ملعلقة األئمة

 اآلية: هذه تّل ثم املؤمنْي، أرحام يف بعدها جارية           

   .2 

 ِبا مقرون بثّلثة أمر  اهلل نَ إِ  قال: ،الرضا احلسن أيب عن دْلاث خّب

 وأمر صلوته، منه يقبّل ل كّ زَ يُ  ول صّل فمن والزکاة، بالصلوة أمر أخرى، ثّلثة

 اتّ بِ  وأمر اهلل، يّشکر ل والديه يّشکر ل فمن وللوالدين، له بالّشکر
ِ
 الرحم، وصلة اهلل قاء

                                                 
 .32 باب ،1ح ،103/ الرَشائع علّل .1

 .3/2 البيان وَممع ؛33ص يف نحوها و 3/100 التبيان .2

 .(2/105) 1ح ،3/385 الکايف .3

 .105ح ،33/ الزهد کتاب .4

 .10 و 3ح ،1/364 العيايش تفسْي .5

 .(2/155) 22ح ،3/332 الکايف .6

 .(2/156) 62ح ،3/400 الکايف .2
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 .1 اهلل يتق ل رَحه يصّل ل فمن

 2تقطعوها. أن األرحام واتقوا :جعفر أيب وعن

 3احلفيظ. الرقيب: اجلارود أيب رواية يفو القمي: تفسْي ويف

 

                              

           

 

 احللم بلغوا إذا أمواْلم اليتامى َيْعُطْوا نْ أَ بِ  اهلُل مُ هُ رُ مُ أْ يَ  اليتامى ألوصياء خطاب

 الرشد. منّهم َس نِ وْ أُ وَ 

 عطف. حرف 

  عّل معطوف وفاعله. أمر فعّل     خطاب السابقة. اآلية يف 

 يدلا  کام منّهم الرشد استيناس بعد أمواْلم يأتوا أن بأيدهيم أمواْلم الذين ألوصيائّهم

 تعاىل: قوله عليه                      4. 

    ل. به مفعول  يف الُيتم ألنا  أبوه مات الذي الصغْي وهو يتيم ُجع أوا

 .5«بلوغه قبّل أبيه عن الصبي انقطاع» هو: العرب اللغة

    يفيد اجلمع ضمْي إىل املضاف وُجع إليه. ومضاف ثانٍ  به مفعول 

 تْي.ياآلت للجملتْي متّهيد اجلملة وهذه أمواْلم. ُجيع أي العموم.

 استئنافية. أو عاطفة   .ناهية 

     بـ َمزوم مضارع فعّل  يَش  ُّل عْ َج  التبديّل: وفاعله. ةيَ اهِ نا لٱ 
ٍ
 ء

 آخر. کانَ مَ 

                                                 
 .13ح ،1/258 الرضا أخبار عيون .1

 .3/3 البيان َممع ؛3/100 التبيان .2

 .احلجري طبع من 21/ القمي تفسْي .3

 .6/ النساء سورة .4

 .منظور البن 12/645 العرب لسان للراغب؛ 550/ املفردات .5
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     ر ما وهو به. مفعول  احلرام. هنا به واملراد الطبائع عنه تتنفا

 يف البدل من خْي وهو منه املبدل عّل وتدخّل البدلية هنا تفيد جر، حرف 

 النّهي. مقام

   ،احلّلل. هنا به رادُ واملُ  .الطبائع يهف ُب غَ رْ تَ  ما وهو َمروره 

 بالنسبة ـ ةٌ ثَ يْ بِ َخ  اليتامي وأموال ةبطيا  الّشخصية أمواْلم أنا  هنا به غاية املقصودو

 الطاهرة. الطيبة أموالکم من بدال   أمواْلم تأکلوا فّل ـ إليّهم

لوا ال مورد کّل ويف  يف احلّلل من بدال   احلرام ُتتاروا وال باحلّلل احلرام تتبدا

 واملوارد. األمور ُجيع

 .عاطفة      وفاعله. ناهية «ال» بـ َمزوم مضارع فعّل 

     إليه. ومضاف به مفعول     مع» بمعنى تکون أن يمکن جارة.» 

     عن النّهي عام بعد خاص ذکر اجلملة وهذه إليه. ومضاف َمروره 

 احلّلل. بالطيب احلرام اخلبيث تبديّل

   أموال أکّل إىل يرجع والضمْي واسمه. بالفعّل املّشبّهة احلروف من 

مة والتْصفات اليتامى  فيّها. املحرا

   ِفيه. مستُّت ضمْي واسمه ناقص 1ماضٍ  ٌّل عْ ف 

  خّب  . وُجلة     خّب  . :واإلثم. الذنب احلوب 

    .نعته 

 الروايات

 قال: هأنا  ،احلسن أيب وأ ،عبداهلل أيب عن ،ّهرانمِ  بن امعةَس  وعن  

    :2.أثقاْلا من األرض جرِ ُُت  امِِما  هو قال 

 ذلك َق َّش فَ  اليتامى، ُمالطة کرهوا اآلية هذه نزلت ملا احلسن: قال» الّشيخ: قال

 تعاىل: اهلل فأنزل اهلل، رسول ىلإِ  ذلك اوْ کَ َّش فَ  عليّهم،                 

                                                 
 .ْمتِداِدّي ٱ َمْعناهُ  لکنَ  لّصيغة،ٱ بَِحَسِب  .1

 .11ح ،1/364 العيايش تفسْي .2
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                             1 عن املروي وهو 

 .2«عبداهلل يبأو جعفر أيب

 تعاىل: قوله يف الّشيباين قال              ال عباس: ابن قال 

 وهو قال: فيه، والزيادة اجلودة ألجّل أمواْلم من باحلرام أموالکم من احلّلل تتبدلوا

 3.عبداهلل وأيب جعفر أيب عن املروي

 

                                

                                   

 

 املجتمع ّهاعَ بِ تَ يَ  َينَْبغي َأنْ َلتي ٱ رسةاألُ  قوانْي هللُ تعاىلٰ ٱ يبْيا  الرَشيفة اآلية يف

د ثما  بالنکاح منوط لُدْنياٱٰهِذِة  يف احلياة استمرار وأنا  البرَشي  تعاىل وأمر النکاح حدا

. أمر يف اليتامى مراعاة مع الزوجات بْي العدل بمراعاة  نکاحّهنا

 أقوال: ستة عّل اآلية هذه نزول سبب يف املفرسون واختلف» الّشيخ: قال

 وليّها حجر يف تکون التي اليتيمة يف نزلت قالت: َناأَ  عائّشة عن روي ما :أوْلا

 إال ينکحوهن أن فنّهوا مثلّها، صداق بدون ينکحّها أن ويريد وُجاْلا، ماْلا يف فْيغب

 إىل النساء من سواهن مِما طاب ما ينکحوا أن وأمروا مثلّها، مّهر صداق ْلا يقسطوا أن

 األربع                سواهن من             هذا ومثّل 

 بقوله: متصلة اَنا وقالوا: أصحابنا. تفسْي يف ذکر            

                                      

             4                         

                                                 
 .220/ البقرة سورة .1

 .3/4 البيان َممع يف ونحوها ،3/102 التبيان .2

 .2ح ،2/16 الّبهان يف البحراين عنه ونقّل ُمطوط، 1/81 البيان َنج .3

 .122/ النساء سورة .4
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    ال   رويناه وما» ... .1«واملّبد واجلبائي احلسن قال وبه اآلية  عائّشة عن أوا

 .2«جعفر وأيب

 .3التبيان راجع األقوال من وللباقي

 .استئنافية   .َشطية 

    ِبـ جزم َمّلا  يف وفاعله. ماضٍ  ٌّل عْ ف   عّل تعليق َشط. فعّل ألناه 

 4املصلحة. فتفوت غالبا   َيصّل ال األمور هذه يف العلم ألنا  العلم، ال اخلوف

  «ْلا. عمّل ال نافية «ال» بانضامم ناصبة مصدرية «أن 

   تنصفوا. وال تعدلوا ال أي وفاعله. «أن» بـ منصوب مضارع فعّل 

ل ومن .رُ وْ اجلَ  هو َأْو الِقْسطُ  طُ وْ ُس قُ لْ ٱوَ  واإلنصاف، العدل وهو قساطاإلِ  من   األوا

       5 الثاين ومن                  6. 

 األضداد. من فّهو وعدل جار وقسوطا : قسطا   :2وقيّل

 به مفعول نصب َمّلا  يف مصدر بتأويّل بعدها: وما املصدرية «أن»  . 

     وَمرور. جار   َشط. جواب يف واقعة 

    اليتيامت دعوا يأ َشط، جواب ألناه جزم َمّل يف وفاعله أمر فعّل 

 نفوسکم. لکم طاب حتاى النساء من غْيهن وانکحوا

 ما فانکحوا القسط مراعاة لعدم اليتيامت نکاح لکم تطب ل إن ُاخرى: بعبارة

 8.جعفر أيب عن املروي هو کام غْيهنا  لکم طاب

 .املّبد: وقال به مفعول نصب َمّل يف موصولة  للجنس هاهنا 

                                                 
 .3/103 التبيان .1

 .3/104 التبيان .2

 .3/103 التبيان .3

 .4/168 امليزان .4

 .8/ املمتحنة سورة .5

 .15/ اجلن سورة .6

 .2/222 الکريم القرآن إعراب يف کام القطاع ابن والقائّل .2

 .3/104 التبيان .8
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 1أمراة. أو رجّل فنقول: عندك؟ ما القائّل: کقول

  ُِجلة مستُّت. ضمْي وفاعله ماضٍ  ٌّل عْ ف  املوصول. صلة 

 إذا الثمرة: طابت يقال: کام النساء من بلغ أي   معني املغريب: قال»

 فإنا  الظلم. عليّها ْيري لئّل البلوغ قبّل اليتيمة تزويج من املنع املراد وقال: بلغت،

 .2«لنفسّها ُتتار البالغة

   وَمرور. جار 

   وَمرور. جار    : ام .ةٌ يَ يانِ بَ ـ ُهنا ـ  َمذوفة بحال متعلاقان وأَنا

 کوَنم حال أي . املوصول االسم من  . 

   فاعّل من حال ، اثنتْي. اثنتْي أي مکرر عدد عن ومعدولة 

 اجلميع إىل باالضافة فيصْي املسلمْي أفراد إىل متوجه اخلطاب ألنا   . 

 ،التخيْي. عّل يدل عاطفة 

   عّل معطوفة   . ثّلثا . ثّلثا   أي معدولة. وکذلك  .عاطفة 

   اإلسّلمي الفقه َضوريات ومن أربعا . أربعا   أي ومعدولة معطوفة 

 دواما . رَ رائِ َح  عِ بَ رْ أَ  من أکثر نکاح جواز عدم

 .عاطفة   .َشطية     َشط. فعّل 

      «وفاعله منصوب مضارع وفعّل نافية «ال» ناصبة مصدرية «أن 

ة. احلبا  يف ال فيه. العدل ومراعاة اإلنفاق هنا بالعدالة واملراد  واملودا

 َشط. جواب يف واقعة 

   فانکحوا تقديره َمذوف بفعّل منصوب به مفعول   . 

  .عاطفة                .موصولة                   ماض. فعّل 

     يف يزيد نْ أَ  َب َح أَ  إنْ  أي إمائکم. ِمنْ  إليه. مضاف والضمْي فاعله 

 العدد. مراعاة دون من باإلماء فعليه ـ اخلوف مع ـ العدد

  اجلور من اخلوف مع الواحدة عّل العقد إىل اشارة» مبتدأ. إشارة، اسم 

                                                 
 .3/105 التبيان يف الّشيخ عنه نقّل .1

 .3/104 التبيان يف الّشيخ عنه نقّل .2
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  عّل االقتصار أو عليّها زاد فيام        »1. 

  ،أقرب. بمعنى خّبه            «نافية. «ال» و ناصبة مصدرية «أن 

    تفتقروا أالا  قوم وقال َتوروا. أالا  أي وفاعله. منصوب مضارع فعّل 

 يدلا  التعليّل وهذا آن.أطَ َخ  نِ يْ ْْيَ ِخ أْلَ ٱ نَ أَ  2الّشيخ ورأي عيالکم تکثر أال آخرون: وقال

 ونفي والعدل الِقسط هو املقدسة الرَشيعة يف النکاح أحکام ترَشيع أساس أنا  عّل

 احلقوق. يف واإلجحاف اجلور

 الروايات

د شعيب بن نوح صحيحة  بن هّشام العوجاء أيب ابن سأل :قال احلسن بن وَمما

 عن فأخّبين قال: احلاکمْي، أحکم وهو بّل قال: حکيام؟ اهلل أليس له: فقال احلکم

:  قوله                                    

    قوله عن فأخّبين قال: بّل، قال: ؟ا  فرض هذا أليس :          

                       3 فلم ِبذا يتکلم حکيم يأ 

 وال حج وقت غْي يف هّشام يا فقال: اهلل عبد أيب إىل املدينة إىل فرحّل جواب عنده

 ل مسألة عن سألني العوجاء أيب ابن إن أمهني ألمر فداك جعلت نعم قال: عمرة؟

 أما :عبداهلل أبو له فقال بالقصة فأخّبه قال: هي؟ وما قال: يشء فيّها عندي يکن

:  قوله                                    

    قوله: وأما النفقة يف يعني                       

                 4 هّشام عليه قدم فلام قال: املودة، يف يعني 

 5.عندك من هذا ما واهلل قال: وأخّبه اجلواب ِبذا

 .6تفسْيه يف مثلّها القمي روى

                                                 
 .3/108 التبيان .1

 .108 و 3/103 التبيان .2

 .123/ النساء سورة .3

 .123/ النساء سورة .4

 .(5/362) 1ح ،10/623 الکايف .5

 .1/130 القمي تفسْي .6
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د زرارة صحيحة  أربعا   الرجّل ُجع إذا قال: عبداهلل أيب عن مسلم بن وَمما

 ْيمع ال وقال: طلق، التي املرأة ةعدا  تنقيض ٰى حتا  اخلامسة جيتزوا  فّل إحداهنَ  فطلق

 1.مخس يف ماءه الرجّل

 انقطاعا . ال دواما   املراد:

 يف :قال ،عبداهلل أيب عن ،خّبهأ نعمَ  ،عبدالرَحن بن يونس عن العيايش

 :تعاىل اهلل قال النساء، يف إالا  رسافإ ءيش کّلا                

        :مکُ لَ  ّلا حِ اُ وَ  وقال         2.3 

 يْير أن الرجّل ملاء ّلا ََيِ  ال قال: ،عبداهلل أيب عن ،حازم بن منصور وعن

 5.رئاحلرا من أرحام 4أربعِ  من أکثر يف

د علّل يف  مسائله جواب من کتب فيام إليه کتب الرضا انا  سنان: بن َمما

 إذا الرجّل الن واحد من أکثر املرأة تتزوج أن وحترم نسوة أربع الرجّل تزويج علة

 ل ذلك من أکثر أو زوجان ْلا کان لو واملرأة إليه منسوبا الولد کان نسوة أربع تزوج

 واملواريث األنساب فساد ذلك ويف نکاحّها، يف املّشُّتکون هم إذ هو ملن الولد يعرف

 واملعارف.

 واحد لرجّل نسوة أربع وحتليّل احلراير النساء علّل ومن :6سنان بن دَمما  قال

 من لکم طاب ما فانکحوا تعاىل اهلل لقول أعلم واهلل نظر فلام الرجال من أکثر ألَنن

 فيتزوج والفقْي الغني فيه ليتسع تعاىل اهلل قدره تقدير فذلك ورباع وثّلث مثنى النساء

 وجلب مال ألَنن ا  دا َح  فيه ْيعّل ول اليمْي ملك يف ذلك وسع طاقته، قدر عّل الرجّل

 رٍ ُح  رجّل نصف انه أکثر ال اثنتْي العبد تزويج وعلة األموال، من ْيمعوا أن يسع فّهو

 فرقا ذلك وليکون مواله عليه ينفق إنام مال له وال نفسه يملك ال والنکاح، الطّلق يف

                                                 
 .(5/423) 1ح ،10/846 الکايف .1

 .24/ النساء سورة .2

 .13ح ،1/364 العيايش تفسْي .3

 النااسخ. أو الراوي َمن ولعلاه «أربعة من» األصّل يف .4

 .14ح ،1/365 العيايش تفسْي .5

د مقالة هنا من .6  .الرَشيفة الرواية من وليست سنان بن َمما
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 1مواليه. خدمة عن الشتغاله أقّل وليکن احلر، وبْي بينه

 

                          

   

 

 مّهور وهي األرسة نظام عليّها مُ وْ قُ يَ  التي صولاألُ  أحد الرَشيفة اآلية تذکر

 وغْيه. األب بْي فرق بّل مّهورهنَ  يف البنات ُأولياء ِف َْصُ تَ  جواز وعدم النساء

 .عاطفة   أعطوا. أي وفاعّل. أمر فعّل 

 ل. هب مفعول  أوا

      أهّل لغة َصُدَقة ُجع َصُدقات: إليه. ومضاف ثان به مفعول 

 امَلّْهر. کلاّها: والِصداق والَصداق وَصَدَقة وهي احلجاز.

 کرسها والثانية الصاد فتح أکثرها لغات فيه املرأة َصـَِداُق » الفيومي: قال

 بضمتْي. ُصُدٌق  واجلمع

 التنزيّل ويف لفظّها عّل َصُدقاٍت  وَُتمع َصُدَقةٌ  احلجاز لغة والثالثة  

     . 

 وجوهّها. يف وُغُرَفاٍت  ُغْرَفةٍ  مثّل ُصُدَقاٌت  واجلمع َصْدَقةٌ  متيم لغة والرابعة:

 باأللف: وأْصَدْقُتَّها .ى  وُقر َقْرَيةٍ  مثّل ُصَدٌق  وُجعّها خامسةٌ  لغة وَصْدَقٌة.

 .2«َصـَِداٍق  عّل َتَزَوْجُتَّها وأْصَدْقُتَّها: َصـَِداَقَّها. أعَطْيُتَّها

    ا مطلق مفعول  انحلوا تقديره: َمذوف بفعّل ومنصوب مصدرٌ  ألَنا

.  فاعّل من حاال   تکون أن ويمکن نحلة   ناحلْي. بمعنى 

 عّل اهلل فرضّها التي العطية هنا: ِبا واملراد معاوضة. غْي من العطية والنحلة:

ا تلميح وفيّها اإلعطاء، يف للُّتغيب ِبا عّبا  الزوج، ضا   ليست بأَنا  االستمتاع عن معوا

                                                 
 .221 باب ،1ح ،2/504 الرَشائع علّل .1

 .335/ املنْي املصباح .2
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 منه. منعّها وعدم زوجته مّهر إعطاء الزوج عّل فيجب .1امليزان لصاحب خّلفا  

 .عاطفة 

  ،أصّل   املّهر يف الزوج تْصف جواز عدم توهم إمکان ولعّل» َشطية 

 .2«بالرَشط لإلتيان املوجب هو الزوجة من برىٰض  حتاى

   ِطاب. ِمنْ  َشط. فعّل ألناه جزم َمّّل  يف وفاعله. ماضٍ  ٌّل عْ ف 

   بـ متعَلق وَمرور جار  . األزواج. ىلٰ إِ  عيرج والضمْي 

   بـ متعَلق وَمرور جار  . 

 من َمذوفة بصفة متعَلق وَمرور. جار . اجلنس التبيْي منو 

 املّهر. إىل يرجع والضمْي للتبعيض ال

  لفاعّل متييز  ، يش ِببة نفوسّهنا  طابت فإن» أي 
ٍ
 من ء

 .3«الصداق

 َشط. جواب يف واقعة 

   والضمْي َشط. جواب ألناه جزم َمّل يف هُ لُ وْ عُ فْ ومَ  وفاعله أمر فعّل 

 . إىل يرجع

   أن ويمکن «أکّل  » أي املحذوف ـ املصدر ـ املطلق للمفعول صفة 

 يف املفعويل الضمْي من حاال   يکون . :معنى ويفيد املرض من شفاءٌ  واْلنيء 

 يف ويستعمّل الطبع وقبول اْلضم سّهولة» اْلناء: ء.يش ينقصه ال مساغٌ  طيٌب  أو دواء،

 .4«والرَشاب الطعام

 تعب. وال دنک بّل النعمة اْلنيء: :5وقيّل

   ضمْي من آخر حاال   أو املحذوف املطلق للمفعول خرىأُ  صفة 

                                                 
 .4/163 امليزان .1

 .4/163 امليزان .2

 .3/2 البيان َممع .3

 .4/163 امليزان .4

 .2/266 الرَحن مواهب يف السبزواري السياد هو القائّل .5
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  . :العاقبة. واملحمود ،ْي ذِ ؤْ يُ  وال َُضُ يَ  ال الذي مِ ْض اْلَ  امُ التا  املريء 

 معا   ّلمِ عْ استُ  إذا ،1«الطعام يف نِئکاْلَ  الرَشاب يف وهو الري من واملريء:»

 بالرَشاب. والري بالطعام اْلناء اختص

 غصة. بّل السائغة املريء: :2قيّل

 الروايات

 دفعت امرأة فداك جعلت :عبداهلل أليب قلت :قال يسار بن سعيد صحيحة

 بك حدث فإن منه أنفق إليه: دفعت حْي له وقالت به ليعمّل ماْلا من ماال   زوجّها إىل

 طيب، حّلل فّهو منه أنفقت فام حدث يب حدث فإن طيبا حّلال منه أنفقت فام حدث

 صاحبّها فيّها اعُّتض عليه املسألة أعيد ذهبت فلام املسألة سعيد يا عَل أعد فقال:

 املسألة صاحب إىل بإصبعه أشار فرغ فلام ذلك مثّل عليه فأعاد حاَضا   معي وکان

  اهلل وبْي وبينّها بينك فيام إليك بذلك أفضت قد أَنا تعلم کنت إن هذا يا فقال:

 کتابه، يف اسمه جّل اهلل يقول قال: ثما  ،ـ مرات ثّلث ـ طيب فحّلل        

                .3 

 .4تفسْيه يف العيايش رواها

 عّل الناس کان إنام َمدثة الصدقة إنام قال: عبداهلل أيب عن زرارة صحيحة

 فيه يرجع أن شيئا    هلل اعطى ملن ينبغي وال وهيبون، ينحلون اهلل رسول عّهد

ْ  أو ْت زَ يْ حِ  هبة أو کانت نحلة فيه، يرجع فإنه اهلل وف هلل يعط ل وما قال:  وال زْ حُتَ  َل

 اهلل أليس َيز ل أو حيز لزوجّها ِتب فيام املرأة وال المرأته هيب فيام الرجّل يرجع

 يقول: وتعاىل تبارك             5 :وقال           

               6.واْلبة الصداق يف يدخّل وهذا 

                                                 
 .4/163 امليزان .1

 .2/266 الرَحن مواهب يف السبزواري السياد هو القائّل .2

 .(5/136) 1ح ،3/221 الکايف .3

 .12ح ،1/365 العيايش تفسْي .4

 .223/ البقرة سورة .5

 .(2/30) 3ح ،13/335 الکايف .6



 رابعال اجلزء / القرآن تفسْي يف البيان أجود  ................................................ 346

 ُمتْصا . 1تفسْيه يف العيايش رواها

 عن هُ سألتُ  قال: ،احلسن أيب أو ،عبداهلل أيب عن ،ّهرانمِ  بن امعةَس  عن

 تعاىل: اهلل قول                        :بذلك ييعن قال 

 2.نَ کْ لَ مَ  امِما  أيدهينا  يف التي نَ أمواَْلُ 

 فقال: ،املؤمنْي أمْي إىل رجٌّل  اشتکى قال: ،عبداهلل أيب عن ،رانَُح  عن

 ما ففعّل ؛السامء بامء بهفاَْشَ  ،ّل  َس عَ  به َُّتِ فاْش  ،اقّهادَ َص  من ا  مَه رْ دِ  امرأتك من ّلَس  له

 قال: ؟النبيا  من هعتَ مِ َس  ءأيش ،ذلك عن املؤمنْي أمْي ّلئِ فُس  ئ،ِّب فَ  به همرأ

 :کتابه يف يقول اهلل عُت مِ َس  يولکنا  ،ال                  

      :وقال                       3 :وقال 

           4 وتَج فرَ  فاء،والّّش  کةوالَّبَ  يءرواملَ  يءناْلَ  فاجتمع 

 5.ءالُّبْ  بذلك

 .6القداح بن عبداهلل مرسلة ونحوها

 إذا کان منّهم الرجّل ألنا  ،لألولياء خطاب هذا :جعفر أيب عن اجلارود أبو

ج  8اآلية. هذه وأنزل ذلك عن اهلل فنّهاهم دوَنا، صداقّها أخذ 2ةمَ يّ أَ  زوا

 

                                                 
 .13ح ،1/366 العيايش تفسْي .1

 .16ح ،1/365 العيايش تفسْي .2

 .63/ النحّل سورة .3

 .3/ ق سورة .4

 .18ح ،1/366 العيايش تفسْي .5

 .15ح ،1/365 العيايش تفسْي .6

َمةٱوَ  األَّيمُ  .2  .ْلا َزْوَج  ال َمنْ  ألَيا

 .3/2 البيان ؛َممع3/110 التبيان .8
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 العباد نظام الختّلا  ولواله الناس معاش به الذي املال عّل بالتحفظ تبيْي فيّها

 املعاد. الختّلل املوجب

 .عاطفة  جازمة. ناهية 

    م الناس آحاد إىل خطاب وفاعله، َمزوم مضارع فعّل  يف ُماَطبون ألَنا

 غْيه. أو کان ولياا   اآلحاد وهذه الرَشيفة، السورة بداية

   ل. به مفعول  عّل العقّل يف اخلفة والسفه: سفيه، ُجع السفّهاء: أوا

 األُخروية. أو الدنيوية األُمور يف الرأي خفيف أو مواضعّها. األُمور يضع ال نحو

 واألطفال. اليتامٰى  أو النساء أو السفّهاء من الرجال ِبم ملراداو

     فاعّل إىل يرجع ِب طَ اخملُ ٱ ضمْيو إليه. ومضاف ثانٍ  به مفعول  

   . :أزيد املال من عطائّهمإِ و السفّهاء عّل اإلنفاق يف اإلکثار عن َني» وظاهرها 

 التي أمواْلم أو عليّهم املنفق األموال من .1«رتزاقاإل يف الَضورية حاجاِتم من

 أموال به املراد ألنا  الثاين عن الينْصفّها اخلطاب وضمْي أوليائّهم بأيدي کانت

 املجتمع.

