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g 
ْ  تففامكتاريُخ إ

ّدد ِ ااخا ِِ ِِ  ِِ اهللل ِ املُل ري  ِ آية ِ
ي خ ِ  س ِ ق ِ األستاذ الشد  املحقِّ

قيه ِ الفف

ي النَّلفيد 
د ِ  هاد ِ وف آن(:ٱاملوسوم ب ـِ )أفج  ري  الُقر 

 لبفيان يف تفف س ِ

 

ق احللة الشاعر املُفّق ِة القدير املحقد  ِْ نظم فضيّة العّلد

تار احلسني البغدادي  السيدد عبدالسد

 

( ـ : ي ع ِ ْف )الَّسَّ ِ
فب يات ِ  ِِ ُر األ   ـ بفح 

د ِ  ب ـِ  وف رٰى ٱ)أفج  ( واىٰف ال وف
بفيان ِ  ل ـٱل 

 

ه ِ   ر ِ ي  ر ِ دَّ ب ِتفح  قفد  جف ، وف ي 
 هاد ِ

ي  د ِ ه  ُِ زائ ِ ـًا خا ِِ ـوف  ه ِ ـِف أفج 

 

نَّ   ي س ِ  اهللة ِ ـب ِم ِ تف ه ِ ـوف  ري  ِ

ت ُه يفٱل ِٰذل ِكف   فب ياُت ساوف  أل 

 

ه ِ   ب ِري  ِ دف َتف  ٍع( بفع  ي  دٍّ )َسف ِ  عف

مف   ع 
جاءف ن ِ ث ِ ٱوف ْ  وار ِ

ُر  ِِ ف   ل ـٱلسِّ

 

ي ت ِ   ه ِ ٱبف ر ِ ي  ر ِ ح 
ن ِ ي سادف وف  لدذ ِ

تفُه:  خ  ( إ ِن  ب ِالنَّصِّ أفرَّ  ُقل  )فازف

 

نـا   فف ف ه ِ ٱأفَت  ري  ِ
س ِ ي  ب ِتفف 

ـاد ِ  ْل 

       (88+)  (540  )+  (51   )+   (757) 

 هـ1436سنة 

 العبُد اآلبُق 

تار عف دُ ب  عف األقفلُّ  ارغف ل  ٱ ُك ي  ّ ِ مل ف ٱ هُ ن  فا عف السد  فد

سة ُقم دَّ   املُقف



 

 

 

 

 

 

 

ْ  تفسري كتاريٌخ ثاٍن إل
ء ااخا ِِ ِِ  ِِ د البيان»امل ِ اجلُز  وف آليةاهلل الفقيه « أج 

ق الشيخ هادي آل أيب امللد النلفيد   :املحقد

ي ُخنا ) ٍّ شف
ِل ِ ( أفتٰى ٱأفُبو  عف ي 

اد ِ  ْل 

 

ي   
ُه سا ِِ ُ ري 

ُحهُ ٱ 1تفف س ِ  ملفقام َصف 

  ُِ
خا ِِ  ذا يف طفيِّه ِ ٱ وف

ِ 
زاء فج   أل 

 

 ) ٌ  ك 2)نفْش 
ِ 
ُحهُ ٱأفشذاء ياض ِ نفف   لرِّ

ُْ أيب ٱوف   ، أفُخو  ٱب 
د ِ ل ِ ب ِه ِ ٱملفل   ل ففض 

 

ّ مُ   ُحهُ قفد  بانف ل ِ ْف ُنل  ي 
د ِ َتف ش ِ  س 

َنف ُلُه يف   دٌ  3ل ففَّس  ِ ٱوف دف : جف خ   4أفرِّ

 

د ِ   وف  ضاءف ٱب ِأفج 
بفيان ِ ُحهُ  5ل   َشف 

 (11+)  (16(  + )94) ( +802( + )513) 

 
 هـ1436سنة 

 

ن ُه  فا عف تار عف ب ُدالسد ي ُك ٱاألقفلُّ عف
فدارٱمل ّف ِ  ل غف

سة ُقم دَّ  املُقف

                                                 
ي...( كّ ِمة ِ  يف )الياُء( ُسكنفت ِ  .1 ة ِ  )سا ِِ ن لرضورف ز   .الوف

2. : ُ ةُ  النَّْش  حف
يِّبة الرائ ِ  .الطَّ

3. : ُ ظ ِ  وهبذا التفسري الففَّس  َّّف  ٰى  ال مد ت ح ِ  سف فف ُْ  ُعث امنُ  أبوال  هُ  جندي ب  حف وان ِ  َشف  ي 
 «الففَّس  » املُتفنفبِّي الطَّيدب ِ  أيب ل ِد ِ

بال َيف ُطرُ  ِا علٰ   .بال 

د: .4  .املُستقيم الواضح اجلفدف

، ُيقاُل: .5 أفضاءف  ضاءف  .وف



 

 

 

 

 

 

 

b 
 

                           

                       

                     

                    

 

ِات الن رف آخف  اً ِرَّ ر اآلية الْشيفة ُمف كتذ اح كاح وتْشيع املتعة والنكِْ مرد

 املوقت.

 .عاطفة 

      ِعطوفة عل       ِْ يف اآلية السابقة. اسم ِفعول

ى احلصْ حصنًا ملنعه ِْ أراده ِْ أعدائه، واحلصْ  اإلحصان وهو املنع، وسمد

احلصني: أي املنيع، واحلصان: الفحل ِْ األفراس ملنعه صاحبه ِْ اْلّلك، 

واحلصان: العفيفة ِْ النساء ملنعها فرجها ِْ الفساد، يقال: أحصنت املرأة إذا عفت 

 سها واِتنعت عْ الفلور، وقال تعاىل فحفظت نف      1  .أي عفت

ْد البعل والزوج، ال العفيفات فقط  واملراد هبا يف اآلية الْشيفة هي املتزوجات الآليت ْل

                                                 
 .12/ التحريم سورة .1
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 ِْ دون زواج.

    ِْ َّّق بحال مذوفة جار وجمرور، ِتع     :والتقدير ،

ْد ِْ كحال  وَن   . 

  جيوز ملوىل  هم السابق بالنسبة إىل اإلِاء ألند كأداة استثناء. استثناء ِْ احل

األِة املتزوجة أن حيول بينها وبني زوجها واستربأها ثمد ينال ِنها، بّل فرق بني املسبيدة 

 وغريها.

 .اسم ِستثنى يف مل نصب               ٍفعل ِاض. 

    ِّ ال ِّك االستمتاع، ألند كفاعّه وِضاف إليه. أي . َّْ تم رقاهب

ل دون الثاين.كاملعهود ِْ القرآن ال  ريم األود

   ِفعول به السم الفعل    د ِنصوب كاآليت، أو ِصدر ِؤ

ر قريب ِْ ِعنى فعّه، أي  م فالزِوها كورة عّيكتب اهلل املحرِات املذكبفعل ِقدَّ

 وها.عوار

     م.كتوب املحدود عّيكم اهلل املكاسم الفعل بمعني الزِوا: ح 

 .عاطفة 

    فعل ِاض ِبني لّملهول وِعطوف عل    .يف اآلية السابقة 

   ّدق بـ جار وجمرور. ِتع  . 

  اسم ِوصول يف مل رفع نائب فاعل  .واملراد به الوطئ . 

  ِ َّّق بفعل مذوف وهو استقر.كظرف  ان وِنصوب وِتع

    اسم اشارة لّبعيد وِضاف إليه. أي         

ْد كاملذ إىل مخسة عْشف ورات ِْ املحارم يف هذه اآلية واآليتني السابقتني وبّغت عدده

 نوعًا.

  .ِصدرية ناصبة 

      .فعل ِضارع ِنصوب وفاعّه      بتأويل ِصدر يف مل

 نصب ِفعول ألجّه. أو بدل أو عطف بيان ِْ قوله تعاىل:      أي أن .

.كتطّبوا ِباَشة النساء ون ْد  احه
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     اح وِّك اليمني.كجار وجمرور وِضاف إليه. أعٌم ِْ الن 

      حال ِْ فاعل    .واملراد به العفة دون احلرية والتزويج ، 

   صفة لـ    . 

      ِضاف إليه. السفاح: الزنا. السفح: هو صبد املاء. أي غري

 ِعتديْ إىل الفحشاء والزنا واملحرِات.

 ا غري ِنسوخة.كاستئنافية، وِا بعدها تْشيع الن  اح املوقت واملتعة وأَند

  اسم ِوصول، اسم َشط جازم يف مل رفع ِبتدأ، بمعنى النساء. أو

 لّتوقيت.

      فعل ِاض وفاعّه يف مل جزم ألنده فعل الْشط، صّة

ا كلّموصول، االستمتاع طّب املتعة والتّذذ. واملراد به ن انت كاح املتعة بّل ريب ألَند

 وبعده. دائرة بني املسّمني يف عهد النبي

  جار وجمرور، والضمري يرجع إىل ِدلول           

 ِوصولة. وهو النيل واملباَشة والوطي. أو يرجع إىل 

  .حرف جر، بياين 

   جمروره. أي ِْ النساء الآليت      كو ْ     

املحرِات ااخمسةعْش.   َّّق بـ ِتع    أو بيان لّموصول . .

وِعناه: وِْ     .النساء ِْ 

 .واقعة يف جواب الْشط 

    .ل. يف مل جزم جواب الْشط  فعل أِر وفاعّه وِفعول به أود

     .ِفعول به ثان وِضاف إليه    مجع أجر يطّق هنا عل

 أنده أجر االستمتاع.كاملهر 

    ِْ حال    ون ِفعول ِطّقًا كبمعنى ِفروضة. أو ي

 لفعل مذوف ِْ جنسه والتقدير: فرض اهلل ذلك فريضة.

 .استئنافية           .ِنافية لّلن 

   اسم.أي ال إثم وال ِنع ، 
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      َّّق بخرب  مذوف. جار وجمرور ِتع

  ّدق بـ جار وجمرور ِتع  .              .فعل ِاض وفاعّه 

 َّّق بـ جار وجمرور ِتع   .              .جار وجمرور 

     ،ندى عْ املهر هبا حيث جعّها كِضاف إليه   أي ال ِنع .

ْ كبعد تقديره وفرضه، ل ً ِْ  ّلد كعل الزوجني إذا تراضيا عل ختفيف املهر جزًء أو 

بموافقة الطرفني بداللة    . 

  .احلروف املشتبهة بالفعل ِْ            .اسمه 

   فعل ِاض ناقص واسمه ضمري ِستَت يرجع إىل . 

    ،خربه   .بصّلح خّقه 

    .صفة    يف ِا َشع ْلم ِْ املتعة دفعًا لّسفاح. ومجّة  

       يف مل رفع خرب . 

ا ِنسوخة واختّفوا يف ناسخها:كذ  ر بعض العاِة بأَند

ا ِنسوخة بقوله تعاىل:  فقيل:» إَند             *    

                            *                

  1. 

ة عْ آية املؤِنون الً: أند آية املتعة ِتأخرد يف النزول، فإند األُوىل ِدنيدة  2وفيه أود

 اآلية املدنيدة.يدة تنسخ كون املكيدة، وال يصّح أن تكواألخرية ِ

ة، فتدخل كاح بمقتىض اآلية الْشيفة وِا ورد يف السندة املباركوثانيًا: أند املتعة ن

يف قوله تعاىل:        . 

ال: بأنده يّزم ِْ ذلك ثبوت التوارث والطّلق وغري ذلك ِْ كواإلش

 اح الدائم.كام املَتتدبة عل النكاألح

ّدق ِردود: بأند تّك  ِنفيدة بدليّها ااخاصد الوارد يف السندة، وسيأيت ِا يتع

 بذلك.

                                                 
 .(7-5.) املؤِنون سورة .1

ل   مل .2 مف ع  راُب، فيها يف يفت   بل اإلع 
ق ِ ل ِ  عل بف راعاةً  الرفع أص  كاية ُِ  .لّح ِ
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ة،  قوله كوقيل: إند آية املتعة ِنسوخة باآليات الْشيفة الدالدة عل لزوم العدد

تعاىل:                     1  :وقوله تعاىل ،    

           2 ، ِ ة، والزوجيده ال تف  املتعة ال إ ِذ  مُ ص ِ فف ن  طّلق فيها وال عدد

 ـ كام يزُعُم القائُل بالنَّسخ ـ . إالد هبام

ريمتني نسبة العامد وااخاصد أو املطّق كويردد عّيه: أند النسبة بني اآليتني ال

 واملقيدد، النسبة الناسخ واملنسوخ؛ ألند قوله تعاىل:        عامد أو ِطّق

ص يف الزواج املؤقدت بدكاح الدائم واملؤقدت، ولكلد النساء يف النكيشمل   يلٍ لْ خصد

 وارد يف السندة.

ة ال  اح كاح الدائم، بل هي ِوجودة يف النكختتصد بالنيضاف إىل ذلك أند العدد

 املنقطع أيضًا.

ة، ولنعم،  تان يف املدد  ال يرتبط بأصل املوضوع. ْد هذا االختّلفف كختتّف العدد

وقيل: إند املتعة ِنسوخة بآية املرياث، قال تعاىل:         

                                 

                                  

            3املتعة.اح ك، وال إرث يف ن 

، ال كوفيه: أنده يرد عّيه ِا ذ رناه آنفًا، فإند النسبة بني اآليتني نسبة العامد وااخاصد

م بالنسبة إىل األزواج الدائم كنسبة النسخ، فإند آية املرياث تدلد عل عموم احل

صت عموم آية املرياث بالزواج املنقطع، فّل إرث فيه كواملنقطع، ول ْ السندة خصد

 حينئٍذ.

د الزوجة وانحصارها يف  وقيل: إند آية املتعة ِنسوخة باآلية التي تدلد عل تعدد

أربع، قال تعاىل:                                

                                                 
 .1/ الطّلق سورة .1

 .228/ البقرة سورة .2

 .12/ النساء سورة .3
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                             1. 

، عبف ر  األف ب ِ وفيه: أنده ال وجه لّنسخ ِع داللة السندة عل عدم انحصار املتعة يف 

 ام عرفت.كون النسبة ِْ العامد وااخاصد كفت

تعاىل:  هلوق يف ودعوى: نسخها بآية التحريم                  

                                       

                                     

                                       

                                     

  2. 

ع يف الني فيها ر ِ اح جيف  كام هو واضح، فإند املتعة نك هي باطّة اح كمجيع ِا َشد

صته ال ف يف الكتب  سندة الْشيفة، ِثل اإلرث ونحوه، ـ كامالدائم إالد ِا خصد ُبنيِّ

 . ـ الفقهية

ا ِنسوخة بالسندة، فقد نقل أند  وقيل: ـ وهو املعروف املشهور بني اجلمهور ـ إَند

ة الوداع، وقيل غري  رسول اهلل نسخها عام خيرب، وقيل عام الفتح، وقيل يف حلد

 ذلك.

ْ ذلك مل يثبت بدليل ِعترب، بل ِعارض بروايات ِعتربة ُأخرٰى ِْ كول

 .3«عدم النسخالفريقني تدلد عل 

 الروايات

ر لك بعض الروايات الواردة كروايات الفريقني تدلد عل ِْشوعية املتعة، أذ

امُلتفتفبِّع غري خفيدٍة عل  4تب أخبارناكورة يف كفقط وروايات ااخاصة ِذِْ طرق العاِة 

                                                 
 .3/ النساء سورة .1

 .23 النساء سورة .2

 .اصّلحات ِع (36-39/)8 الرمحْ ِواهب .3

 التفسري يف الربهان ؛2/48 نورالثقّني ؛1/385 العيايش تفسري (؛5/448) 11/7 الكايف راجع .4

 الشيعة أحاديث جاِع ؛14/447 الوسائل ِستدرك ؛21/5 الشيعة وسائل ؛2/58 القرآن

26/34. 
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داللةً  هاع ِنِّّ ظف تف املُ ْلا و  .سندًا وف

ُقوُل : الف قف  ٍِ ي  قف  ْ  بإسناده عف  هروى ِسّم يف صحيح اهلل يف ب دف ُت عف ع 
م ِ زُ كسف  و  نَّا نفغ 

ُسول ِ اهلل عف رف نفا أفالف نفس   ِف  ّ ُق نفا نفساٌء فف ِف لف ي  نفا أفن  لف صف لف خَّ ْ  ٰذلكف ُثمَّ رف انفا عف نفهف  فف
ِص ِ تفخ 

ن   ب ُداهلل كنف أف عف رف ٍل ُثمَّ قف ب ِ إىل أفجف أفةف ب ِالثَّو  حف املفر                    

                       1.2 

ُم  رُ اب ِ جف  مف د ِ اٌء قف طف عف  الف وبإسناده قف  و  قف ُه ال  لف أف  ففسف
ل ِه ِ ن ز ِ ِف رًا ففلئنفاُه يف 

تفم ِ ع  ُِ اهلل 
ب د ِ ُْ عف ب 

  ْ يفاءف ُثمَّ ذف  عف ُسول ِ اهللُروا املُ كأفش   رف
د ِ ه  لف عف نفا عف تفع  تفم  م ِ اس  الف نفعف قف ةف فف أفيب ِ  ت عف ٍر كبف  وف

رف  ُعمف  3.وف

 سف  الف قف  ري  ِ بف  الزُّ يب ِ وبإسناده عْ أف 
ُقوُل  رف اب ِ جف  ُت ع  م ِ اهلل يف

ب د ِ ْف عف ة ِ كب  ب ضف قف ُع ب ِال 
ت ِ تفم  نَّا نفس 

ُسول ِ اهلل  رف
د ِ ه  لف عف امف عف فيَّ  األ 

ق ِيق ِ الدَّ ر ِ وف ْف التَّم 
أفيب ِ بف   ِِ ُر يف ِ كوف ن ُه ُعمف فى عف تَّى َنف ٍر حف

يٍث  رو ب  ِْ ُحرف م   عف
أ ن ِ  4.شف

 : سألته عْ هذه اآلية: م قالكشعبة عْ احلروى »قال الثعّبي:      

   م اهلل وجهه: كطالب  م: قال عِل بْ أيبكأِنسوخة هي؟ قال: ال. قال احل رد

 .6«5يإالد شقزنا  لو ال أن عمر َني عْ املتعة ِا

م كعْ احل 8وقال: أخرج عبدالرزاق وأبوداود يف ناسخه وابْ جرير 7ورواها يف الدراملنثور

 ره ِثّه.كوذ

عْ عمران بْ احلصني قال: نزلت هذه اآلية )املتعة(  طارديوقال أبورجاء العُ 

ومتتعنا ِع  تاب اهلل، مل تنزل آية بعدها تنسخها، فأِرنا هبا رسول اهللكيف 

                                                 
 .87/ املائدة سورة .1

 .9/182 النووي اإلِام بْشح ِسّم صحيح .2

 .9/183 النووي اإلِام بْشح ِسّم صحيح .3

 .9/183 النووي اإلِام بْشح ِسّم صحيح .4

فًي  إالد  زنا ِا» املشهورة: الرواية ويف .5  .قّيل أي بالفاء «شف

 .3/286 الثعّبي بتفسري املعروف والبيان الكشف .6

 .2/140 الدراملنثور .7

 .5/19 الطربي تفسري .8
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 .1!«ِا شاءومل ينهنا عنه، وقال رجل بعد برأية  اهلل رسول

َتريم  3ري يف األوائلكوأبوهّلل العس 2ر السيوطي يف تاريخ ااخّفاءكوقد ذ

 عمر بْ ااخطاب لّمتعة.