 لـ نعت نصب َمّل يف موصول. اسم     . الفعلية واجلملة 

          .صلته 

    ِوالضمْي اإلنساين. املجتمع يف التکويني اجلعّل به واملراد ،ماضٍ  ٌّل عْ ف 

 املوصول. إىل العائد وهو «.جعلّها» أي َمذوف املفعويل

  .فاعله   وَمرور. جار 

   ِبا تقومون التي» وتقديره: َمذوف لفعّل مصدر ألناه مطلق مفعول 

 لِـ ثانٍ  به مفعول أو «.قياما    . «التي للکرسة ياء   الواو فقلبت الِقوام القيام أصّل 

                                                 
 .4/120 امليزان .1
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 والقيام اسم وهو ومّلکه األمر قوام ومنه أهله. وقيام أهله قوام فّلنٌ  ومنه: قبلّها...

 وظّهره. صلبه به أقام الذي العامد. القيام: .1«مصدر

 .عاطفة 

      من أو ماله من املال صاحب ينفق أي ومفعوله. وفاعله أمر فعّل 

ٰى  َمنْ  عّل ماْلم . أو کانوا رجاال   السفّهاء من إنفاقه يتصدا  وغْيها التغذية أمر يف نساء 

 احتياجاِتم. بقدر معاشّهم ُامور من

 إىل يرجع والضمْي وَمرور. جار     ، :وقال  منّها» ال:» 

 .2«اإلنفاق يأکلّها فّل املال صلب من ال األرباح من نفقتّهم تکون حتاى»

 .عاطفة 

    عّل معطوف ومفعوله. وفاعله أمر فعّل     . مهُ وْ ُس بِ لْ أَ  أي 

 والّبد. احلرا  مّهِ يْ قِ يَ  مِماا املناسب اللباس

 عن ِبا تکنٰى  کالکناية القرآن... ِف رْ عُ  يف والکسوة الرزق لفظ إن» امليزان: ويف

 يهلإِ  َيتاج ما سائر فيه فيدخّل احليوية املادية اإلنسان حوائج به ترتفع ما َمموع

 .3«ونحوه کاملسکن اإلنسان

 .عاطفة               .معطوفه               وَمرور. جار 

   به. مفعول مقام قام مصدر ألناه مطلق مفعول 

   .املمدوحة واملعاَشة» .4«احلسنة املعاملة هو املعروف: القول» نعت 

 تعاىل: قوله يف کام املذمومة غْي      5»6. 

 به. خيتص ال ولکن اجلميّل والقول احلسن الکّلم يّشمّل وإن املعروف فالقول

 ِبم. بالتلطف تعاىل اهلل من وأمر

                                                 
 .115 و 3/114 التبيان .1

 .1/422 الکّشاف .2

 .4/22 امليزان .3

 .2/268 الرَحن مواهب .4

 .83/ البقرة سورة .5

 .4/22 امليزان .6
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 الن سفّهاء، الورثة کان إذا الوصية، وجوب عّل داللة اآلية ويف» الّشيخ: قال

 .1«سفيه هو من إىل احلياة حال يف املال إعطاء بمنزلة الوصية ترك

 وانه احلياة، عن ينفصّل ال الدين نا أَ  عّل قاطع دليّل» الرَشيفة اآلية هذه ويف

 ونظر احلياة، عن الدين فصّل نْ ومَ  تعقيد... وال فيّها إشکال ال حياة أجّل من عَ َُشا 

د هنا أ عّل إليه  مِمن الدين أخذ جاهّل اما إِ  فّهو ومغيبات وزهد وشعارات، طقوس َمرا

 .2«والبدهيية للحّق  معاند اما إِ وَ  به، يتکسبون

 الروايات

 تعاىل: قوله يف ،جعفر أيب عن اجلارود أيب رواية يف             : 

 سفيه وولده مفسدة، سفيّهة امرأته أن الرجّل مَ لِ عَ  إذا والولد، النساء فالسفّهاء:»

 يقول: ،قياما   له اهلل جعّل الذي ماله عّل منّهام واحدا   طَ لّ َس يُ  أن له يغبَ نْ يَ  ال مفسد،

 قال: ،معاشا                        :ة فاملعروف  3.«الُعدا

 شارب :اهلل رسول قال» قال: ،عبداهلل أيب عن بصْي أيب صحيحة

 وال مرض، إذا تعودوه وال خطب، إذا تزوجوه وال حدث، إذا تصدقوه ال اخلمر

 اهلل عّل فليس فأهلکّها أمانة عّل ائتمنه فمن أمانة، عّل تأمتنوه وال مات، إذا حتَضوه

 يقول: اهلل ألن عليّها، يأجره أن وال عليه، خيلفه أن              وأي 

 4.«اخلمر؟! شارب من أسفه سفيه

 من رجّل وأراد دنانْي عبداهلل أيب بن 5إلسامعيّل کانت قال: حريز صحيحة

 اليمن إىل اخلروج يريد فّلنا   إن أبت يا إسامعيّل: فقال اليمن إىل خيرج أن قريش

 فقال اليمن؟ من بضاعة ِبا يل يبتاع إليه أدفعّها أن ٰى َُّت فَ أ دينار وکذا کذا وعندي

 الناس، يقول هکذا إسامعيّل: فقال اخلمر؟ يرَشب أنه بلغك أما بني يا :أبوعبداهلل

                                                 
 .3/116 التبيان .1

 .2/255 الکاشف التفسْي .2

 .(1/131) 21/ القمي تفسْي .3

 .(1/131) 21/ القمي تفسْي .4

 ُبطّلنِ  عّلٰ  األَِدلاة من وذلَِك  أبيه حياةِ  يف ماَت  وقد اإلسامعيليةُ  الطاائَِفةُ  إليه ُتنَْسُب  الذي هو .5

 .آَخر َمْوِضعٌ  وللتفصيّل .أبيه بعد اإلمامَ  ُهوَ  َکْونِهِ  بَِزْعمِ  ُمْعَتَقِدِهمْ 
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 يشءب يأته ول فاستّهلکّها دنانْيه إليه ودفع أباه إسامعيّل فعص تفعّل، ال بني يا فقال:

 فجعّل السنة تلك إسامعيّل وحج حج عبداهلل أبا أن يِضَ قُ وَ  إسامعيّل فخرج منّها

 بيده فّهمزه عبداهلل أبو فلحقه عَل وأخلف أجرين اللّهم ويقول: بالبيت يطوف

 وال يأجرك أن لك وال حجة ]هذا[ اهلل عّل مالك واهلل فّل بني يا مه له: فقال خلفه من

 أره ل إين أبت يا إسامعيّل: فقال فائتمنته اخلمر يرَشب أنه بلغك وقد عليك خيلف

 کتابه: يف يقول  اهلل إن بني يا فقال: يقولون، الناس سمعت إنام اخلمر يرَشب

                1 :عندك شّهد فإذا للمؤمنْي ويصدق اهلل يصدق يقول 

 کتابه: يف يقول  اهلل فإن اخلمر شارب تأمتن وال فصدقّهم املؤمنون      

         إذا يزوج ال اخلمر شارب إن اخلمر شارب من هُ فَ ْس أَ  سفيهٍ  فأُي 

 ل فاستّهلکّها أمانة عّل ائتمنه فمن أمانة، عّل يؤمتن وال شفع إذا يّشفع وال خطب

 2.عليه خيلف وال يأجره أن اهلل عّل ائتمنه للذي يکن

 َشب من :اهلل رسول قال قال: عبداهلل أيب عن بّشْي بن َحاد خّب

 يصدق وال خطب إذا يزوج أن بأهّل فليس لساين عّل تعاىل اهلل حرمّها أن بعد اخلمر

 أو فأکلّها أمانة عّل ائتمنه فمن أمانة عّل يؤمتن وال شفع إذا يّشفع وال ثدَ َح  إذا

 أبو وقال عليه، خيلف وال يأجره أن  اهلل عّل ائتمنه للذي فليس ضيعّها

 له: فقلت جعفر أبا فأتيت اليمن إىل بضاعة أستبضع أن أردت إين :عبداهلل

 قد فقلت: اخلمر يرَشب أنه علمت أما يل: فقال بضاعة فّلنا   أستبضع أن أريد إنني

 باهلل يؤمن يقول:  اهلل فإن صدقّهم يل فقال ذلك يقولون أَنم املؤمنْي من بلغني

 اهلل عّل لك فليس ضاعت أو فّهلکت استبضعته إن إنك قال: ثم للمؤمنْي، ويؤمن

 اهلل فدعوت فضيعّها فاستبضعته عليك خيلف وال يأجرك أن  فقال: يأجرين، أن 

َ وَ  له: قلت قال: عليك خيلف وال يأجرك أن اهلل عّل لك ليس مه بني يا  إن يل: فقال ؟ِل

 يقول:  اهلل                         سفيّها   تعرف فّهّل 

 ىحتا   اهلل من فسحة يف العبد يزال ال :قال ثما  قال: اخلمر، شارب من هَ فَ ْس أَ 

                                                 
 .61/ التوبة سورة .1

 .(5/233) 1ح ،10/438 الکايف .2
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 اهلل لعنه إبليس وأخوه وليه وکان رسباله عنه  اهلل خرق َشِبا فإذا اخلمر يرَشب

 1.خْي کّل عن ويْصفه ضّلل کّل إىل يسوقه ورجله ويده وبْصه وسمعه

 .2تفسْيه يف العيايش رواها

 اهلل: قول يف عبداهلل أبا سألُت  قال: ،يعقوب بن يونس عن      

        :3.به ُق ثِ تَ  ال نْ مَ  قال 

 اآلية هذه عن جعفر أبا سألُت  قال: ،عبداحلميد بن إبراهيم عن      

       ، :4.فيهٌ َس  فّهو رکِ ْس املُ  برَْشَ يَ  من ُّل کُ  قال 

 :اهلل قول عن هُ سألتُ  قال: ،عبداهلل أيب عن ،َحزة أيب بن عَل عن      

       ، :شدالرُ  منّهم فوارِ عْ تَ  حتاى أمواْلم عطوهمتُ  ال ،اليتامى هم قال. 

 5.ْلم الوارث أنت کنت إذا فقال: ؟أموالنا أمواْلم نُ وْ کُ تَ  فکيف :قلُت 

 6.والنساء اخلمر اَب َُشا  توهاؤْ تُ  ال قال: ،عنه ،سنان بن عبداهلل رواية ويف

د بن جعفر عن السکوين معتّبة  قال قال: آبائه عن أبيه، عن ،َمما

 يقول:  اهلل نَ أِلَ  إليّها ٰص وْ يُ  ال املرأة :أمْياملؤمنْي         

    .2 

:  اهلل قول عن أبوجعفر ّلئِ ُس  آخر خّب ويف              

 8.اخلمر شارب من أسفه سفيه وأي قال: ثما  النساء، وال اخلمر شارب تؤتوها ال قال:

 إىل ملح ذات املنطق ةجريا  سوداء امرأة جاءت :قال مالك بن انس عن

 بلغني هفإنا  واحدة امرة خْي فينا قّل اهلل رسول يا أمي و أنت بأيب :فقالت اهلل رسول

                                                 
 .(6/332) 3ح ،12/625 الکايف .1

 .21ح ،1/362 العيايش تفسْي .2

 .20ح ،1/362 العيايش تفسْي .3

 .22ح ،1/368 العيايش تفسْي .4

 .23ح ،1/368 العيايش تفسْي .5

 .24ح ،1/368 العيايش تفسْي .6

 .5533ح ،4/226 الفقيه .2

 .5534ح ،4/226 الفقيه .8
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  أُي  :قال !ٍَش  کّلا  فينا تقول كنا إ
ٍ
 .لکن قلُت  يشء

 .ءالسفّها ايتنسما  :قالت

 .کتابه يف السفّهاء سامکن اهلل :قال

 !النواقص يتناوسما  :قالت

ام مخسة شّهرٍ  کّّل  نْ مِ  تدعن نْ أ نقصانا   کفىوَ  :فقال  .فيّها تصلْي ال أيا

 فإذا ،اهلل سبيّل يف املرابط جرأک ْلا کان َحلت إذا اَنا أ حداکنَ إ يکفي أما :قال ثما 

 کعتق جرعةٍ  بکّّل  ْلا کان ارضعت فإذا ،اهلل سبيّل يف بدمه کاملتّشحط کانت وضعت

 ولد من رقبة کعتق تسّهرها سّهرةٍ  بکّّل  ْلا کان سّهرت فإذا ،إسامعيّل ولد من رقبة

 .1العّشْية يکفرن ال الآليت الصابرات اخلاشعات للمؤمنات وذلك ،إسامعيّل

 2الرَشط. من يتبعه ما ال لو فضّل   له يا :السوداء قالت :قال

 3ح.الِ الصا  ّلِ ُج للرَ  ُح الِ الصا  املاُل  مَ عْ نِ  قال: اناه النبي وعن

 

                               

                                  

                                   

   

 

 يف وصّلحّهم ورشدهم ّهامّهمفوأ عقوْلم خيتّبوا بأنا  اليتامى ولياءأل خطاب

 أمواْلم. واصّلح أدياَنم

 .عاطفة     واالمتحان. ختبارااِل  االبتّلء: وفاعله. أمر فعّل 

   به. مفعول  لإلبتداء. غاية حرف 

                                                 
 .بدلٍ  نسخة العسْي يکلفن ال .1

 .3/2 البيان َممع .2

 .3/8 البيان َممع .3
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 بجوابه. متعَلق لرَشطه خافض الرَشط معنى متضمن زمان ظرف 

     ِالظرف بعد لوقوعه رّ َج  َمّّل  يف وفاعله ماضٍ  ٌّل عْ ف . والضمْي 

 إىل يرجع الفاعَل  . 

   النساء َمامعة عّل يقدرون الذي احلدا  يبلغوا حتاى» أي به. مفعول 

 وهو احتّلمه، يتأخر أو َيتلم، ال من الناس يف الن االحتّلم، املراد وليس ،وينزل

 إذا قال: من ومنّهم زيد. وابن عباس، وابن ،يا دّ الُس وَ  َماهد، املفرسين: أکثر قول

 يسلم ال قال: من ومنّهم األقوى. وهو ماله، إليه سلم الرشد، منه وأونس عقله، کمّل

 وبکامل َشعي، حکم هذا نا إل ،عاقّل   کان وإن سنة، عرَشة مخس له يکمّل ٰى حتا  إليه

 نباتاإل أو النکاح، بلوغ إما البلوغ حد أصحابنا: وقال غْي، ال املعارف تلزمه العقّل

 .1«سنة عرَشة مخس کامل أو العانة، يف

 .استئنافية   جازمة. َشطية 

   ِاإلبصار اإليناس: الرَشط. فعّل ألناه جزم َمّل يف وفاعله. ماضٍ  ٌّل عْ ف 

 2امليزان. من يظّهر کام األُنس تهمادا  ألنا  األُلفة معنى من ٌب وْ َش  وفيه واملّشاهدة

   بـ متعلق وَمرور جار  . 

   معناه وقتادة: السدي، فقال ،الرشد معنى يف واختلفوا» به. مفعول 

 وإصّلحا   الدين، يف صّلحا   معناه: عباس: وابن احلسن، وقال .وصّلحا   ودينا   عقّل  

 أخذ وإن ماله، اليتيم إىل يدفع ال قال: العقّل. معناه والّشعبي: َماهد، وقال للامل.

 ،صّلحا   :ٍح يْ رَ ُج  ابن وقال العقّل. رشده: منه يؤنس ٰى حتا  ،شيخا   کان وإن بلحيته،

 ما عّل املال، وإصّلح العقّل، به املراد أن عّل َيمّل أن واألقوى .يصلحه بام وعلام  

 يکون من أن عّل اعُْج إْلِ لِ  ،جعفر أيب عن املروي وهو واحلسن، عباس، ابن قال

 فکذلك ُجاعا  إِ  ذلك کان فإذا دينه، يف فاجرا   کان وإن ماله، يف احلجر ْيوز ال کذلك

 إليه مَ لّ َس يُ  أن عليه وجب ماله، ويل قد حاکم يد يف أو أبيه ويص يد يف ماٌل  وله بلغ، إذا

 جواز عّل داللة اآلية ويف دينه. يف فاسقا   کان وإن ملاله، مصلحا   ،عاقّل   کان إذا ماله،

                                                 
 .112 و 3/116 التبيان .1

 .4/122 امليزان .2
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 منعه ْيوز البلوغ عند کان إذا أنه حيث من ماله، يف دا  ِس فْ مُ  کان إذا العاقّل، عّل احلجر

 جاز املال، يفسد بحيث صار إذا العقّل کامل حال يف فکذلك له، دا  ِس فْ مُ  کان إذا املال

 .1«أخبارنا يف املّشّهور وهو عليه، احلجر

 الرَشط. جواب يف واقعة 

     جزم. َمّلا  يف َشط جواب وفاعله. أمر فعّل    وَمرور. جار 

     إليه. ومضاف به مفعول 

 وجوابه  الرَشط فعّل وُجلتا     لِـ جوابا   وقعتا      

ام ْلام َمّلا  ال ولکن  جازم. غْي َشط جواب ألَنا

 َومْها: مواْلمأ لدفعِ  الرَشطْي توُفرِ  لزومُ  الّشيِخ  کّلم من َيْظَّهرُ  الذي أقول:

 يف القمي إبراهيم بن عَل ظاهر وهو األخْي کّلمه يف َصح کام والُرَشد البلوغُ 

 َممع يف والطّبِس 3القرآن فقه يف الراوندي القطب منّهم: ُجاعة، وتبعّهام 2تفسْيه

 يف املقداد الفاضّل من ذلك يظّهر وکام 5اجلنان روض يف الرازي وأبوالفتوح 4البيان

 .8واألصفٰى  2الصايف تفسْييه يف والفيض 6العرفان کنز

 .3تفسْيه يف الثعلبي منّهم: القول هذا إىل ةالعاما  من ُجاعة وذهب

 به َح ََصَ  کام لِّلبتّلء، غاية اآلية يف البلوغ أنا  وهو آَخَر: قوال   هناكَ  ولکنَ 

ا، 10«البلوغ قبّل يکون أن ْيب ختبارااِل  وقت» وقال: الراوندُي  ُب طْ القُ   متام وأما

 ُجاعة من القول هذا يظّهر کام بلوغ دون من فقط الرشد فّهو أمواْلم لدفع املوضوع

                                                 
 .118 و 3/112 التبيان .1

 .احلرويف الطبع من 1/131 احلجري، الطبع من 21/ القمي تفسْي .2

 .2/23 القرآن فقه .3

 .3/3 البيان َممع .4

 .5/254 اجلنان روض .5

 .104 و 2/103 العرفان کنز .6

 .احلحري طبع من 108/ الصايف .2

 .133 و 138/ األٌصفٰى  .8

 .3/254 والبيان الکّشف .3

 .2/23 القرآن فقه .10
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 والبيضاوُي  2اجلامع جوامع يف والطّبُِس  1افّشا الکَ  يف الزُمرَشُي  منّهم: املفرسين من

 4.5الدقائق کنز يف واملّشّهدُي  3التنزيّل أنوار يف

 .عاطفة  جازمة. ناهية 

    االستيّلء. مطلق به واملراد به، ومفعول وفاعله َمزوم مضارع فعّل 

 فاعّل من حال      :اهلل أباحه ما بغْي أعني مرسفْي أي 

 وربام االفراط يف ذلك کان وربام بحي ل ما إىل املباح احلدا  َتاوز اإلرساف وأصّل» لکم.

 کان واذا رسافا ،إِ  يرسف أرسف منه: يقال اإلفراط يف کان إذا أناه غْي التقصْي، يف کان

 .6«رسفا   يرسف رسف يقال: لتقصْيا يف

 .عاطفة 

   .البدار وأصّل» مبادرين أي: .رانِ دَ ْص مَ  واملبادرة دارُ البِ  معطوفه 

 المتّلئه والبيدر: باملال المتّلئّها والبدرة: نورا ، المتّلئه القمر البدر ومنه: االمتّلء

 .2«بالطعام

      و» وفاعله. منصوب مضارع وفعّل ومصدري نصب حرف 

  والتقدير: َمذوف جر بحرف جر َمّّل  يف مصدر بتأويّل بعدها: وما املصدرية 

 من     قبّل بمعنى: أو ببدار نصب َمّلا  يف أو       فيتسلموها 

 أيديکم. من ينتزعوها أو .8«منکم

 وقوله:»        حذر معنى يف      تأکلوا أن يدعوکم فّل 

 تعاىل: قال حاةُ النُ  ذکره ما عّل ياِِسّ قِ  «نْ أَ » َّل بْ قَ  معناه يف ما أو النفي وحذف     

                                                 
 .424 و 1/423 الکّشاف .1

 .1/232 اجلامع جوامع .2

 .احلجري الطبع من 30/ التنزيّل أنوار .3

 .2/350الدقائق کنز .4

 .12 و 5/18 الفقّهية اآلراء .5

 .3/113 التبيان .6

 .3/113 التبيان .2

 .2/281 الکريم القرآن اعراب .8
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       1 2«تضلوا أن حذر أو تضلوا لئّل أي. 

 اليتيم أموال يف التْصفات ببعض ويستعجّل الويل يبادر قد» خرى:أُ  وبعبارةٍ 

 .3«التْصف هذا مثّل عن سبحانه اهلل ٰى فنّه الويل من أمواله وينتزع يکّب أن ُمافة

 .استئنافية   ،جازم. َشط اسم مبتدأ 

   ِفيه. مستُّت ضمْي واسمّها الرَشط، فعّل جزم َمّل يف ناقص ماضٍ  ٌّل عْ ف 

   خّب  . :م.يْ تِ يَ لْ ٱ مال أکّل إىل معاشه يف َيتاج ال أي 

 الرَشط. جواب يف واقعة  األمر. الم 

   بـ َمزوم مضارع فعّل  وُجلتا الرَشط. جواب وفاعله. األمر 

 وجوابه  الرَشط فعّل        مبتدأ خّب ُجيعا  . :طريق ليطلب أي 

 أمواْلم. من يأخذ فّل وليلزمه ةفا العِ 

.عاطفة 

              اجلملة االسمية معطوفة عّل           

 راُد باألکّل يف مقابّل ُأجرة ِمثِّْل عمله ال من دون َعَمّل.وُتْعَرُب إِعراَِبا واملُ 

   بـ متعَلق وَمرور جار    متعلاق أو املعروف بالقدر أي 

 ّل  کأ أي َمذوفة بصفة  . :أمثاله. يف العادة به جرت ما عّل أي 

 تفريعية. أو استئنافية       ،الرَشط. معنى متضمن فيه، مفعول ظرفية 

     الظرف. بعد لوقوعه جر َمّل يف الرَشط فعّل وفاعله ماض فعّل 

 سلامتم. إذا أي األيتام الولياء خطاب

   بـ متعلاق وَمرور جار     . األيتام. إىل يرجع والضمْي 

     إليه. ومضاف به مفعول  الرَشط. جواب يف واقعة 

    لغائلة رفعا   َمض رشاديإ أمر الرَشط. جواب وفاعله. أمر فعّل 

 لألمر. وحتکيام   والنزاع اخلّلف

                                                 
 .126/ النساء سورة .1

 .4/123 امليزان .2

 .2/252 الکاشف التفسْي .3
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 .استئنافية           ِماضٍ  ٌّل عْ ف.         للتأکيد. جاء زائد جر حرف 

  حرف وَمرور رفع َمّل يف فاعله . 

  .شاهدا . أي شّهيدا   بمعنى أو فاعّل. بمعنى فعيّل َماسبا . أي متييز 

 واالستّشّهاد. والدفع التْصفات ُجيع إىل بالنسبة

 الروايات

:  اهلل قول يف عبداهلل أيب عن ،سامعة موثقة              

   :يتقاىض فّهو يقيمه ما له ليس َمتاج وهو لليتامى شيئا   يَل کان من فقال 

 عاما  التّشغله ضيعتّهم کان وإن ْف رْسِ يُ  وال بقدر فليأکّل تّهمعَ يْ َض  يف ويقوم أمواْلم

 2.شيئا   أمواْلم من 1نَ أَ زَ رْ ّليَ فَ  لنفسه يعالج

 .3تفسْيه يف العيايش رواها

:  اهلل قول يف عبداهلل أيب عن ،سنان بن عبداهلل صحيحة     

   :وما أمواْلم يف القيم أو الويص عنى وإنام القوت هو املعروف قال 

 4.يصلحّهم

:  اهلل قول يف عبداهلل أيب عن ،ناينالکِ  الصباح أيب صحيحة     

            :يأکّل أن بأس فّل املعيّشة عن نفسه. َيبس رجّل ذلك فقال 

 قلت قال: شيئا. منه يأکّل فّل قليّل املال کان فإن أمواْلم ْلم يصلح کان إذا باملعروف

:   اهلل قول أرأيت         5 :ما بقدر أمواْلم من ُترج قال 

 صغارا يتامى کانوا إن أرأيت قلت: تنفقه. ثم يکفيك ما قدر مالك من وُترج يکفيّهم

 فقال: ُجيعا؟ وماْلم بعض من آکّل وبعضّهم بعض من کسوة أعّل وبعضّهم وکبارا

 فإنْ  ُجيعا   فاجعلوه الطعام ]أکّل[ وأما کسوته ثمن منّهم إنسان کّل فعّل الکسوة أما

                                                 
 .َيْأُخَذنَ  َفّل أي .1

 .(5/123) 1ح ،3/632 الکايف .2

 .30ح ،1/363 العيايش تفسْي .3

 .(5/130) 3ح ،3/633 الکايف .4

 .220/ البقرة سورة .5
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 1.الکبْي مثّل يأکّل أن يوشك الصغْي

 تعاىل: اهلل قول :عبداهلل أليب قلُت  قال: ،يعقوب بن يونس عن    

                  يش أيا 
ٍ
 2.هِ مالِ  ظُ فْ حِ  قال: منّهم؟ سؤنَ يُ  الذي شدالرُ  ء

 مرسّل . 3الفقيه يف الصدوق واهُ رَ 

 :اهلل قول يف ،دَمما  بن جعفر عن ،املغْية بن عبداهلل عن       

               ، :فارفعوهم ،دَمما  آَل  ونَ با َُي  مْ هُ وْ مُ تُ يْ أَ رَ  ذاإِ  :فقال قال 

 4.درجة  

 .عبداهلل أيب عن ذکره عمن املغْية ابن عن مسندا   5الفقيه يف الصدوق واهُ رَ 

 وقد به، اُختّب احلقا  قبول يف الرشد منه ونسأُ  إذا وکذلك »... توضيحه: يف الصدوق وقال

 يش يف اآلية تنزل
ٍ
 .6«غْيه يف وَتري ء

 قوله: يف ؛عبداهلل أيب عن ،سامةأُ  أيب عن       . ذلك :فقال 

 ّلغَ َش  فقد ،عليّها ْلم ويقوم ،فيّها ْلم فيقوم ،اليتامى أموال عّل نفسه سبِ ََيْ  رجٌّل 

 کان وإن أمواْلم، حلِ ْص يُ  کان إذا ،باملعروف ّليأکُ  أن بأس فّل ،املعيّشة بلَ طَ  عن نفسه

 2شيئا . منه ّليأکُ  فّل ،قليّل   املال

د عن  ره،جْ حِ  يف يتيم أخٍ  البن ماشيةٌ  بيده رجّل عن هُ سألتُ  قال: ،مسلم بن َمما

 دُ رُ ويَ  ،3ّهائهنا عّل ويقومُ  ،8ياضّهاحِ  ليطيُ  کان إن فقال: ماشيته؟ بأمر أمرها طلُ أخَيْ 

 قال: ثما  بالولد، َضا مُ  وال ،ّلبللحِ  تّهدٍ َُم  ْْيَ غَ  ألباَنا من ْب رَْشَ فليَ  هادَ شارِ      

                                                 
 .(5/130) 5ح ،3/200 الکايف .1

 .26ح ،1/368 العيايش تفسْي .2

 .5523ح ،4/222 الفقيه .3

 .22ح ،1/363 العيايش التفسْي .4

 .5524ح ،4/222 الفقيه .5

 .5524ح ذيّل ،4/222 الفقيه .6

 .23ح ،1/363 العيايش تفسْي .2

 .به ومْلسه طّله بالطْي: احلوض الط .8

 جْلََرب.ٱ ِمنَ  اإلبّل به ُتطّل الَقطِران اْلَنَاء: .3
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                       .1 

 :تعاىل اهلل قول يف ،عبداهلل أيب عن ،بصْي أيب عن ،رعاما  بن إسحاق عن

                             . 

 ،نفسه فيّها ّلغَ ّْش ويَ  ،ماشيةٍ  أو ٍث رْ َح  عّل لليتيم نفسه سبِ ََيْ  رجٌّل  هذا فقال:

 2.موضوعة عنده التي والدراهم الدنانْي يف له ذلك وليس ،باملعروف منه ّلفليأکُ 

 :تعاىل اهلل قول عن هُ سألتُ  قال: ،جعفر أيب عن ،زرارة عن        

       . 

 من باملعروف ّلفليأکُ  ،3لنفسه ْف َُّتِ ََيْ  فّل ،أمواْلم يف نفسه سبَ َح  إذا ذلك قال:

 4.ماْلم

 أشده، وهو االحتّلم اليتيم يتم انقطاع» قال: عبداهلل أيب عن هّشام معتّبة

 5«.ماله وليه عنه فليمسك ضعيفا   أو سفيّها   وکان هُ دُ ْش رُ  منه ْس نَ ؤْ يُ  ول احتلم وإن

 .6الکايف يف الصحيح بسنده الکليني رواها

 وليس القرآن قرأ قد يتيم عن سألته» قال: عبداهلل أيب عن بصْي أيب معتّبة

 َيتلم ىحتا  به يعمّل أن املال عنده الذي فأراد ّلُج رَ  ْي دَ يَ  عّل ماٌل  وله بأس، بعقله

ْ  احتلم وإن قال: ماله، إليه ويدفع  2.«أبدا يشء إليه يدفع ل عقّل له نْ کُ يَ  وَل

 .8الکايف يف بصْي أيب عن املرسّل بسنده الکليني نحوها وروي

 متى اليتيمة عن سألته» قال: عبداهلل أيب عن القاسم بن عيص صحيحة

 قد کانت إن فسألته ،عُ يّ َض تُ  وال دُ ِس فْ تُ  ال اَنا أَ  َت مْ لِ عَ  إذا قال: ا؟ماْلُ  إليّها عُ فَ دْ يُ 

                                                 
 .28ج ،1/363 العيايش تفسْي .1

 .31ح ،1/320 العيايش تفسْي .2

 .طلب و کسب لنفسه: إحُّتف .3

 .32ح ،1/320 العيايش تفسْي .4

 .5512ح ،4/220 الفقيه .5

 .(2/68) 2ح ،13/438 الکايف .6

 .5518ح ،4/220 الفقيه .2

 .(2/68) 3ح ،13/433 الکايف .8
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 1.«عنّها الويص ملك انقطع فقد تزوجت إذا فقال: تزوجت؟

 سنْي. تسع بلغت إذا بذلك يعني الصدوق: قال

 .2الکايف يف الکليني رواهاو

 مِ يّ قَ لْ ٱ عن حاَض ناأو أبوعبداهلل َّل ئِ ُس  قال: سنان بن عبداهلل صحيحة

 ان باس ال فقال: أمواْلم؟ من يأکّل ان له أ يصلحّهم فيام والبيع ْلم الرَشاء يف لليتامى

 کتابه: يف تعاىل اهلل قال کام باملعروف أمواْلم من يأکّل              

                                           

                              عنى وإنام القوت، هو 

 3.يصلحّهم ما أمواْلم يف والقيم ْلم الويص باملعروف فليأکّل

 تعاىل: قوله يف                 أن هو :جعفر أيب عن 

 4يقضيه. ثما  منه له البدا  فيام نفسه عّل قرضا   يأخذه

 

                       

                      

 

 لنّ لِ  نَ أَ بِ  اهلل بْيا  وقد اإلرث أحکام ترَشيع يف َشوع
ِ
 کام ام  ّهْ َس وَ  ا  بيْ ِص نَ  ساء

 للرجال.

 وابن جريج، وابن قتادة، فقال اآلية، هذه نزول سببيف  اختلفوا» الّشيخ: قال

 ا  دا رَ  اآلية هذه فنزلت اإلناث، دون الذکور يورثون کانوا اجلاهلية أهّل إن زيد:

 عن وذاد بالرماح، طاعن من إال تورث ال العرب کانت الزجاج: وقال لقوْلم.

 الوالدان ترك مِما نصيبا للرجال أن وبْي عليّهم، ردا اآلية هذه فنزلت واملال، احلريم

                                                 
 .5520ح ،4/221 الفقيه .1

 .(2/68) 4ح ،13/500 الکايف .2

 .42ح ،3/244 التّهذيب .3

 .3/3 البيان َممع ؛3/113 التبيان .4
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 نصيبا کثر أو منه قّل مِما واألقربون، الوالدان ترك مِما نصيب وللنساء» واألقربون،

 .1«اججا الزا  قال ،فروضا  مَ  ا  ظا َح  يعني «مفروضا

    الرجّل وجنس الذکر مطلق ِبم واملراد مقَدم. خّب وَمرور. جار 

 صغْيا . أو کبْيا   کان السواء

   بمعنى النصب من وأصله» والسّهم. احلظ ومعناه مؤخر، مبتدأ 

 .2«بغْيه خيتلط ال حتاى حدته عّل ينصب القسمة عند سّهم کّل ألنا  اإلقامة

 بـ متعلاق جر. َمّل يف موصولة «ما» و جر حرف «من» من مکونة 

   من للنکرة َمذوفة بصفة أو   . 

    ِکأناه ماله من ومابقي امليت خيلافه ما لکّّل  اسم الُّتکة:» .ماضٍ  ٌّل عْ ف 

 .3«وارحتّل ترکه

  الفعلية واجلملة فاعله      ِمَن  ْلا َمّلا  ال املوصول صلة

ه    َمّلا  منصوب َمذوف ضمْي املوصول إىل العائد والضمْياإِلْعراب.   به. مفعول ألنا

. األب أي: «الوالدان ترکه مِماا» والتقدير: و  واألُما   ِِبٰذا امَلْعنٰى عّٰل التغليب

 ْلَعَرب.ٱَکام ُهَو ُمَطِرٌد يف کّلِم « دةالوال»عّٰل َلْفِظ « الوالد»أي تغليب َلْفِظ 

 .عاطفة 

    .القرابة هنا به املراد ولکن حمٍ رَ  ذي َّل کُ  يّشمّل عام اسم معطوفه 

 وأويل األقرباء مثّل عّل فظِ اللَ  هذا اختيار» امليزان: يف قال وجودها، فرض عّل القريبة

 .4«الوارث من امليت أقربية رثاإلِ  يف املّلك أنا  عّل داللة من خيلو ال ونحومها القربى

 .عاطفة 

                عّل معطوف االسمية اجلملة 

 جنسّها  بـ واملراد إعراِبا. وتعرب عاطفة  بـ قبلّها االسمية اجلملة

                                                 
 .3/120 التبيان .1

 .4/133 امليزان .2

 .2/303 الرَحن مواهب .3

 .4/133 امليزان .4
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 صغْية. أو کبْية کانت سواء األناث ومطلق

 والذکور اإلناث حرمان من اجلاهلية السنة نِ ّلطْ بُ  عّل تدل اجلملة وهذه

 ا.روبا أُ  يف کام قرنْي قبّل فعّل ، الراقية مما األُ  بعض عند بّل عندهم اإلرث من الصغار

 من    . 

   ِماترك کان أي املوصول. إىل يرجع مستُّت ضمْي وفاعله ماضٍ  ٌّل عْ ف 

 قليّل .

  ّبـ متعلاق وَمرورٌ  جار   إىل يرجع والضمْي    . 

  .عاطفة  مستُّت. ضمْي وفاعله ماض فعّل 

   ،َمذوف بفعّل املدح أو االختصاص عّل منصوب به مفعول أو حال 

 أعني. تقديره:

    .املواريث تسمية وکانت تعاىل اهلل من وواجبا   مقطوعا   أي نعت 

 التعبْي. هذا ألجّل املسلمْي عند بالفرائض

 فرض تعاىل اهلل نَ أِلَ  ؛ةبَ َص عَ الْ بِ  القول بطّلن عّل دليّل اآلية ويف» الّشيخ: قال

 أن آلخرين جلاز موضع، يف يرثن ال النساء يقال: أن جاز فلو والنساء، للرجال املْياث

 عموم له يُّتك ال واحد، خّب العصبة يف عٰى دَ ملُ ٱ واخلّب يرثون، ال والرجال يقولوا:

 األحکام، ِتذيب کتاب يف اخلّب ضعف انا يَ بَ  وقد مظنون، واخلّب معلوم، ألنه القرآن،

 .1«هناك من عليه وقف أراده فمن

 ونفاه السنة، أثبته الذي التعصيب بطّلن عّل اآلية ِبذه الّشيعة واستدل»

 للميت کان إذا منّها احلاالت، بعض يف النساء دون الرجال توريث ومؤداه الّشيعة

والنصف اآلخر البن  للبنت، النصف يعطون السنة فإن أخٍ  ُت نْ بِ وَ  ،أخٍ  نُ بْ ٱو بنٌت 

ا يف   وعما  أخت له کان إذا ومنّها ،درجته ومساوية لهاألخ، وال يشء الُخته، مع َأَنا

 يورث فالقرآن العمة... وَيرمون والعم، البنت بْي الُّتکة نَ وْ عُ زّ وَ يُ  فإَنم ةوعما 

 النساء. دون الرجال، يورثون وهم والرجال، النساء

                                                 
 .3/121 التبيان .1
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 يف و]لألخت األوىل الصورة يف للبنت ّهاکلا  الُّتکة يعطون فإَنم الّشيعة أما

ا [  الثانية، الصورة[  باألوىل أخيه، وابن أخيه من امليت إىل أقرب ألَنا]َفْرضا  َوَردا

 .1«ته[]وعما  هعما  من امليت[ إىل أقرب األخت ]وبالثانية

 عم تعاىل ألنه يورثون، األنبياء أن عّل داللة أيضا   اآلية ويف» الّشيخ: وقال

 ال النبي يقال: أن ْيوز ال وکام غْيه، من ا  نبيا  خيص، ول والنساء، للرجال املْياث

 واخلّب خّلفّها، ألنه يورث، ال يقال: أن ْيوز ال فکذلك اآلية، خّلف ألنه ،ُث رِ يَ 

 واحد، خّب صدقة، ترکناه ما نورث، ال األنبياء معاَش نحن قال: أنه يروون الذي

 .2«تسليمه بعد ،ناهُ لْ أوا تَ وَ  موضع، غْي يف فيه، ما انا يَ بَ  وقد

 نْ إِ  فراجعّها دُ عْ بَ  3ْت عَ بِ طُ وَ  َماَضايت بعض يف املوضوعة الرواية هذه حول تکلامت أقول:

 ت.ئْ ِش 

 

                                 

      

 

 وأيتامّهم أرحامّهم من ماترك قسمة حَض نْ مَ  کّلا  بأنا  للورثة أخّلقي ْْيٌ کِ ذْ تَ 

 به واُض ورَ  الورثة نفوس طابت ما بمقدار منه شيئا   عطوهمأو سوهمئفّلتي ومساکينّهم

 عن ّي وِ رْ مَ  ّهاخِ ْس نَ  مَ دَ عَ إَِن  کام بمنسوخة ليست فاآلية الفرض، ال الندب نحو عّل

 .5«بمنسوخة وليست َمکمة عندنا اآلية هذه» الّشيخ: وقال 4جعفر أيب

 .استئنافية      ،الرَشط. معنى متضمن ظرف       ماض. فعّل 

  بتوسط تقسيمه أو امليت وفاة بعد ماترك تقسيم أي مقَدم. به مفعول 

                                                 
 .2/253 الکاشف التفسْي .1

 .3/121 التبيان .2

 .ق1433 عام يف «برائت در گفتار پنج» باسم طبعت .3

 .3/11 البيان َممع .4

 .3/122 التبيان .5
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 غْيها. أو بالوصية وفاته قبّل الورثة بْي مالکه

       وغْيهم. مْ ّهِ ئِ راقَ فُ  بْي ٍق رْ فَ  ّلبِ  .نِ اتمَ لِ کَ  هُ نَ أِلَ  إليه ومضاف فاعّل 

 .عاطفة    ،معطوفه    من     غْيهم. أو 

 .عاطفة 

   ،من معطوفه     الکلامت إلطّلق ّهاکلا  غْيهم. أو 

 الثّلثة.

 الرَشط. جواب يف واقعة 

      ثْي أو للورثة خطاب ومفعوله. وفاعله أمر فعّل  زمن يف املورا

 کام اإلمامية إُجاع وهي بالقرينة الندب عّل يدلا  أمر والقسمة. الوصية حْي حياِتم

 .1السبزواري الفقيه ذکره

 يأکلونه ئا  يْ َش  وليس ،مْ ّهُ قُ زْ رِ  منه رُ دُ يَ وَ  ْلم يبقى املالِ  نَ مِ  ءٌ يش هنا ِق زْ الرّ بِ  واملرادُ 

.  فيتما

  إىل يرجع والضمْي وَمرور. جار    . 

 .عاطفة    عّل معطوف      . 

   اويل إىل يرجع والضمْي وَمرور. جار          . 

   به. مفعول مسدا  سدا  ـ مصدر ـ مطلق مفعول             .نعت 

 الروايات

:   اهلل قول عن ،عبداهلل أيب عن ،بصْي أيب عن       

                . 

 2.ضئالفرا آية نسختّها :قال

 :اهلل قول عن هُ سألتُ  :قال ،جعفر أيب عن ،بصْي أيب عن ،خرٰى أُ  رواية ويف

           ، :3.ضئالفرا آية تّهاخَ َس نَ  قال 

                                                 
 .2/306 الرَحن مواهب .1

 .34ح ،1/320 العيايش تفسْي .2

 .36ح ،1/321 العيايش تفسْي .3
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  جعفر أيب عن ،بصْي أيب عن ،خرىأُ  رواية ويف       

                             ، :أمنسوخة قلت 

 عْ أف كَ وْ ََضُ َح  إذا ،ال قال: هي؟
 1.ّهمطِ

 عّل النسخ عدم وبحمّل الوجوب نفي عّل النسخ بحمّل الطائفتْي بْي اجلمع يمکن أقول:

عّٰل ٰهذا الَقْوِل َطْرٌح ـ ُهناك ـ فليس  .2برهانه يف هکذا البحراين السياد ُجعّهام کام االستحباب بقاء

.  إِلِْحدٰى الطاائَِفتَْْيِ

 

                            

       

 

 وأن الوصية يف الورثة إىل بالنسبة جحافاإلِ  عدم عّل داللة الرَشيفة اآلية يف

 ويوجب بورثته يَضا  بام يويص وال والضياع، الفقر من خوفا   شيئا   ْلم ثورّ امل يُّتك

 مْلَُتَأّخِرْيَن.ٱْصطِّلِح ٱعّٰل  اقتصاديا   ضعفاء   کانوا إذا السياام أمواْلم تضييع

 ليس منّها املستفاد والتخويف والتّهديد عليّهم، والرأفة للرَحة ومتثيّل

 تعاىل: قوله کلمة بداللة بالفعّل ضعفاء   ذرية له بمن ُمصوصا       . 

 .استئنافية  األمر. الم 

 ملا قلبي تأثر وهو خاّص  ٌف وْ َخ  اخلّشية: األمر. بّلم َمزوم مضارع 

 األمّل. منه جٰى رْ ويُ  نزوله اُف خُي 

  فاعّل. موصول، اسم 

  المتناع. امتناع حرف جازم، غْي َشط حرف 

     ِوُجلة َشط فعّل وفاعله. ماضٍ  ٌّل عْ ف       املوصول صلة 

 . 