يف ذيل اآلية الْشيفة بأند  4ولذا اعَتف السيدد رشيد رضا صاحب تفسري املنار

 السنة. قول اإلِاِية ]يف املتعة[ أرجح ِْ ِذهب مجهور أهل

 

                            

                              

                        

                         

                           

             

 

ض سبحانه وتعاىل يف هذه اآلية بنكاح اإلِاء وَشوطه.  تعرد

           .استئنافية .اسم َشط جازم، ِبتدأ 

    حرف نفي وجزم وقّب وفعل ِضارع جمزوم وفاعّه، يف ملد

 جزم ألنده فعل الْشط.

   ِْ َّّق بحال مذوف جار وجمرور ِتع   والتقدير: حال كونه

  .والضمري ااخطاب يرجع إىل املسّمني .  وِْ بياينٌّ

    ،ِفعول به أو متييزًا أو حاالً، والطول: الغنٰى والزيادة والسعة يف املال

                                                 
 .3/286 الثعّبي بتفسري املعروف والبيان الكشف .1

 .108/ ااخّفاء تاريخ .2

 .1/240 األوائل .3

 .5/6 املنار تفسري راجع .4
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ل ِروٌي عْ أيب جعفر  1.واألود

  .ِصدرية ناصبة 

  فعل ِضارع ِنصوب وفاعّه ضمري ِستَت. نكاح الدوام أو

 املوقت.

      ْد ِع ْد احلرائر ملقابّته ِفعول به، املراد هب      ال

 العفائف.

          .نعت .واقعة يف جواب الْشط، وِا بعدها جواب الْشط 

  .حرف جر 

 ّدق بـ  .اسم ِوصول يف ملد جر. جار وجمرور ِتع

    .فعل ِاض               .فاعّه وِضاف إليه 

  .  حرف جر، بياينٌّ

      ّدق بحال مذوف ِْ اسم جمروره وِضاف إليه. جار وجمرور ِتع

ا كاب، والفتاة: الشابة؛ الفتاة: األِة وإن الفتى: الش».املوصول  انت علوزًا ألَند

ا ال توقر توقري الك  .2«بريةكالصغرية يف أَند

     ة. وِا كة أو املْشيتابكاح األِة الكنعت. تدلد عل عدم جواز ن

ورد يف قوله تعاىل                             

                       3  ِْ خمصوصة باحلرائر

.ئإِاتابيات الكال َّْ  ه

 .استئنافية            .ِبتدأ             .خربه 

      ّدق بـ جار وجمرور وِضاف إليه. ِتع  .  يعني أنده تعاىل هو

م كوهو »العامل بإيامن عباده،  ّدفوا اجلري عل األسباب الظاهرية الدالة كناية عْ إَند

الشهادتني والدخول يف مجاعة املسّمني واالتيان بالوظائف العاِة الدينية كعل اإليامن 

                                                 
 .3/169 التبيان .1

 .3/170 التبيان .2

 .5/ املائدة سورة .3
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 .1«فظاهر اإليامن هو املّلك دون باطنه

     .ِبتدأ وِضاف إليه 

      ّدق بخرب املبتدأ. واجلمّة تدل عل أند أفراد جار وجمرور ِتع

ام أند الرق انسان ِْ دون تفاوت كاإلنسان ِتساوون يف االنسانية فاحلر انسان 

 واختّلف. وجوهر اإلنسانية يشَتك بينهام ِْ دون أيد فرق.

 .تعّيّة 

     اح ال بمّك اليمني كفعل أِر وفاعّه وِفعول به. وطي بالن

بداللة قوله:    . 

   .جار وجمرور 

     اح اإلِاء ِْشوط بإذن كِضاف إليه وِضاف إليه. ارشاد إىل أن ن

، عرب عنهم بـ َّْ َّْ ألند زِام ُأِورهْ إندام هو بيد ِواليه ِواليه      ملا ِرد ِْ قوله

تعاىل:          ها.كاح األِة بغري إذن ِالك. فّل جيوز ن 

 .عاطفة 

   ل. ِعطوف عل فعل أِر وفاعّه وِفعوله األود    .  :أي

 أعطوا ِواليهْ ألند ِهر األِة لسيددها.

     . ْد  ِفعول به ثان وِضاف إليه. أي ِهموره

    َّّق بـجار وجمرور ِتع .  واملعروف: هو ِا وقع عّيه

 .2«وقد أرشد إىل اإلعطاء باملعروف عْ غري بخِ ومماطّة وإيذاء»العقد والَتايض. 

      حال ِْ ضمري الغائبات. واإلحصان هنا بمعنى العفة أي

 العفيفات.

   نعت أو بدل لـ   . 

      ِضاف. َّْ  إليه. أي غري ِزنيات هب

 .عاطفة           يد النفي.كزائدة لتأ 

                                                 
 .4/277 امليزان .1

 .4/278 امليزان .2
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    ِعطوفة عل     . 

  ًا. د  ان: مجع ااخ ِ دِضاف إليه. أخ ن هو الصديق لّمرأة يزين هبا َسد

ِا ظهر ِْ الزنا وال ان فيهم ِْ حيرم كان يف اجلاهّية والسفاح ِا ظهر ِنه، وكذا ك»

. ولذا قال تعاىل: 1«حيرم ِا خفى ِنه                  

2. 

 .استئنافية 

 .َّّق بلوابه  ظرف زِان وأداة َشط غري جازِة، خافض لْشطه ِتع

     الْشط. واملراد فعل ِاض جمهول ونائب فاعّه يف ملد جر فعل

ّلم يف ِا كون ِورد الكان أخذه يف الْشط مللرد ك»باالحصان هنا هو التزويج. و 

 َّْ م ازدواجه ْد 3«تقدد ه ْد وعدِه يف ِا يأيت ِْ تنصيف حدد . وال فرق يف إحصاَن

. ولعلد  َّْ َّْ ِع وجود احصاَن  ألجل التنبيه عل أند حدد الرجم ساقط عنه

 .رابطة أو استئنافية            .حرف َشط جازم 

   .فعل ِاض وفاعّه يف ملد جزم فعل الْشط 

   ّدق بـ جار وجمرور ِتع  . .أي بالزنا 

 .واقعة يف جواب الْشط، واجلمّة اإلسمية بعدها جواب الْشط 

      .م ّدق بخرب ِقدَّ جار وجمرور ِتع     حدًا ال رمجًا، ألند الرجم

 ساقط عْ األِة وترضب مخسني جّدة يف فرض احصاَنا وعدِه.

   .ِبتدأ ِؤخر. أي نصف حدد احلرائر ِْ اجلّد يعني مخسني جّدة

 ه ال ينصف.والرجم ساقط عنها ألند 

 .ِوصولة يف مل جرد باإلضافة 

        ّدق بفعل مذوف نحو: يقع. أي عل جار وجمرور ِتع

 العفيفات ِْ النساء احلرائر.

                                                 
 .3/170 التبيان .1

 .151/ األنعام سورة .2

 .4/278 امليزان .3
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     ِْ جار وجمرور. ِتعّق بحال مذوف .  أي العذاب

 الدنيوي وهو حدد اجلّد لّزنا ولألِة ينتصف باآلية الْشيفة.

  اح اجلواري.كاسم اشارة، ِبتدأ. اشارة إىل ن 

   َّّق ك ً ألنده اسم ِوصول ِبني عل الس وجمروره مّلد حرف جر ون، ِتع

 بخرب.

   فعل ِاض وفاعّه ضمري ِستَت يرجع إىل . 

    .ة واْلّلك  ِفعول به. وِعناه: اجلهد واملشقة والشدد

   ّدق بحال مذوف ِْ اسم املوصول جار وجمرور. ِتع . 

 .استئنافية 

  .ِصدرية ناصية وبانضامم ِا بعدها بتأويل ِصدر يف مل رفع ِبتدأ 

    اح األِة.كم عْ نكفعل ِضارع ِنصوب وفاعّه. أي: صرب 

            .خرب   جار وجمرور ِتعّق بـ           . .استئنافية 

            .ِبتدأ    ،خرب   .بالذنوب 

    .خرب ثان   .بالعباد 

 تنبيه

م ال َيتّفون »قال الشيخ:  والرجم ِعّوم ِْ ديْ املسّمني بالتواتر فإَند

بْ ِالك األسّمي ورجم هيوديًا وهيودية وعّيه مجيع الفقهاء  1رجم ِا عز أنده

 .2«ّتفت إليهم[ ال يُ جالرار كِْ عهد الصحابة إىل يوِنا هذا، فخّلف ااخوارج ]يف ان

 الروايات

ٍ كبُ   ِْ ِوثقة اب    ب   عف يب ِ أف  ْ  عف : انف اب ِ حف ص  أف  ض ِ ع  بف  ْ  عف  ،ري 
ن بفغيي أفن   :الف قف  اهللد ِ الف يف

ُّو ُرُّ املفم  ُجُل احل  جف الرَّ وَّ تفزف ، إ ِنَّامف كيف مف يفو  ي ُث قفالف اهلل كةف ال  كف حف
 :انف ٰذل ِ      

                                                 
1.   ْ

ِة أسلاع طرائف و ِِ ج أي احلنبِلد  العّلد رف  باب ِْ قوله (597 )ت البغداديد  اجلوزيد  ابْ الفف

زَّ  ِا» التَّلنيِ: ز ِا به ِ  ذلَّ  بام إالد  عفيٌف  عف  .«ع ِ

 .3/172 التبيان .2
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     ُّأفو  أفقفل ،
ة ِ ِف ُ ُر األ  ه  ِف مف  يفو   ال 

ة ِ ُرَّ ُر احل  ه  ِف ُر، وف ُل املفه  الطَّو   .1وف

 مَّ صحيحة ُمف 
 س  ُِ   ِْ ب   د ِ

 حف أف  ْ  عف  مٍ ّ ِ
ف د ِ
اىٰل:  :الف قف  اه ِ عف  اهلل تف

ل ِ و  ْ  قف ُتُه عف ل  أف سف  

   ؟ 

. َّْ لف هب ِ ِ خف َّْ أفن  ُيد  اَُنُ صف : إ ِح   قفالف

؟ دٌّ َّْ حف ي ه ِ ّف ا عف ِف ، أف َّْ ل  هب ِ ِ خف ن  ملف  ُيد 
ّ ُت: إ ِ  ُق

ٰل. : بف  2قفالف

 3روى نحوها الشيخ بسند صحيح عْ أيب بصري.

ف  رٍ ك بف يب ِ ِعتربة أف  ف احل   رض 
اهلل ُت ل  أف : سف الف قف  يِّ  ِِ ب د ِ ا عف فف  أفبف ُّوٍك قفذف ب ٍد ممف  ْ  عف عف

ًا؟  ُحرد

ا  ِف ا  َِّ أف ، فف ْ  ُحُقوق ِ النَّاس ِ
ا  ِِ ، ٰهذف نيف

ن ِ امف ُد ثف ّف : جُي  ْ  ُحُقوق ِ اهللكقفالف
ُه  انف  ِِ إ ِنَّ فف

. فدِّ فف احل  ص 
ُب ن ِ ف  ُيرض 

ْ  ُحُقوق ِ اهلل
ي  ِِ ذ ِ ّ ُت: الَّ ؟ ُق ا ُهوف  ِف

بف مخف رًا، نٰى أفو  َشف ِ ا زف : إ ِذف ت قفالف ُُقوق ِ الَّ ْف احل 
ا  ِِ ُب ف ِ ففٰهذف ف .ي ُيرض  فدِّ فف احل  ص 

ا ن ِ  4يهف

 مَّ صحيحة ُمف 
نيف  :الف قف  رٍ فف ع   جف يب ِ أف  ْ  عف  ٍِ ي  قف   ِْ ب   د ِ

ن ِ رُيامُلؤ  ِِ
ب ِيد ِ  قفىٰض أف ِِ عف يف ِ ال 

ًة إ ِن   ّ دف نيف جف
ّفدف مخف س ِ ُدُهم  أفن  جُي  نٰى أفحف ا زف  إ ِذف

ِ 
اء ِف اإل  ِ اًم أفو  كوف

ِ ّ س  ُِ الف كانف  يدًا، وف
ان ِ ف رًا أفو  نفْص 

اف ِ

الف ُين فٰى. مف وف جف  5ُير 

 6رواها الشيخ أيضًا بسند صحيح.

ج الرجُل األِةف صحيحة أيب العباس البقباق قال: قّت أليب عبداهلل : يتزوَّ

يقول:  بغري عّم أهّها؟ قال: هو زنا إند اهلل           .7 

                                                 
 .(5/360) 7ح ،10/667 الكايف .1

 .(7/235) 6ح ،14/174 الكايف .2

 .43ح ،10/16 التهذيب .3

 .(7/237) 19ح ،14/182 الكايف .4

 .(7/238) 23ح ،14/184 الكايف .5

 .89ح ،10/28 التهذيب .6
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 1رواها الشيخ أيضًا بسند صحيح.

د أيب نْص قال: سألت الرضاصحيحة أمحد بْ  يتمتع باألِة بإذن  ممد

يقول:  أهّها؟ قال: نعم، إند اهلل           .2 

إذا زنى العبد ُُضب مخسني فان عاد  قال: صحيحة بريد عْ أيب عبداهلل

ٰى  ُُضب مخسني فان عاد ُُضب مخسني إىل ثامين ِرات فإن زنى ثامين ِرات ُقتل وأدد

 3.اإلِام قيمته إىل ِواليه ِْ بيت املال

ان ْلا زوج أو مل كجتّد نصف احلد  قال: ِعتربة بريد العلِل عْ أيب جعفر

 4.ْ ْلا زوجكي

إذا زنى العبد واألِة وها  قال: أيب عبداهلل َّسى عْكِعتربة احلسْ بْ ا

 5.مصنان فّيِ عّيهام الرجم انام عّيهام الرضب مخسني، نصف احلد

جم ال وإند  جم؛ إلنَّ الرد ام جعل نصف احلدد عل العبد ـ وإن كان ُمصنا وهو اجلُّد دون الرَّ

لف  ُر فيه العدُد فُعد ِ  .ّدِنه إىل اجليتصوَّ

ًا له حيد ِْ احلدود كِْ ُضب ممّو قال: أيب جعفرصحيحة أيب بصري عْ 

 6.فارة إالد عتقهكْ لضاربه كِْ غري حد وجب هلل عل املمّوك مل ي

رها لعدم وجود ِوضوعها يف هذه األعصار فإن شئت كتسع رواية مل أذ 7ويف تفسري العيايش

 فراجعها.

 

                                                 
 .55ح ،7/348 التهذيب .1
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ام كر اهلل تعاىل يف اآلية الْشيفة بيانًا وإشارة إىل غاية تْشيع ِا سبق ِْ األحكذ

 الواردة يف اآليات الثّلث املاضية واملصالح التي تَتتب عّيها إذا عمل هبا.الْشعية 

    فعل ِضارع يدلد عل االستمرار. واملراد باإلرادة هنا اإلرادة

 التْشيعية.

  .فاعّه 

 :فيها أقوال ثّلثة 

يد، يقال: أردت لتذهب أي أن تذهب كلّتأ ت  ءف ِقام أن وجا ة[ الّلم قائم1]

وِنه قوله تعاىل:                 1 سائي والفراء كوبه قال ال

 ره الزجاج.كوفيون وأنكوال

[ وِذهب سيبويه وأصحابه أند الّلم دخّت هنا عل تقدير املصدر أي 2]

م نحو قوله تعاىل: كإلرادة البيان ل          2  م كانت عبارتكأي إن

 لّرؤيا.

وقوله تعاىل:            3 .أي رهبتهم لرهبم 

[ وقال اآلخرون بعد تضعيف الوجهني املاضني: تقديره 3]     ِا

يريده لّبيان    :نحو قوله تعاىل ،      4  :وتقديره     بام اِرنا

   . 

     ل، وِفعول له بتأويل ِصدر يف مل نصب ِفعول به عل القول األود

عل القول األخري وِفعول به مذوف. و    فعل ِضارع ِنصوب بأن املضمرة

                                                 
 .8/ الصف سورة .1

 .43/ يوسف سورة .2

 .154/ األعراف سورة .3

 .71/ األنعام سورة .4
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 وهو احلّلل واحلرام.وفاعّه ضمري ِستَت وِفعوله مذوف لّداللة عل عظم شأنه 

   ّدق بـ جار وجمرور ِتع   .           .عاطفة 

     .فعل ِضارع وفاعّه ضمري ِستَت يرجع إىل اهلل تعاىل وِفعول به

ِعطوفة عل    م.ك. أي يرشد 

   ِفعول ثان لـ    أو   .  يف اجلمّة ال أي سننهم

 بالتفصيل.

   .اسم ِوصول يف مل جر باإلضافة 

       ّدق بفعل مذوف وهو عاشوا جار وجمرور وِضاف إليه ِتع

م إىل طرق حياة السابقني ِْ الصاحلني الذيْ كووجدوا. واملراد أنده تعاىل هيدي

 يمضون يف حياهتم عل ِرضاة اهلل تعاىل.

 .عاطفة 

   فعل ِضارع وفاعّه ضمري ِستَت يرجع إىل اهلل تعاىل. ِعطوفة عل

    وتوبة اهلل عل عبده رجوعه تعاىل إليه بالرمحة والنعمة، وتْشيع الْشيعة .

 اِها ِْ ِصاديق الرمحة اإلْلي والنعمة الرباين.كوبيان أح

     ّدق بـ جار وجمرور ِتع . 

                .استئنافية                 .ِبتدأ     ان.خرب 

 

                        

   

 

 تأكيد لآلية السابقة ِع التذكار بأِر جديد يأيت.

           .عاطفة  .ِبتدأ 

    فعل ِضارع وفاعّه ضمري ِستَت. واملراد باالرادة كام ِرد هي

 التْشيعية.
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  .ِصدرية ناصبية 

  فعل ِضارع ِنصوب بـ   ِستَت.وفاعّه ضمري 

     .رر التوبة ِقابّة ملا ورد بعدها ِْ قوله: كجار وجمرور      

     . 

 .عاطفة            .فعل ِضارع يدلد عل االستمرار 

       .اسم ِوصول يف مل رفع فاعل   .فعل ِضارع وفاعّه 

    ِفعول به، ومجع املحِل بالّلم يدل عل العموم. فهم يتبعون مجيع

 ِا يشتهيه أنفسهم.

  .ِصدرية ناصبة 

    فعل ِضارع ِنصوب وفاعّه. و       بتأويل ِصدر ِفعول به

لـ أي .       ْاحلدود عْ احلق. امليل: هو االنحراف وهنا االنحراف ع

 ام الْشعية املاضية وغريها.كواألح

   .ِصدر ِفعول ِطّق 

   اِه كنعته. وامليل العظيم: هو هتك حرِات اهلل وحدوده وأح

وبااخصوص هنا هو استباحة الزنا بالنسبة إىل ِا ِرد يف اآليات السابقة ِْ مرِات 

. ْد  النساء وغريه

               

 

 تعّيل ملا ِرد يف اآليتني السابقتني.

      ام ِرد تْشيعية.كفعل ِضارع وفاعّه واملراد باالرادة 

  .ِصدرية ناصبة 

   .فعل ِضارع ِنصوب وفاعّه ضمري ِستَت يرجع إىل اهلل تعاىل 

   ّدق بـ جار وجمرور ِتع  ون هبذه املحرِات ك. والتخفيف ي

ْد لقوله تعاىل:كثري ِْ النساء الآليت حيلد نكالقّيّة ووجود   احه          
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  1. 