       بـ متعَلق وَمرور جار     من َمذوفة بحال أو    ا  ألَنا

                                                 
 .35ح ،1/321 العيايش تفسْي .1

 .2/28 القرآن تفسْي يف الّبهان .2
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 إىل يرجع إليه مضاف والضمْي عليّها. مقدمة صفة . موِتم. بعد من أي 

 احلالة. ِتويّل يف مبالغة التْصيح وهذا

 مفعول وحذف  بعده ما ألنا  ا  اراختص       عليه. دال 

   أن وْيوز ر،الذَ  إىل منسوبة ة،يَ لِ عْ فُ  وزن عّل :ةيا رّ والذُ » به. مفعول 

 الذال، بضم وهي فيّها، الواو وأدغمت ياء، أبدلت الراء لکن ذرورة، أصلّها يکون

 يف قالوا کام الراء، فلکرسة الذال کرس ومن الّشواذ، يف به قرئ وقد کرسها، فيّها وْيوز

[  تي،عِ  ٰى تعَ   .1«ِعيص]وَعَصٰ

   ،وظراف. وظريفة کظريف وضعيفة. ضعيف ُجع والضعاف: نعت 

 وتثْي عليّهم والرأفة الرَحة لغاية وتبيْي عليّهم للُّتحم ترغيب الوصف هذا ويف

 عليّهم. الّشفقة

    َِشط. جواب وفاعله. ماضٍ  ٌّل عْ ف 

     إىل يرجع والضمْي وَمرور. جار      . ُجلة أو    

     لِـ ثانية صفة    نصب. َمّل يف 

 .جواب يف تکون أو تفريعية  .  األمر. الم 

   وفاعله. األمر بّلم َمزوم مضارع فعّل 

  اهلل. معايص أي به. مفعول           .عاطفة           األمر. الم 

    عّل معطوف وفاعله. األمر بّلم َمزوم مضارع فعّل    . 

 اللسان. يف شائع بينّهام واملّلزمة الفعّل عن کناية هنا القول يکون ان ويمکن

   به. مفعول مسدا  سدا  مطلق مفعول 

    .صوابا   أي نعت .  اخللّل. سدا  من السديد وأصّل مستقيام 

 اجلري به واملراد .2«به والعمّل لّلعتقاد قابّل   کونه القول يف السداد ظاهر إن»

 واالعتقاد. الرأي أو العمَل

 أقوال: أربعة اهُ نعْ مَ  يف قيّل»

                                                 
 .3/124 التبيان .1

 .4/201 امليزان .2
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 عباس ابن قول هذا ِبم، َِضُ يُ وَ  بالورثة، ُف حِ ُْيْ  بام الوصية عن النّهي :أحدها

 اك،حَ والَض  ،يا دّ والُس  وقتادة، واحلسن، جبْي، بن وسعيد الروايات، بعض يف

 .وَماهد

 الثلث من بأکثر صِ وْ أَ  فيقول: امليت عند يکون الرجّل کان احلسن: قال :الثاين

 ذلك. عن اهلل فنّهاه مالك، من

 األمانة بأداء يأمره اليتيم، مال لويل خطاب أنه :عباس ابن عن روي :الثالث

 ِبم. يفعّل أن وأحَب  ،ضعافا   کانوا إذا ُملفيه، عّل خاف لو کام بحفظه، والقيام فيه،

 يقول بأن ْلم، ٰص وْ يُ  أن القربى ذوي حرمان يف هي :مقسم قال :الرابع

 .1«َك تِ ثَ رَ وَ  عّل رووفّ  ألقاربك، توص ال للوصية: احلاَض

 الروايات

 بعقوبتْي: اليتيم مال يف  اهلل أوعد :أبوعبداهلل قال قال: سامعة موثقة

ا الناار اآلخرة عقوبة إحدامها :  فقوله الُدنيا عقوبة وأما          

                    ته يف أخلفه نأ ليخش يعني يا  ِبؤالء صنع کام ذرا

 2اليتامى.

 .3تفسْيه يف العيايش رواها

 سلط ظلم من : ـ مبتدئا   ـ أبوعبداهلل قال قال: سامٍ  آل موىل عبداألعّل خّب

 عّل أو عقبه عّل اهلل فيسلط يظلم هو قلت: عقبه، عقب عّل أو يظلمه من عليه اهلل

 يقول:  اهلل إن فقال: عقبه؟! عقب                    

                            .4 

 .5تفسْيه يف العيايش رواها

د علّل خّب  فيام إليه کتب الرضا موسى بن عَل أباحلسن إنا  سنان بن َمما

                                                 
 .3/124 التبيان .1

 .(5/128) 1ح ،3/632 الکايف .2

 .38ح ،1/321 تفسْيالعيايش .3

 .(2/332) 13ح ،4/22 الکايف .4

 .32ح ،1/321 العيايش تفسْي .5
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 ونفي األنساب فساد من فيه ملا املحصنات قذف  اهلل حرم مسائله جواب من کتب

 والعلّل املساوئ من فيه وما املعارف، وذهاب الُّتبية وترك املواريث وإبطال الولد

 1اخللق. فساد إىل تودي التي

 وقال: ،ِث لُ الثُ  من بأکثر ٰص وْ يُ  أن النبي َنى وقال: رفعه الطوِس

 2.«کثْي ُث لُ والثُ »

 عالة تدعّهم أن من إيَلَ  با َح أَ  أغنياء ورثتك تدع نْ أَلَ » لسعد: وقال

 3.«بأيدهيم الناس يتکففون

 

                         

       

 

ْيَفِة آْل ٱيف ٰهِذِه   وبيانٌ  اليتامى أموال أکّل عن شديدٌ  وَنٌي  واضحةٌ  داللةٌ ية الرََشِ

ة  هضم عن الناس وردع اإلرث من الورثة صغار حتريم وحرمة ّهاآکلِ  عذاب لّشدا

 اليتامي. حقوق

  تأکيد. بالفعّل. املّشبّهة احلروف من   اسمه. موصول. اسم 

   نحو االستحقاق غْي وجه عّل يتْصفون أي وفاعله. مضارع فعّل 

 يصدق ال الصورتْي هاتْي ويف نفسه. عّل قرضا   أو فقْيا   کان إذا ّلِ ثْ املِ  جرةأُ  أخذ

 واقعا . اليتيم مال أکّل عنوان

 هتوجا  يف متساويان وغصبه الظلم، وجه عّل اليتيم مال وأکّل» الّشيخ: قال

 اليتيم مال عن الزواجر نا أل اليتيم، مال غْي يف ذلك مثّل عّل يدلا  وال إليه، الوعيد

 .4«أعظم

                                                 
 .1ح ،480/ الرَشائع علّل .1

 .3/125 التبيان .2

 .3/125 التبيان .3

 .3/122 التبيان .4
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   به. مفعول     إليه. مضاف 

  يف الفاعَل الضمْي من حال  . إالا  اليتيم مال أکّل يکون فّل 

 والتأکيد. البيان من نوع وفيه ظلام  

  حْص. أداة مکفوفة. کافة 

   خّب وفاعله. مضارع فعّل . ْلا وأنا  األعامل َتسم عّل داللة 

 الدنيوية. صورها مقابّل يف وُاخروية برزخية صور

      إليه. ومضاف وَمرور جار 

  االُخروية. وبالصورة واحلقيقة بالواقع به. مفعول 

 .عاطفة  قريب. استقبال حرف 

     عّل معطوف وفاعله. مضارع فعّل   .الثانية 

 مّشوية. أي مصلية: شاة التسخن. أو لإلحراق النار لزوم الصّل:

    إشعال السعر: مسعورة. بمعنى والسعْي املبالغة صيغ من به. مفعول 

ة نارا   أي والتّهاِبا. النار  اکميا إو اهلل أعاذنا اآلخرة. نار أسامء من وهو ملتّهبة. متأججا

د بحق منّها  الطاهرين. وآله َمما

 الروايات

 اّم ـلَ  :اهلل رسوُل  قال قال: ،عبداهلل أيب عن ،سال نِ بْ  ّشامِ هِ  صحيحة

 فقلت: أدبارهم. من وُترج النار أفواهّهم يف تقذف قوما   يُت رأَ  السامء إىل يب َي رْسِ أُ 

 هؤالء فقال: ؟جّبئيُّل  يا هؤالء، نْ مَ             .1 

 اليتيم، مال أکّل عن عبداهلل أبا ُت لْ أَ َس  قال: صالح أيب عجّلن صحيحة

:  اهلل قال کام هو فقال:                      

                ،  ٰى حتا  يتيام   عاَل  نْ مَ  أسأله: أن غْي من قال ثما 

 ماَل  َّل کَ أَ  نْ مَ ـلِ  ارَ النا  َب َج أوْ  کام ةُ نَ اجلَ  له  اهلُل َب َج أوْ  بنفسه َي يستغنِ  أو هُ مُ تْ يُ  ينقطع

 2.اليتيم

                                                 
 .(1/132) 22/ القمي تفسْي .1

 .(5/128) 2ح ،3/633 الکايف .2
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 .1تفسْيه يف العيايش رواها

د بن أَحد خّب  يف يکون الرجّل عن احلسن أبا سألت :قال نْص أيب بن َمما

 أن له ينبغي ال فقال: يرده؟ أن وينوي فيأخذه يده فيمد إليه فيحتاج يتامٍ أِل  ماٌل  يده

 قال الذي باملنزل فّهو عليّهم يرده ال أن نيته من کان فإن يرسف ال القصد، الا إِ  يأکّل

:  اهلل              .2 

 الزيادة: هذه مع بإختّلف تفسْيه يف ايشالعيا  واهُ رَ 

 حتاى هردا  يينو ال وهو أکله هو إذا اليتيم مال من يکون ما أدنى کم له: قلت

 هدَ رُ يَ  ال نأ تهونيَ  نفسه من کان إذا ،واحد وکثْيه قليله قال: ؟نارا   بطنه يف ّليأکُ  کونيَ 

 3.إليّهم

د خّب  اليتيم مال يف وأنزل طويّل: حديث يف جعفر أيب عن مسلم بن َمما

 ظلام أکله من                            

           بطنه يف تلتّهب والنار القيامة يوم ْييئ اليتيم مال آکّل أن وذلك 

 4.اليتيم مال آکّل أنه اجلمع أهّل کّلا  يعرفه ىحتا  فيه نْ مِ  النار ْلب خيرج ىحتا 

 نزلت ملا قال: عبداهلل أيب عن مسکان ابن صحيحة      

                               من کّلا  خرجأ 

 اهلل: فأنزل إخراجّهم يف اهلل رسول وسألوا يتيم، عنده کان        

                                    

   5.6 

 آکّل نَ أ :طالب أيب بن عَلا  کتاب يف نَ إِ  ،عبداهلل أيب عن ،احللبي عن

 اآلخرة[. ]يف ذلك وبال قهحَ لْ ويَ  بعده، من بهقِ عَ  يف ذلك البَ وَ  کهدرِ سيُ  لام  ظُ  اليتيم مال

                                                 
 .44ح ،1/323 العيايش تفسْي .1

 .(5/128) 3ح ،3/635 الکايف .2

 .42ح ،1/323 العيايش تفسْي .3

 .(2/31) 3/86 الکايف .4

 .220/ البقرة سورة .5

 .5ح ،12/255 الّشيعة وسائّل ؛22/ القمي تفسْي .6
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 قال: تعاىل اهلل نَ إف الدنيا يف اما أ                        

       1 ،يقول تعاىل اهلل نَ إف اآلخرة يف اما أو اآلية:           

                            .2 

د عن  اليتيم مال ّلِ کْ أِلَ  ُب َْيِ  کم يف :قلُت  قال: ،امِه دِ َح أَ  عن ،مسلم بن َمما

 3.ْيمَه رْ دِ  يف قال: النار؟

 کّلأ رجّلٍ  عن هُ سألتُ  قال: ،احلسن أيب أو ،عبداهلل أيب عن ،سامعة عن

 :يقول اهلل نأب ذلك قال: أهله، إىل هردا ب قال: ؟وبةتَ  له هّل ،اليتيم مال    

                                 .4 

ا املال، عنده للرجّل يکون الرجّل عن سألُتهُ  قال: إبراهيم، أيب عن  أو ببيع إما

اه َيْقِضه ول فيموت بقرض، ك إيا  َيْقِضيّهم، فّل عليه ْلم فيبقى ِصغارا ، أيتاما   فَيُّْتُ

؟ اليتيم مال يأُکُّل  مِمَن أيکون  فّل. إليّهم ُيؤداي أن ينوي کان إذا قال: ُظلام 

 أداءه، ُيريد وال يأُکله الذي هو إناام :موسى احلسن أبا سألُت  األحول: قال

 5نعم. قال: اليتامى؟ أموال يأُکلون الذين من

 منّها فقال: الکبائر، عن سألُتهُ  قال: ،عبداهلل أيب عن ُزرارة، نِ بْ  دِ يْ بَ عُ  عن

، اليتيم مال أکُّل   6هلل. واحلمد اختّلف أصحابنا بْي هذا يف وليس ُظلام 

 ُأناس ُيْبَعث :اهلل رسوُل  قال قال: ،جعفر أيب عن اجلارود، أيب عن

 قال: هؤالء؟ َمنْ  اهلل، َل وْ ُس رَ  يا له: فقيّل نارا ، أفواهّهم ُتؤَجج القيامة، يوم ُقُبورهم من

                                  

   .2 

                                                 
 .3/ النساء سورة .1

 .33ح ،1/322 العيايش تفسْي .2

 .40ح ،1/322 العيايش تفسْي .3

 .41ح ،1/322 العيايش تفسْي .4

 .45ح ،1/323 العيايش تفسْي .5

 .46ح ،1/324 العيايش تفسْي .6

 .42ح ،1/324 العيايش تفسْي .2
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 به َيْدُخّل ما أيرس ما اهلل، أصلحك :جعفر أليب قلُت  قال: بصْي، أيب عن

 1اليتيم. ونحن ِدْرمَها ، اليتيم مال من ّلکَ أَ  نْ مَ  قال: ؟النارَ  العبدُ 

 اهلل رسول عن الباقر جعفر أيب اإلمام إىل رفعه الطّبِس منصور أبو

 2سعْيا . يصلون أعداَءُهمْ  إنا  أال والده:واُ  عَلا  ذکر بعد قال أناه الغدير خطبة يف

 

                               

                               

                                 

                            

                      

 

 تعاىل: قوله يف ثبت أن بعد املْياث تقسيم کيفية يف َشوعآلية الکريمة ٱيف ٰهِذِه 

                              

                 3 النصيب هذا بيان يف وَشوع 

 املفروض.

    اهلل من الوصية ألنا  عليکم فرض أي به. ومفعول مضارع فعّل 

 وإليه املعروفة الوصية ومنه واألمر العّهد هو والتوصية واإليصاء وترَشيع. فرض

 مقُّتنا   به َيْعَمُّل  بام الغْي إىل التقُدمُ  الوصيُة:» معناها: يف الراغب ذکره ما يرجع

 .4«بوعظ

  .فاعله 

                                                 
 .48ح ،1/324 العيايش تفسْي .1

 .1/63 االحتجاج .2

 .2/ النساء سورة .3

 .562/ املفردات .4
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      من نَ وْ دُ لَ وْ يُ  من هم األوالد: إليه. ومضاف وَمرور جار 

 وابتدأ والکبار. والصغار واإلناث الذکور ويّشمّل بدوَنا أو واسطة من ونسله الرجّل

م الترَشيع مقام يف ِبم اهلل  غْيهم. من امليت إىل ا  َِح رَ  األفراد أقرب ألَنا

 حکم أن عّل داللة األوالد إىل األبناء لفظ عن العدول ويف» امليزان: يف قال

 فنازال   األوالد أوالد وأما واسطة، بّل امليت ولده بام ُمصوص والسّهمْي السّهم

 ل إذا واحد سّهم البنت والبن سّهامن االبن فلبنت به يتصلون من حکم فحکمّهم

 من حکم واألخوات اإلخوة أوالد يف احلکم أن کام مرتبتّهم عّل يتقدم من هناك يکن

 .1«الوالد من مُ أعَ  األب نَ إِ  کام الواسطة بنفي يقيض فّل اإلبن لفظ وأما به، يتصلون

    يف َشوع للجنس. «الـ» َمذوف. مقدم بخّب متعَلق وَمرور جار 

 اإلُجايل. حکمه بيان بعد األرث تفاصيّل

. بالقياس الرجال حکم وبْيا  النساء التوريث القانون يف األصّل وجعّل  معّهنا

 النساء. توريث عدم بردا  اشعار التعبْي هذا ويف

 إالا  مستقّل   التْصيح بنحو تتعرض ال اآلية بأنا  ذلك أيد ورباام» امليزان: يف وقال

 اآلية يف کام معه سّهامّهنَ  ذکر فمع الرجال سّهام من بيشء َصحت وإن النساء لسّهام

 .2«السورة آخر يف التي واآلية التالية

   مؤخر. مبتدأ  إليه. مضاف 

    االسمية واجلملة اجلنس. عّل يدل «الـ» و ثان إليه مضاف     

       َمذوف. مقدر بفعّل ـ القول مقول ـ به مفعول نصب َمّّل  يف 

 لقوله: وتبيْي وتفسْي           . 

 .استئنافية    جازم. َشط حرف 

   ِإىل يرجع «ن» املؤنث والضمْي َشط. فعّل ألناه جزم َمّل يف ماضٍ  ٌّل عْ ف 

 کان. اسم والد،االُ 

 .فقط. ناثاألُ  جنس من کانوا إذا والداالُ  أي خّبه 

                                                 
 .4/202 امليزان .1

 .4/202 امليزان .2
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   .لـ ثان وخّب ظرف   لـ صفة أو . يعني زائدات أي 

 فيه. والزيادة العدد يف الفوقية

    اثنتْي. بنتْي فوق وتقديره: لوضوحه ملحذوف َمرور نعت 

 الرَشط. جواب يف واقعة  جر. حرف 

  .َمذوف. مقدم بخّب متعلاق کّلمها َمرور    مؤخر. مبتدأ 

 .يف مصدر بتأويّل بعدها وما مصدرية أو باالضافة. جر َمّل يف موصولة 

 الُّتکة. ثلثا والتقدير: باالضافة جر َمّل

    ِاملتوف. إىل يرجع وفاعله ماضٍ  ٌّل عْ ف 

 االسمية واجلملة         َشط. جواب جزم َمّّل  يف 

 تساوي مع معّهنا  اجتمع َمنْ  عّل دُ رَ يُ » اآلخر الثلث وهو ترك امِما  والباقي

 نفس يف أحد معّهنا  يکن ل إذا عليّهنا  يرد أو الزوجة[، أو الزوج أو ]کاألبوين الدرجة

 .1«الدرجة

 ُق حَ تَ ْس يُ  اموإنا  الثلثْي، اليستحقان الثنتْي أن يقتيض فالظاهر» الّشيخ: قال

 من عليّهام زاد من حکم البنتْي حکم أن ةما األُ  أُجعت لکن اثنتْي، فوق نَ کُ  إذا الثلثان

 إسحاق بن إسامعيّل واختاره املّبد، العباس أبو وقال الظاهر. له فُّتکنا البنات،

 قال: إذا هألنا  الثلثْي، للبنتْي أن عّل دليّل   اآلية يف إنا  :2القاِض        

     أن ذلك من علم الثلث ولألنثى الثلثان للذکر وأنثى، را  کَ ذَ  العدد أول وکان 

 قال: نعما  الزجاج وحکى الثلثان. ْلن، البنتْي فوق ما أن اهلل وأعلم الثلثْي، للبنتْي

 تعاىل: بقوله معلوم، ذلك                               

                3 للبنت جعّل کام النصف، لألخت فجعّل 

 قال: ثم النصف،              4 کام الثلثْي، البنتان فأعطيت 

                                                 
 .2/324 الرَحن مواهب .1

 .مذهبا   املالکيا .2

 .126/ النساء سورة .3

 .126/ النساء سورة .4
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 .1«البنات ُجلة فکذلك الثلثْي، األخوات ُجلة وأعطي الثلثْي األختان أعطيت

 .عاطفة   جازم. َشط حرف 

   هي» املستُّت والضمْي الرَشط. فعّل الناه جزم َمّّل  يف ماض فعّل» 

 .اسم کان رثةاالو إىل ترجع

   .خّبه  الرَشط. جواب يف واقعة 

  َمذوف. مقدم بخّب متعلق وَمرور جار 

  ماترك: نصف أي: إليه املضاف عن عوض فيه «الـ» مؤخر. مبتدأ 

 السابقة. الصورة يف الباقي الثلث يقسم کام يقسم الباقي والنصف

 کّّل  يف عامّ  ألنه للمْياث، مستحقة کانت فاطمة أن عّل يدلا » الّشيخ: قال

 هألنا  اآلية عموم له يُّتك ال واحد، خّب يورثون ال األنبياء أنا  يف املدعي واخلّب بنت،

 .2«بمظنون يُّتك ال معلوم

 ،طبقتّهام. وحدة عّل داللة األوالد عّل األبوين حکم عطف يف عاطفة 

    مقدم. خّب وَمرور، جار 

    ّمن بدل وَمرورٌ  جار    .   إليه. مضاف 

  من َمذوفة بصفة متعلاق وَمرور جار  . 

  مؤخر. مبتدأ 

  بـ متعَلقان موصولة. «ما» و «من» رٍ َج  ُف رْ َح  . 

   أي وفاعله. ماض فعّل    .املتوف    .َشطية 

   ِمعناه. مرا  ملا جوابه وحذف الرَشط، فعّل ،ٌص ناقِ  ماضٍ  ٌّل عْ ف 

  مقدم خّب وَمرور. جار  .  اسم   .مؤخر 

 .استئنافية   .َشطية   وقلب. وجزم نفي حرف 

   بـ َمزوم مضارع فعّل  . 

   مقدم خّب وَمرور. جار     . 

                                                 
 .130 و 3/123 التبيان .1

 .3/130 التبيان .2
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 املؤخر. اسمه         .عاطفة           به. ومفعول ماض فعّل 

  فيّهام. الوارث انحْص أي إليه. ومضاف فاعله 

 الرَشط. جواب يف واقعة     مقدم. خّب إليه. ومضاف وَمرور جار 

  ألبيه. اآلخرين الثلثْي أنا  ويظّهر ماترك. ثلث أي مؤخر. مبتدأ 

 .استئنافية 

               أعراب يعرب              

              . عن االُما  حتجب األخوة وأن احلجب لصورة وبيان 

 الثلث.

     السّهام هذه قسمة أي َمذوف ملبتدأ مقدم خّب وَمرور، جار   

  . 

   م إليه، مضاف  ِبا. والعمّل ّهائِ راْج إِ  مهيةأ عّل للتنبيه ةَ يَ ِص الوَ  قدا

  الفعلية واجلملة وفاعله مضارع فعّل   لـ نعت جر َمّل يف 

   . 

  بـ متعلاق وَمرور جار  ، فيه امليت بوصية العمّل أنا  إىل شعارإ 

 له. حُّتاموااِل  کراماإلِ  من نوع

  والُّتقي. اإلَضاب مقام ويف عاطفة 

 عّل معطوف   . م نَ يْ لدَ ٱ ولکن  تقديمه وحيث الوصية عّل مقدا

م واضح . کام مهيتّهاأِلَ  الوصية قدا  مرا

    الورثة. إىل يرجع والضمْي إليه. ومضاف مبتدأ  .عاطفة 

     .معطوفه             .نافية               وفاعله. مضارع فعّل 

    إليه. مضاف و مبتدأ                  .خّبه 

  بـ متعلق وَمرور جار   . 

   .االسمية واجلملة متييز             مفعول نصب َمّل يف 

 لفعّل به   . 

   أو خذوا أو فرضا   ذلك فرض تقديره: َمذوف لفعّل مطلق. مفعول 
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 ومعينة. ومفروزة فرضة املذکورة السّهام بأنا  وتأکيد ا.وْ مُ زَ لْ ٱ

   لـ َمذوفة بصفة متعلاق وَمرور. جار   . 

  تأکيد. بالفعّل. املّشبّهة روفاحل من    .اسمه 

   ِفيه. مستُّت ضمْي واسمّها ماضٍ  ٌّل عْ ف      خّب  . 

   لِـ ثانٍ  َّبٌ َخ  أو نعته  . الفعلية واجلملة         يف 

 خّب رفع َمّل . 

 الروايات

 الضعيفة املسکينة املرأة بال ما العوجاء: أيب ابن يل قال :قال األحول صحيحة

 عبداهلل أليب أصحابنا بعض فذکر قال: سّهمْي؟ الرجّل ويأخذ واحدا   سّهام   تأخذ

 ولذلك الرجال عّل ذلك اموإنا  معقلة وال نفقة وال جّهاد عليّها ليس املرأة إن فقال:

 1.سّهمْي وللرجّل واحدا   سّهام   للمرأة جعّل

 جعلت له: قلت قال: الرضا احلسن أيب عن عبدالرَحن بن يونس معتّبة

 مْياث نصف النساء ترث سواء القرابة من وولده مات إذا الرجّل صار کيف فداك

 عّل الرجال َّل َض فَ   اهلل نَ أِلَ  فقال: حيلة؟ وأقّل الرجال من أضعف وهنَ  الرجال

 2.الرجال عّل ياال  عِ  نَ عْ جِ رْ يَ  ساءَ النّ  نَ وأِلَ  بدرجة النساء

د صحيحة  الفرائض کتاب صحيفة جعفر أبو أقرأين :قال مسلم بن َمما

 ابنته ترك رجّل فيّها فوجدت بيده عَلا  طُ َخ وَ  اهلل رسول إمّلء هي التي

 فام مٍ ّهُ أْس  أربعة عّل املال يقسم سّهم، السدس ولألما  مٍ أسّهُ  ثّلثة النصف بنةلإل هوأما 

 كَ رَ تَ  رجّل فيّها وقرأت قال: .ما لّلُ  فّهو سّهام   أصاب وما بنةفلإل مٍ ّهُ ْس أَ  ثّلثة أصاب

 أربعة عّل املال يقسم سّهم، السدس ولألب مٍ ّهُ ْس أَ  ثّلثة النصف بنةفلإل وأباه ابنته

 فيّها ووجدت د:َمما  قال .ما فلألُ  سّهام   أصاب وما بنةفلإل مٍ ّهُ أْس  ثّلثة أصاب فام مٍ ّهُ ْس أَ 

 السدس منّهام واحد لکّّل  ولألبوين مٍ ّهُ أْس  ثّلثة النصف بنةفلإل وابنته أبويه ترك رجّل

 وما بنةفلإل ثّلثة أصاب فام مٍ ّهُ أْس  مخسة عّل املال يقسم سّهم[ منّهام واحد ]لکّّل 

                                                 
 .(2/85) 3ح ،13/533 الکايف .1

 .(2/84) 1ح ،13/532 الکايف .2
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 1.فلألبوين سّهمْي أصاب

 سّهامن لألب قال: أبويه وترك مات رجّل يف جعفر أيب عن زرارة صحيحة

 2.سّهم ولألم

 إخوة فّهم أخوين امليت ترك إذا قال: عبداهلل أيب عن العباس أيب صحيحة

 أربع کن إذا وقال: ،مَ األُ  َيجب ل واحدا   کان وإن الثلث عن مَ األُ  حجبا امليت مع

 3.َيجبن ل ثّلثا   کن وإن األخوين بمنزلة ألَننَ  الثلث عن ما االُ  حجبن أخوات

د صحيحة  إذا الثلث من ما األ حتجب ال قال: عبداهلل أيب عن مسلم بن َمما

 4.أخوات أربع أو أخوان إال ولد يکن ل

 أبويه ترك رجّل يف تقول ما زرارة يا :عبداهلل أبو يل قال قال: زرارة خّب

 هذا؟ قلت أين من فقال: فلألب، بقي وما هما الُ  السدس قلت: قال: ه؟أما  من وإخوته

 کتابه: يف يقول  اهلل سمعت قلت:                  :وَيك فقال 

 5.الثلث عن ما االُ  َيجبوا ل ما االُ  من خوةاإل کان فإذا األب من خوةاإل أولئك زرارة يا

 ال ما االُ  من االخوة إن يقول: عبداهلل أبا سمعت قال: زرارة بن عبيد موثقة

 6.الثلث عن ما االُ  َيجبون

 ما األُ  حتجب ال قال: عبداهلل أيب عن ،البقباق العباس أيب فضّل صحيحة

 2.ألب أو وأم ألب أخوات أربع أو أخوان إال الثلث عن

 کيف :اهلل عبد أبو يل فقال باملدينة تزوجُت  قال: أصحابنا من ثقة معتّبة

 فقال: خانتني، ولکن فيّها رأيته وقد إالا  امرأة يف خْي من رجّل رأى ما قلت: رأيت؟

 يقول:  اهلل إن کرهتّها، لعلك قال: جارية، ولدت قلت: هو؟ وما          

                                                 
 .(2/33) 1ح ،13/560 الکايف .1

 .(2/31) 1ح ،13/553 الکايف .2

 .(2/32) 2ح ،13/556 الکايف .3

 .(2/32) 4ح ،13/552 الکايف .4

 .(2/33) 2ح ،13/553 الکايف .5

 .(2/33) 6ح ،13/558 الکايف .6

 .(2/32) 5ح ،13/558 الکايف .2
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               .1 

 قال: ،أحدمها عن ،أصحابه بعض عن ،صالح بن ّلاملفضا  ُجيلة أيب عن

 فقال: ،اهلل نبيا  من مْياثّها فطلبت بکر أيب إىل انطلقت عليّها اهلل صلوات فاطمة نَ إ

 تعاىل: اهلل قال ،بکتابه بتذا وکَ  ،باهلل أکفرت فقالت: ث،ورَ يُ  ال اهلل نبيا  نَ إ    

                   .2 

 أدخّل وتعاىل تبارك اهلل نَ إ يقول: جعفرٍ  أبا ُت عْ مِ َس  قال: ،ّلا َش األَ  ساِلٍ  عن

 3.دسالُس  عن صّهامقِ نْ يُ  فلم ،املواريث أهّل ُجيع عّل الوالدين

 زدادونيُ  الذين مهُ  خوةواإل الولدُ  قال: ،عبداهلل أيب عن ،َْيَ أعْ  نِ بْ  ْْيِ کَ بُ  عن

 4.ونُص قَ نْ ويُ 

 األخ لثالثُ  عن بجُ ََيْ  ال يقول: عبداهلل أبا عُت مِ َس  قال: ،العباس أيب عن

 :يقول تعاىل اهلل فانَ  ،ختْيأُ  أو ا  أخ أو أخوين يکونا حتاى ختواألُ             

     .5 

 :قال ،ختْيوأُ  ما أُ  عن أباعبداهلل سألُت  قال: ،عبدامللك بن الفضّل عن

 :يقول تعاىل اهلل نَ أل ،ثلُ الثُ  ما لّلُ             6.أخوات له کان فإن :ّلقْ يَ  ول 

 تعاىل: اهلل قول يف ،جعفر أيب عن ،رارةزُ  عن              

   2.ألب خوة  إو ما وأُ  ألٍب  خوة  إ ييعن 

 ،ةصيا والوَ  ينالدَ  يف يقول جعفر أبا عُت مِ َس  :قال ،قيس بن دَمما  عن

  ثما  ،ينالدَ  ثرأ عّل ةالوصيَ  ثما  ة،صيَ الوَ  قبّل ينالدا  نإ :فقال
 ةصيَ وَ  وال ،ْياثاملِ
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 .43ح ،1/324 العيايش تفسْي .2

 .50ح ،1/325 العيايش تفسْي .3

 .51ح ،1/325 العيايش تفسْي .4

 .52ح ،1/325 العيايش تفسْي .5

 .53ح ،1/325 العيايش تفسْي .6

 .54ح ،1/325 العيايش تفسْي .2
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 1.ثوارِ لِ 

 واملرأة الزوج دخّلأ اهلل إنا  :يقول جعفر أبا عُت مِ َس  قال: ،األشّلا  ساِلٍ  عن

 2.منوالثُ  بعالرُ  من صّهامقِ نْ يُ  فلم ،املواريث أهّل ُجيع عّل

 وأوالدا   وأباها زوجّها کترَ تَ  امرأة أنَ  لو قال: ،عبداهلل أيب عن ،کْيبُ  عن

 ذکرفللا  بقي وما دسان،الُس  ولألبوين ،اهلل کتاب يف بعالرُ  للزوج کان ،وإناثا   ذکورا  

 3.نثيْياألُ  ظا َح  مثّل

ل قال: عبداهلل أيب عن السکوين معتّبة  يش أوا
ٍ
 ثما  الکفن املال من به يبدأ ء

 4املْياث. ثما  الوصية ثما  ينالدَ ْ

 املعتّب. بسنده 5التّهذيب يف الّشيخ رواها

د صحيحة  الدين إنا  :أمْياملؤمنْي قال قال: جعفر أيب عن قيس بن َمما

 کتاب القضاء وىلاُ  فإنا  الوصية، بعد املْياث ثما  الدين أثر عّل الوصية ثما  الوصية قبّل

 .6 اهلل

 ّهاوأما  زوجّها وترکت توفيت امرأة يف قال عبداهلل أيب عن بصْي أيب مرسلة

 الثلث ولألب أسّهم ثّلثة النصف للزوج أسّهم ستة من هي قال: خوِتاإو وأباها

 تعاىل اهللَ  نَ أِلَ  ؛األب وزادوا ما األُ  نقصوا يشء لّلخوة وليس السدس، مّ ولألُ  سّهامن

 قال:              .2 

 وأبوين زوج يف جعفر أيب عن يا فِ عْ اجلُ  عبدالرَحن بن إسامعيّل صحيحة

 8.فلألب بقي وما الثلث ولألم النصف للزوج قال:

                                                 
 .55ح ،1/325 العيايش تفسْي .1

 .56ح ،1/326 العيايش تفسْي .2

 .52ح ،1/326 العيايش تفسْي .3

 .5432ح ،4/133 الفقيه .4

 .44ح ،3/121 التّهذيب .5

 .5438ح ،4/133 الفقيه .6

 .11ح ،3/283 التّهذيب .2

 .2ح ،3/284 التّهذيب .8
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ام والزوجة الزوج َث رْ إِ  الرَشيفة اآلية تبْيا   ُجيع مع اآلخر من يرثان وأَنا

 اإلرث. طبقات

 ولد، ْلا يکن ل إذا الزوجة تُّتك ما نصف للزوج أنا  خّلف ال» الّشيخ: قال

 کان وإن غْيه، من أو منه الولد کان سواء خّلف بّل أيضا   الربع فله ولد ْلا کان فإن

 الربع، إىل النصف من الزوج َيجب فّل ،قاتّل   أو ،کافرا   أو ،مِملوکا   لکونه يرث ال ولد

 قلناه ما عّل ولد، لزوجل يکن ل إذا الربع ْلا الزوجة، حکم وکذلك کعدمه. ووجوه

 کانت إن الزوجة تستحقه وما الثمن، ْلا کان ولد، له کان فإن سواء، الزوجة يف

 خّلف، بّل ذلك من أکثر ْلنا  يکن ل أربعا   أو ثّلثا   أو اثنتْي کن وإن ْلا، فّهو واحدة

 عّل الثمن من أقّل الزوجة وال األحوال، من حال يف الربع من أقّل الزوج يستحق وال

 .1«النقصان عليّهام يدخّل وال الوجوه، من وجه

 .عاطفة 

  األزواج إىل يرجع اخلطاب والضمْي مقدم، خّب وَمرور جار 

 الذکور.

  مؤخر. مبتدأ  باإلضافة. جرا  َمّل يف موصولة 

                                                 
 .3/134 التبيان .1
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    ِماضٍ  ٌّل عْ ف.      إليه. ومضاف فاعله 

  جازم. َشط حرف    وقلب. وجزم َشط فحر 

   بـ َمزوم مضارع فعّل  . الرَشط جواب وحذف الرَشط، فعّل 

 معناه. ملتقدا 

   للزوجات. أي مقدم، کان خّب وَمرور، جار 

 من أو الزوج هذا من يکون أن بْي فرق بّل منّهنا  أي مؤخر، کان اسم 

 واالُناث. الذکور بْي فرق وبّل غْيه.

  ة.يَ نافِ ئْ تِ اْس   جازم. َشط حرف 

  جزم. َمّّل  يف الرَشط فعّل الناقصة. األفعال منماٍض  فِْعُّل 

  للزوجات. أي مقدم، کان خّب وَمرور، جار 

 غْيه. من أو الزوج هذا ومن ناثاألُ  أو الذکور من مؤخر، کان اسم 

م الزنا من أو قاتّل   أو کافرا   يکون فّل ْلا وارثا   يکون أن برَشط لکن  من يرثون ال ألَنا

 املسلم. ثاملورّ 

 الرَشط. جواب يف واقعة 

  الذکور. لألزواج أي مقدم، خّب وَمرور، جار 

  االسمية واجلملة مؤخر، مبتدأ     َمّلا  يف َشط جواب 

 جزم.

 « ْمصدرية. أو موصول. اسم «ما» و جر حرف «ِمن 

    ِإىل يرجع «ترکنه» َمذوف. املفعويل والضمْي وفاعله. ماضٍ  ٌّل عْ ف 

 .أو موصولة  ِمنْ » بـ جر َمّلا  يف مصدر بتأويّل بعدها وما مصدرية.» 

 الُّتکة. من وتقديره:

     التقسيم. تقديره: َمذوف ملبتدأ خّب وَمرور جار 

   إليه. مضاف    وفاعله. مضارع فعّل 

  بـ متعلاق وَمرور جار   . الفعلية واجلملة      

 لـ نعت جر َمّل يف  . 
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  .عاطفة             عّل معطوف   .             .عاطفة 

  إىل اخلطاب من التفات للزوجات، أي مقدم، خّب وَمرور، جار 

 النساء. تسُّت إىل لإلرشاد لعّلا  الغياب

  مؤخر. مبتدأ  وَمرور. جار 

      ِالذکور. األزواج إىل يرجع الفاعَل والضمْي وفاعله. ماضٍ  ٌّل عْ ف 

   جازم. طٍ ََشْ  ُف رْ َح   وقلب. وجزم َشط حرف 

  بـ َمزوم مضارع فعّل  ، َمذوف الرَشط وجواب الرَشط، فعّل 

م  معناه. لتقدا

   الذکور. لألزواج أي مقدم. کان خّب وَمرور. جار 

  من يکون أن بْي فرق بّل أصّلبکم ومن منکم أي مؤخر. کان اسم 

 غْيها. من أو الوارثة الزوجة هذه

 .استئنافية   جازم. َشط حرف 

  جزم. َمّل يف الرَشط فعّل الناقصة. األفعال منفِْعٌّل ماٍض 

  الذکور. لألزواج أي مقدم. کان خّب وَمرور، جار 

 غْيها. من أو ةالزوج هذه من األناث أو الذکور من مؤخر. کان اسم 

 الرَشط. جواب يف واقعة 

   للزوجات. أي مقدم. خّب وَمرور. جار 

  االسمية واجلملة مؤخر. مبتدأ      َمّلا  يف َشط جواب 

 جزم.

  اعرابه. مرا 

    ِيف مرا  کام َمذوف املفعويل والضمْي وفاعله. ماضٍ  ٌّل عْ ف   . 

      َعرابه.إ رَ م               إليه. مضاف 

   وفاعله. مضارع فعّل                  َعرابه.إِ  رَ م 

 ،واألجداد. اإلخوة وهم الثانية الطبقة أحکام لبعض بيان هنا من عاطفة 

  جازم. َشط حرف 
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   ِأو جزم. َمّل يف الرَشط فعّل ناقص. ماضٍ  ٌّل عْ ف   .تامة 

  اسم  . متامية فرض ويف     فاعله. يکون 

  َمّل يف کان خّب مستُّت. ضمْي فاعله ونائب َمّهول مضارع فعّل 

 لـ نعت أو نصب.  متامية فرض عّل رفع َمّل يف  . 

      يف الضمْي من حاال  .      ٌومعناه يکّلا  کّلا  من مصدر 

 بالرأس. إلحاطته التاج وهو اإلکليّل ومنه حاطة.اإلِ 

 هذه يف ذکر فمن خوات،واألَ  1ةُ وَ ْخ ُ اإِلٔ  هم الکّللة أنا  وعندنا» الّشيخ: قال

 أو ،مّ واألُ  األب ّلِ بَ قِ  من فّهو السورة آخر يف ذکر ومن ،ما األُ  ّلِ بَ قِ  من کان من هو اآلية

 .2«األب قبّل من

  .عاطفة      عّل معطوفة  .  .استئنافية 

   إىل يرجع والضمْي مقدم، خّب وَمرور، جار   عن هب اکتفاء 

     احلکم. يف الشُّتاکّهام 

 فقط. مؤخر، مبتدأ      .عاطفة       عّل معطوفة . .فقط 

 جزم. َمّّل  يف الرَشط جواب بعدها وما الرَشط، جواب يف واقعة 

   مقدم. خّب وَمرور، جار   إليه. مضاف 

   من َمذوفة بصفة متعلاق وَمرور. جار . 

  ْلا أو فله الواحدة ختاالُ  أو الواحد األخ أي مؤخر. مبتدأ 

 السدس.

 .عاطفة   .َشطية 

     ِالرَشط. فعّل واسمه. ناقص ماضٍ  ٌّل عْ ف      خّب  . 

    بـ متعلاق وَمرور جار . خٍت أُ  أو واحدٍ  خٍ أَ  من أکثر أي 

 معا . امُه  وْ أَ  کذلك ْْيِ تَ ْخ أُ  أو دا  صاعِ فَ  خوينأَ  أي واحدة.

 الرَشط. جواب بعدها وما الرَشط. جواب يف واقعة 

                                                 
ها ْْلَْمَزةِ ٱ بَِضمّ  إِلٔ ُْخَوُة:ٱ .1  .َوَکرْسِ

 .3/135 التبيان .2
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  .مبتدأ   .خّبه 

    بـ متعلاق وَمرور جار  . بينّهم ماترك ثلث يقتسمون أي 

 واالُنثى. الذکر بْي تفاضّل دون من بالسوية

 ولفظ    و  و    ومن ما األُ  طرف من خوةُ اإِلٔ  تّشمّل وإن 

 کّللة املراد أنا  عّل يدلا  الثلث يف اشُّتاکّهم ولکن األب طرف ومن األبوين طرف

 آخر يف ورد وما اآلية هذه بْي اجلمع له ويّشّهد ذلك عّل املسلمْي إلُجاع فقط ما األُ 

 آنفا . الّشيخ کّلم مرا  کام .1السورة هذه

               َإعراِبا. مر   َمّهول مضارع فعّل 

 مستُّت. ضمْي فاعله ائبن

  من حال   . 

   الوصية. إىل بالنسبة ْيريُهَو و َضار.اإلِ  َي هِ  ة:ضارَ املُ  إليه. مضاف 

 يّشُّتي بأنا  املحاباتية املعامّلت عکس نحو أيضا   نيْ الدَ  إىل بالنسبة جريانه ويمکن

 ع.ئبالبا نا  وْ يُ دْ مَ  ْيصيَ و قيمته بأضعاف شيئا  

   بذلك. يوصيکم تقديره: َمذوف لفعّل مطلق مفعول مصدر 

    من للتعظيم َمذوفة بصفة متعلاق وَمرور جار    . 

 .استئنافية   .مبتدأ       له. خّبان 

 الروايات

 إخوِتا و زوجّها ترکت امرأة :عبداهلل أليب قلت :قال َْيَ عْ أَ  نِ بْ  ْْيِ کَ بُ  معتّبة

 ما االُ  من خوةولّلُ  أسّهم ثّلثة النصف للزوج فقال: ألبيّها وأخواِتا وإخوِتا ّهاما الُ 

 للذکر األب من واألخوات خوةلّلُ  فّهو سّهم وبقي سواء فيه واألنثى الذکر الثلث

 من خوةُ اإِلٔ  وال النصف من الزوج ينقص وال تعول ال السّهام نا أل األنثيْي حظ مثّل

 يقول:  اهلل نَ أِلَ  ؛ثلثّهم من ما األُ                    

  قوله: يف وتعاىل تبارك اهلل عنى والذي السدس فلّها واحدة کانت وإن  

                                                 
 .126/ النساء سورة .1
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                   من واألخوات خوةاإل بذلك عنى امإنا 

 النساء: سورة آخر يف قال خاصة، ما االُ                            

           1 ألب( أختا أو وأب الم أختا )يعني          

                                                 

            2 أوالدهم وکذلك وينقصون يزادون الذين فّهم 

 ألبيّها وأختيّها ألمّها وإخوِتا زوجّها ترکت امرأة أن ولو وينقصون يزادون الذين

 لألختْي فّهو سّهم وبقي سّهامن االم من ولّلخوة أسّهم ثّلثة النصف للزوج کان

 ما عّل يزادا ل ألب أخوين کانتا لو ألب األختْي الن ْلا فّهو واحدة کانت وإن لألب

 من أنثى يزاد وال بقي ما عّل يزد ل أخ الواحدة مکان کان أو واحدة کانت ولو بقي

 3.عليه يزد ل ذکرا کان لو ما عّل الولد من وال األخوات

د صحيحة  امرأة يف تقول ما له: قلت قال: جعفر أيب عن مسلم بن َمما

 النصف للزوج فقال: ألبيّها؟ وأخوات وإخوة ألمّها وإخوِتا زوجّها وترکت ماتت

 فّهو سّهم وبقي سواء، فيه واألنثى الذکر سّهامن الثلث المّها والخوِتا أسّهم ثّلثة

 الزوج وإن تعول ال السّهام الن األنثيْي حظ مثّل للذکر األب من واألخوات لّلخوة

 يقول:  اهلل الن ثلثّهم من االم من االخوة وال النصف من ينقص ال      

              يف اهلل عنى وإنام السدس فله واحدا   کان وإن 

 تعاىل: قوله                                 

   سورة آخر يف وقال: خاصة، االم من واألخوات خوةاألُ  بذلك عنى إنام 

 النساء:                                     

  4 ألب( ختا  أُ  أو وأم ألب ختا  أُ  بذلك )يعني                  

                                                 
 .126/ النساء سورة .1

 .126/ النساء سورة .2

 .(2/101) 4ح ،13/523 الکايف .3

 .126/ النساء سورة .4
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       1 زوجّها ترکت امرأة أن ولو قال: وينقصون يزادون الذين وهم 

 الثلث المّها وألختيّها أسّهم ثّلثة النصف للزوج کان ألبيّها وأختيّها المّها وأختيّها

 األب من األختْي الن ْلا فّهو واحدة کانت وإن سّهم السدس ألبيّها وألختيّها سّهامن

 2.بقي ما عّل يزد ل ألب أخ کان ولو بقي ما عّل يزادون ال

 :قوله يف اهلل عنى الذي قال: ،عبداهلل أيب عن ،َْي عْ أَ  بن کْيبُ  عن  

                                      

                   َمن واألخوات خوةاإل بذلك عنى امإن 

 3.ةخاصا  ما األُ 

د عن  ماتت امرأةٍ  يف تقول ما له: قلت قال: ،جعفر أيب عن ،مسلم بن َمما

 ّلثةثَ  النصف زوجللا  قال: ألبيّها؟ وأخوات خوةإو ،ّهاما ألُ  خوِتاإو زوجّها وترکت

 خوةلإل مٌ ّهْ َس  قيوب ،واءَس  فيه نثىواألُ  لذکرا ،امنّهْ َس  لثالثُ  ما األُ  من وإلخوِتا ،مّهُ أْس 

 ال وجالزَ  نا وأل ،4ولعُ تَ  ال ّهامالسا  نا أل نثيْي،االُ  حظا  مثّل للذکر ،األب من واألخوات

 فّهم ،ذلك من أکثر کانوا نإف ،ثّهملُ ثُ  من ما األُ  من خوةإلا وال ،صفالنّ  من ينقص

 :قوله يف تعاىل اهلل عنى الذي اما وأ دس،الُس  فله دا  واحِ  کان وإن ،ثلُ الثُ  يف کاءَُش   

                                      

                   من واألخوات خوةاإل بذلك عنى امإنا 

 5.ةخاصا  ما األُ 

 

                                                 
 .126/ النساء سورة .1

 .(2/103) 6ح ،13/584 الکايف .2

 .58ح ،1/326 العيايش تفسْي .3

 .وارثيّها عدد عن احلاِصّل ِحساِبا أصّل عّل ِسّهامّها وزادت ارتفعت إذا الَفريضة: عاَلت .4

 .53ح ،1/326 العيايش تفسْي .5
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 واملواريث اليتامى أموال يف تعاىل اهلل بيانه ما ألمهية تنبيهٌ يف هذه اآلية امُلباَرَکة 

 بحدود العمّل هو الطاعة أنا  يف وبيان طبقّها عّل للعمّل وحتريض وغْيمها والفرائض

 تعاىل. اهلل

   أموال يف بيانّها ما إىل شارةإ للتعظيم. ِبا أيت مبتدأ. للبعيد، شارةإِ  اسم 

 واملْياث. اليتامى

   .ُجع خّبه :  أحدمها اختّلط يمنع الذي الّشيئْي بْي احلاجز وهو حدا

 واملنع. الفصّل احلد: بينّهام. التاميز ويوجب باآلخر

  ترَشيفية. ضافةإ إليه. مضاف 

 .استئنافية           مبتدأ. جازم. َشط اسم 

 بـ َمزوم مضارع فعّل  الرَشط. فعّل مستُّت، ضمْي وفاعله 

 تعاىل. اهلل بأحکام العمّل هو هنا اإلطاعة

  به. مفعول           .عاطفة               إليه. ومضاف معطوف 

     ومفعول تعاىل اهلل إىل يرجع مستُّت ضمْي وفاعله َمزوم مضارع فعّل 

ل به  اجلنة. يف الدخول هو تعاىل اهلل بأحکام العمّلجواب الرَشط. وجزاء اإلطاعة و أوا

  ثانٍ  به مفعول.   مضارع. فعّل 

  جار     إليه. ومضاف َمروره 

    .الفعلية واجلملة فاعله           نصب َمّّل  يف 

 . لـ نعت

  يف املفعويل الضمْي من حال     . ألنا  اجلمع بصيغة أتى 

  اللذات إحدى بأن شارةإِ و ،ْْيَ مِ دائِ َکْوَُنُْم  :ومعناهُ  .ى  نعْ مَ  ةٌ َمموعَ  لفظا   مفردة 

 معا . واستيناسّهم املؤمنْي اجتامع هي اجلنة يف الواردة
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  بـ متعلاق وَمرور جار  . 