 .استئنافية             ٍجمهول. ُحذف فاعّه تعظياًم. فعل ِاض 

    .ل« ال»نائب فاعّه  جنِ.« ال» هيف أود

    ِْ حال .  ام الْشعية كولذا جعل احلدود واألح

ام الْشعية أِرًا كون يف األحكلإلنسان يّلحظ فيها حال ضعفه وعدم قدرته، فّل ي

ّيف يف الْشيعة ِْشوط بالقدرة عّيه ولذا قال تعاىل: كغري ِقدور. بل الت    

             2  :وقال               3. 

ّف عباده ِا ال كويف اآلية داللة عل فساد قول امللربة: ان اهلل ي»قال الشيخ: 

 ُِ ّيف، ِْ حيث أنه غاية كالرادة التخفيف عنهم يف الت ناٍف يطيقون، ألن ذلك 

 .4«التثقيل

 روايتان

، مف ُفوُظ أِرياملؤِننيقال  ّفل ِ
ع ِ كنُوُن ال  ِف  ، ل ِ كُتوُم األجف ِف  : مف ُْ آدف كنٌي اب  س 

ِِ  :

ُة. قف ر  عف نُُه ال 
ُتن ت ِ ُة، وف قف ُُّه الْشَّ  ُت ق  تف ُة، وف بفقَّ لـ ُِمُه ال  ؤ  ، تف ل ِ مف عف  5ال 

ة بالريق  .ِكنون: ِستور           الْشقة: الغصد

ذل ِكف وقال : وف
ا ف ِيه ِ ِف ُب  لف يف أفع 

ٌة ه ِ عف  بفض 
ان ِ ن سف ا اإل ِ  هذف

يفاط ِ
ِّّقف ب ِن ِ د  ُع قف : لف

اُء  جف ُه الرَّ نفخف لف إ ِن  سف ا، فف هف
ف ِ ّلف ْ  خ ِ

اٌد  ِِ دف أفض   وف
ة ِ كمف

ْف احل  ِ
ادٌّ  ِِ وف ِف ُه  لف ّ ُب، وف قف ُع، ال  ُه الطَّمف لَّ أفذف

ُه  ضف لف رف ُف، وإ ِن  عف  األسف
ّفه ِ تف يفأ ُس قف ّفكُه ال  ِف إ ِن   ُص، وف ر 

ّفكُه احل  ِ ُع أفه   الطَّمف
اجف ب ِه ِ إ ِن  هف وف

ّفُه  غف ُف شف فو  ُه ااخ  الف ، وإ ِن  غف ظف فَّ ف التَّحف
ا نفِس ِ ضف ُه الرِّ دف عف إ ِن  أفس  ي ُظ، وف غف  ال 

تفدَّ ب ِه ِ ُب اش  ضف غف ال 

رُ  فذف ادف احل  إ ِن  أففف ُع، وف فزف ُه اجل  حف يبفٌة ففضف
ص ِ ُِ ت ُه  ابف إ ِن أفصف ُة، وف رَّ

غ ِ بفت ُه ال  ّف تف ُْ اس   ِ ُه األ عف لف  اتَّسف
إ ِن ِ ، وف

ُف، ع   الضَّ
دف ب ِه ِ عف ُوُع قف ُه اجل  دف هف إ ِن  جف ُء، وف بفّلف ُه ال  ّف غف ُه شف اقف فف ت ُه ال  ضَّ إ ِن  عف نفى، وف

اُه الغ ِ االً أفط غف ِف

                                                 
 .24/ النساء سورة .1

 .185/ البقرة سورة .2

 .78/ احلج سورة .3

 .3/177 التبيان .4

 .407 حكمة البّلغة، َنج .5
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طف  رف بفُع  وإ ِن  أفف   الشِّ
نفُة، فف كب ِه ِ ب ِط  ت ُه ال  ، وف كظَّ ٍّ

ُِرض ِ  
رٍي ب ِه ِ ص ِ ٌد.كلُّ تفق  س ِ ف  ُِ ُه  اٍط لف رف  1لُّ إ ِف 

 

                          

                       

 

النهي  صول االساسية لّملتمع اإلنساين وهوألحد األالكريمة اآلية  ُض ر ِ ع  تف 

ل.كعْ أ  ل املال بالباطل وردفه بالنهي عْ قتل النفِ إهياًِا بعظمة حرِة األود

          خطاٌب لّمؤِنني الذيْ يؤِنون باهلل األحد الواحد

د  .الذي هو خاتم أنبيائه الصمد ورسوله ممد

     ل بقرينة ِا بعده ـ أي األِوال ـ كفعل َني وفاعّه. واملراد بأأل

ك.  هو وضع اليد عل املال والتْصف فيه بالتْصفات التي يقوم هبا املّلد

     .ِفعول به وِضاف إليه. واملال: هو ِا يبذل بإزائه املال 

     ِ ّدق بحال مذوفة ِْ كظرف ان ِتع      وِضاف إليه. أي

بالتداول والتداور    . 

     ّدق بحال مذوفة. أي بأسباب باطّة. والباطل: هو جار وجمرور ِتع

 الذي ال واقع له وال حقيقة.

  عل  ْ ال تدلد كأداة استثناء. وِا بعدها استثناء ِنقطع ال املتصل ول

نحو: اإلرث واملهر واْلبة والصّح  ل املال باحلقِّ كاحلْص لوجود ِصاديق آخر أل

 و....

  .ِصدرية ناصبة 

    .فعل ِضارع ِنصوب ناقص واسمها مذوف تقديره: التلارة

ْ أن كويم    األسباب »تاِة والقراءة هبام ِوجودة. وعل القول بتامِية

بحيث لو ينعدم  راضٍ ل عْ تف كشيئان ها: التلارة واالُهناكف ل املال كألالصحيحة 

                                                 
 .103 حكمة البّلغة، َنج .1
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 .1«احلّية رتفعُ تل واحد ِنهام ـ كّلها ِعًا ـ الك

     خرب  .  ر يتدلر، فتشمل مجيع العقود والتلارة: ِصدر اجتد

 املالية.

     ِْ ّدق بصفة مذوفة جار وجمرور ِتع    أي     صادرة

   . هنا طيب النفِ ون خربًا بعد ااخرب. واملراد بالرضا كْ أن يكويم

ِسّم وال ِاله إالد بطيبة  ء: ال حيل دم اِرواإلذن وصحة االنتساب لقوله

 2نفسه.

  َّّق بـ جار وجمرور ِتع .  

بالتفصيل فّل  3«اآلراء الفقهية»تابنا كوقد بحثنا حول هذه اآلية الْشيفة يف 

 نعيد.

 .عاطفة                 َني وفاعّه.فعل 

     ِفعول به وِضاف إليه. بّل فرق بني قتل النفِ وقتل الغري ألنده

نفِ كاملؤِنون : »نفِ واحدة ولقولهكظ مجيع النفوس املحَتِة الح تعاىل

 .4«واحدة

  .احلروف املشبهة بالفعل ِْ            .اسمه 

  .فعل ِاض ناقص واسمها ضمري ِستَت 

    ّدق بخرب جار وجمرور ِتع . 

    ان. واجلمّة الفعّية كخرب        خرب . 

واجلمّة األخرية تعّيل ملا ورد يف اآلية الْشيفة بالنسبة إىل حرِة النفوس 

 واألِوال.

                                                 
 .لّمؤلِّف ،5/263 الفقهية اآلراء .1

 .سامعة ِوثقة املصِل، ِكان أبواب ِْ 3 الباب ،1ح ،5/120 الشيعة وسائل .2

 .258 و 5/153 و ،4/122 و ،1/13 الفقهية اآلراء راجع .3

 .5/333 اجلنان روض .4
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 الروايات

اهلل ب د ِ فيب ِ عف
ّ ُت أل ِ ةف قفالف ُق عف امف نَّا يف : ِوثقة سف

ُجُل  ِِ َُّّغ ب ِه ِ كالرَّ تفبف ُء يف ُه الَّشَّ  ن دف وُن ع ِ

ف اهلل أ يت ِ تدٰى يف ُه حف يفالف
ُمُه ع ِ ، أفُيط ع ِ ٌْ ي   دف

ي ه ِ ّف عف تف  وف نفُه، أفو  يفس  ي  ف دف
يفق ِض ِ ٍة، فف ف ي َّسف ٰل ـب ِمف ُض عف ر ِ ق 

ة ِ امل ف  دَّ ش ِ  وف
ان ِ ِف  الزَّ

 يف ِ ُخب ث ِ
ه ِ ر ِ بفُل كظفه  ق  ، أفو  يف ب ِ

؟اس ِ ةف قف دف  الصَّ

أ   الف يف نفُه، وف ي  ُه دف ن دف
 ب ِامف ع ِ

ِض ِ : يفق  م  كقفالف ي ه ِ دِّي إ ِلف ا ُيؤف ِف ُه  ن دف
ع ِ الف النَّاس ِ إ ِالَّ وف وف  ِ ل  أف

؛ إ ِنَّ  ُهم  ُقوُل  ُحُقوقف  يف                             

     ِ اب ِ النَّاس ٰل أفب وف و  طفافف عف لف اٌء وف فف ُه وف ن دف
ع ِ  إ ِالَّ وف

ه ِ ر ِ ٰل ظفه  ض  عف ر ِ نفق  س  الف يف وف

، إ ِالَّ أفن  يف  تفني  ِ رف التَّم   وف
ة ِ رف التَّم   وف

ِ 
تفني  مف ق  ُّّ ال  وف

ة ِ مف ق  ُّّ وُه ب ِال دُّ رف ه ِ؛ كفف د ِ ع  ْ  بف
نفُه  ِِ ي   دف

ٌّ يفق ِض ِ ِل ِ ُه وف ونف لف

نَّا  ِِ  ِف  ِِ ي  لف اهللُ لف عف يٍِّت إ ِالَّ جف ِف   ْ .نفُه ي  دف ُه وف تف دف
ِض ِ ع ِ يفق  ، فف

ن ِه ِ ي  دف  وف
ت ِه ِ دف ُقوُم يف ِ ع ِ يدًا يف

ل ِ ُه وف  1لف

 .3والشيخ يف التهذيب 2رواها العيايش يف تفسريه

فلاءه رجٌل، فقال له:  نُت عند أيب عبداهللكعْ أسباط بْ سامل، قال: 

أخربين عْ قول اهلل:                            . 

ا قوله:  ِد امر، وأ
قال: عنى بذلك الق ِ             ِْ عنى بذلك الرجل

دد عل املْش نفهاهم اهلل عْ ذلك.كاملسّمني يفش ِ تفل، فف  4ني يف ِنازْلم قُيق 

، رفعه، قال:  ني كان الرجل حيمل عل املْشكوقال: يف رواية ُاخرى عْ أيب عِلد

ُتُل، فأنزل اهلل تعاىل هذه اآلية  ق  وحده حتدى يف                    

 .5 

عْ قول اهلل:  عْ أسباط، قال: سألُت أباعبداهلل          

               .امر  6، قال: هو الق ِ

د بْ عِلد بْ احلسني ثني احلسْ بْ عْ إسحاق بْ عبداهلل ممد ، قال: حدَّ

                                                 
 .(5/95) 2ح ،9/587 الكايف .1

 .101ح ،1/389 العيايش تفسري .2

 .383ح ،6/185 التهذيب .3

 .98ح ،1/388 العيايش تفسري .4

 .99ح ،1/388 العيايش تفسري .5

 .100ح ،1/389 العيايش تفسري .6



 اِِااخ اجلزء / القرآن تفسري يف البيان أجود  ................................................ 28

عْ اجلبائر  ، قال: سألُت رسول اهللطالب زيد، عْ أبيه، عْ عِلد بْ أيب

أ صاحبها، كسري، كون عل الكت يف يغتسل إذا أجنب؟ قال: جُيزيه املسح كويف يتوضد

 باملاء عّيها يف اجلفنفابة والُوُضوء.

ٍد َُياف عل نفسه إذا أفركقّت: فإن  ر  املاء عل جسده؟ فقرأ  غانف يف بف

 اهلل رسول                    .1 

د بْ عِل، عْ أيب عبداهلل ، يف قول اهلل تعاىل: عْ ممد         

                انت قريش ُتقاِر ك، قال: َني عْ الق ِامر، و

 الرجل بأهّه وِاله، فنهاهم اهلل عْ ذلك.

وقرأ قوله:                        :ان املسّمون ك، قال

هم يف املفغارات، فيتم ُخّون عل عدود د  ُتّهم كيف هم، فيفق  يف شاء، فنهاهم كْ ِنهم عدوَّ

ُخّوا عّيهم يف املفغارات. د   2اهلل أن يف

يقول: ِْ قتل نفسه  صحيحة أيب والد احلناط قال: سمعت أباعبداهلل

 3ِتعمدًا فهو يف نار جهنم خالدًا فيها.

يف ِعني  جعفرعْ أيب    .4: بالربا والقامر والبخِ والظّم 

 يف ذيل  روي عْ أيب عبداهلل          أند ِعناه ال ختاطروا :

 5م يف القتال فتقاتّون ِْ ال تطيقونه.كبنفوس

، يرفعه إىل ابْ عبداس، يف قوله تعاىل  ِلد
وِْ طريق امُلخالفني: ِا رواه ابْ املفغاز ِ

                     . 

تابه: كيقول يف  إن اهللم، كقال: ال تقتّوا أهل بيت نبيد           

                     6 :ة احلسْ ان أبناء هذه األُ ك، قال ِد
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 1.واحلسني، وكانت نساؤهم فاطمة، وأنفُسهم النبيد وعِلد 

 

                     

   

 

ميل ملا ورد يف اآلية السابقة، والتفات عْ خطاب املؤِنني إىل كتتميم وت

 تّوحيًا إىل أند ِْ فعل ذلك فّيِ ِْ املؤِنني. خطاب رسول اهلل

 .استئنافية            دأ.بتجازم، ِاسم َشط 

    .فعل ِضارع جمزوم، فعل الْشط. وفاعّه ضمري ِستَت 

  ل املال بالباطل وقتل النفِ الوارديْ يف اآلية كِفعول به، اشارة إىل أ

ِه اهلل تعاىل  السابقة. أو إىل اآليات السابقة ِْ التزويج باملحرِات وَتّيل ِا حرد

ّده.  وَتريم ِا أح

   .  ِصدر، ِفعول ِطّق. العدوان: هو التلاوز عْ احلدد

 عاطفة          .   ِعطوفة عل  . 

 .واقعة يف جواب الْشط             .حرف استقبال لّبعيد 

     :ل. االصّلء بالنار فعل ِضارع وفاعّه ِستَت وِفعول به أود

 االحراق هبا.

            .ِفعول به ثان .استئنافية 

            .فعل ِاض ناقص  .اسمه 

     ّدق بخرب جار وجمرور ِتع  .ورد لّتعظيم 

    خرب.اليسري: السهل. أي أنده تعاىل قادر عل انلاز وعيده . 

ويف اجلمّة األخرية إشعار بالتعّيل أي وذلك عل اهلل يسري ألنده هو اهلل القاهر 

                                                 
 تفسري يف عنهام ونقل ؛194ح ،1/142 التنزيل شواهد ؛362ح ،318/ املغازِل ابْ ِناقب .1

 .13ح ،2/66 الربهان
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 فوق عباده.

 

                         

   

 

ا ووجه َنف و  دُ  امد عفري كتد البائر وكاآلية تدلد عل وجوب االجتناب عْ ال

بائر، يف اآلية ترغيب ورجاء ووعد وأِل بالنلاة كري بعض الكارتباطها بام قبّها تذ

 ودخول اجلنة لّمؤِنني.

  .حرف َشط جازم 

      .أصل اجلنب: اجلارحة.. » فعل ِضارع جمزوم وفاعّه، فعل الْشط

 ام قاله الراغب.ك 1«وهكوذلك ]اجتنبوا[ أبّغ ِْ قوْلم اتر

فأصل       َّاجلنب بمعنى اجلارحة بني عنه الفعل عل االستعارة، فإن 

ه جانبًا، فاالجتناب: هو االبتعاد عْ الَّشء وِّلزِة كاإلنسان إذا أعرض شيئًا تر

 ه.كتر

    ر اهلل كبرية يف ِقابل الصغرية وها إضافيان. ذكِفعول به. مجع

 بائر ومل يعيدنها ألند يف تعينها إغراء بفعل الصغائر.كتعاىل اجتناب ال

انت ِعصية كبائر، ِْ حيث كها عندنا ّد كانت كواملعايص وإن »قال الشيخ: 

باالضافة إىل ِا هو أصغر بري كرب ِْ بعض، ففيها إذًا كا نقول: إن بعضها أند إهلل تعاىل، ف

 .2«ِنه

نا األكروا لتعيني الكقد ذ دعِل كبائر طرقًا، قال عمد رم آيةاهلل الشيخ ممد

بريه و صغريه ِابني كبه هر حال در ِعناى »تابه بالفارسية ِا نصه: كيف  النلفي

 ده قول است: عّامى اعّلم

                                                 
 .97/ املفردات .1

 .3/182 التبيان .2
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ل: آن است  س به جهت اوكه، هر ِعصيتى كقول اود حدد ِقرر  ه شارع ِقدد

بريه است و ِابقى كداشته، ِانند زنا و لواط و َشب مخر و قذف مصنه واِثاْلا، 

 1صغريه.

بريه كه تشديد عقاب وارد شده، كه، در هر ِعصيتى كقول دويم: آن است 

 2است و ِابقى صغريه.

ه به امجاع يا ُضورت يا دليل قاطع كه، هر ِعصيتى كقول سيم: آن است 

ه ظنديه ثابت شود، صغريه است. و هم ارت بريهكِعّوم شود،  اب كاست و آنچه به ادلد

 3بريه است.كه واجب االجتناب است ِثل شبهه مصوره، داخل ِعاىص كشبهاتى 

ى است  كه، هر چه فعل او ِوجب هتتد كچهارم: آن است  در ديْ و ظهور جترد

 بقى صغريه.بريه است وِاكه، فاعل او اعتنا به َشع ندارد، كو دليل بر آن است 

ه به خصوص در او وعده عقوبت شده غري كه، هر ِعصيتى كپنلم: آن است 

بريه است و ِابقى كه به طريق عموم در ِطّق ِعاىص وارد شده، كاز آن عقوبتى 

 4صغريه.

بريه است و كه، آنچه به خصوص در او وعده آتش شده، كششم: آن است 

 5ِابقى صغريه.

ه به كه، قائل به قول پنلم ِدعى است كاست وفرق ايْ قول با قول پنلم آن 

شود، و قائل به قول ششم خصوص وعده آتش  بريه ِىكوعده هر عقوبتى، ِعصيت 

 داند نه هر عقوبتى ]را[. بريه شدن ِىكرا ِوجب 

تاب عزيز وعده عقوبت در او كه، آنچه به خصوص در كهفتم: آن است 

تاب وعده عقوبت در او نشده اگر چه در اخبار وعده كبريه است و آنچه در كشده، 

                                                 
 .1/225 والفوائد القواعد .1

 .1/226 والفوائد القواعد .2

 .2/384 العرفان كنز .3

 .3/129 البهية والروضة ؛2/125 الْشعية الدروس ؛4/291 الرائع التنقيح .4

 .2/156 األذهان وارشاد ؛325/ النهايه .5
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 1عقوبت او رسيده باشد، ِعصيت صغريه است.

ه در سورٔه نساء از كبريه هان ِعاىص است كه، ِعاىص كهشتم: آن است 

ل تا آنلا  فرِايد:  ه ِىكاود                ،  وارد شده و ساير

 2در قرآن يا در اخبار وارد شده صغريه است.ه كِعاىص 

بريه كتاب اهلل وارد شده و]...[ كه َنى او در كه، هر ِعصيتى كَنم: آن است 

 3است و ِابقى صغريه.