 .استئنافية         اجلنة. دخول إىل شارةإِ  مبتدأ. للبعيد، اشارة اسم 

    ملبتدأ خّب وَمموعه الفوز هو تقديره: َمذوف ملبتدأ خّب  . 

 الکبْي. والظفر الفّلح الفوز:

    نعت    . إِ  وعدم ةِ کَ الَُّتِ  ةِ يازَ حِ  عةِ فَ نْ مَ  إىل بالنسبة عظيم 
ِ
 عطاء

 الورثة. سّهم

 

                         

    

 

 وأحکامه. اهلل حدود عن التعدي هو اهلل عصيان يف املناط أنا  يف بيانٌ 

 تعطف عاطفة             عّل           . 

 مبتدأ. جازم. َشط اسم 

   اءرجإ عدم هنا والعصيان الرَشط. فعّل وفاعله. َمزوم مضارع فعّل 

 حدوده. مراعاة وعدم اهلل أحکام

  به مفعول   .عاطفة 

     به ومفعول معطوف  .عاطفة 

   عّل معطوف وفاعله. مضارع فعّل    له. وتفسْي 

     وقوانينه. وفرائضه وأحکامه إليه. ومضاف به مفعول 

     ل. به ومفعول مستُّت ضمْي وفاعله َمزوم مضارع فعّل  جواب أوا

 َشط.

  ثانٍ  به مفعول. 

   يف املفعويل الضمْي من حال     . َکْونِ لِ  املفرد بصيغة وأتى 

 النار. عذاب من واإلفراد الوحدة
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  بـ متعلاق وَمرور جار   .  .استئنافية 

   للعايص أي َمذوف. مقدم بخّب متعلاق أو مقدم خّب وَمرور جار 

 تعاىل. اهلل دِ وْ دُ حلُِ  يدّ تعَ واملُ 

  مؤخر. مبتدأ 

   .وإهانة. باستخفاف مقرون عذاب أي نعته 

 للمعتزلة خّلفا   النار يف الکبائر أصحاب خلود عّل الرَشيفة اآلية تدلا  التنبيٌه: 

 يف ُملد الصّلة أهّل فاسق أن عّل اآلية ِبذه املعتزلة واستدلت» الّشيخ: قال

 قوله: نا أل وجوه، من فيه ْلم داللة ال وهذا َمالة، ال ومعاقب النار،        

 فّل وأيضا   ،کافرا   يکون فعندنا کذلك کان ومن اهلل، حدود ُجيع يتعدى من إىل إشارة

 هفإنا  ا  دا َح  وتعدى املعصية، فعّل کان وإن الصغْية، بصاحب ُمصوصة اآلية أنا  خّلف

 ّليتفَض  من نخرج أن لنا جاز لدليّل، منّها الصغْية إخراج ْلم جاز فان منّها، خارج

 هذه من إخراجه من البد التائب نإف وأيضا   .النبي فيه يّشفع أو بالعفو، عليه اهلل

 اهلل ّليتفَض  من يّشُّتط أن ْيب فکذلك التوبة، قبول وجوب عّل الداللة لقيام اآلية

 التوبة قبول قلنا: بواجب، ليس والعفو واجب، التوبة قبول قالوا: نإف عقابه، باسقاط

 ْيوز قالوا: فان العفو، حصّل إذا واجب العقاب سقوط وکذلك حصلت، إذا واجب

 دالة اآلية جعلوا نْ إِ فَ  التوبة، العايص خيتار أال ْيوز وکذلك قلنا: العفو، اهلل خيتار ال أن

 خيتار ال العايص أن عّل دالة اآلية ْيعّل أن لغْيهم جاز العفو، خيتار ال اهلل أن عّل

 کقوله: العفو، وقوع يف کثْية، بآيات معارضة اآلية هذه أن عّل التوبة،       

    1 وقوله: بعد. فيام سنبينه ما عّل             2 :وقوله 

                 3 آياِتم يف َشطنا التوبة، آياتنا يف َشطوا فان 

 الکتاب. هذا بذکره لوُّ طَ نُ  ال الوعيد، يف مستقص ذلك يف والکّلم العفو، ارتفاع

 هفإنا  ْلا، ّل  حّ تَ ْس مُ  احلدود يتعدى من عّل اآلية حتمّل أن ـ ذلك تسليم مع ـ ويمکن

                                                 
 .116 و 48/ النساء سورة .1

 .53/ الزمر سورة .2

 .6/ الرعد سورة .3
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 فمن له، صيغة ال العموم املرجئة من کثْي عند أن عّل الوعيد، ويتناوله ،کافرا   يکون

 .1«!!بالکفار ُمتصة اآلية تکون أن املنکر وما العصاة؟ ُجيع يفيد «من» ان أين

 

                              

                       

 

 النسّل إفساد فيّها ألنا  يأتيّها، َمنْ  عّل ْت ظَ لَ غَ وَ  الفحّشاء عن الرَشيفة اآلية َنت

 اإلنساين. واملجتمع

 .استئنافية 

  للمؤنث. مبّهم اسم «التي» مؤنث ُجع مبتدأ، موصول، اسم 

   فعله. أي به وأتى أتاه املوصول. صلة وفاعله، مضارع فعّل 

 الفعّل. عن به يکناٰى  املجيء فاإلتيان:

   املعايص، من قبحه اشتدا  ما لکّّل بّل  قبيح لکّّل  اسم به. مفعول 

 تعاىل: قوله يف والسحق اللواط عّل الکريم القرآن يف ْت قَ لِ طْ أُ  وإن ناالزّ  هنا به واملراد

                       2. 

    من َمذوفة بحال متعَلق إليه. ومضاف وَمرور جار  . 

 و  .کوَننا  حال والتقدير: بياين    . 

 .زائدة      مبتدأ خّب وفاعله، أمر فعّل  . 

     بـ متعلاق وَمرور جار     . 

    به. مفعول 

  من َمذوفة بصفة متعلاق وروَمر جار    . أي     من 

 واللواط الزنا بثبوت ُمتصة األربع شّهادة غْيهم. دون املسلمْي رجال عدول

                                                 
 .141 و 3/140 التبيان .1

 .28/ العنکبوت سورة .2
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 والسحق.

 تفريعية. أو استئنافية              جازم. َشط حرف 

     ِرجال. أربعة أي الرَشط، فعّل جزم َمّّل  يف وفاعله. ماضٍ  ٌّل عْ ف 

 الرَشط. جواب يف الواردة 

    الرَشط. جواب جزم َمّّل  يف به ومفعول وفاعله أمر فعّل 

 احلبس. هو هنا مساكاإلِ 

      بـ متعلاق وَمرور جار    . 

 ة.غايَ لْ لِ  دَ رَ وَ  نصب حرف 

     بـ منصوب مضارع فعّل  به. ومفعول 

   .املحبس. يف ال البيت يف احلياة مادام احلبس أي: فاعله 

  عطف. حرف       عّل معطوف منصوب مضارع فعّل    . 

  .فاعله                من مقدمة بحال متعلاق وَمرور جار  . 

   هنا بالسبيّل واملراد احلبس من التخلص إىل طريقا   أي به. مفعول 

 تعاىل: قوله يف الوارد اجللد املحصن غْي إىل بالنسبة              

      1. وثبوت» شأنه: يف الّشيخ قال الذي الرجم املحصن إىل وبالنسبة 

 بّل الطائفة ُجاعإِ  وعليه شك فيه خيتلج ال وجه عّل التواتر جّهة من معلوم الرجم

 .2«بخّلفّهم دُ يعت ال وهم اخلوارج إالا  فيه خيالف ول مةاألُ  ُجاعإِ 

 والرجم. باجللد منسوخة الرَشيفة فاآلية

 الروايات

د خّب يف  سورة بعد نزلتأُ  النور وسورة ... :جعفر أيب عن سال بن َمما

 النساء سورة يف عليه أنزل  اهلل أن ذلك وتصديق النساء        

                                      

                     اهلل قال الذي والسبيّل :        

                                                 
 .2/ النور سورة .1

 .3/142 التبيان .2
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                      *              

                                      

               1.2 

 اهلل: قول يف ،جعفر أيب عن ،جابر عن         

   إىل:  ، 3.احلدود هو والسبيّل ،منسوخة :قال 

 عن ُي وِ رْ ملَ ٱ وَ هُ وَ  ٌخ وْ ُس نْ مَ  احلبس[ ]أي احلکم هذا نا إِ » الّشيخ: قال

 .4«عبداهلل وأيب جعفر أيب

 

                         

       

 

 .عاطفة   مبتدأ. موصول، اسم ،«الذي» تثنية 

     يفعّلَنا، أي: املوصول. صلة به. ومفعول وفاعله مضارع فعّل 

 إىل يرجع املفعويل والضمْي  . والرجّل املرأة أي        .بالزنا 

  املسلمْي. من أي وَمرور. جار  .زائدة 

  مبتدأ خّب به. ومفعول وفاعله أمر فعّل  ،    ّباحلد 

 غْيمها. ال السابقة اآلية يف مرا  کام والرجم اجللد وهو الزنا يف الوارد الرَشعي

 .استئنافية   .َشطية 

  ِالرَشط. فعّل جزم َمّّل  يف وفاعله ٍ ماض ٌّل عْ ف  .عاطفة 

    ِعّل معطوفة وفاعله، ماضٍ  ٌّل عْ ف . 

 الرَشط. جواب يف واقعة 

                                                 
 .2 و 1/ النور سورة .1

 .(2/33) 1ح ،3/88 الکايف .2

 .60ح ،1/322 العيايش تفسْي .3

 .3/143 التبيان .4
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    وا اصفحوا أي الرَشط. جواب وفاعله. أمر فعّل  ايذائّهام عن وکفا

 التوبة. بعد عنّهام الرَشعي واحلدا  االُخروية العقوبة تسقط يعني التوبة حتقق بعد

   وَمرور. جار   بالفعّل. املّشبّهة احلروف من 

  .اسمه   ِفيه. مستُّت ضمْي واسمه ناقص ماضٍ  ٌّل عْ ف 

      خّبا . الفعلية واجلملة        خّب 

 . :لعباده. تعاىل اهلل من ثابتتان والرَحة التوبة أي 

وورد نظْيها يف سورة النحّل:                     

                           1. 

 روايتان

 اآلية هذه عن سألته قال: عبداهلل أيب عن بصْي أيب عن     

        إىل   :]کانت؟ کيف قلت: قال: منسوخة، هذه ]قال 

 مْ لَ کَ تُ  ول ْث دَ حُتَ  ول بيتا   أدخلت شّهود أربعة عليّها فقام فجرت إذا املرأة کانت قال:

  فقوله قلت: متوت، ىحتا  وَشاِبا بطعامّها فيه وأوتيت ْس الَ َُت  ول       

  2 .:قوله: قال: البيوت، يف مساكواإلِ  والرجم اجللد السبيّل جعّل قال   

      الثيب هذه أتتّها التي الفاحّشة أتت إذا البکر يعنى قال: ؟ 

   حتبس، قال                         

  .3 

 الرجّل ومباَشة بينّهنا  النساء زناء السحاق قال: اناه النبي عن روي

 4زناء. للمرأة املرأة مباَشة زناء للرجّل

 

                                                 
 .113/ النحّل سورة .1

 .15/ النساء سورة .2

 .61ح 1/322 العيايش تفسْي .3

 .3/144 التبيان .4
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ا وحکمّها التوبة حقيقة بعدها وما اآلية هذه يف وردت  العقوبة تسقط وأَنا

 .الرَشعيا  واحلدَ  خرويةاألُ 

   حْص. أداة ة،فَ وْ فُ کْ مَ  ةکافا 

   .مع القبيح عّل الندم» هي االصطّلح ويف الرجوع، هي التوبة مبتدأ 

 .1«القبح يف مثله إىل يعود ال أن العزم

   ة عّل أي: التعظيم. جلّهة بالتوبة متعلقا  وَمرور جار  وعّهده اهلل ذما

 التائب. ومغفرة بقبوْلا سبحانه ووعده تعاىل

  خّب. وَمرور. جار     وفاعله. مضارع فعّل 

  منّهام. اهلل أعاذنا الکفر أو املعصية من القبيح العمّل وهو به. مفعول 

 للسببية. جر. حرف 

    فاعله من حال     :ينبغي ال فعّل کّلا  وهي جاهلْي. أي 

 صّلحه. فيه بام والعارف نفسه إىل هِ ّج وَ تَ ملُ ٱ العاقّل عن صدوره

 الغضب أو الّشّهوة وفوران اْلوى عن العمّل تيانُ إِ  هي اجلّهالة خرى:أُ  وبعبارة

 2احلق. مع عناد غْي من

  للُّتتيب. جاءت عاطفة 

   عّل معطوف وفاعله. مضارع فعّل   . 

     بـ متعلاق وَمرور جار   .   .أي للتبعيض 

   زمان بعض    يعني    أنا  الظاهر ولکن وعقيبّها. باملعصية 

 بالـ املراد  ا اإلنسان من قريٌب  ألناه املوت هو  باملوت. نِ قُ يَ تَ لٱ قبّل مقبولة وأَنا

                                                 
 .3/145 التبيان .1

 .4/233 امليزان عن کام .2
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 .تعليلية 

     الذين إىل يرجع ـ والتعظيم ةِ عَ فْ لرّ لِ  اءَ ج ـ للبعيد شارةإِ  مْس ٱ 

       . .مبتدأ 

  العبد. توبة قبول هي اهلل وتوبة ،مضارعٌ  فعّل 

  .الفعلية واجلملة فاعله     .خّبه 

    بـ متعَلق وَمرور جار  ، ْْي ابِ وا لتَ ٱ عّل أي. 

 .استئنافية              ناقص. ماضٍ  فعّل              .اسمه 

   ،بحاْلم تعاىل لعلمه العباد عّل التوبة باب فتح أنا  إىل اشارة خّبه 

 شّهوِتم. وفوران وجّهالتّهم

  اتقان إليه َيتاج ما لوضع املقتضية» تعاىل وحلکمته ثان. خّب 

 .1«األمور واصّلح النظام

 الروايات

 النفس بلغت إذا يقول: عبداهلل أبا سمعت قال: اٍج را دَ  بن ُجيّل صحيحة

 قرأ: ثما  توبة، للعال يکن ل ـ حلقه إىل بيده وأشار ـ هّهنا          

          .2 

 .3«توبة للجاهّل وکانت» اآلية، بدل خرىأُ  رواية ويف

 تعاىل: اهلل قول يف ،عبداهلل أيب عن ،بْييالزُ  عمرو أيب عن        

             4. 

 إالا  عمّل   مّلع من ّلبَ قْ يَ  ال اهلل أنَ  عّل التفسْي ذلك ُل دُ يَ  ،تفسْيٌ  اآلية ْلذه :قال

 وقال ،املؤمنْي عّل فيه اشُّتط وما التفسْي، بذلك منه بالوفاء لقيه نمِمَ      

               : عاملا   به کان وإن ،العبد لهمِ عَ  ذنٍب  کّلا  ييعن، 

                                                 
 .4/242 امليزان .1

 .(1/42) 3ح ،1/116 الکايف .2

 .(2/440) 3ح ،4/242 الکايف .3

 .82/ طه سورة .4
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 قول يَيک وتعاىل تبارك ذلك يف قال وقد ه،ربا  معصية يف بنفسه خاطر حْي جاهّل فّهو

 :خوتهإل يوسف                       1 إىل فنسبّهم 

 2.اهلل معصية يف بأنفسّهم اطرِتمخَ ملُ  ّلّهْ اجلَ 

: أناه قال: من أعطى أربعا ، من الرَشيف الرِض رفعه إىل أمْياملؤمنْيالسياد 

عاء ل َيرم اإلجابة. ومن ُأعطَي التاوبة ل َيرم القبول. ومن ُأعطَي اإلستغفار  ُأعطَي الدا

يادة. وتصديق ذلك يف القرآن قال اهلل  کر ل َُيَْرم الزا ل َيرم املغفرة. ومن ُأعطَي الّشا

عاء : تعاىل يف الدا       3  يف االستغفار:  تعاىلوقال          

                       4  کر:  تعاىلوقال يف الّشا  

         5  يف التاوبة:  تعاىلوقال              

                          6.2 

 اجتمع قال: ]السلامين[ عبدالرَحن عن أسلم بن زيديف تفسْي الثعلبي عن 

 يقول: اهلل رسوَل  ُت عْ مِ َس  :مْ هُ دُ َح أَ  فقال اهلل رسول أصحاب من أربعة

 «.بيوم يموت أن قبّل العبد توبة يقبّل  اهلل إنا »

 قبّل العبد توبة يقبّل  اهلل إن يقول: اهلل رسول سمعت وأنا الثاين: قال

 «.يوم بنصف يموت أن

 العبد توبة يقبّل  اهلل إن» يقول: اهلل رسول سمعت وأنا الثالث: قال

 «.بضحوة يموت أن قبّل

 ما العبد توبة يقبّل  اهلل إن» يقول: اهلل رسول سمعت وأنا الرابع: فقال

                                                 
 .83/ يوسف سورة .1

 .62ح ،1/322 العيايش تفسْي .2

 .60/ غافر سورة .3

 .110/ النساء سورة .4

 .2/ إبراهيم سورة .5

 .12/ النساء سورة .6

 .103/ األئمة خصائص .2



 رابعال اجلزء / القرآن تفسْي يف البيان أجود  ................................................ 338

 .1«بنفسه يغرغر ل

 من» :اهلل رسول قال قال: الصامت بن عبادة عن ]سعدان[ بن خالد

 بّشّهر موته قبّل تاب من لکثْي، السنة إنَ » قال: ثما  «عليه اهلل تاب بسنة موته قبّل تاب

 ثما  «عليه اهلل تاب بجمعة موته قبّل تاب من لکثْي، الّشّهر إنَ » قال: ثما  «عليه اهلل تاب

 الساعة إنَ » قال: ثما  «عليه اهلل تاب بساعة موته قبّل تاب من لکثْي، اجلمعة إنَ » قال:

 .2«عليه اهلل تاب ِبا ُيغرغر أن قبّل موته قبّل تاب من لکثْي،

 .3روٰى الکليني نحو ما رواه عبادة بن الصامت يف الکايف

 :اهلل رسول قال قال: احلسن عن عبيد بن عمرو عن َشيك بن املسيب

 جسده روحه يفارق حتاى آدم ابن ُأفارق ال وعظمتك تكوعزا  قال إبليس هبط ملا»

 .4«يغرغر حتاى عبدي عن التوبة أحجب ال وعظمتي يتوعزا  : اهلل فقال

 الّشيطان إنا » قال: اهلل رسول أن يا رِ دْ اخلُ  سعيد أيب عن اْليثم أيب وعن

 تبارك الربا  قال ،مْ هِ سادِ ْج أَ  يف مْ ّهُ أرواُح  ْت دامَ  ما عبادك أغوي أبرح ال تكوعزا  قال

 5«.يل استغفروا ما ْلم أغفر أزال ال مکاين وارتفاع وجّليل يتوعزا  وتعاىل:

 .6البيت أهّل أحاديث موسوعة کتايب راجع «التوبة» حول الواردة للروايات

 

                                                 
 .3/224 الثعلبي بتفسْي املعروف والبيان الکّشف .1

 .3/224 الثعلبي بتفسْي املعروف والبيان الکّشف .2

 .(2/440) ،2ح ،4/242 الکايف .3

 .3/224 الثعلبي بتفسْي املعروف والبيان الکّشف .4

 .3/224 الثعلبي بـتفسْي املعروف والبيان الکّشف .5

 .(252-284/)2 البيت أهّل أحاديث موسوعة .6
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 ال خرىأُ  طائفة وتوبة الکفار. وهم تردا  واحدة طائفة توبة أنا  تعاىل اهلل ذکر

 الروايات. من دٌ افتَ ُمْس  ناءُ ثْ تِ واالْس  .اهلُل شاء إذا الا إِ  ة  مقبولَ  نُ وْ کُ تَ 

 .عاطفة     ِمؤنث. ناقص ماضٍ  ٌّل عْ ف 

   ،السيئات وَمي قبوْلا تعاىل اهلل وعد التي املقبولة التوبة أي اسمّها 

 ِبا.

  بخّب متعلاق وَمرور جار    حذوف.ملا 

    وفاعله. مضارع فعّل 

   ُجع به. مفعول  ٰ م العموم. عّل يدلا  «ال» بـ َمّلا  بأَنا   

ون فعلّها عّل تمرونسوي الکثْية املعايص  يکون أن بْي فرق بّل تکرارها. عّل ويْصا

 1التعدد. يوجب التکرار ألنا  واحد نوع من أو ُمتلفة أنواع من

 قبّل لورودها ابتدائية . 

 الرَشط. ملعني متضمن يستقبّل ملا زمان ظرف    ماض. فعّل 

     م به مفعول   ٱ إىل يرجع والضمْي إليه. ومضاف مقدا

      . 

  .م فاعله  ألَنا      2. 