تاب يا اخبار تْصيح شده كه به خصوص در كه، هر ِعصيتى كدهم: آن است 

 4بريه است.كباشد چون سبعه ِوبقه واِثاْلا، 

 كبريه و صغريه نسبت به هر يكه، بايد وصف كو ِقصود ايْ قائل آن است 

توان تشخيص  از ِعاىص به خصوص از آيات و اخبار ِستفاد شود و به اقَتاح نمى

 بريه و صغريه نمود.ك

، در مل به خصوص دليل است خمصوص كو صاحبان ايْ اقوال را هر ي

 ور.كخود ِذ

ت نيست، اگر چه تعيني ثريى از ِتأكو قول ششم به نظر  ريْ خاىل از قود خد

شود نمود و  گويد هم ِى بريه و صغريه را از اخبار نمودن چنانچه قائل دهم ِىك

 ِنافاتى ندارد.

ْ است مجع نمود به محل بر اضافه؛ كه در اخبار وارد است ممكو اختّلفاتى 

باير و آنچه در عّلوه بر كرب كِثل آنچه به خصوص در سبعه وارد شده محل نمود بر ا

ت او دون آن هفت است و كه كسبعه وارد شده محل نمود بر ايْ  بريه است، وىل شدد

 .5«مَت. و ماِل ديگر در مجع بني االخبار است؛ واهلل العاملكعقاب او 

                                                 
 .304/ املعاد ذخرية .1

 .10/46 الناُضه واحلدائق ؛3/61 البيان جممع .2

د أبوجعفر الشيخ .3  .3/182 القرآن تفسري يف التبيان الطويس، احلسْ بْ ممد

 .18/126 الشيعة، ِستند .4

 .(40-43/) كبريه ِعاىص .5
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بائر بالروايات كْ تعيني بعض ِصاديق الكّدها، نعم، يمكْ مل يثبت كول

داملعتربة الصادرة عْ احللج ا  .نووآله األئمة املعصوِ إلْلية وهم ممد

 .ِوصولة، يف ملد جرد باالضافة 

     نائب فاعّه.« واو»فعل ِضارع ِبني لّملهول و 

   ّدق بـ جار وجمرور ِتع   . 

    فري: كفعل ِضارع جمزوم وفاعّه ضمري ِستَت، جواب الْشط. الت

 .رز  و ِ ال   طُّ حف فر بمعنى السَت واملراد ِنه هنا: العفو ومو الذنب وف كأصّه ِْ ال

اهلل تعاىل عنه  ابرية عفكوحاصل املعنى إىل هنا: ِْ اجتنب ِْ املعايص ال

َصار عل الصغائر ِْ تة وهي: أند اإلكصغائره. نعم، البدد ِْ ِّلحظة نعْ  وجتاوزف 

ّدل اإل»ْ كبائر، ولكال ق بعدم خت اب صغرية وصغرية ُاخرٰى كالتوبة بني ارتَصار يتحقد

ّدّها فّل ِوضوع حينئٍذ لّلَصار ا ِع خت ِد  .1«وأ

قال: ال صغرية ِع  ملا ورد يف ِوثقة عبداهلل بْ سنان عْ أيب عبداهلل

 2برية ِع االستغفار.كاإلَصار وال 

   ّدق بـ جار وجمرور ِتع     املؤِنني.والضمري ااخطاب يرجع إىل 

      ا فعّهم وُنسب ِفعول به وِضاف إليه. أضاف السيئات إليهم ألَند

إليهم. والسيئات مجع السيئة واملراد هبا هنا بقرينة املقابّة الصغائر ِْ الذنوب أي غري 

 بائر.كال

 .عاطفة 

      ِعطوفة عل   ، ِستَت  فعل ِضارع جمزوم وفاعّه ضمري

 وِفعول به.

    ان ِنصوب عل كان، أو اسم ِكِصدر، ِفعول ِطّق. يراد به امل

 الظرفية، وهنا يراد به اجلنة. أو ِقام القرب إىل اهلل تعاىل.

   .نعت 

                                                 
 .8/135 الرمحْ ِواهب .1

 .النفِ جهاد أبواب ِْ 48 الباب ،3ح ،15/337 الشيعة وسائل .2



 اِِااخ اجلزء / القرآن تفسري يف البيان أجود  ................................................ 34

 الروايات

ثر ِْ نصفها ِْ صحاحها كبائر أكرُت عْشيْ رواية يف عنوان الكقد ذ

ذلك ِصادرها وِصادر الرجوع إىل أِثاْلا فراجعها إن كو 1وِعترباهتا يف ِوسوعتي

 ر عل ِا أْلم.كشئت واحلمد هلل عل ِا أنعم وله الش

 لكْ ُاحبد هنا أن أذكر روايتني وها:و

رٍ  فف ع  ْف جف ى ب  وسف ُِ ُت  ع 
م ِ : سف ٍ قفالف ري  ُد اهلُل يف ِ  صحيحة ابْ أفيب ِ ُعمف ِّّ يفُقوُل: ال َُيف

لف ال تفنفبف الكالندار ِ إالد أفه  ِف ِْ اج  ؛ وف
ك ِ الْشِّ   وف

ّلل ِ لف الضد أفه   وف
اجلُُحود ِ ر ِ وف ْف كف 

رف  ِِ
بائ ِ

تفعاىٰل:  كف وف بارف ، قفالف اهلُل تف ر ِ
غائ ِ ننيف ملف  ُيسأفل  عف ِْ الصَّ

ِِ 
 امُلؤ                

                         ُسول ِ اهلل ْف رف ا اب  ُه: يف ّ ُت لف ُق : فف قالف

 ٍّ
ِل ِ ْ  عف ه، عف

ْ  آبائ ِ ثني أفيب، عف دَّ : حف ؟ قالف ب ِنيف
ن ِ ْف امُلذ 

ْ  جتف ُِب  ِِ ف
ُة مل ِ فاعف ُت  ففالشَّ ع 

م ِ : سف قالف

ُسولف اهلل ل ِ ال رف فه 
ت ِي أل ِ فاعف ُقوُل: إنَّام شف ا كيف َِّ ي، فأ

ت ِ َِّ ْ  اف
ن هُ بائ ِر ِ  ِِ ُنونف  ِِ س ِ م  ففام امُلح 

بيٍل. ْ  سف
م   ِِ ي ه ِ ّف  عف

ُسول ِ اهلل فف  ْف رف ا اب  ُه: يف ّ ُت لف ُق : فف ٍ ري  ُْ أفيب ِ ُعمف ل ِ كي فف تف كقالف اب فه 
ُة أل ِ فاعف وُن الشَّ

اهلُل تفعاىٰل ذ ِ كال ر ِ وف
ُقوُل: كبائ ِ ُره يف                     

   2  تف ر  ْ  يف ِف رف ال يف كُب الكوف
تفىًض كبائ ِ ر  ِف  .وُن 

تف  ر  ٍْ يف
ؤ ِِ ُِ   ْ

: ٰيا أفبا أفمحدف ِا  ِِ نفد ِ كففقالف كف وف
ُه ذل ِ نبًا إالد ساءف قفد  قالف ُب ذف ، وف

ي ه ِ ّف مف عف

ًة.ك: يُّ النَّب بف م ِ تفو   فٰى ب ِالنَّدف

قفالف  ت هُ وف ساءف نفُتُه وف سف ُه حف ت  َّ ْ  َسف ِف ن ٍب  :  ل ذف م  عف ن دف ْ  ملف  يف مف . فف ٌْ
ِِ 
ؤ  ُِ ُهوف  يِّئفُتُه فف سف

تف  ر  ُه الكيف ملف  جتف ِبد لف  وف
ٍْ ِف ب ُِمؤ  ِِ ي  ّف ُة وف شَّ ُبُه فف اهلُل تفعاىٰل ذ ِ كفاعف ًا، وف

ُقوُل: كانف ظامل ِ  ُرُه يف

              3  اهلل وف 
ُسول ِ ْف رف ا اب  ُه: يف ّ ُت لف ُق نًا كي فف ال يف كفف ؤ  ِِ ُِ وُن 

تف  ر  ن ٍب يف ٰل ذف م  عف ن دف ْ  ملف  يف تف كِف ر  ٍد يف ْ  أفحف
: يا أفبفا أفمحدف ِا  ِِ ْف املفعايص ِ كُب كُبُه؟ ففقالف

ًة  ِِ ريف
ب ِ

تف  ا ار  ِف ٰل  مف عف
ي ها إالد نفد ِ ّف ُيعاقفُب عف ّفُم أنَُّه سف ع  ُهوف يف مف كوف

تٰى نفد ِ ِف ًا كبف وف قد تفح ِ س  ُِ بًا 
انف تائ ِ

                                                 
 .(266-274/)9 البيت أهل أحاديث ِوسوعة .1

 .28/ ءاألنبيا سورة .2

 .18/ املؤِْ سورة .3
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ي ها  ّف م  عف ن دف تٰى ملف  يف ِف ، وف
ة ِ فاعف ُّ كلّشَّ

امُلْص ِ ًا وف د
ُِْص ِ ا انف  ِف  

ة ِ ٍْ ب ُِعُقوبف
ِِ 
ؤ  ُِ  ُ ري  ُه غف نَّ

ف ُه أل ِ ُر لف فف ، ال ُيغ 

تف  و  كار  لف قفد  قالف النَّب ِيُّ كبف وف ، وف مف
نفد ِ ة ِ لف نًا ب ِالُعُقوبف

ِِ 
ؤ  ُِ فار ِ ك: ال انف  ت ِغ  س 

عف اال ِ ِف ةف  ريف
ب ِ

ُل اهلل ا قفو  ِد أف . وف
ار ِ عف اإلَص  ِف ةف  ريف

غ ِ ال صف  :وف               ُم  ال فإَنَّ

مف ِْ  ، فف
يِّئات ِ السَّ  وف

نات ِ لف احلفسف  عف
ِ 
راُر ب ِاجلفزاء ُْ اإلق  ي الدِّ ينفُه، وف

تفىضف اهلُل د ِ ف ِْ ار 
ُعونف إالد مل ِ فف ش  يف

تف  ا ار  ِف ٰل  مف عف
تفىٰض اهللُ د ِينفُه نفد ِ ة ِ.كار  ِف يا

بفت ِه ِ يف الق ِ
ت ِه ِ ب ِعاق ِ فف ر ِ فع 

ُنوب ِ مل ِ ْف الذَّ
 1بفُه  ِِ

ديفَّسَّ بْ عبدالعزيز قال: قال ِل أبو عبداهلل ُِ  2وِعتربة : ِا جعفر بْ ممد

تقول فيمْ ال يعِص اهلل يف أِره وَنيه، إالد أنَّه يربأ ِنك وِْ أصحابك عل هذا 

األِر؟ قال: قّت: وِا عسيت أن أقول وأنا بحرضتك؟ قال: قل! فإينِّ أنا الدذي آِرك 

 أن تقول.

 قال: قّت: هو يف الندار.

نوب ِا يف النداس قال:  ً ِا تقول فيمْ يديْ اهلل بام تدينه به، وفيه ِْ الذُّ يا ِيَّسَّ

بائر؟ قال: قّت: وِا عسيت أن أقول وأنا بحرضتك؟ قال: قل! فإينِّ كإالد أنَّه جمتنب ال

 أنا الدذي آِرك أن تقول. قال: قّت: يف اجلنَّة.

ج أن تقول: هو يف اجلنَّة؟ قال: قّ ّدك َترَّ ج، فإنده قال: فّع ت: ال، قال: فّل َترَّ

يقول:  يف اجلندة، إنَّ اهلل                               

            .3 

 

                                                 
 .6ح ،407/ التوحيد .1

د ألند  .2  .الثقات ِْ عندنا سنان بْ ممد

 .4ح ،152/ عْش التاسع امللِّ املفيد، أِاِل .3
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تساب كٌر لّلكَنٌي عْ متني ِا لّغري وأٌِر بالسؤال ِْ اهلل تعاىل وبينهام ذ

 ة والعمل.كواجلهد واحلر

 شأن نزوْلا

يا  :فقالت وافدة النساء إىل ر سول اهللقيل جاءت »قال الطربيس: 

ر كوأنت رسول اهلل إليهم مجيعًا فام بالنا يذ ،الرجال والنساء رسول اهلل أليِ اهلل ربد 

فنزلت هذه  ؟ون فينا خري وال هلل فينا حاجةكن ال يأ ىرنا نخشكاهلل الرجال وال يذ

 .اآلية

يا رسول اهلل يغزو الرجال وال تغزو النساء وإنام لنا  :سّمة قالت أم ند إ :وقيل

 .فنزلت اآلية عْ جماهد ،نصف املرياث فّيتنا رجال فنغزو ونبّغ ِا يبّغ الرجال

بحسناتنا ن نفضل عل النساء أنرجو  :املواريث قال الرجالوقيل ملا نزلت آية 

يف اآلخرة كام فضّنا عّيهْ يف املرياث فيكون اجرنا عل الضعف ِْ اجر النساء 

ام لنا كون الوزر عّينا نصف ِا عل الرجال يف اآلخرة كي ا نرجو أن  اند وقالت النساء 

 .1«يدِّ والسُّ عْ قتادة  املرياث عل النصف عْ نصيبهم يف الدنيا فنزلت اآلية

           .استئنافية .ناهية جازِة 

     التمني: طّب حصول الَّشء سواء »فعل ِضارع جمزوم وفاعّه. و

يف عّم املعاين طّب أِر مبوب ال ُيرجٰى ». وقد يقال: التمني 2«نًا أو ممتنعاً كان ممك

ا ل ِد ا لكونه ِستحيًّل ـ واإلنسان كحصوله إ ِد ونه كثريًا ِا حيبد املستحيل ويطّبه ـ وإ

                                                 
 .3/40 البيان جممع .1

 .1424 عام بريوت العريب، الَتاث إحياء دار طبع اجلرجاين، لّْشيف 53/ التعريفات .2
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ام اهلل سبحانه املؤِنني عْ التمني َنيدًا ارشاديًا ألنده ربد  ى.َن1«نًا غري ِطموع يف نيّهكمم

فر. وبني التمني والغبطة عام وخاص ِطّق، ألند كيصل إىل حدد احلسد واالفتنان وال

ْ يف الغبطة ال يريد زوال كول يف بعض ِوارد التمني يريد زوال النعمة ِْ صاحبها

 النعمة ِْ صاحبها.

           .اسم ِوصول. يف مل نصب ِفعول به   .فعل ِاض 

  فاعّه، والتعبري بـ       تنبيه لصفة الرضا بقضاء اهلل تعاىل وأند

ل هو اهلل الواهب.  املفضِّ

 ّدق بـ جار وجمرور ِتع          .     .ِفعول به وِضاف إليه 

     ّدق بـ جار وجمرور ِتع  . 

    م. و ّدق بخرب ِقدَّ  لّلنِ.« ال»جار وجمرور ِتع

    ِبتدأ ِؤخر. النصيب: احلظد ممدا أعطاه اهلل ِْ ااخري والنعمة

 والفضل.

   ِْ َّّق بصفة مذوفة جار وجمرور ِتع  .  أو جار وجمرور خرب

م. ِْ يف   بيانية. ِقدَّ

     فعل ِاض وفاعّه. وِفعول به ضمري مذوف يرجع إىل ِا يف

. 

اه اإلنسان ممد كال»قال الراغب:  ا فيه اجتّلب نفع وَتصيل حظ سب ِا يتحرد

ة. سب املال وقد كك بف به ِرضد
ِ ّ ُّْ اإلنسان إند جيّب ِنفعة ثمد اسُتل  ُيستعمل فيام يظ

ى إىل ِفعولني فيقال: كوال سبُت كسب يقال فيام أخذه لنفسه ولغريه وْلذا قد يتعدد

سٌب وليِ كتساٍب كل اكتساب ال يقال إالد فيام استفدته لنفسك فكذا، واالكفّلنًا 

 .2«تساباً كسب اكل ك

ِور الدنيوية له بعّمه وجهده وتقديره يف األُ تساب: ِا حصل كفاال

 واالُخروية، واملادية واملعنوية.

                                                 
 .270/ إلعرابوا الْصف النحو ِوسوعة .1

 .448 و 447/ املفردات .2
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 .عاطفة 

            ِعطوفة عل مجّة           

تساب النساء يف أجواء ال ُيرى كر اهلل اكوتعرب إعراهبا. ويذ        

    ًا لّرجال، فأعّْ اهلل سبحانه هبذه اآلية الْشيفة َّْ نصيبًا وحظد بل ُيراه

ْد ِع الرجال يف أشياء   ثرية يف االُِور الدنيوية واالُخروية واملادية واملعنوية.كتساوهي

           .استئنافية   .فعل أِر وفاعّه 

   به. أِرهم اهلل تعاىل بالسؤال عنه تعاىل والطّب ِنه سبحانه. ِفعول

 والدعاء ِنه تعاىل.

       ّدق بصفة لّمفعول الثاين جار وجمرور وِضاف إليه. ِتع

 املحذوف. والضمري يرجع إىل اهلل تعاىل.

 ممدا عند املنعم.
ٍ
 الفضل: إنعام عل الغري بَّشء

               تعّيل ملا ورد يف اآلية الْشيفة ِْ فقراهتا

 تساب والسؤال.كالثّلثة ِْ التمني واال

 الروايات

ضف اهللُ  ِف ي  : لف الف قف  رفف ع   جف يب ِ أف  ْ  عف  د ِ ّلف ب ِ  ال  يب ِ خرب أف  د  ففرف قف ٍِ إ ِالَّ وف ف  ْ  نف
ِِ 

  فا ْلف

ي ئًا  لفت  شف نفاوف يف تف
إ ِن  ه ِ ، فف رف ٍه آخف ج  ْ  وف

فرام ِ  ِِ فا ب ِاحل  ضف ْلف رف عف يفٍة، وف
اف ِ ا يف ِ عف يهف

أ ت ِ الً يف ّلف ا حف هف قف ز  ر ِ

ا هف ، قفاصَّ ام ِ فرف ْف احل 
ٌل  1 ِِ ا ففض  اُهف وف

ن دف اهلل س ِ ع ِ فا، وف ضف ْلف ي ففرف
ذ ِ ل ِ الَّ فّلف ْف احل 

ُهوف كب ِه ِ  ِِ رٌي، وف
ث ِ

ُلهُ  و   :قف            .2 

 .3ألخري مل يعرف حاله ورواها العيايش يف تفسريهاّهم ثقات إالد كرجال السند 

ران، قال: سألتف أبا عبداهلل عْ قول اهلل تعاىل:  عْ عبدالرمحْ بْ أيب نفل 

                      قال: ال يتمندى الرجل اِرأة الرجل ،

                                                 
 .التقاص ِْ .1

 .(5/80) 2ح ،9/548 الكايف .2

 .119ح ،1/394 العيايش تفسري .3
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 1ْ يتمندى ِثّهام.كوال ابنته، ول

، قال: ملدا نزلت هذه اآلية ثري، رفع احلديث إىل النبيد كعْ إسامعيل بْ 

            ، م يسأل ك: ِا هذا الفضل، أيُّ قال: فقال أصحاب النبي

: أنا أسأله عنه، فسأله عْ طالب عْ ذلك؟ قال: فقال عِلد بْ أيب رسول اهلل

م ْلم أرزاقهم ِْ ذلك الفضل ِا هو؟ فقال رسول اهلل ه وقفسَّ ّ قف ّفق خف : إنَّ اهلل خف

ك ِْ  تفهف در ِا ان  صف له ِْ احلّلل بقف كف حرًِا، نفقف تفهف ض ْلم باحلرام، فمْ ان  رف ّدها، وعف
ح ِ

ب به.  2احلرام، وُحوس ِ

م األرزاق بني عباده، ابْ اْلُذيل، عْ أيب عبداهلل عْ ، قال: إنَّ اهلل قسَّ

مه بني أحد، قال اهلل: كوأفضل فضًّل  ثريًا مل ُيقسد            .3 

م عْ احلسني بْ ِسّم، عْ أيب جعفر داك، إَنَّ
، قال: قُّت له: ُجع ِّت ف ِ

م يف ذلك الوقت؟كيقولونف إنَّ النوم بعد الفلر ِ  روٌه، ألنَّ األرزاق تقسَّ

ُّوع  ُّوع الفلر إىل ُط مه ِا بني ُط ُسوِة، وهلل فضل ُيقسد ق  ِف ُظوفة  و  ِف فقال: األرزاق 

الشمِ، وذلك قوله:              ِ ُّوعك، ثمد قال: وذ الفلر،  ر اهلل بعد ُط

ب يف األرض. ّفب الرزق ِْ الرضَّ  4أبّغ يف طف

قال الطربيس يف ذيل قوله تعاىل:                    

    أي ال يقل أحدكم ليت ِا ُاعطي فّلن ِْ املال والنعمة واملرأة احلسناء كان ِل

فإند ذلك يكون حسدًا ولكْ جيوز أن يقول: الّهم أعطني ِثّه، عْ ابْ عباس وهو 

 5.املروي عْ أيب عبداهلل

قال:  وقال: جاء يف احلديث عْ ابْ ِسعود عْ النبي        

    .6فإنده حيبد أن ُيسأل وأفضل العبادة انتظار الفرج 

                                                 
 .116ح ،1/393 العيايش تفسري .1

 .117ح ،1/393 العيايش تفسري .2

 .118ح ،1/394 العيايش تفسري .3

 .120ح ،1/394 العيايش تفسري .4

 .3/40 البيان جممع .5

 .3/40 البيان جممع .6
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يف قوله تعاىل:  ويف املناقب: عْ الباقر والصادق             

1  :عباده ويف قوله ِْ                        ام نزال أَند

 2فيهم.

 

                           

                    

 

لد ذي نصيب نصيبه، فقد جعل اهلل كاآلية الْشيفة ترشد النداس إىل إعطاء »

ًا ونصيكتعاىل ل ة إمجال بعد كه القريب، فهذه اآلية املباركًا ممدا تربلد ِواِل اإلنسان حقد

عها يف اآليات السابقة كتفصيل أح ام املرياث، ووصية لتنفيذ تّك الْشائع التي َشد

عه وأبداه  .3«حسب ِا َشد

 .عاطفة 

   ّدق بـ جار وجمرور ِتع   ْوتنوي ،    ْالنقطاعه ع

 لد صنفي الرجال والنساء.كأحد ِْ النساء والرجال، أو ل لِّ كاإلضافة. أي ل

    .فعل ِاض وفاعّه 

   ف ِف ا أن ياِفعول به، مجع ِوىٰل، ِواِل عل وزن  ِد ل إ
ِصدرًا ون كع ِ

ان ُاريد به الشخص املتّبِد بالصفة الستقرارها  يف كون صفة أو اسم ِكِيميدًا في

ه غريه  قوله تعاىل: كِوصوفها، ويراد به الوِل وهو الذي يتوىلد غريه أو يتوالد     

   4  :بمعنى: اهلل وليهم، ويقال لّعبد هذا ِوىل فّلن. واملراد باملوىل هنا

 األوىل باملرياث أي الورثة.

   حرف جر لإلبتداء أو بيانيدة و  .أند الوالية كاملوصولة املدغمة

                                                 
 .4/ اجلمعة ،21/ احلديد ،54/ املائدة سور .1

 .3/199 املناقب .2

 .8/170 الرمحْ ِواهب .3

د سورة .4  .11/ ممد



 41  ..........................................................................  33 / النساء سورة

ّدقان بـ إبتدأت ِْ ِال امليت هنا. وِتع  .  :ّدقان بمحذف م الورثة أو ِتع ألَند

 يرثون ممدا ترك.أي 

    فعل ِاض. أي ه امليت ِْ ِرياثه. فام ترك هو املال الذي كتر

 ه امليت.كتر

   ويدخل فيهام األجداد واجلدات يف . فاعّه. وها األب واالُمد

 الطبقات اإلرث.

 .عاطفة 

     ِعطوفة عل . األرحام واألقرباء نسبًا ِْ  أي ُاولوا

 االُوالد واإلخوة واألعامم واألخوال وأبناؤهم عل طبقات اإلرث.

 .استئنافية أو عاطفة 

  .اسم ِوصول، ِبتدأ، ِتضمْ ِعنى الْشط 

     فعل ِاض ِؤنث، وِعنى العقد يف الّغة: ِقابل لّحلد ويف

 وغريه ِْ العقود.اح كاالصطّلح يطّق عل عقد الن

     م انوا يف ِعاقداهتم كفاعّه وِضاف إليه. مجع يمني، ألَند

أن أيامَنم التي يصافحون هبا هي التي كف»وِعاهداهتم أن يصافحوا بأيامن وجوههم 

 .1«عقدت العقود وأبرِت العهود

واملراد بـ          فيه غري عقد  الزوج والزوجة. ويدخل

 اح أيضًا ِْ عقود املّك وضامن اجلريرة واإلسّلم التي وردت يف طبقات اإلرث.كالن

عقد الزواج ِعروف، أِا عقد املّك فهو أن يمّك احلر عبدًا، ثمد يعتقه تقربًا »

فارة عْ يشء، فإذا ِات هذا العبد املعتفق، وال وارث له كإىل اهلل، ال لقاء يشء، أو 

ان قد أعتقه. أِا عقد ضامن اجلريرة، أي اجلناية فهو أن يتفق اثنان عل أن كورثه الذي 

مد تِ، فإذا كٌل ِنهام جناية اآلخر، أو يضمْ أحدها ِا جينيه اآلخر، دون العكيضمْ 

ان عل الضاِْ بدل اجلناية، وله كتب الفقه كاالتفاق بينهام حسب الْشوط املقررة يف 

                                                 
 .4/342 امليزان .1
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ْ له ِْ وارث إالد الضاِْ، أِا عقد اإلسّلم كمل يلقاء ذلك ِرياث املضمون إذا 

وِْ آِْ به، فإذا ِات املسّم، وال وارث له  فاملراد به العهد العام بني النبي

أنا »ه قال: ند أأو ملْ يقوم ِقاِه، فقد روي عْ رسول اهلل  اطّلقًا فمرياثه لّنبي

أنا ِوىل »ويف ثالثة: «. له وِلَّ  ال ْ  ِف  أنا وِلُّ »ويف رواية ثانية: «. وارث ِْ ال وارث له

فى دليًّل عل ذلك قوله تعاىل: كو«... ِْ ال ِوىل له، أرث ِاله، وأفك عنه    

        1. 

ان ك عّيًا أِرياملؤِنني ند أالعديد ِْ الروايات  2تاب وسائل الشيعةكويف 

وال يتنايف «. وترك ِاالً، وال وارث له اعطوا املال أهل بّدهإذا ِات الرجل، »يقول: 

ه يف هذا املرياث لّفقراء ِْ الرسول قد وهب حقد  ، ألند هذا ِع قول الرسول

 .3«أهل بّد امليت

 .واقعة يف جواب الْشط أو تفريعية أو تزيينية زائدة 

     يرجع إىل املواِل. فعل أِر وفاعّه وِفعول به والضمري املفعوِل

جواب َشط يف مل جزم أو ِتفرعة أو تعّيّية ال مل ْلا ِْ اإلعراب عل فرض 

 تزيينية الفاء.

      ت نصيب األبويْ واإلخوة ِفعول به ثان وِضاف إليه. وقد ِرد

 ِْ هذه السورة. 12و  11والزوجني يف اآلية 

 تب الفقهية.ك)املرياث( ِْ التاب الفرائض كوتفصيل األنصبة يطّب ِْ 

            .احلروف املشبهة بالفعل ِْ  .اسمه 

            .فعل ِاض واسمه ضمري ِستَت فيه .حرف جر 

   جمروره ِتعّقان بخرب           . .ِضاف إليه 

     خرب   أي شاهدًا. ومجّة         

م هذه األنصبة عل ك. تدلد اجلمّة األخرية عل أنده تعاىل شاهدًا عل إعطائخرب 

                                                 
 .6/ األحزاب سورة .1

 .واإلِاِة اجلريرة ضامن والء أبواب ِْ 4 الباب ،26/252 الشيعة وسائل .2

 .2/312 الكاشف التفسري .3
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 م.كِا فرض اهلل عّي

 الروايات

 :عْ قوله  صحيحة احلسْ بْ مبوب قال: سألت أبا احلسْ  

                            ني قال: إندام عف

 1م.كأيامن هبم عقد اهلل  بذلك األئمة

 .2رواها العيايش يف تفسريه

يقول:  ِوثقة زرارة قال: سمعت أبا عبداهلل            

       :إندام عني بذلك ُاوىل األرحام يف املواريث ومل يعْ ُاولياء قال

 3النعمة فأوالهم بامليت أقرهبم إليه ِْ الرحم التي جتره إليها.

 بسنده املوثق أيضاً. 4رواها الشيخ

م ِْ : »قال الفيض ُاريد بأولياء النعمة املعتقون، وإندام بنيد ذلك دفعًا ملا يتوهد

 .5«ظاهر لفظ املواِل...

انوا يف اجلاهّية وتأيت اإلشارة كْ الظاهر املراد هبم احلّفاء الذيْ كأقول: ول

يف إليهم يف الروايتني اآل
ت قوله تعاىل: ني  ِ تف ت ِ . أو الصحيحة فَّسد      

     :ت قوله تعاىل واملوثقة فَّسد     وهذان اجلمعان ِتعيدنان

 ظاهرًا.

ان ِْ حّف يف اجلاهّية كة: ِا كيف خطبة يوم فتح ِ اهللقال رسول 

ة وال َتدثوا حّفًا يف اإلسّلم.كفتمس  6وا به فإنده مل يزده اإلسّلم إالد شدد

: شهدت حّف املطيدبني وأنا غّلم ِع عموِتي فام أحبُّ أند ِل محر وقال

                                                 
 .(1/216) 1ح ،1/537 الكايف .1

 .121ح ،1/395 العيايش تفسري .2

 (.7/76) 2ح ،13/518 الكايف..3

 .2ح ،9/268 التهذيب .4

 .24849ح ذيل 25/716 الوايف .5

 البيان جممع ؛3/301 والبيان الكشف ؛1634ح ،3/73 الَتِذي سنْ ؛5/61 أمحد ِسند .6

 .5/347 اجلنان روض ؛2/24
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 1.هثكالنعم وإيند أن

 

                        

                             

                   

                  

 

وِسئوليتها عل  يالَسة والعاألُ ـ قوام 1ُأِور:  ةاآلية الْشيفة هتدي إىل ثّلث

ـ ويف ااختام تعالج قضية نشوز الزوجة 3ـ ثمد متدح النساء الصاحلات 2عاتق الرجل 

ُ تدبريات َِتت ةبثّلث  .َّْ بات وبعدها َني عْ البغي والظّم ْلف

    ِبتدأ. هل املراد جنِ الرجل أو الزوج فقط؟ الظاهر بقرينة ذيّها

وريْ يف اآلية الْشيفة عام بحيث يتحققان كْ السببني املذكالزوج فقط، ولأند املراد 

ام يف ح لِّ كيف  اِية إليه باعتبار أَند ّد كجنِ أو شخص يوجب تغيري القود ّد م ع ة تها والع

ص. م وختصد  تعمد

    ،ال ِبالغة قيام، وِعناه القيام باألِر ام عل وزن فعد خرب، مجع قود

 الزوج هو الذي يقوم بشؤون االَُسة وهو الذي يدير عائّته.واملراد به هنا 

   ّدق بـ جار وجمرور ِتع  .  أي عل الزوجة يف نظام

 االَُسة. بالسببني اآليتني.

           .لّسببية .ل أظهر  ِصدرية، أو ِوصولة، واألود

   .فعل ِاض 

   فاعّه. أي بتفضيل اهلل عل ِصدرية،  ّه اهلل عل وبام فضد

 ِوصوليتها.

      ِفعول به وِضاف إليه. والضمري يرجع إىل النساء والرجال ِعًا

                                                 
 .5/347 اجلنان روض ؛2/24 البيان جممع ؛3/301 والبيان الكشف ؛1/190 أمحد ِسند .1
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ريه ِْ باب التغّيب. واملراد بـكوتذ   .الرجال 

     ّدق بـ جار وجمرور ِتع  . واملراد بـ    النساء. واملراد

ل  بتفضيل الزوج عل الزوجة: بقواه اجلسدية والعقّية والتدبريية وطاقته عل َتمد

ورات، وهذا هو السبب كويْ يف املذكالشدائد ألند الرجل أقوى ِْ املرأة يف عامل الت

اِية. ل لّقود  األود

     .عاطفة         .لّسببية      ،ل أظهر.ِصدرية أو ِوصولة  واألود

     فعل ِاض وفاعّه. أي بانفاقهم عل ِصدرية،  وبام أنفقوه عل

 ِوصوليتها.

        .جار وجمرور وِضاف إليه   ّدق لّتبعيض. ِتع

بـ   ونكْ أن يك. ويم   ون كقام ِقام ِفعول به عل أن ي .ِصدرية 

اِية: هو إنفاق الزوج عل زوجته بإعطاء ِهرها وأداء والسبب  الثاين لّقود

 نفقاهتا ِْ أِواله ااخاصة.

اِية ولو ُفرض يف  ةٍ وهذان السببان لّقود ف  ُِ كعن  وجودها يف الزوجة قد تف  ُأَس 

ّدة واملسبَّب تابع لّسبب. اِية وتنتقل إىل الزوجة ألند املعّول تابع لّع  قود

ام قد كافع عْ تفضيل جنِ الرجل عل جنِ املرأة ريم ال يدكفالقرآن ال

ي ْ ها عل األغّب ِوجودان يف جانب الزوج ال  ي ِ بف بف ر سف كيتوهم، بل يذ اِية الّذف القود

الزوجة، وهذا غري التفضيل اجلنِس، والشاهد عّيه ِا ورد بعد هذا ِْ ِديح النساء 

 وهو األِر الثاين، فاقرأ.

  .ثّلث ُاوصاف لّمرأة يف ترفيع  جلد جّللهر اهلل كيذاستئنافية أو تفريعية

 احلياة وَتسينها يف االَُسة والعائّة.

     ِبتدأ، والصّلح: نقيض الطّلح، واملرأة صاحلة يف نفسها

ُِصّ ِحٌة يف أعامْلا وُاِورها.  و

    ل. مجع قانتة: أي املطيعة. القنوت: دوام الطاعة وااخضوع خربه األود

 اِه.كهلل تعاىل والتسّيم ألح

     خربه الثاين. مجع حافظة: وهي املرأة التي َتفظ زوجها يف غيابه يف
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 ِا جيب حفظه ِْ النفِ والعرض واملال.

    َّّق بـ جار وجمرور ِتع   .  :أي يف غياب زوجها. الغيب

 خّلف الشهود.

           .لّسببية           .ِصدرية  .فعل ِاض 

   فاعّه. أي بحفظ اهلل. يعني املرأة الصاحلة َتفظ غيبة زوجها بأِر اهلل أو

ضه وِاله.ك ر 
 ام أِر اهلل يف نفسها وع ِ

 ثمد بدأ اهلل تعاىل بأِر ثالث وهو نشوز الزوجة وقال:

           .استئنافية  .اسم ِوصول، ِبتدأ 

   .فعل ِضارع وفاعّه. أي ترون عّلئم النشوز وآياته 

   اع، ونشوز أحد فِفعول به وِضاف إليه. النشوز: االرت

باره وعصيانه وخروجه عْ القيام بحقوق الزوجية الواجبة. كالزوجني ترفعه واست

ق يف األُ  هاجف و  ينها زف كنشوز الزوجة يتحقق بعدم مت ِور اجلنسية ونشوز الزوج يتحقد

 و  بعدم إنفاقه عل زف 
 ّدم يف نشوز الزوجة.ك. وهذه الفقرة تته ِ ج ِ

 .تفريعية 

    فعل أِر وفاعّه وِفعول به، خرب ِبتدأ .  ابتدأ اهلل تعاىل

النشوز ري الثواب وترهيب العقاب وبيان سوء عاقبة كباملوعظة والنصيحة وتذ

ل لّنشوز.  وأِثاْلا، وهذا العّلج األود

 .عاطفة 

      فعل أِر وفاعّه وِفعول به. وهذا العّلج الثاين لّنشوز وهو

 اْللر أي البعد والتباعد.

    ّدق بـ جار وجمرور ِتع     تقييد اْللران والتباعد .

ام قال كاملة واملّلعبة يف املضلع الواحد كاالستدبار وترك املبحفظ املضاجعة يدلد عل 

 1: حيول ظهره إليها.أبوجعفر

                                                 
 .3/44 البيان جممع .1
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ْ أن يفَّس صيغة مجع كام يمك   بتعدها وافَتاق فراش الزوج عنها

 1.وهو هلر املضاجعة وهو املروي أيضًا عْ أيب جعفر

 .عاطفة 

      فعل أِر وفاعّه وِفعول به. هذا العّلج الثالث لّنشوز وهو

جواز الرضب ااخفيف بحيث ال يصل إىل حدد اإلمحرار أو اإلسوداد لئّل جيب عّيه 

 2.ام هو املروي عْ أيب جعفركالرضب بالسواك كالدية 

دجواد قال الشيخ  ترك الرضب  ند أمجيعًا عل  قد اتفق الفقهاء: »هنيَّ غ  ُِ ممد

ْ يرضهبا، الذي يصرب عل أذى الزوجة وال يرضهبا خري وأفضل عند اهلل ممد  ند أو أوىل،

تفاء به، وحرم كام حصل الغرض بالطريق األخف وجب االّد كه ند أام اتفقوا عل ك

 .3«األشدد 

           .تفريعية .حرف َشط جازم 

    .يف مل جزم فعل الْشط. فعل ِاض وفاعّه وِفعول به 

 .واقعة يف جواب الْشط 

      فعل َني وفاعّه. جواب الْشط. البغي: الظّم والتلاوز عْ احلدد

 الْشعي.

     ّدق بـ  جار وجمرور ِتع  . 

   ثروا يف كِفعول به. ِْ السبل الثّلث أي بعد ارتفاع النشوز ال ت

ْد كالثّلث واإلفراط فيهْ بحيث يصل إىل حدد البغي والظّم واإليذاء حالالسبل  وَن

ة طويّة أو طول  ِطيعات. فّل تتخذوا النشوز دفعة واحدة سبيّلً اليذاء املرأة يف ِدد

 حياهتا.

  يد.          كِْ احلروف املشبهة بالفعل جاء لّتأ  .اسمه 

  ِستَت. فعل ِاض ناقص واسمها ضمري 

                                                 
 .3/190 التبيان .1

 .3/44 البيان جممع ؛3/191 التبيان .2

 .2/317 الكاشف التفسري .3
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    خرب ،     ّْفمة. فّل يظّموه يف سّطانه وانتقاِه ِْ الظف

 بار عّيهْ.كباالستعّلء واالست

    صفة لـ  ، أو خرب آخر لـ . 

 ومجّة          خرب . 

 الروايات

يف قوله:  القمي: ويف رواية أيب اجلارود عْ أيب جعفر   :يقول ،

 1املطيعات.