  ِجازم. غْي َشط جواب وفاعله. ماضٍ  ٌّل عْ ف 

   واسمه. بالفعّل املّشبّهة احلروف من 

    ِإنا » خّب رفع َمّل يف وفاعله. ماضٍ  ٌّل عْ ف». 

                                                 
 .2/385 الرَحن مواهب راجع .1

 .28/ األنعام سورة .2
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   اه. ومعاينتّهم املوت حضور بعد أي زمان. ظرف  إيا

َوَطريِق  تعاىل اهلل مسْيرَحة يف مْ ّهُ عُ َتَض  هؤالء توبةَ  أنا  عّل ُل دُ تَ  واياِت الرَ  ولکنَ 

ِبم شاء وإن مْ ّهُ َعنْ  فاعَ  اهلل شاء نْ إِ ُلْطِفِه َوإِْحسانِه   عميم. وعفوه واسعة اهلل ورَحة عذا

 .عاطفة  ،يف الوارد النفي ملعنى تأکيد نافية    . 

  مبتدأ. موصول، اسم                خّب. وفاعله، مضارع فعّل 

 .وُجلة حالية     حال    .مبتدأ 

  .وآل 1البقرة سوريت يف وردت کام مردودة الکافر توبة خّبه 

 .2عمران

     والترَشيف. القرب ساحة من بعدهم عّل يدلا  للبعيد شارةإِ  اسم 

 مبتدأ.

     ِاإلعداد. االعتاد: أعدنا. أي خّب. وفاعله. ماضٍ  ٌّل عْ ف 

   َمرور. و جار            به. مفعول            .مؤملِا . أي نعته 

 لعباده سبحانه اهلل توبة حال بيان (18 و 12) باآليتْي املراد نا إِ » امليزان: يف قال

 .3«بالتبع إالا  اهلل إىل العبد توبة حال بيان ال ـ والرَحة باملغفرة الرجوع بمعنى ـ

 الروايات

قاَل: َيا  إَِن آَدمَ »، قاَل: أو أيب جعفر معتّبة بکْي عن أيب عبداهلل

َرّب، َسَلْطَت َعََلَ الَّشْيَطاَن، َوَأْجَرْيَتُه ِمنّي ََمَْرى الَدِم، َفاْجَعّْل يِل َشيْئا ، َفَقاَل: َيا آَدُم، 

ْ ُتْکَتْب َعَلْيِه، َفإِْن َعِمَلَّها ُکتَِبْت َعَليِْه َسيّ  َئٌة؛ َجَعْلُت َلَك َأَن َمْن َهَم ِمْن ُذّرَيتَِك بَِسّيئٍَة َل

: َوَمْن َهَم ِمنُّْهْم بَِحَسنٍَة، َفإِْن َلْ َيْعَمْلَّها ُکتِبَْت َلُه َحَسنٌَة، َفإِْن ُهَو َعِمَلَّها ُکتَِبْت َلُه َعرَْشا  

، ُثَم اْسَتْغَفَر َلُه َغَفْرُت َلهُ  ؛ َقاَل: َيا َرّب، ِزْديِن، َقاَل: َجَعْلُت َلَك َأَن َمْن َعِمَّل ِمنُّْهْم َسّيَئة 

َقاَل: َيا َرّب، ِزْديِن، َقاَل: َجَعْلُت َْلُُم الَتْوَبَة ـ َأْو َقاَل: َبَسْطُت َْلُُم الَتْوَبَة ـ َحتاٰى َتْبُلَغ 

                                                 
 .161/ البقرة سورة .1

 .31/ عمران آل سورة .2

 .4/243 امليزان .3
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 1«.النَْفُس ٰهِذِه؛ َقاَل: َيا َرّب، َحْسبِي

 تعاىل: اهلل قول يف ،عبداهلل أيب عن ،احللبي عن        

                        ، :اررا الفَ  هو قال 

 2.منه قبّلتُ  ول التوبة عهفَ نْ يَ  ل حْي تاب

 إىل بيده هوىأو ـ هذه النفس بلغت إذا :قال ،جعفر أيب عن ،رارةزُ  عن

 3.توبة للجاهّل وکانت ،توبة للعال نکُ يَ  ل ـ رتهجَ نْ َح 

 .4رواه الکليني بسنده الصحيح يف الکايف

 

                            

                       

                   

 

 وينتظر إليّها، له حاجة ال عنده، املرأة َيبس الرجّل يف نزلت قيّل:» نزوْلا: شأن

 .5«جعفر أيب عن ذلك وروي ،يا رِ هْ الزُ  عن يرثّها، ىحتا  موِتا

  نداء. حرف    « تنبيه. حرف «ها» منادى، اسم «أُي 

   بيان. عطف أو «أي» من بدل موصول اسم 

    ِترکوا حتاى للمؤمنْي خطاب املوصول. صلة وفاعله. ماضٍ  ٌّل عْ ف 

 اجلاهلية. السنة

   بـ منفي مضارع فعّل  .عليکم. َيرم أي: نافية 

   بـ متعَلق وَمرور جار   . املؤمنْي. إىل يرجع والضمْي 

                                                 
 .(2/440) 1ح ،4/241 الکايف .1

 .63ح ،1/328 العيايش تفسْي .2

 .64ح ،1/328 العيايش تفسْي .3

 .«حلقه» «:حنجرته» بدل فيه أنا  إالا  (.2/440) ،3ح ،4/242 الکايف .4

 .3/24 البيان َممع .5
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  ناصبة. مصدرية 

    و وفاعله. منصوب مضارع فعّل   بتأويّل بعدها وما املصدرية 

  فاعّل رفع َمّلا  يف مصدر   :إرث. لکم َيّلا  ال والتقدير 

 به. مفعول 

   الکرهي والتوارث املطلق. املفعول عن نائب أو ألجله مفعول أو حال 

 ثّلثة: وجوه عّل يتصور النساء من

ل:»  من حترم بأن باإلکراه، املورث من يصّل الذي املال منّها يستوهب أن األوا

 دوَنا. الُّتکة بتامم الوارث فيستقّلا  ترکتّها

ن أو ذلك، عّل مکرهات وهنَ  األموال کسائر النساء نفس يؤخذ أن الثاين:  أَنا

 ذلك. يکرهن

اثالوُ  أحد يستکرهّها أن الثالث:  اآليت، النکاح من مّهرها له ِتب أن عّل را

 اإلکراهياة. احليّل من ذلك وغْي

 القيد يکون حال، أي وعّل   فتکون اجلاهلياة، يف کان الذي الواقع لبيان 

 هو القيد هذا أنا  يف للنزاع معنى ال وحينئذٍ  السيائة، العادة تلك عن عدْ الرَ  مقام يف اآلية

 املال، بمنزلة أَننا  النساء إىل الوراثة إضافة من ويستفاد ،1حُّتازيٱ وأَ  توضيحي قيد

 .2«عندهنا  الذي واملال نفسّهنَ  فيّشمّل

ُل: وْ قُ أَ    يف کام ّي بِ غالِ  دٌ يْ قَ  وَ هُ  ّْل بَ  ا  يا حِ يْ توِض  وال احُّتازيا   قيدا   يکون ال 

 تعاىل: قوله                           3. 

 .عاطفة 

       وفاعله منصوب مضارع وفعّل النفي لتأکيد زائدة 

 عّل معطوف واجلملة به. ومفعول    . :والتّشديد. والتضييق املنع هو العضّل 

 للتعليّل. جر حرف 

                                                 
ا   .1  .4/254 امليزان صاحب عّل ردا

 .الثالث الوجه يف مناا تصحيح مع 2/332 الرَحن مواهب .2

 .23/ النساء سورة .3
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     بعد مضمرة بأن منصوب مضارع فعّل  .وفاعله 

    وَمرور. جار  باإلضافة. جرا  َمّل يف موصول اسم 

     عليّهنا  التضييق ْيوز فّل به. مفعول وفاعله. ماض فعّل 

، بذل إىل ليضطررن م التضييق فّهذا صداقّهنا  الزوج. عّل َمرا

  استثناء. أداة    ناصب. مصدري حرف 

   وفاعله. نصب َمّّل  يف مضارع فعّل 

   غْيها. کبْية معصية أو بزنا أي وَمرور، جار 

    .فله بنفسه. الزوج ٰرآها أن أو شّهود أو بإقرار َشعا   يثبت أي صفة 

 مّهرها. ببذل عنّها واملفارقة عليّها ويضيق يعضلّها أن حينئذٍ 

 .استئنافية 

   بالکيفية معاَشِتنا  وجوب عّل يدلا  به، ومفعول وفاعله أمر فعّل 

 اآلتية.

    َمتمعّهم يف الناس يعرفه الذي األمر هو املعروف:» وَمرور. جار 

 .1«وْيّهلوه ينکروه أن غْي من

 .استئنافية   جازم. َشط حرف 

      الرَشط. فعّل جزم َمّلا  يف به ومفعول وفاعله ماض فعّل 

 الرَشط. جواب يف واقعة 

  ِيف املعلوم األمر إظّهار هو» و اشفاق. بمعنى تامّ  جامد ماضٍ  ٌّل عْ ف 

 تعاىل: قوله نظْي املخاطب يف التعصب غريزة تيقظ من اتقاء   املحتمّل املّشکوك صورة

                     2»3. 

  ناصب. مصدري حرف 

     وفاعله. منصوب مضارع فعّل   بتأويّل بعدها وما مصدرية 

                                                 
 .4/255 امليزان .1

 .25/ سبا سورة .2

 .4/252 امليزان .3
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 کرهتم.  والتقدير:  فاعّل رفع َمّّل  يف مصدر

   الفعلية واجلملة به. مفعول         ال مصدري حرف صلة 

 َمذوفا . الرَشط جواب يکون أو عراباإلِ  من ْلا َمّلا 

 .عاطفة         عّل معطوف منصوب مضارع فعّل    . 

  .فاعله       إىل يرجع والضمْي وَمرور، جار   . 

   به. مفعول          .نعته 

 الروايات

 قوله: يف ،جعفر أيب عن اجلارود أيب رواية يف              

            : « العرب قبائّل من أسلموا ما لأوا  يف اجلاهلية يف کان هفإنا 

 َحيمه بصداق نکاحّها فورث عليّها، ثوبه الرجّل ألقى امرأة وله الرجّل َحيم مات إذا

 ألقى األسلت بن قيس أبو مات اما لَ فَ  ماله، يرث کام نکاحّها يرث أصدقّها، کان الذي

 نکاحّها فورث معبد، بن معمر نتبِ  کبيّشة وهي أبيه امرأة عّل ثوبه قيس أيب بن َمصن

 اهلل، رسول يا فقالت: ،اهلل رسول فأتت عليّها، ينفق وال ِبا يدخّل ال ترکّها ثما 

 عَل، ينفق وال عَل يدخّل فّل نکاحي َمصن ابنه فورث األسلت، بن قيس أبو مات

 بأهَل؟ فأحلق سبيَل خيَل وال

 شيئا   شأنك يف اهلل َيدث فإن بيتك، إىل ارجعي :اهلل رسوُل  فقال

 فنزل: أعلمتك،                         

           1 ورث قد املدينة يف نساء وکانت بأهلّها. فلحقت 

 اهلل فأنزل األبناء، من ورثّهنَ  أنه غْي کبيّشة نکاح ورث کام نکاحّهنَ       

                  .2 

 :  اهلل قول عن هلتُ أس قال ،عبداهلل أيب عن ،ميمون بن براهيمإِ  عن

                                   قال: 

 .له قريبة   تکون ،اِب َُضُ يَ  ،التزويج من فيمنعّها ،اليتيمة جرهحِ  يف ونکُ تَ  الرجّل

                                                 
 .22/ النساء سورة .1

 .1/134 القمي تفسْي .2
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 :قلت                   له تکون الرجّل قال: ؟ 

 1.ذلك عن اهلل فنّهى منه، تفتدي حتاى اِِب  َُضُ فيَ  ،املرأة

 تعاىل: قوله عن هُ سألتُ  قال: ،َِلا بَ اجلَ  ىالرَس  بن عبداهلل بن هاشم عن  

                  ، :ونيقول کام قال: ثما  ،کّلما   فحکى قال 

 يف هذا وکان ،غْيه تزويج تستطيع فّل ،لّهاَض عَ  الثوب عليّها طرح إذا ،ةطيَ بَ النَ ب

 2.اجلاهلية

 تعاىل: قوله ذيّل يف               ٰکّّل  عّل اآلية َحّل واألوىل 

 3.الطّبيا  واختاره جعفرٍ  أيب عن املروي وهو ذلك يقتيض العموم ألنا  ؛معصية

 

                      

                   

 

 قامةإِ  حال ببيان هُ بَ قَ عَ  ومصاحبتّهنا  النساء معاَشة حسن عّل تعاىل اهلل حثا  ملا

 لألزواج: ُماطبا   فقال خرىأُ  مکان زوجة

 .عاطفة   جازم. َشط حرف 

   إىل يرجع والضمْي الرَشط، فعّل ألناه جزم َمّّل  يف وفاعله ماض فعّل 

 طلبتم. أي األزواج.

    زوجة مکان زوجة قامةإِ وَ  البدل طلب هو االستبدال: به. مفعول 

 يستبدل. ل أو مکاَنا استبدل سواء املرأة ُتلية حکم يظّهر ومنه خرى،أُ 

   إليه. مضاف 

  به مفعوال   يکون أن وْيوز الظرفية عّل منصوب موضع اسم 

 لِـ   . 

                                                 
 .65ح ،1/328 العيايش تفسْي .1

 .66ح ،1/323 العيايش تفسْي .2

 .3/24 البيان َممع ؛3/150 التبيان .3
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   إليه. مضاف           .عاطفة 

     ِوفاعله. ماضٍ  ٌّل عْ ف               ل به مفعول  إليه. ومضاف أوا

  مىض وقد مقداره يف واختلفوا الکثْي املال القنطار: ثان. به مفعول 

 تعاىل: قوله يف تفسْيه              1 2املجلد هذا يف. 

 ،ُتليتّهنا  دون ،ِبنَ  التمسك عّل موقوفا   آتيتموهنَ  ما ليس معناه:» الّشيخ: قال

 الرجوع ْيوز ال صحيح، متليك هو بّل أخذه، لکم جاز االستبدال أردتم إذا فيکون

 ِبا، يدخّل ل إذا افأما  ِبا، دخّل ويکون ْلا، مّهرا   املرأة أعطى ما بذلك واملراد فيه.

 فظاهر اْلبة، وجه عّل أعطاها ما افأما  أعطاها، ما نصف يسُّتجع أن له جاز قّها،وطلا 

 له، سائغ ذلك أن بالسنة علمنا لکن منه. يشء يف الرجوع له ْيوز ال أنه يقتيض اآلية

 .3«مکروها   کان وإن

 الرَشط. جواب يف واقعة  جازمة. ناهية 

   الرَشط. جواب وفاعله. َمزوم مضارع فعّل 

 إىل يرجع والضمْي وَمرور. جار  . 

   به. مفعول    ٌوإنکارٌي. توبيخٌي  استفّهام 

     به. ومفعول وفاعله مضارع فعّل 

   فاعّل من حال     أو وآثمْي، باهتْي کونکم حال يف أي 

 املکابرة... وجه عّل صاحبه به يواجه الذي الکذب البّهتان: وأصّل» ألجله. مفعوال  

 .4«صاحبه َيْي کذٌب  فالبّهتان:

 يکون بأناه ذِ ْخ أْلَ ٱ أصّل إىل رجاعهإِ  ويمکن      الفقيه عليه کام 

  لنّهي تعليّل   فيکون ،5السبزواريالَسّيُد   إىل ةّشوالفاح البّهتان نسبة أو 

                                                 
 .25/ عمران آل سورة .1

 .3/322 القرآن تفسْي يف البيان أجود راجع .2

 .3/151 التبيان .3

 .3/152 التبيان .4

 .2/402 الرَحن مواهب .5
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 مّهرها. أخذ ألجّل املرأة

 .عاطفة   عّل معطوف      تفسْييا . عطفا 

   .فيه. َك َش  ال ظاهرا   أي نعته 

 روايةٌ 

 من أکثر عّل جوَ زَ تَ  نعمَ  أخّبين :عبداهلل أليب قلت :قال ،يزيد بن عمر عن

 ذلك؟ له أْيوز ،ةنا الُس  رّهْ مَ 

 َفإنْ  :يقول اهلل نا أل ،1نحّل هو امإنا  ا ،مّهر هذا فليس ةنا الُس  رّهْ مَ  جاز إذا قال:

                     ترى أال ر،ّهْ املَ  يعنِ  ول النحّل عنى امإنا 

 امفإنَ  ةنَ الُس  رّهْ مَ  عّل زاد فام ّل  مَ کَ  رّهْ املَ  ذتأُخ  أن ْلا کان اختلعت ثما  را  ّهْ مَ  أمّهرها إذا اََن أ

 .العلّل من ةعلا لِ  نسائّها مّهر ْلا وجب َثمَ  نفمِ  أخّبتك، کام نحّل هو

 نسائّها؟ مّهر موکَ  يعطى کيف قلت:

 ،مخسامئة من َّل قَ أَ  يکون وقد ة،نا الُس  رّهْ مَ  وهو ،مخسامئة املؤمنات رّهْ مَ  إنا  :قال

 ذلك يعطأُ  مخسامئة من أقّلا  نسائّها ومّهر مّهرها کان ومن ذلك، من أکثر يکون وال

 ةلَ عِ  يف نسائّها رُ ّهْ مَ  ْلا وجب ثمَ  ،مخسامئة عّل فازداد ،رّهْ باملَ  خذَ وبَ  رخَ فَ  ومن ء،يشال

 2.مهَ رْ دِ  مخسامئة ةنا الُس  رّهْ مَ  عّل دزِ يَ  ل ،ّللَ العِ  من

 بذخ: تکَّب وارتفع.

 

                     

         

 

 والقبح. التنفْي يف مبالغة املرأة مال من األخذ ملنع رُ آَخ  تعليٌّل 

 .حالية 

 

                                                 
 .املُعطٰى  اليشء والنَحّل: العطاء، النُحّل: .1

 .62ح ،1/323 العيايش تفسْي .2
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  تعجبّي. أو توبيخي استفّهام حال. نصب َمّّل  يف استفّهام اسم 

    نصب َمّّل  يف الفعلية واجلملة به. ومفعول وفاعله مضارع فعّل 

 حال.

 .حالية   حتقيق. حرف 

    ِيش إىل الوصول اإلفضاء: .ماضٍ  ٌّل عْ ف 
ٍ
 کناية هنا وهي له، باملّلبسة ء

 واملباَشة. اجلامع عن

    إليه. ومضاف فاعّل 

     إىل أي اختصارا   إليه املضاف ضمْي وحذف وَمرور. جار 

 بعضکَن.

 .عاطفة     عّل معطوف وفاعله، ماض فعّل   . 

  وَمرور. جار 

   د. املؤَکد العّهد هو امليثاق: به، مفعول  هنا: هب واملراد املّشدا

 تعاىل: قوله               1 عن املروي هو کام 

 2.جعفر أيب

 3اهلل. بکلمة فروجّهنَ  واستحللتم اهلل بأمانة متوهنَ  أخذ :النبي قول أو

 لوازمّها ومن النکاح بعقد وأنّشأمها أبرمّهام التي الزوجية لقةالعُ  به: املراد أنا  أو

 العقد. بعد ونصفه ِبا دخوله بعد بتاممه الرجّل من املرأة تستحقه الذي الصداق

   .نعته 

 روايةٌ 

:  اهلل قول عن أباجعفر سألت قال ديْ رَ بُ  صحيحة       

      :قوله: وأما النکاح، ِبا عقد التي الکلمة هي امليثاق قال    فّهو 

                                                 
 .223/ البقرة سورة .1

 .3/26 البيان َممع ؛3/153 التبيان .2

 .3/26 البيان َممع ؛3/153 التبيان .3
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 1.امرأته إىل يفضيه الرجّل ماء

 .2العيايش تفسْي يف رواها

 

                       

          

 

 النکاح وتبْيا  النکاح يف النساء من ماِت رَ حَ ملُ ٱ بعدها وما الرَشيفة اآلية تذکر

م من الصحيح املحلاّل د الفاسد املحرا  والتناسّل. التناکح َتاه املؤمن مسؤولية وحتدا

 .عاطفة  جازمة. ناهية 

   بـ َمزوم مضارع فعّل  عّل تدلا  نکح ةماد وفاعله. ناهية 

 مع الزوجْي أحد الختّلط سببا   کونه باعتبار دِ قْ العَ  عّل وتطلق واالختّلط االنضامم

 مسَببه عّل أو به يقصد وما العقد وراء ما عّل تطلق کام الرَشعي بالوجه اآلخر

 الوطاء. وهو الواقعي

 به. مفعول موصول، اسم    ِماضٍ  ٌّل عْ ف. 

   من األب عليه صدق من کّلا  ِبم واملراد إليه. ومضاف فاعله 

 وُجلة ا.وْ لَ عَ  وإنْ  نِ يْ وَ بَ أْلَ ٱِمَن  األجدادُ  فيه فيدخّل ما واألُ  باألَ  ناحية  

   منصوب اختصارا   َمذوف املوصول إىل العائد والضمْي املوصول صلة 

ه    َمّلا   آبائکم زوجات تنکحوا ال» بمعنى «آباؤکم نکحّها ما» والتقدير: به. مفعول ألنا

 بامللك واملوطوءة املوقت، أو الدائم الرَشعي بالعقد النکاح بْي فرق بّل «.األرامّل

 .3«املستفيضة واألخبار اإلُجاع ذلك عّل ويدلا » بالسفاح واملوطوءة

 بيايّن. جر، حرف 

 موصول من َمذوف بحال متعلاق َمروره . 

                                                 
 .(5/561) 13ح ،11/233 الکايف .1

 .68ح ،1/380 العيايش تفسْي .2

 .8/6 الرَحن مواهب .3
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  لکن. بمعنى استثناء اداة 

 يستثني ال املاِض ألنا  املنقطع االستثناء عّل نصب َمّّل  يف مستثنى اسم 

 االتصال. سبيّل عّل املستقبّل من

  حتقيق. حرف 

  النّهي ورود قبّل اجلاهلية يف يعني مستُّت. ضمْي وفاعله ماض فعّل 

د ما يتناول فّل به. تؤخذون ال کمفإنا  طّلق أو بموت فانقضت  املستقبّل. يف يتجدا

   ما نکاح إىل يرجع واسمه للتأکيد. جاء بالفعّل املّشبّهة احلروف من 

 اآلباء. نکحّها

  ِمستُّت. ضمْي واسمه ناقص ماضٍ  ٌّل عْ ف 

  خّب . وُجلة    خّب رفع َمّّل  يف  . 

م  معناه. تقدا

 .عاطفة 

   .أي .1«صاحبه رکبه قبيح أمر عن بغض هو» املقت: معطوف 

 والعقّل. الرَشع عند مبغوض

 .استئنافية   ِوقبح. بئس أي مستُّت. ضمْي وفاعله ماضٍ  ٌّل عْ ف 

   .وسبيّل . وطريقا   عمّل   اآلباء منکوحة نکاح بئس أي متييز 

 ـ1 وهَن: الفعّل هذا بّشناعة لإلعّلم النّهي ْلذا تأکيدات ةُ ّلثَ ثَ  ْت دَ رَ وَ    

   2ـ     3ـ    . 