: أيرضب قال: قال رسول اهلل صحيحة أيب ِريم عْ أيب جعفر

 2م املرأة ثمَّ يظلُّ ِعانقها.كأحد

: إندام املرأة لعبة، ِْ قال: رسول اهلل وين عْ أيب عبداهللكِعتربة الس

ذها فّل يضيدعها.  3اختد

يف  قىض أِرياملؤِنني قال: جعفرالعيايش رفعه عْ ابْ ِسّم عْ أيب 

ج عّيها اِرأًة وهلرها، أو أتى  وَّ زف ط عّيها وعل أهّها إن تف ف جها رجٌل، وَشف اِرأة تزوَّ

ة، فإَند  يَّ  ا طالق.عّيها َُسِّ

ط ُط اهلل قبل َشف بْشطه، وإن شاء أِسك اِرأته،  م، إن شاء وىفكفقال: َشف

ى عّيها وهلرها، إن أتت سبيل ذلك، قال اهلل تعاىل يف كون  تابه: كح عّيها، وتَّسد

                      4، م كوقال: ُأحلَّ ل     

    5 :وقال ،                    

                                 .6 

قال: جاء نفر ِْ اليهود إىل  الصدوق بإسناده عْ احلسْ بْ عِل

                                                 
 .1/137 القمي تفسري .1

 .(5/509) 1ح ،11/169 الكايف .2

 .(5/510) 2ح ،11/169 الكايف .3

 .3/ النساء سورة .4

 .3/ النساء سورة .5

 .122ح ،1/395 العيايش تفسري .6
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د صدقتف  :ـ إىل أن قال ـ قال اليهوديد  اهلل رسول فأخربين بالسابع، ِا ، يا ممد

 فضل الرجال عٰل النساء؟

ض، فباملاء َتيا راأل فضل املاء علكاألرض، و فضل السامء علكقال النبيد : 

 :، وبالرجال َتيا النساء، لو ال الرجال ِا ُخّ ِق النساء، لقول اهلل رضاأل   

                  . 

 
ٍ
: أليد يشء  ذا؟كان هكقال اليهوديد

اء،  : خّق اهلل قال النبيد  قت حود
آدم ِْ طنٍي، وِْ فضّته وبقيدته ُخّ ِ

ل ِْ أطاع النساء آدم فأنزله اهلل ِْ اجلندة، وقد بنيد فضل ال لنساء يف ا رجال علوأود

ارة، والرجال ال كْف وال ُيمض  يف حيف ِ كالدنيا، أال ترٰى إىل النساء  ذف ْد العبادة ِْ القف نه

 1!ثمف الطف ُيصيبهم يشٌء ِْ 

د بْ سنان عْ الرضا وعّة : الصدوق بإسناده الصحيح إىل عّل ممد

خذت أجت املرأة إذا تزود  ند اعطاء النساء نصف ِا يعطي الرجال ِْ املرياث أل

 والرجل يعطي فّذلك وفر عل الرجال.

 ن  إر كنثى يف عيال الذاألُ  ند نثى، ألِثِل ِا يعطي األُ ر كوعّة أخرى يف اعطاء الذ

احتاجت وعّيه أن يعوْلا وعّيه نفقتها، وليِ عل املرأة أن تعول الرجل وال يؤخذ 

 :احتاج، فوفر اهلل تعاىل عل الرجال لذلك وذلك قول اهلل  ن  إبنفقته    

                               .2 

نا عنده أرجل و : سأل أباجعفرالشيخ بإسناده عْ إبراهيم بْ مرز قال

ون هذا!! واهلل يقول: كي ٰى نأِرك بيدك قال: أِرأته فقال: رجل قال: أل   

     .3ليِ هذا بَّشء 

قال: ِا ُضب  ابْ سعد بإسناده عْ الزهري عْ عِل بْ احلسني

                                                 
 .279 رقم ،1ح ،259/ والثّلثون ااخاِِ امللِّ الصدوق، أِاِل .1

 .2/98 الرضا أخبار عيون .2

 .221ح ،8/88 التهذيب .3
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 1بيده اِرأة قطد وال خادًِا إالد أن جياهد يف سبيل اهلل. اهلل رسول

د: أند رسول اهلل  عْ ُضب النساء ىَن وبإسناده عْ القاسم بْ ممد

، وال يرضب إالد َشارُ  َّْ ْد قد فسدن، قال: اُضبوه  2م.كفقيل: يا رسول اهلل إَند

بيده اِرأة قطد وال  وبإسناده عْ عائشة قالت: ِا ُضب رسول اهلل

 3خادًِا وال ُضب شيئًا قطد إالد أن جياهد يف سبيل اهلل، احلديث.

 

                             

                    

 

أشارت اآلية السابقة إىل نشوز الزوجة يف فقرهتا األخرية وهذه اآلية أشارت 

ِنهام عْ أداء حقوق اآلخر، فأِر اهلل سبحانه ببعث ٍل كإىل نشوز الزوجني واِتناع 

 َسة وإصّلح ذات البني.مني لغرض املحافظة عل األُ كاحلف 

           .عاطفة .حرف َشط جازم 

     فعل ِاض وفاعّه. فعل الْشط يف مل جزم. وااخوف: خّلف

مني حينئٍذ. كيقينًا النتفاء ِوضوع احلاألِْ، واملراد به هنا ِظنة الشقاق، ال العّم به 

ّمة كأو ِا يأيت يف ذيل  . 

   .الشقاق: ااخّلف والعداوة. واشتقاقه ِْ الشق وهو »ِفعول به

 بحيث يصل إىل حدد العداوة احلتميدة املستمرة. 5. أي استمرار الشقاق4«اجلزء البايْ

    .ان ثمد استعمّت كبني أصّها ظرف ِ ِضاف إليه وِضاف إليه ثان

إساًم لّوصال والفراق وافزيّت عنه الظرفية. أو إضافة    إىل   كيم ْ

                                                 
 .8/204 الكربى الطبقات .1

 .8/204 الكربى الطبقات .2

 .8/204 الكربى الطبقات .3

 .3/192 تبيانال .4

ِة عّيه كام .5  .21/244 العقول ِرآة يف امللِّس العّلد



 51  ..........................................................................  35 / النساء سورة

زًا، ألند الشقاق  إلجراء الظرف جمري املفعول أو الفاعل. وُاضيف الشقاق إىل بني جتود

 يضاف حقيقة إىل الزوجني.

 .واقعة يف جواب الْشط 

      فعل أِر وفاعّه. جواب الْشط. واألِر هنا يدلد عل االستحباب ال

َتف الوجوب. واملخاطفب به: السّطان الذي  أو  1إليه وهوا لظاهر يف أخبارنا افعان ِ يف

ام   ان.كالزوجة والزوج أو أهيد

   .يّلن، أو ها كمني هل ها وكواختّف الفقهاء يف احل»ِفعول به

مني أن يفرقا كيّلن، واختّفوا هل لّحكامن، وقال قوم: ها وكام حامن، فعندنا أَند كح

ان اذن ْلام يف كبالطّلق إن رأياه أم ال؟ فعندنا ْلام ذلك إالد بعد أن يستأِراها، أو 

يّلن، كاألصل يف ذلك، وبه قال احلسْ، وقتادة، وابْ زيد، عْ أبيه. وِْ قال: ها و

ري، والشعبي، والسدي، وإبراهيم، وَشيح، قال: ْلام ذلك، ذهب إليه سعيد بْ جب

 .2«ورووه عْ عِل

ون أهّلً كم ألجل إصّلح ذات البني ال الفرقة، فيشَتط فيه أن يكوبعث احل

 لإلصّلح.

       ّدقان بصفة مذوفة ِْ املفعول به جار وجمرور وِضاف إليه. ِتع

 املوصوف. واملراد      ون ِْ كم أن يكالزوج وال يعترب يف احلأي ِْ جانب

ر األهل لألفضّية ال لّزوم، والوجه فيه ألند األهل كاألهل واألقرباء واألرحام فذ

 .3«منيكتم لألَسار وِهمة احلكأعرف ببواطْ احلال وأشفق ِْ الغري وأ»

 عاطفة. 

         ِعطوفة عل        .اًم ِْ جانب كأي ح

الة ِْ الزوج كالزوجة. وِهمتهام إصّلح ذات البني ال الفرقة بني الزوجني إالد بالو

 وال بذل املهر إالد باالستيذان ِْ الزوجة.
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  .حرم َشط جازم 

    فعل ِضارع جمزوم وفاعّه. فعل الْشط. والضمري الفاعِل يرجع إىل

بقرينة ِا بعد  2منيكال احل 1الزوجني   . 

    .ِفعول به 

     .التوفيق: هو الّطف الذي »فعل ِضارع جمزوم ألنده جواب الْشط

 يف بيت ام. ومجعه3«يتفق عنده فعل الطاعة والتوفيق بني نفسني هو اإلصّلح بينهام

 واحد.

   السبب احلقيقي ِْ بني فاعّه. أسند التوفيق إىل اهلل تعاىل ألنده هو

 األسباب. والسبب احلقيقي يف اجلمع بني الزوجني.

   ِ ّدق بـكظرف ان ِتع     وِضاف إليه. والضمري يرجع إىل

.كمني كالزوجني ال احل  ام ِرد

              عّياًم بأحوال العباد وِصاحلهم وحقائق ُاِورهم

 وخبريًا بضامئرهم ونيداهتم.

 اشارة

 ُِ ر نشوز الزوجة ثمد كوجتدر االشارة إىل أن اهلل سبحانه ذ: »هنيَّ غ  قال الشيخ 

ْ الفقهاء تعرضوا له، وقالوا: كر نشوز الزوج فقط... ولكنشوز الزوجني ِعًا، ومل يذ

، وإالد فّيِ  إذا تعدى الزوج، وِنع الزوجة بعض حقوقها الواجبة وعظته، فإن قب ِلف

ام له هلرها وُضهبا إذا نشزت، ليِ ْلا ذلك، حتى ولو كْلا هلره، وال ُضبه 

هلره وُضبه جيدياَنا نفعًا، ألن اْللر والرضب حيتاجان إىل االذن ِْ  ند أعّمت 

م الْشعي، وعل كوال اذن ِنه ْلا هبام... أجل، ْلا أن ترفع أِرها إىل احلاالْشع، 

ره بام يرى ِْ كاحلا م أن يتثبت ويتبني، فإن ثبت لديه تعدي الزوج َناه، فإن عاد عزد

الشتم أو الرضب أو السلْ... وان اِتنع عْ اإلنفاق عّيها، ِع قدرته عّيه جاز 
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ه، وان مل كق عّيها، ولو ببيع يشء ِْ أِّلم أن يأخذ ِْ ِال الزوج، وينفكلّحا

 .1«طّبت هي الطّلق ن  إان له ـ عل رأي ـ ان يطّقها قهرًا عنه، كيمّك شيئًا 

 الروايات

  :عْ قول اهلل خرب عِل بْ أيب محزة قال: سألت العبد الصالح

                              امن إن كفقال: يشَتط احل

قًا  قًا أو مجعاشاءا فرد  2جاز. وإن شاءا مجعًا ففرَّ

 يل وَتمل عّيه بقرينة الروايات اآلتية.ك، وتفريقهام ِْشوط بالتو3ونحوها خربه اآلخر

 :قال: سألته عْ قول اهلل  صحيحة احلّبي عْ أيب عبداهلل     

                  ِجل كلّحقال: لي قًا حتدى يستأِرا الرَّ مني أن يفرد

قنا، فإن مجعاعّيهام إن شئنا  واملرأة ويشَتطا قًا فلائز. مجعنا وإن شئنا فرد  4فلائز فإن فرد

 :عْ قول اهلل  ِوثقة سامعة قال: سألت أباعبداهلل        

           جل واملرأة: أليِ قد لّرَّ  امن فقاالكأرأيت إن استأذن احل

جل واملرأة: نعم، فأشهداام إلينا يف اإلصّلح والتفريق، فكجعّتام أِر بذلك  قال الرد

املرأة ون إالد عل طهر ِْ كْ ال يكشهودًا عّيهام أجيوز تفريقهام عّيهام؟ قال: نعم، ول

وج، قيل له: أرأيت إن قال أحد احل قت بينهام وقال كِْ غري مجاع ِْ الزَّ مني: قد فرَّ

ق بينهام   ون تفريق حتدى جيتمعا مجيعًا عل التفريق فإذا اجتمعاكفقال: ال ياآلخر: مل ُافرد

 5عل التفريق جاز تفريقهام.

د بْ ِسّم عْ أحدها  :قال: سألته عْ قول اهلل  ِوثقة ممد    

                 ِقًا حتدى يستأِراكلّحقال: لي  6.مني أن يفرد

ة، عْ ُزرارة عْ أيب جعفر ّ عف زت املرأة عل الرجل فهي ااُخ ، قال: إذا نفشف
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ز الرجل ِع ُنُشوز املرأة فهو  قاق.فّيأُخذ ِنها ِا قدر عّيه، وإذا نفشف  1الشِّ

ام، عْ أيب عبداهلل ، عْ قول اهلل عْ زيد الشحد             

       ،  رامكقال: ليِ لّحف تأ ِِ س  قًا حتدى يف رد  2الرجل واملرأة. ني أن ُيفف

قا ويف رواية ففضالة: فان َّّداها الُفرقة ففرد يا وق
ض ِ  3، فهو جائز.رف

رييْ، عْ عبيدة، قال: أتى عِلد بْ أيب عْ
د بْ س ِ لد كجل واِرأة، ِع ر طالب ممد

 4أهّها.اًم ِْ كاًم ِْ أهّه، وحف ك: ابعثوا حف ئام ِْ النداس، فقالواحٍد ِنهام ف

هي  ِام، ولذا يمكْ محل خرب عِل بْ أيب محزة  6والثعّبي 5والرواية عاِية نقّها الطربي يف تفسريف

ه ِ ِْ الروايات عل التقية.  ونحو ِ

 

                              

                               

                    

 

فف إْليًة وأحكاًِا اجتامعيًة بحيث قال الطربيس يف شأَنا:  عار ِ ِف اآلية تتضمْ 

اإلسّلم والتنبيه عل ِكارم األخّلق وِْ هذه اآلية جاِعة تضمنت بيان أركان »

تدبَّرها حق التدبر وتذكر هبا حق التذكر أغنته عْ كثري ِْ ِواعظ البّغاء وهدته إىل 

 .7«جم غفري ِْ عّوم العّامء

ّدم الشيخ املريزا حسني النوري حوْلا يف جمِّ واحد وكتبه الشيخ  وتك
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دحسني كاشف الغطاء وسامه:   .1«رسالة يف آداب امللاورة»ممد

نت بيان احلقوق الّلزم ِراعاهتا ِْ املخّوق »وقال فيها:  ا تضمد وذلك ألَند

 بقسميها:

، وِا كِا  ق لّحقد ق. كان عل ااخّف ق وااخّف وهذان يف احلقيقة ها ان بني ااخّف

ق،  اإلسّلم، بل اإليامن ال غري، فأعظم احلقوق أِرًا وأرفعها قدرًا حقد ااخالق ِْ ااخّف

 وا به شيئًا، ويدخل يف هذا مجيع ُأصول الديْ وفروعه.كوهو: أن يعبدوُه وال يْش

ه ِْ خّقه، حقد بعضهم ِْ بعض؛ تنبيهًا عل دثمد أر ف سبحانه وتعاىل عل حقد

 .2«م هبذا الغرض، وأند به يتمد النظام بني األناماالهتام

 .استئنافية 

    ّفني أِرهم بأن يعبدوه كفعل أِر وفاعّه. واملخاطب فيه مجيع امل

ها يف ِا بعد.كثرية يذكوحده. أِر بعبادة اهلل ولّعبادة ِصاديق   ر أهد

            .ِفعول به .عاطفة 

      ،فعل َني وفاعّه، َني عْ الْشك ِطّقًا أي نظريًا وعمّيدًا

ًا واخّلقيدًا.  اعتقاديد

 َّّق  بـ جار وجمرور ِتع   . 

   به، أو ِفعول ِطّق ألند املراد به هنا يشء ِْ الْشك. ٌل وِفع 

 .عاطفة 

   ّدق بفعل مذوف ِْ جنِ املصدر اآليت أي: جار وجمرور ِتع

 قرن اهلل توحيده وعبادته تعاىل باالحسان إليهام وإىل غريها. ،أحسنوا

              .ِصدر، ِفعول ِطّق .عاطفة 

      ِعطوف عل  ذا األسامء بعده، جار وجمرور كو

ونحوها. أي األرحام  األخ والعمد كِضاف إليه. ذوالقربى هم أصحاب القرابة 

                                                 
د بتحقيق طبعت .1 دحسْ ممد  عام املقدسة، العباسية العتبة ِكتبة ِنشورات ضمْ يف الوكيل ممد

1433. 

 .61/ امللاورة آداب يف رسالة .2
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 ْد القريب ِنهم.كول

 .عاطفة 

   ِه  عطوف. مجع يتيم وهو يف لغه العرب ِْ فقد أباه، سواء بقي جدد

ه أم ال. ِد  وُا

 .عاطفة 

    .ني وهو الفقري الذي اشتدد به الفقر والضعف كمجع ِسِعطوف

إعانة القادر عل العمل وِع ذلك آثر »سب وإالد كبحيث يرثى حلاله ألنده عاجز عْ ال

 .1«سل فتشليع عل الرذيّةكالبطالة وال

 .عاطفة 

     .أصل اجلار العدول، جاوره جماورة وجوارًا فهو جماور له »ِعطوف

 .2«نهكلعدوله إىل ناحيته يف ِسوجار له 

      وِضاف إليه. قد ِرد املراد ِْ  لّلارصفة     ،

واملراد بـ        انوا كد ِراقبتهم إذا كهم اجلوار ِْ األرحام واألقرباء. فأ

ل أظهر.ون املراد هبم كْ أن يكجوارًا. ويم «أي األرحام»  اجلوار القريب. واألود

 .عاطفة 

        ِعطوف ونعته. واملراد به اجلار األجنبي الذي ليِ بينك وبينه

يدة، ويم
مح ِ ِ ل أظهر.كْ أن يكقرابة ورف  ون املراد به اجلار البعيد، واألود

 .عاطفة 

   .ِعطوف  أو أنت تصاحبه ِْ : هو الذي يصاحبك

 األفراد واألشياء وحتدى احليوانات.

   ّدق بـ جار وجمرور ِتع   .أو صفة مذوفة ِنه  

    هو الذي يصاحبك يف السفر واحلرض أو يف الدرس والعمل، وِْ أظهر
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 1.ام عْ عِلكِصاديقه الزوجة 

 2إنده املنقطع إليك رجاء رفدك. :خرى عنهأُ ويف رواية 

      حرف عطف وِعطوفه وِضاف إليه. واملراد به املسافر املنقطع

ة إالد السبيل الذي صار ابنًا له.  عْ أهّه وِاله فّيِ له ِدد وقود

             .حرف عطف واسم ِوصول ِعطوفه    .فعل ِاض 

     وِضاف إليه. ِّك اليمني: الرق، العبد واألِة وال ِصداق  فاعّه

 له هذا اليوم ظاهرًا.

نيَّ قال الشيخ  غ  وال ينحْص اإلحسان بإعطاء املال، بل يشمل الرفق : »هُِ

تامن الَّس، وغض كوالتواضع والسعي يف قضاء احلوائج، والنصح يف املشورة، و

وات، وِا إىل هذه... وعل داأل الطرف عْ العورات، وعدم اشاعة السيئات، واعارة

 .3«ضحسان إىل هؤالء ندب ال فراألِر باإل ند إأية حال، ف

            .احلروف املشبهة بالفعل ِْ  .اسمه 

   فعل ِضارع ِنفي بـ  نافية. خرب . 