 الروايات

د صحيحة  أزواج الناس عّل َيرم ل لو قال: هأنا  أحدمها عن مسلم بن َمما

:  اهلل لقول النبي                        

            2 اهلل لقول واحلسْي احلسن عّل حرمن :   

                                                 
 .3/155 التبيان .1

 .53/ األحزاب سورة .2
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           امرأة ينکح أن للرجّل يصلح وال 

 1.جده

 .4نوادره يف واألشعري .3واالستبصار 2التّهذيب يف الّشيخ رواها

د عن  :تعاىل اهلل يقول :جعفر أيب عن ،مسلم بن َمما        

     5.هدا َج  امرأة حکِ نْ يَ  أن للرجّل حلُ ْص يَ  فّل 

 نساء علينا محرَ  اهلل نا إ يقول: عبداهلل أبا عُت مِ َس  قال: ،زيد بن احلسْي عن

 اهلل: يقول النبيا             .6 

 

                           

                       

                       

                       

                      

       

 

 النکاح. يف النساء ماتَمرا  تتمة الرَشيفة اآلية تذکر

     ِاملجّهول. عّل مبني مؤنث ماضٍ  ٌّل عْ ف 

    بـ متعَلق وَمرور جار    . املسلمْي. إىل يرجع والضمْي 

      ال   تذکر إليه. ومضاف فاعّل نائب  سبعة نَ هُ وَ  بالنسب ماتاملحرا  أوا

                                                 
 .(5/420) 1ح ،10/821 الکايف .1

 .1130ح ،2/281 التّهذيب .2

 .566ح ،3/155 االستبصار.3

 .244ح ،101/ النوادر .4

 .63ح ،1/380 العيايش تفسْي .5

 .20ح ،1/380 العيايش تفسْي .6
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ىٰل: أصناف:  بّل ـ الوالدة أو بالنطفة اإلنسان نسب إليّها اتصّل من وهي :مُ أْلُ ٱ األوا

 بْي فرق بّل ، ـ کررأُ  فلم بعدها ما وکذلِك  الزنا أو الّشبّهة أو الرَشعي النکاح بْي فرق

 اجلدادت فتّشمّل األب ووالدة ما األُ  ُأما ک واسطة دون من أو بواسطة ولدته تکون أن

 َن.وْ َعلَ  وإن

 .الواوات. من بعدها ما وکذلِك  عاطفة 

    .ا بسبب باإلنسان نسبّها اتصّل من وهي البنت: الثانية: معطوفة  أَنا

 بنت أو )حفيدة( االبن بنت فتّشمّل معّها أو واسطة بّل بهِ لْ وُص  نطفته من مولودة

 نزلن. وإن )سبطة( البنت

     :والدِتام بسبب باإلنسان نسبّها اتصّل من وهي األخت: الثالثة 

 .قيقةُ وهي الَّش  امّهِ يْ لَ کِ ِمْن  أو واحد أب أو ةواحد ما أُ  من

    :ة: الرابعة  ختأُ  وهي األب ةعما  وکذا األب ختأُ  وهي: العما

ياألُ  اجلدا  ختأُ  وهي ما األُ  وعمة اجلدا   .نَ وْ لَ عَ  وإن ما

      :ما أُ  ختأُ  وهي األب خالة وکذا ما األُ  ختأُ  وهي: اخلالة: اخلامسة 

ة ختأُ ) األب ة ختأُ ) ما ُأما األُ  ختأُ  وهي ما األُ  وخالة األب(من جّهة  اجلدا من  اجلدا

 .نَ وْ لَ عَ  وإن (ما األُ جّهة 

   :ّها أنَت  ُانثى کّلا  وهي األخ: بنت السادسة  أو أبيّها عما  وأ عما

ّها عما   نزلن. وإن ُاما

     :أبيّها خال أو خاْلا أنَت  ُانثى کّلا  وهي االُخت: بنت السابعة 

ّها خال أو  نزلن. وإن ُاما

              وفعّل موصول واسم ومعطوفه عطف حرف 

 أيضا ، سبع وهي بالسبب املحرمات بيان يف َشوع وهذا به. ومفعول وفاعله ماض

 تعاىل قوله وهي السابقة اآلية يف الباقية والواحدة اآلية هذه يف منّها ست     

        1  بياَنا. ومرا 

                                                 
 .22/ النساء سورة .1
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 لبنّها َشبَت  أمراة کّلا  وهي: الرضاعية ما األُ  بالنسب: املحرمات من فالثانية

م ضاعِ الرَ  برَشائط  الفقّهية. ِب تُ کُ لْ ٱ يف املذکورة التسعة املحرا

         :َشبَت  امرأة کّلا  وهي: الرضاعية ختاألُ  الثالثة 

ّهاأُ  لبن من م. ضاعالرَ  برَشائط ما  ما األُ  أي ـ ِباتْي ُتتص ال ضاعيةالرَ  واحلرمة املحرا

م نسبي عنوان کّلا » بّل ـ الرضاعيتْي ختواألُ   إذا املتقدمة السبعة العناوين من َمرا

ما   يکون الرضاع يف مثله قحتقا   الرضاعياة والبنت النسبياة، کاألُما  الرضاعياة فاألما  ،َمرا

ّها املرضعة حرمت طفّل   فحّل لبن من امرأة أرضعت فلو وهکذا. النسبياة کالبنت  وُأما

 وعّل الفحّل عّل املرتضع وبنات وبناِتا واملرتضعة لأُلمومة، املرتضع عّل الفحّل وُأما 

 لکوَنام املرتضع عّل املرضعة وُأخت الفحّل ُأخت وحرمت للبنتياة، املرضعة وأيب أبيه

ة  بنت أو أخ بنت لکوَنا املرضعة وأخي الفحّل أخي عّل واملرتضعة له، وخالة عما

 أم کانوا نسبياْيـ  أبنائه عّل واملرتضعة املرتضع عّل الفحّل بنات وحرمت ْلام، ُأخت

 نسبياْي کانوا إذا أبنائّها عّل واملرتضعة املرتضع عّل املرضعة بنات وکذا ـ رضاعياْي

 .1«لُّلخوة

 .2«النسب من َيرم ما الرضاع من َيرم :لقوله»

 3اإلسّلمية. الرَشيعة ُمتصات من ـ ضاعةبالرَ  احلرمة أي ـ احلرمة وهذه

        :ا أو زوجتك ولدْت  امرأة کّلا  وهي الزوجة ما أُ  الرابعة  أَنا

 بْي فرق بّل ِبا. يدخّل ل وإن البنت عّل العقد بمجرد حترم علت وإن نطفتّها من

 ة.ْوءَ طُ وْ ملُ ٱ واململوکة املعقودة

                             :اخلامسة 

 نزلت وإن بعدك أو قبلك هو کان سواء اآلخر الزوج من زوجتَك  بنت وهي الربيبة

ّها.أُ ب الدخول برَشط ا ما  قيد وأما       غالبّي.َفُّهَو 

                       ا ّهاأُ ب تدخّل ل إذا وأما  فّل ما

                                                 
 زادهوش. أَحد الّشيخ أعداد .األصفّهاين أبواحلسن السياد اهلل آلية 2/438 النجاة وسيلة .1

 .3/152 التبيان .2
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 بالدخول. حترم بّل بالعقد حترم ال فالربيبة نکاحّها. من بأس

         :االبن بْي فرق بّل زوجته وهي اإلبن حليلة السادسة 

 معّها. أو واسطة بّل بالنطفة. بَك  يتصّل رجّل کّلا  زوجة فّهي البنت، وابن االبن وابن

 وعدمه. ِبا ولدك دخول بْي فرق بّل عليك. حترم الصحيح العقد بنفس وهي

       النطفة. دون بالتبني ابنا   يدعٰى  َمن حليلة عن احُّتاز 

           :ُل وَ اأْلَ  النکاح مادام الزوجة ختأُ  السابعة 

ا الرجعية ةالعدا  يف هي أو ا  يباقِ   بنکاح بأس فّل البائن بالطّلق طلقت أو ماتت إذا وأما

 يف والبائنة الرجعية ةالعدا  بْي الفرق يرون ال واحلنبلية واحلنفية املالکية ولکن ختّها.أُ 

ِتا تنقض ل ما ختّهاأُ  نکاح جواز عدم  الفرق يرون حيث والّشافعية لإلمامية خّلفا   عدا

 1ْيوز. البائنة يف ولکن انقصائّها بعد إالا  ْيوز ال الرجعية ففي تْيالعدا  بْي

       أخذ ما عّل إبراهيم َشيعة نحو السابقة األديان يف 

ا اجلاهلية. يف أو ختْيأُ  يعقوب حفيده  يف کان وإن اجلمع ْيوز فّل اآلية نزول بعد أما

 منّهام. واحدة له ٰى وتبق إحدامها يطلق أن من فّلبدا  ختْيأُ  أحدٍ  عند نزوْلا زمن

             من اآلية نزول قبّل وقع ما إىل بالنسبة تعليّل 

 فوران ألنا  وآثارها واملعايص والذنوب اآلثام من بعدها وما املحرمات ارتکاب

ار اللعْي وإبليس بالسوء ارةأما  والنفس قوي الّشّهوة  اإلنسان يف العقلية والقوة مکا

 تعاىل: قوله تذکار من فّلبدا  منّها أضعف والتقوى واإليامن ةٌ ضعيف      

      . 

 الروايات

 ول بنت ألهله کانت إذا الرجّل أن زعمت اخلوارج فإنا  إبراهيم: بن عَل قال

 تعاىل: اهلل لقول له تحلا  حجره يف تکن ول ا،ِّب رَ يُ        . الق 

 2.«له حتّلا  ال» :الصادق

 ما اجلارود أبا يا :جعفر أبو يل قال قال: جعفر أيب عن اجلارود أيب خّب

                                                 
 .2/282 الکاشف التفسْي .1

 .1/135 القمي تفسْي .2
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 لِ وْ ُس رَ  نابْ ٱ امأَنا  علينا ينکرون :قلُت  ؟واحلسْي احلسن يف لکم يقولون

 يش فأي قال: .اهلل
ٍ
 يف  اهلل بقول عليّهم احتججنا قلت: عليّهم؟ احتججتم ء

 :مريم ابن عيسى                          

          *          1 ةيا ذرا  من مريم ابن عيسى فجعّل 

 يش فأَي  قال: .نوح
ٍ
 وال الولد من االبنة ولد يکون قد قالوا: :قلُت  لکم؟. قالوا ء

 يش فأَي  قال: الصلب. من يکون
ٍ
 بقول عليّهم احتججنا :قلُت  عليّهم؟. احتججتم ء

 :لرسوله تعاىل اهلل                           

    2.3 

 َقاَل: َفَأَي 
ٍ
 َقاُلوا؟ يَشء

 َأبناُء رجٍّل، وآَخُر يقوُل: َأبناُؤنا.ُقْلُت: َقاُلوا: َقْد َيکوَن يف کّلِم العرِب 

َأََنام  جَّل وتعاىلٰ : يا َأبا اجلارود، ألُعطِيَنََکّها من کتاب اهلل قال: فقاَل أبو جعفر

 ال َيُرُدها إالا کافٌر. من صلِب رسول اهلل

 ُجِعلُت فِداَك؟ ُقلُت: وَأيَن ذلك،

قاَل: ِمْن حيُث قال اهلل تعاىل:                          

: وتعاىل اآلية إىل أِن انتّهٰى إىل قوله تبارك                 

؟ فإْن قالوا: 4نِکاُح َحلِيَلَتْيِّهام َفَسْلُّهْم يا أبا اجلارود: هّل کاَن َيُّل لرسوِل اهلل

 وإْن قالوا: ال، َفُّهاَم ابناُه لُِصْلبِِه. ،5کذبوا وفجروا نعم،

 اخلوئي. السياد وتابعه املفيد عليه کام اجلارود أيب بوثاقة القول عّل سندا   موثقة الرواية

                                                 
 .85 و 84ص األنعام، سورة .1

 .61/ عمران آل سورة .2

 .(8/312) 501ح ،15/211 الکايف .3

 ابن وقال «.حّلئّل وُجعّها: الزوجة، احلليلة:» الراغب: وقال «.حليلتّهام» والوايف: اراألنواربح يف .4

ا حليلّها؛ والرجّل امرأته، الرجّل: حليلة» األثْي:  منّهام واحد کّلا  ألنا  وقيّل: معّها. وَيّلا  عهم حتّلا  ألَنا

 .)حلّل( 1/430 النّهاية، ؛252/ للراغب، املفردات «.لآلخر َيّلا 

ب، وکذب، فسق، أي فجر، يقال: .5  املعايص يف املنبعث هو والفاجر: وخالف. وعص، وکذا

 .)فجر( 1/634 املحيط القاموس ؛3/413 النّهاية راجع: واملحارم.
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جّل يف عبداهلل أيب عن زرارة بن عبيد معتّبة  يصيب اجلارية له نُ وْ کُ تَ  :الرا

: اهلل قول مثّل هي ال، قال: ّها؟تَ نَ بْ ٱ َح کِ نْ يَ  أن هُ لَ  أَ  منّها           

   .1 

 .2تفسْيه يف العيايش رواها

د صحيحة  جارية له کانت رجّل عن عبداهلل أبا سألت قال: مسلم بن َمما

ل ملوالها أيصلح فولدت فتزوَجت فعتقت  حرام عليه هي قال: ابنتّها؟ َج وَ زَ تَ يَ  أن األوا

ة ابنته وهي  اآلية هذه قرأ ثما  سواء هذا يف واململوکة واحلرا          

       .3 

 .4تفسْيه يف العيايش رواها

  اهلل: َل وْ قَ  أرأيت :له قلت قال ،امِه دِ َح أَ  عن ،مسلمٍ  بن دَمما  عن   

                     5؟ 

 اآلية هذه يف عليه محرا  تيالَ  به عنى امإنَ  قال:            .6 

 أن له هّل ،يبيعّها ثما  منّها صيبيُ  ،اجلارية له کونت الرجّل يف :العباس أيب عنو

 ّها؟بنتَ ٱ َح کِ نْ يَ 

 تعاىل: اهلل قال امِما  هي ،ال قال:             .2 

 أن قبّل قّهاوطلَ  امرأة   جتزوَ  رجّلٍ  عن جعفر أبا سألُت  قال ،َحزة أيب عنو

 ابنتّها؟ له ّلا أحتِ  ،ِبا َّل ُخ دْ يَ 

 يقول: اهللَ  نا إ ،به بأس ال ،املؤمنْيأمْيُ  هذا يف قىض قد :فقال قال:

                                           

                                                 
 .(5/433) 12ح ،10/852 الکايف .1

 .26ح ،1/382 العيايش تفسْي .2

 .(5/433) 10ح ،10/855 الکايف .3

 .22ح ،1/381 العيايش تفسْي .4

 .52/ األحزاب سورة .5

 .21ح ،1/380 العيايش تفسْي .6

 .23ح ،1/381 العيايش تفسْي .2
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          ّهامُ أُ  له ّلا حَتِ  ل ِبا يدخّل أن قبّل قّهاطلا  ثما  االبنة جتزوَ  لوو. 

 يقول: اهلل نا إ هذه، َّل ثْ مِ  هذه ليس ،ال فقال: قال: واء؟َس  مها أليس :ُت لْ قُ  قال:

        فيّها ليس مبّهمةٌ  هنا هذه ،تلك يف اشُّتط کام هذه يف يستثنِ  ل 

 1.طََش  فيّها وتلك ،طٌ ََش 

ر، بن إسحاق عنو د، بن جعفر عن عاما  کان علياا   أنَ  :أبيه عن َمما

 غْي أو احلُُجور يف ِبنا  َدَخلتم الَّليت َمّهاتاألُ  مع حرامٌ  عليکم الربائُب  يقول:

ّهاتواألُ  احلُُجور، ، ُيْدَخّْل  ل أو بالبنات ُدِخّل مبّهامٌت  ما  أِبم ما وأِْبُِموا َفَحّرموا ِبنا

 2اهلل.

 .3االستبصار يف املعتّب بسنده الّشيخ رواها

 عند کانت إذا يقول: أباعبداهلل سمعت قال: سنان بن عبداهلل صحيحة

 له ينبغي فليس فنکحّها الثانية يف له بدا ثما  إحدامها فنکح اململوکتان ختاناألُ  الرجّل

 4ْيزيه. لولده وهبّها نْ إِ فَ  يبيعّها أو هيبّها ملکه من وىلاألُ  ُترج ىحتا  األخرى ينکح نأ

 عنده کانت رجّل عن عبداهلل أبا سألت قال: عامر بن معاوية موثقة

 األخرى، ويطأ هذه يعتزل قال: األخرى يف له بدا ثما  إحدامها فوطأ ختانأُ  جاريتان

 5ملکه. عن تلك خيرج ىحتا  ِبايقرا  ال قال: لألوىل نفسه تنبعث فإنه :قلت قال:

د قال قال: عبداهلل أيب عن احللبي موثقة  ْْيِ تَ ْخ أُ  يف :عَل بن َمما

 أخرى آية وحرمتّهام آية احلتّهام :عَلّ  قال قال: ُجيعا   الرجّل عند تکونانِ  مِملوکتْي

 وولدي. نفيس عنّهام َنىأ ناأو

 الوطئ، دون امللك آية يعنى آية امّهُ تْ لَ َح أَ  :هُ لَ وْ قَ  نَ ألَ  ؛ذکرناه ما ينايف فّل الّشيخ: قال

 القولْي، بْي وال اآليتْي بْي تناف وال امللك، دون الوطئ يف يعني أخرى آية وحرمتّهام :وقوله

 وْيوز التحريم، جّهة عن الوطئ عن به أراد يکون أن ْيوز وولدي. نفيس عنّهام َنىأَ  ناأَ  :وقوله

                                                 
 .24ح ،1/381 العيايش تفسْي .1

 .22ح ،1/383 العيايش تفسْي .2

 .1ح ،3/156 االستبصار .3

 .48ح ،2/288 التّهذيب .4

 .43ح ،2/288 التّهذيب .5
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 ختانأُ  الرجّل عند کان ومتى قدمناه. ما حسب امللك يف بينّهام اجلمع يف الکراهية أراد يکون أن أيضا

 وَ  ثما  امُه احدإِ ْ فوطئ مِملوکتان
ُ  وهو خرىاألُ  َئ طِ  ىحتا  وىلاألُ  عليه مرُ حَتْ  هفإنا  عليه حرام ذلك نأَ َبِ  عاِل

 ]يف[: 1.رواه ما ذلك عّل يدل ملکه، من األخْية خيرج

 عن الناس يروي عام جعفر أبا سألت قال: سامٍ  بن َييى بن رِ مَ عْ مَ  ةقَ ثَ وَ مُ 

 وولده نفسه إالا  عنّها ينّهى وال ِبا يأمر يکن ل الفروج من أشياءَ  عن أمْياملؤمنْي

 نَ وْ کُ تَ  أن إالا  هّل :فقلنا أخرى آية ّهاتْ مَ رَ َح وَ  آية ّهاتْ لَ َح أَ  قال: ذلك؟ يکون کيف فقلت:

 َنى إذ ْلم بْي قد فقال: ِبام يعمّل أن ينبغي َمکمتان مها أم األخرى نسخت حدامهاإِ 

 أمْياملؤمنْي أن ولو طاعَ يُ  أالا  خيش قال: للناس؟ ذلك يبْي أن منعه ما قلنا وولده نفسه

 2ه.کلا  واحلقا  هکلا  اهلل کتاب أقام ماهُ دَ قَ  ثبتت

 هادي العبد الفاين موّلفه بيد القرآن تفسْي يف البيان أجود من الرابع اجلزء انتّهى هنا إىل

 السبط استّشّهاد يوميف ذکرى  ـ ق . ه 1435 سنة صفر شّهر من السابع الثّلثا يوم عّشية يف النجفي

 تعاىل اهلل صاَنا أصبّهان بمدينة ـ البيت أهّل کريم املجتبٰى  احلسن اإلمام الثاين احلجة األکّب

 احلدثان. عن

ال   هلل واحلمد د سيادنا عّل اهلل وصّل وباطنا   وظاهرا   وآخرا   أوا  الطاهرين الطيبْي وآله َمما

 املعصومْي.

 

                                                 
 .51ح ،2/283 التّهذيب .1

 .5ح ،3/123 االستبصار .2
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 245 ................... ( 121اآلية )

 246 ................... ( 122اآلية )

 242 ................... الروايات 

 243 ................... ( 123اآلية )

 252 .......................  روايةٌ 

 252 ................... ( 124اآلية )

 253  .................... روايتان 

 254  ................... ( 125اآلية )

 256  ................... الروايات 

 256  ................... ( 126اآلية )

 258  ................... ( 122اآلية )

 253  ................... ( 128اآلية )

 261  ................... الروايات 

 262  تبْصة يف الکافر وعمّل اخلْي 

 265  ................... ( 123اآلية )

 262  ...................  الروايات

 268  ................... ( 180اآلية )

 263  ................... الروايات 

 222  ................... ( 181اآلية )

 223  .................... روايتان 

 224  ................... ( 182اآلية )

 224  ......................  روايةٌ 

 225  ................... ( 183اآلية )

 222  ................... الروايات 

 223  ................... ( 184اآلية )

 280  ......................  روايةٌ 

 280  ................... ( 185اآلية )

 282  ................... الروايات 

 283  ................... ( 186اآلية )

 230  ...................  الروايات

 231  ................... ( 182اآلية )



 423  .........................................................................  فّهرست الکتاب

 232 ................... الروايات 

 233 ................... ( 188اآلية )

 235 ................. شأن نزوْلا 

 236 ....................... روايٌة 

 236 ................... ( 183اآلية )

 232 ................... ( 130اآلية )

 232 ................... الروايات 

 300 ................... ( 131اآلية )

 301 ................... الروايات 

 303 ......................  تذکرةٌ 

 304 ................... ( 132اآلية )

 305 .......................  روايةٌ 

 305 ................... ( 133اآلية )

 302 .......................  روايةٌ 

 302 ................... ( 134اآلية )

 308 ................... ( 135اآلية )

 311 ................... الروايات 

 313 ................... ( 136اآلية )

 313 ................... ( 132اآلية )

 314 .......................  روايةٌ 

 314 ................... ( 138اآلية )

 315 .......................  روايةٌ 

 316 ................... ( 133اآلية )

 318 ................... ( 200اآلية )

 313 ................... الروايات 

 325 /ُسْوَرُة النّساء 

 322  ......................... فضلّها 

 323  ...................... ( 1اآلية )

 331  ................... الروايات 

 336  ...................... ( 2اآلية )

 332  ................... الروايات 

 338  ...................... ( 3اآلية )

 341  ................... الروايات 

 343  ...................... ( 4اآلية )

 345  ................... الروايات 

 342  ...................... ( 5اآلية )

 343  ................... الروايات 

 352  ...................... ( 6اآلية )

 352  ................... الروايات 

 360  ...................... ( 2اآلية )

 363  ...................... ( 8اآلية )

 364  ................... الروايات 

 365  ...................... ( 3اآلية )

 362  ................... الروايات 

 368  .................... ( 10اآلية )

 363  ................... الروايات 

 322  .................... ( 11اآلية )

 322  ................... الروايات 

 381  .................... ( 12اآلية )

 385  ................... الروايات 



 رابعال اجلزء / القرآن تفسْي يف البيان أجود  ................................................ 424

 388 ..................... ( 13اآلية )

 383 ..................... ( 14اآلية )

 330 ........................ تنبيٌه 

 331 ..................... ( 15اآلية )

 332 ................... الروايات 

 333 ..................... ( 16اآلية )

 334 ..................... روايتان 

 335 ..................... ( 12اآلية )

 336 ................... الروايات 

 338 ..................... ( 18اآلية )

 400 ....................... الروايات 

 401  .................... ( 13اآلية )

 403  ................... الروايات 

 405  .................... ( 20اآلية )

 406  ......................  روايةٌ 

 402  .................... ( 21اآلية )

 408  ......................  روايةٌ 

 403  .................... ( 22اآلية )

 410  ................... الروايات 

 411  .................... ( 23اآلية )

 414  ................... الروايات 

 