  .اسم ِوصول بمعنى الذي، ِفعول به 

  .واسمها ضمري ِستَت فيه. ِْ األفعال الناقصة 

     .أصل املختال ِْ التخيل وهو التصور، فاملختال ألنده يتخيدل »خربه

ره اهلل كبحاله ِرح البطر... فاملختال: الصّف التياه واالختيال هو التطاول وإندام ذ

ه ألنده أراد بذلك ِْ َيتال فيأنف ِْ قراباته وجريانه إذا  ِد ربه كلانوا فقراء كههنا وذ

ربد وسببه اإلعلاب بالنفِ كة التكنت يف نفسه ِّكاملختال: ِْ مت». فـ4«وتطاوله

 .5«بكواجلهل املر
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     الذي يعدد ِناقبه »ثري الفخر كنعته. صيغة املبالغة ِْ الفخر وهو

ا الذي يعددها اعَتافًا بالنعم فيها فهو شك ِد  .1«ور غري فخوركربًا وتطاوالً وأ

األخرية هتديد ووعيد ملْ يأنف ِْ أقاربه الفقراء وجريانه الضعفاء. واجلمّة 

ري بأند سبب عدم كام يف اآليات السابقة وتذكأو تعّيل ملا ورد ِْ الوصايا واألح

 والفخر. ّلءُ يف مبوبيتهم هاتان الصفتان ااخُ 

 الروايات

، يف قول اهلل: عْ أيب بصري، عْ أيب جعفر     ،  َّقال: إن

ا اآلية التي يف النساء.كاآلخر، وذ أحد الوالديْ، وعِلد  رسول اهلل  2ر أَنَّ

عْ أيب صالح، عْ ابْ عباس، يف قول اهلل تعاىل:        ،  :قال

ذوالقربى       ،  رابة قال: الذي ليِ بينك وبينه قف    ، 

فر. احب يف السَّ  3قال: الصد

أنده قال: اجلريان ثّلثة، جار له ثّلثة حقوق: حق اجلوار،  روي عْ النبي

وحق القرابة، وحق اإلسّلم. وجار له حقان: حق اجلوار، وحق اإلسّلم. وجار له 

 4تاب.كحقد اجلوار، املْشك ِْ أهل ال

 .5النيسابوري ال ِ تد فف ال  رواها ابْ 

ِعروف صدقة وإند ِْ املعروف أن تّقى  لد ك: جابر عْ النبيروى 

 6أخاك بوجه طّق وأن تفرغ ِْ دلوك يف إناء أخيك.

: أبان بْ تغّب عْ الصادق»ويف ِناقب ابْ شهرآشوب:   

  . ؛ وعِلد قال: الوالدان رسول اهلل. 

نزلت يف : وأبان بْ تغّب عْ أيب عبداهلل سامل اجلعفي عْ أيب جعفر
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، وروى ِثل ذلك يف حديث ابْ جبّة، روى أبواملضاصبيح  رسول اهلل ويف عِلد

 ، وروي عْ بعض األئمة«أنا وعِل الوالدان: »قال النبيد  عْ الرضا

يف قوله:           1 2«أنه نزل فيهام. 

د بْ جرير يف كتاب املناقب: أند النبي ف ِ ابْ طاوس عْ ممد قال  ويف ُطرف

ْ ظّم أجريًا أجره فعّيه لعنة اهلل، أال ِْ تواىل غري ِواليه : »لعِلد  ِف : أال 
اخُرج فناد ِ

ِفْ سبد أبويه  فنادى بذلك، فدخل عمر ومجاعة «. فعّيه لعنة اهللفعّيه لعنة اهلل، أال 

 نعم، إند اهلل يقول: »، وقالوا: هل ِْ تفسري ملا نادى؟ قال: عل النبيد      

                3  :ظّمنا فعّيه لعنة اهلل، ويقول ْ فمف     

         4 ته يد . وِْ كنت ِواله فعِلٌّ ِواله، فمْ واىل غريه وغري ذرد

فّامَّ «. فعّيه لعنة اهلل، وُاشهدكم أنا وعِلد أبواملؤِنني، فمْ سبد أحدنا فعّيه لعنة اهلل

د، ِا أكد النبيد لعِلد الوالية بغدير ُخم وال غريه  خرجوا قال عمر: يا أصحاب ممد

 تأكيده يف يوِنا هذا.أشدد ِْ 

: كان ذلك قبل وفاة رسول اهلل  5بسبعة عْش يوًِا. قال خبداب بْ األرتد

 فراجعها. 6أكثر ِْ مخسني رواية يف ِوسوعتي« اجلار»وقد كتبت حول 

 

                      

               

 

فتان ِ املذكورتان ِ بيان ملظاهر ااخيّلء والفخر وأفعال الذيْ  ُر فيهم الصِّ فَّ تفوف ، تف

 ذا اآلية الّلحقة.كو
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   ِْ ًاسم ِوصول يف ملد نصب بدال       .يف اآلية السابقة

 وخربه مذوف تقديره: الذيْ يبخّون يستحقون املذِة.أو يف مل رفع 

      :فعل ِضارع وفاعّه. البخل: أصّه ِشقة اإلعطاء، وِعناه

اإلِتناع عْ أداء ِا فرضه اهلل تعاىل عل اإلنسان وهو يرجع إىل لؤم النفِ وشقائها »

ِضارع يدلد عل . والتعبري بفعل 1«بار والعلب بالنفِكوالسبب يف ذلك هو االست

 استمرار صفة البخل فيهم.

 .عاطفة 

     ِعطوفة عل   . ون بأقواْلم أو كْ أن يكوهذه املأِرة يم

ّدمون النداس ب ثروة  م ُاوِلوَنكأند هذه الطائفة ل»البخل، ل ـِفعاْلم أبأفعاْلم بحيث يتع

ب إليهم النداس وَيضعون ْلم ملا يف طباع النداس ِْ الطمع ففعّهم آِر  وِال يتقرد

 .2«قوْلمكوزاجر 

  .ِفعول به 

    َّّق بـ جار وجمرور ِتع .  البخل بالعّم وباملال وأظهر

 ِصاديقهام اليهود.

 .عاطفة 

     ِعطوفة عل . «تامن ك، و3تامن: سَت احلديثكال

 .4«فران النعمةكالفضل هو 

           .ِوصولة، ِفعول به   ِ م. اضٍ فعل  وِفعول به ِقدد

  .فاعّه 

      ّدق بـ جار وجمرور وِضاف إليه. ِتع . 

م لّامل »تامن فضل اهلل عّيهم كولعلد املراد ب د ِ تظاهرهم بظاهر الفاقد امُلع 

                                                 
 .8/215 الرمحْ ِواهب .1

 .4/355 امليزان .2

 .442/ املفردات .3
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« لتأذهيم ِْ سؤال النداس ِا يف أيدهيم وخوفهم عل أنفسهم لو ِنعوا

 .1«وخشيتهم ِْ توجه النفوس إىل أِواْلم

 .استئنافية 

     .فعل ِاض وفاعّه    .أعددناه وجعّناه ثابتًا ْلم :

 وجزيناهم بام يناسب ذنبهم ِْ العقاب.

     ّدق بـ جار وجمرور ِتع    واملراد بالكافريْ: الساترون .

االصطّلحي وهو لنعمة اهلل التي أنعم اهلل هبا فاملراد بالكفر هنا كفران النعم ال الكفر 

 نفي االُلوهية.

            .ِفعول به  .م  نعته. أي هيينهم ويذْلَّ

 الروايات

 فراجعها. 2ذكرُت عْشيْ رواية يف عنوان بخل املوسوعة

اٌر... . وأذكر هنا ثّلث روايات ِْ أِرياملؤِنني ُل عف ُبخ  ال   3أنده قال: ... وف

قفالف  ب ُت وف
ل ِ ي : عف ذ ِ نفى الَّ غ ِ ُفوُتُه ال  يف ، وف بف رف ن ُه هف

ي  ِِ ذ ِ رف الَّ ق  فف ُل ال 
ل ِ تفع  يل ِ يفس 

بفخ ِ  ّ
ل ِ

. ...
ِ 
يفاء
ن ِ ابف األغ  سف

ة ِ ح ِ رف
ُب يف ِ اآلخ ِ حُيفاسف ، وف

ِ 
اء رف ُفقف ي شف ال  يفا عف ن  يُش يف ِ الدُّ يفع ِ ، فف ّفبف اُه طف  4إ ِيَّ

قفال هُ وف ، وف ُعُيوب ِ ئ ِ ال  او ِ فسف
اٌِع مل ِ ُل جف بُخ  اُد به ِ إ ِىلف : ال  اٌم ُيقف ِف

.كوف ز ِ
ٍ
 5لِّ ُسوء

 

                        

                

 

           .عاطفة   ِعطوف عل  .يف اآلية السابقة 

              .فعل ِضارع وفاعّه     .ِفعول به وِضاف إليه 
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  وَنم ِرائني.كِفعول ألجّه أي ملراءآهتم. أو حال أي حال 

            .ِضاف إليه .عاطفة 

           .نافية     .فعل ِضارع وفاعّه 

  ّدق بـ  جار وجمرور ِتع    . 

 .عاطفة

 يد النفي.         كزائدة لتأ   ّدق بـ  جار وجمرور ِتع    . 

    افر ألنده كنعت. ويف اآلية داللة عل أند املرائي          

  1  وِْشك العتامده عل .ونفوسهم واستحساَنم 

           .استئنافية .اسم َشط جازم، ِبتدأ 

   .فعل ِضارع جمزوم، فعل الْشط 

    اسم  . كوالشيطان: رِز ل ، يزيْ فعل »لِّ غوى ِضلد

 .2«الغواية وُيغري بالفساد والضّلل

  ّدق بـ جار وجمرور ِتع  .  والضمري يرجع إىل . 

    خرب  ،  ْالقريْ: الصاحب وأصّه االقَتان فاملرائي قري

ْ  قبل ِْ الشيطان وأطاعه يف ِا يدعوه إليه.كالشيطان و ِف  ذا 

 .واقعة يف جواب الْشط 

  إىل القريْ يف ملد جزم جواب فعل ِاض وفاعّه ضمري ِستَت يرجع

 الْشط.

   .متييز 
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ِْ عدم اإليامن باهلل تعاىل واليوم  ءٌ يف اآلية داللة عل أند عدم اإلنفاق نايش

فر العمِل ـ ال االعتقادي ـ واإلنفاق دليل اإليامن العّمي كاآلخر، فاإلِساك دليل ال

ا الكال االعتقادي ـ . ألند املؤِْ يتو ـ ِد  ل عل اهللكال يتوفهو افر كل عل اهلل فينق وأ

 تف س  بل يف 
ففي اآلية تقريع عل ترك »إىل شيطانه الذي يوعده الفقر ويأِره باالِساك.  عُ م ِ

اإليامن باهلل واليوم اآلخر، وتوبيخ عل االنفاق مما رزقهم اهلل يف غري أبواب الرب وسبيل 

 .1«ااخري عل وجه االخّلص، دون الرياء

 .استئنافية 

  ف اسم استفهام يفيد الذمد ب وتأسد والتوبيخ. ِبتدأ. استفهام تعلد

. وجيوز أن ي  خربه بمعنٰى الذي. ِبتدأ و  ون كوَتَّسد

      ُّّدق بخرب مذوف. وتقديره: ِاذا يقع عّيهم أو أي جار وجمرور. ِتع

 ؟!وبال عّيهم أو أيُّ ُضر يصل إليهم أو ِاذا يصيبهم

  .حرف ِصدري 

   .فعل ِاض وفاعّه. صّة حرف ِصدري   وِابعدها بتأويل

ِصدر يف مل جر بحرف جرد مذوف وتقديره: أيد تبعة أو ُضر أو وبال أو خَّسان 

 عّيهم يف اإليامن باهلل تعاىل.

  ّدق بـ جار وجمرور ِتع           .  .عاطفة 

    ِعطوف عل          .             .نعته .عاطفة 

     ِعطوفة عل .  :فعل ِاض وفاعّه. وتقدير املصدر

 واالنفاق يف سبيل اهلل.

   حرف جر  لّتبعيض و  ّدق ةِوصول . جار وجمرور ِتع

                                                 
 .3/199 التبيان .1
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بـ   . 

        ِْ فعل ِاض و ِفعول به وفاعّه. صّة املوصول ال مل ْلا

دد أيامَنم فإنده كاإلعراب. ويف انتساب الرزق إىل اهلل داللة عل أنده ِْ اهلل تعاىل ال ِْ 

تعاىل قادر عل نقصانه يف فرض اإلِساك وعل زيادته يف فرض اإلنفاق. وأنده باإلنفاق 

 ال ينقص.

   .استئنافية أو حالية          .فعل ِاض ناقص 

            .اسمه    ّدق بخرب جار وجمرور ِتع . 

    خرب .  ثري فّل ينفعهم ِا كأي جيازهيم بام ينفقون ِْ قّيل أو

حالية اجلمّة  وعل فرض  ،استئنافية عل فرض   1ينفقونه عل جهة الرياء.

ونه انه تعاىل كحال لإليامن باهلل واليوم اآلخر واالنفاق يف سبيّه وحال     . 

ْلم، وِا اآلية احتلاج عل املتخّفني عْ اإليامن باهلل واليوم اآلخر بام عّيهم »يف 

وذلك أنه جيب عل اإلنسان أن حياسب نفسه فيام عّيه وله، فإذا ظهر له ِا عّيه يف 

فعل املعصية ِْ استحقاق العقاب اجتنبها، وِا له يف تركها ِْ استحقاق الثواب 

عمل يف ذلك ِْ االختيار له، أو االنْصاف عنه. ويف ذلك داللة عل بطّلن قول 

عل اإليامن، ألن اآلية نزلت عل أنه ال عذر لّكفار يف امللربة يف أن الكافر ال يقدر 

ترك اإليامن، ولو كانوا غري قادريْ لكان فيه أوضح العذر ْلم، وملا جاز أن يقال: 

            .م ال يقدرون عّيه  ألَند

 رواية

. الريض رفعه إىل أِرياملؤِنني يَّة ِ
ط ِ  جادف بالعف

ّفف ِ ْف بااخف قف ْ  أي  ِف  2أنده قال: 
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م ال يظّمون بل  تدلد اآلية عل أند أجر العاِّني مفوظ ال ينقص ِنه يشء وأَند

اهلل يعطيهم أجورهم أضعافًا ِضاعفة وال يمنعهم ِْ ثواب أعامْلم ألند ِنع الثواب 

 آليف لبريًا. واآلية الْشيفة بمنزلة التعّيل كظّم تعاىل اهلل عْ ذلك عّوًا 
ام يف كالسابقة  ة ِ

 .1امليزان

  يد.كِْ احلروف ِشبهة بالفعل. جاء لّتأ 

            .اسمه .نافية 

     فعل ِضارع وفاعّه ضمري ِستَت يرجع إىل  ،      خرب

 ك. والظّم: ِعروف وِرت.  ز يف األذهان وهو اجلور وجماوزة احلدد وانتقاص احلقد

    متييز، أو قام ِقام املفعول املطّق أي ال يظّم ظّاًم يعدل ِثقال ذرة

 وزنًا ِفعال ِْ الثقل وهو يف األصل ِقدار ِْ الوزن.

    ِضاف إليه. أي بمقدار وبوزن   ا ِثال لَّّشء املتناهي يف . وأَند

الذريدة. ويف قول الصغر أو اجلزء الذي ال يتلزٰى ولذا يقال لّطاقة النووية: الطاقة 

 2عباس وابْ زيد: الذرة: النمّة احلمراء وهي أصغر النمل. ابْ

واجلمّة النافية تدلد عل نفي الظّم عنه تعاىل ملنافاته ِع حكمته املتعالية وأنده 

 ِْ الصفات التي تسّب عْ اهلل تعاىل.

           .استئنافية .حرف َشط جازم 

   فعل ِضارع ناقص جمزوم، بحذف النون يف آخره لّتخفيف والواو

أيضًا كقوله « النون»ويأيت يف القرآن بإثبات « تكون»اللتقاء الساكنني ألند أصّها 

تعاىل:            3 ْواسمها مذوف بتقدير: إن يك .     . 
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ُدُث عل أن يكون  أو َتف   .تاًِا 

وتأنيث   ا ِْ جهة تأنيث ااخرب أو لكسب املثقال التأنيث باإل ِد ضافة إىل إ

 الذرة.

   خرب   وعل فرض متاِية  .تصري فاعّه وتقرأ بالرفع 

      فعل ِضارع جمزوم، جواب الْشط، وفاعّه ضمري ِستَت وِفعول

 به. املضاعفة: هي الزياده عل الَّشء بمثّه أو أِثاله يف املقدار.

 .عاطفة 

   َّسة دالة كوبقيت ال« الياء»ِعطوف. فعل ِضارع جمزوم بحذف

 عّيها. وفاعّه. أي يعطي.

  .حرف جر 

   وجار وجمرور «. عند»وِضاف إليه. وهي غري ِعربة بمعنى جمرور

ّدق بـ ِتع . .أي يعطي تفضًّل ال استحقاقًا 

   .ِفعول به، وتنوينه لّتعظيم 

   .نعته 

 

                           

 

ُ تعرف اآلية شهداء يوم القياِة وتُ  ل قوم شهيد عّيهم كبأند رسول  بفنيِّ

ته املرحوِة.أُ هو الشهيد عل  والرسول األعظم  ِد

 .استئنافية 

    اسم استفهام، توبيخي، يف مل نصب ألنده حاٌل ِْ صفة ِقدِة

ّلم عّيها وتقديره: كمذوفة عل شهيد لداللة ال   فار كحال هؤالء ال ونكي

 يوم القياِة.

 .ظرف زِان 

   فعل ِاض وفاعّه، يف ملد جر لوقوعه بعد الظرف. أي: إذا
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 استحرضنا.

    ّدق بـ جار وجمرور، ِتع . 

   .ِضاف إليه. اِة ِْ ُاِم األنبياء 

   ون مّلً ِنصوب كوجمروره يون زائدًا. كجار وجمرور. وحرف جر ي
ألنده ِفعول به ل ـِ .  ِْ والشهيد هنا بمعنى الشاهد. وتقع الشهادة يوم القياِة

 ة ورسوْلم.ِد أُ لد كنبي بأنده أبّغ حلج اهلل إليهم فهو الشاهد عّيهم. فالشهيد نبي  لِّ ك

           .عاطفة   ِعطوف عل  .ل  األود

  ّدق بـ جار وجمرور. ِتع .  األعظموالضمري يرجع إىل الرسول 

 خاتم األنبياء واملرسّني.

  .جار 

     ّدق يف مل جر، اسم اشارة ِبني عل الكَّس. واجلار وجمروره ِتع

بـ ة الرسول ااخاتم ِد  ، أو األنبياء املاضني كام يف الرواية. اشارة إىل ُا

 اآلتية.

    حال، واملراد به الرسول األعظم. 

 اتروايال

 :يف قول اهلل  خرب سامعة عْ أيب عبداهلل             

               د ة ممد ِد ة، يف كلد  قال: نزلت يف ُا خاصد

د  1شاهد عّينا. قرن ِنهم إِاٌم ِندا شاهد عّيهم وممد

مف نفأ يت ِ  عْ أيب بصري، قال: سألت أباجعفر و  عْ قول اهلل تعاىل يف      

               ٍة  ، قال: ُيؤتى النبيد ِد يوم القياِة ِْ كلد ُا

تي يوم القياِة. ِد  2بشهيد، بويصد نبيدها، وُاويت بك يا عِلد شهيدًا عل ُا

عدي، قال: قال عِلد بْ أيب ٍر السَّ مف ع  ِف يف صفة يوم القياِة:  طالب عْ أيب 

َّّم أحٌد إالد ِْ أذن له الرمٰحْ وقال  ّ ق، فّل يتك تفن طفُق فيه مجيع ااخف جيتمعون يف ِوطْ ُيس 
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د أل، فذلك قوله ملحمد : صوابًا، فُتقام الرسل فُتس              

                هداء هم وهو الشهيد عل الشهداء، والشُّ

سل  1.الرُّ

ا بّغ إذسورة النساء ف روي عْ ابْ ِسعود أنه قرأ عل النبي    

                       .2فاضت عيناه 

رد بْ ُحبفيش، عْ أِرياملؤِنني
إند العبد إذا »قال، سمعته يقول:  خرب ز ِ

ه ثمد عْ نبيده، ثمد كر ونكان اسمهام ِنكُادخل حفرته أتاه ِّ ل ِا يسأالنه عْ ربد ري، فأود

باه فقال له رجل: فام حال ِْ عرف ربده « عْ وليده، فإن أجاب نلا، وإن مل جيب عذد

 ِذبذب ال إىل هؤالء وال إىل هؤالء»ونبيده ومل يعرف وليده؟ فقال:             

       3 .فذلك ال سبيل له 

م يف هذا الزِان ك: ِْ الوِلد يا نبيد اهلل؟ فقال: وليد وقد قيل لّنبيد 

ل كلد زِان عامل حيتجد اهلل به لئّلد يقول كوِْ بعده وصيده، ول عِلد  ام قال الضّلد

 قبّهم حني فارقتهم أنبياؤهم                          

    4  ان ِْ ضّللتهم وهي جهالتهم باآليات وهم األوصياء، فأجاهبم كبام

 :اهلل                          

   5  ان تربدصهم أن قالوا: نحْ يف سعة ِْ ِعرفة األوصياء حتى نعرف كوإندام

هم اهلل بذلك.  إِاًِا، فعريد

فاألوصياء هم أصحاب الْصاط وقوفًا عّيه، ال يدخل اجلندة إالد ِْ عرفهم 

فهم عّيهم عند كرهم وأنكوعرفوه، وال يدخل النار إالد ِْ أن م عرفاء اهلل عرد روه، ألَند

 :  تابه فقال كأخذه املواثيق عّيهم، ووصفهم يف          

                                                 
 .133ح ،1/398 العيايش تفسري .1
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  1  الشهيد عّيهم، أخذ ْلم ِواثيق  وهم الشهداء عٰل أوليائهم، والنبيد

ته عّيهم، وذلك  العباد بالطاعة، وأخذ النبي عّيهم امليثاق بالطاعة، فلرت نبود

 قول اهلل                           *     

                                  »2. 

 

                      

      

 

 فار بعد شهادة األنبياء ومتاِية احللة عّيهم وأَنم يودون أالد كبيان حلال ال

م   سواء.انوا واألرض كيبعثوا أو أَند

    «ظرف زِان ِنصوب وِضاف و « يوم  ِضاف إليه. أي بعد

اِه كفروا باهلل وعصوا رسوله يف تعاليمه وأحكشهادة شهداء يوم القياِة إند الذيْ 

 يتمندون.

             .فعل ِضارع   .اسم ِوصل. فاعل 

    االعتقادي والعمِل.فر كفعل ِاض وفاعّه. بال 

           .عاطفة     ِعطوف عل   ، .فعل ِاض وفاعّه 

   فر كِفعول به. يف أواِره الوالئية، ألند األواِر الْشعية داخّة يف ال

 باهلل تعاىل عمّلً.

   حرف ِصدري، وِا بعدها بتأويل ِصدر يف ملد نصب ِفعول . 

  .فعل ِضارع جمهول ِْ املساواة 

   ّدق بـ جار وجمرور ِتع . 

    نائب فاعل .  ناية عْ املوت والدفْ.كاملساواة ِع األرض 
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           .عاطفة .نافية 

    تامن كالتامن. ويف ِعنى كفعل ِضارع وفاعّه. أي ال يقدرون عل ال

 1سبعة أقوال.

            .ل ِفعول به أود    .ِفعول به ثان 

ُصبوا أِرياملؤِنني ون األرض كأن ت وعْ القمي قال: يتمندى الذيْ غف

 وأن مل يف 
ب ِه ِ ص  عوا فيه عل غف  ُتموا ِا قالفه رسول اهللكابتّعت هم يف اليوم الذي اجتفمف

 2فيه.

 روايةٌ 

ة بْ  عدف س  ِف هعْ  د، عْ جدد قة، عْ جعفر بْ ممد دف ، قال: قال صف

ول يوم القياِة: ختم عل األفواه فّل ت أِرياملؤِنني ف هف
َّّم، كيف خطبته يفص ِ

ّوا، فـكفت م ِ ود بام عف ُجل، ونفطفقت اجلّف دت األر  ه ِ  ّدمت األيدي، وشف      

  .3 

 

                          

                             

                               

                 

 

ّدق هبا ِْ ر اآلية أهم شعرية ِْ شعائر اإلسّلم وهي الصّلكتذ ه وِا يتع

.مُّ يف تَّ الُغسل وال  م ِ

ِتثمد فّيعّم  د  تْصيٌح بحرِة ااخمر يف صدر اإلسّلم بل حرد ر ِ ُه مل يف يف طيد  أند

                                                 
 .204 و 3/203 التبيان لتوضيحها راجع .1
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الً يف شأنه كِراحل ل ثرة ابتّلء النداس يف عْص اجلاهّية به، نزلت أود    

                               1. 

 ونزلت ثانيًا قوله تعاىل:                     

                                       

   2. َنيدًا حيتاج إىل تفسري وتوضيح. ااهلل عنه ىحيث َن 

ونزلت ثالثًا قوله تعاىل:                       

                                     

                   3. 

ّيدًا يف قوله كم بالتحريم كثمد نزلت رابعة هذه اآلية وبعدها نزلت خاِسة احل

تعاىل:                               

                 4. 

ِل: النحل ثمد األعراف ثمد يف  ْ أن يقال يف ترتيب هذه اآليات ااخمِ بامكويم

 النساء ثمد البقرة ثمد املائدة.

ون ِْ أدلة بطّلن القول بالسياق يف كواآلية الْشيفة ال ربط ْلا بام قبّها فت

 بالسياق فيها. 5رائم القرآن واعَتف هبا القائلك

         .خطاب لّمؤِنني يف مجيع األعصار واألِصار 

      القرب»بامدة فعل َني وفاعّه، أي ال تدخّوا وال تقرأوا، أتى »

 تعظياًم لّصّلة.

    اَنا ااخاص هبا وهو كااخاصة املعروفة أو ِ ِفعول به، العبادة

ل، والذيل كاملسلد ظاهر ال ّمة هو األود             ،يدلد عل الثاين

ْ األخذ به كيمره فّل  كوحيث أند الثاين قائم عل وجود السياق يف اآلية ونحْ نن
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ل هو خمتار   .1«ثر املفَّسيْكأ»واألود

           .حالية   .ِبتدأ 

    ّلن. كساىٰل وكران عل وزن كخربه. مجع سف ر: خّلف كوالُس »س 

ر كلظاهر ِنه سا . ثمد 2«الصحو وهو حالة تعَتي عل اإلنسان تفصل بني املرء وعقّه

ر ِصاديق ِتعددة خترج ِْ اآلية كر النوم به. ولّسكالروايات سااخمر وقد ُاحلق يف 

 ر اجلاه و... .كر العشق وسكر اْلوى وسكر الشباب وسكالْشيفة نحو س

  .حرف غاية 

     فعل ِضارع ِنصوب بأن ِضمرة بعد  وفاعّه. أي 

 تفهموا.

 .ِوصولة. ِفعول به 

     فعل ِضارع وفاعّه. واآلية الْشيفة ال تدلد عل حرِة الصّلة حال

ر الذي ال يعّم ِا يقوله، بل تدلد عل َتريم ااخمر بالنسبة إىل الذي يريد أن يقيم كالس

 صّلته وال يدلد عل جوازه يف غري هذا الفرد.

 ان أداؤها يف حالركر، نعم جيب عل السكولذا ال َترم الصّلة يف حال الس

ر. فاآلية تدلد عل حرِة ااخمر يف هذه احلالة ال حرِة كالصحو إن صّلها يف حال الس

 .3ام يف التبيانكران ألند عمل املسّمني عل خّلفه كالصّلة عل الس

           .عاطفة .نافية أو زائدة 

    ِعطوفة عل     .  أي                 

 أو      ِان ك     وهو املسلد     .جنب واملستثنى تدل عل الثاين

 ر واملؤنث والواحد واجلمع.كواجلنب: هو الذي أصابته اجلنابة ويستوى فيه املذ

   أداة استثناء وهنا يدل عل احلْص لوجود ون كيْ أن كنافية، ويم

ور وهو األحوال ويسمى هذا االستثناء كِهمّة غري عاِّة، ألند املستثنى ِنه غري ِذ
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 باملفرغ.

  ِستثنى بـ ،  مجعه لّلضافة.« ن»ِنصوب، حذف 

   ِضاف إليه. واجلمّة املستثنى حال لـ   أو صفة له. أي ال

فّل جيوز  1جمتازيْ أي عبورًا وهو قول أيب جعفرتقربوا املسلد يف حال اجلنابة إالد 

توقف اجلنب يف املسلد ويف املسلديْ ـ أي املسلد احلرام واملسلد النبي ـ ال جيوز 

 حتدى العبور وهو األظهر. أو                م أن كالد ِسافريْ فّإ

 .2تتيموا وهو املروي عْ عِل

      .حرف غاية     .فعل ِضارع ِنصوب وفاعّه. غسل اجلنابة 

 م أصحاب األعذار كون ِا بعدها حاالً، أو بيان حكعاطفة أو حالية في

 استئنافية.« واو»ون كفت

  .حرف َشط جازم 

   .فعل ِاض ناقص يف مل جزم فعل الْشط. والضمري املتصل اسمه 

   ان.          كخرب  .حرف عطف يفيد التخيري 

     ّدق بـ جار وجمرور. ِتع  .  أي   .ِْسافري 

            .عاطفة تفيد التخيري .فعل ِاض 

   ريه لإلهبام إيامًء بأند اإلنسان يتفرد عند قضاء احلاجة وهذا كفاعّه، وتن

 القرآن حفظًا لّحشمة.ِْ أدب 

    ِْ ّدق بصفة مذوفة جار وجمرور ِتع  . 

     ّدق بـ ان املنخفض ِْ ك. الغائط: املجار وجمرور ِتع

األرض ومجعه غيطان ويقصده أهل البوادي لقضاء حاجتهم. ثمد استعمل يف الَّشء 

 ااخاص املعّوم.

            .عاطفة    امعاجل»ـفعل ِاض وفاعّه. واملراد ب.» 

            .ِفعول به .حرف استئناف 
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            .حرف نفي وجزم وقّب   .فعل ِضارع جمزوم وفاعّه 

           .ِعفول به .الواردة يف جواب الْشط 

    ِّجزم جواب الْشط. التيمم يف الّغة القصد  فعل اِر وفاعّه. يف مل

 اخاصة.ا ويف الْشع الطهارة الَتابية

    .ِفعول به. الصعيد: وجه األرض 

             .صفة. الطيب: الطاهر .عاطفة 

     فعل أِر وفاعّه. ِعطوف عل  . 

      ّدق بـ جار وجمرور وِضاف إليه. ِتع  .  والباء لّتبعيض

ام يف قوله تعاىل ك       1 .بالنسبة إىل الوضوء 

           .عاطفة      ِعطوفة عل    . .أي بعضها 

  يد.          كِْ احلروف املشبهة بالفعل جاء لّتأ  .اسمه 

  .فعل ِاض ناقص واسمها ضمري ِستَت فيه 

        خربا  .  واجلمّة الفعّية           يف مل رفع

خرب  .  أي    ثري الصفح والعفو.ك 

 واجلمّة األخرية تعّيل ملا ورد ِْ الَتخيص والتسهيل.

 تنبيهان

ل مجاعة ِْ الصحابة  ند أجاء عل لسان بعض الرواة ]ِْ العاِة[ » :األود

ّوا كم ااخمر، فأكاجتمعوا عند أحدهم، فصنع له طعاًِا وَشابًا قبل أن يبني اهلل ح

وَشبوا، فّام ثمّوا جاء وقت الصّلة، فقدِوا أحدهم ليصِل هبم، فخّط يف صّلته، 

ف آية ِْ القرآن.  وحرد

دجواد البّلغيوقد تتبع ا ه ِ الرواية[  2لشيخ ممد يف تفسريه آالء ]ُطُرقف هذ ِ

                                                 
 .6/ املائدة سورة .1

 َنار، ليل عنه يفَت ال والتأليف والبحث العّم عل صبوراً  دؤوباً  وكان اإلِاِية، عّامء كبار ِْ هو .2

ُّّغة وأتقْ  املصطفى، ديْ إىل اْلدى وله: ِعايبها، ِْ الكثري ونْش اليهودية، أَسار وعرف العربية، ال

. زهده ِظاهر وِْ وغريها؛ املدرسية، والرحّة والتثّيث، والتوحيد األكاذيب، وأعاجيب ه ِ ف ِ  وتقشُّ
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ذب هذه الروايات باألرقام، وتتّخص نتيلة بحثه الدقيق بأن ك، وأثبت 1الرمحْ

ان إِام كعّيًا  ند أصاحب الدعوة هو عبدالرمحْ بْ عوف، و ند أالَتِذي روى 

ان عبدالرمحْ كصاحب الدعوة رجل ِْ األنصار، و ند أاجلامعة... وروى أبو داود 

ِْ مجّة املدعويْ... وابْ جرير الطربي قال يف تفسريه، والسيوطي يف الدراملنثور: ان 

ر كاآلية نزلت يف أيب ب ند أان عبدالرمحْ بْ عوف. ويف الدراملنثور أيضًا كإِام اجلامعة 

. ويف ِسند أمحد ِلد صاحب الدعوة هو ع ند أوعبدالرمحْ وسعد، و وعمر وعِلد 

عمر قال: الّهم بنيد لنا يف ااخمر بيانًا، فنزلت:  ند أوالنسائي          

              . 

ذلك تناقضت كام اضطربت الروايات يف الداعي، واإلِام واملأِوم كو

إِام اجلامعة قال:  ند إوتضاربت يف اآلية التي حصل فيها التحريف، فرواية تقول: 

ذلك اختّفت يف زِْ النزول كأعبد ِا تعبدون. وثانية تقول: بل قرأ ليِ ِل ديْ. و

ل الذي قال:  ند أه أثبت صاحب آالء الرمحْ ّد كوسببه. وفوق ذلك  ان كالراوي األود

 .أعدى أعداء عِلٍّ  ْ  ه خارجي، و ِِ ند أأثبت إِام اجلامعة عّيًا، 

إِاِهم خّط يف  ند أمجاعة ِْ الصحابة َشبوا، و ند أصح  وعل أية حال، فإن  

ّوا كوا باهلل، وعبدوا األوثان، وَشبوا ااخمر، وأكهؤالء هم الذيْ أَش صّلته فإند 

ليِ ِنهم، طالب  احلرام يف اجلاهّية التي نشأوا فيها، وتربوا عّيها... وعِل بْ أيب

، وهو الذي توىل تربيته وهتذيبه ِنذ ه نشأ وترعرع يف حلر الرسول األعظمألند 

 ام يشاء ويريد.كنعوِة أظفاره، وصاغه 

 قولك هذا ِْ وحي العقيدة، ال ِْ وحي الواقع. ند أوُربَّ قائل: 

م الذي يعتمد عل نشأة الشخص وتربيته هو ِْ وحي احلق كوأجيبه بأن احل

                                                                                                                   
 أخطأت لعِل قال: السبب عْ سئل وحني حياته، زهرة تأليفه يف أنفق كتاب عل اسمه يضع ال كان أنده

ٰ  1282 تولدد بسببي ِنها أنا التي الطائفة عل ِرض قّبه يف الذي فيطعْ قّت، ِا بعض يف  سنة وتوىفد

 الْشيف. ريد احليد الصحْ يف ودفْ . ه1352

 .2/130 القرآن تفسري يف الرمحْ آالء .1
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 .1«ِْ وحي العاطفة والعقيدة والواقع، ال

تبارك وتعاىل يف ااخمر ثّلث آيات:  أنزل اهلل»قال الزخمْشي:  :الثاين     

       2 اكف هبف رُجل  3ان املسّمون بني شارٍب وتارٍك، إىل أن َشف ِ

ر، فنزل:  4ودخل يف صّلته لف فهف                       

          ا ُعمر فأخذ حلف ي هبف ا ِْ املسّمني، حتدى َشف ِ هبف ا ِْ َشف ِ هبف  5ففْشف ِ

ر ت ل بفد  ر ِ األسود بْ  بعرٍي، فشجد رأس عبدالرمحْ بْ عوف، ثمد قعد ينوُح عل قف ع 
بش ِ

ُفر ع   :6يف

رٍ ائْ كو يب ِ بفد 
ِ ّ ّيب ِ قف  بالقف

 

ب ِ ال   
ْ الفتيان ِ والْش ِ  7رام ِ ك ِِ

  ُْ ُدنا اب
ياكأُيو ع ِ نفح  ةف أن سف  ب شف

 

هام؟!كو   وف
ٍ
 يف حيياة أصداء

ُردَّ املوتف عندي  ُز أن يف  أيعلف

 

ظفاِي؟!  يفت  عف
ِ ّ ن ُْشين إذا بف يف  وف

محْ عندي  ُغ الرَّ
ب ّ ِ ُِ   ْ ِف  أال 

 

رف   ه  ٌك شف يام ِ بأيند تار ِ  الصِّ

ايب  نفُعني َشف م   فُقل  هلل يف

 

اِي   وقل  هلل يمنفُعني طفعف

ه، فرفع شيئًا اهلل فبّغ ذلك رسولف   ُرد رداءف بًا جيف
ُِغض ِ ان يف يده ك، فخرج 

ب ِ رسوله، فأنزل اهلل ُسب حانه وتعاىل:  ضب اهلل وغضف بفه، فقال: أعوُذ باهلل ِْ غف ليفرض  ِ

      :إىل قوله        8  :9«انتهينافقال عمر. 

                                                 
 .332 و 2/331 الكاشف التفسري .1

 .219/ البقرة سورة .2

 .َشب املصدر: يف .3

 .الصّلة املصدر: يف .4

ّدحي: .5 ّ ِ: ال  .«1/373 ـ حلا ـ البحريْ جممع» احلفنفك. عظم كفف

 .يغوث عبد بْ األسود املصدر: يف .6

 البيت: هذا بعد املصدر يف .7

 بدرٍ  قّيب ِ  بالقّيب ِ  وكائْ

 

يزى ِْ  ّدل الشد نام ِ  امُلك  بالسَّ

 
 

 .91/ املائدة سورة .8

 .7ح ،2/81 الربهان يف عنه ونقل ؛4/51 األبرار ربيع .9
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 الروايات

ّلة فعّيك باإلقبال صحيحة زرارة قال: قال أبوجعفر : إذا قمت يف الصد

عل صّلتك فإندام حيسب لك ِنها ِا أقبّت عّيه وال تعبث فيها بيدك وال برأسك وال 

ر فإندام يفعل ذلك امللوس كوال تبّحيتك وال َتدث نفسك وال تتثاءب وال تتمطد  فد

ج  ج البعري وال تقع عل قدِيك وال تفَتش كوال تّثم وال َتتفز ]وال[ تفرَّ ام يتفرد

ّلة كذراعيك وال تفرقع أصابعك فإنَّ ذلك  ّلة وال تقم إىل الصد ّده نقصان ِْ الصد

ا ِْ خّلل الندفاق فإنَّ اهلل كِت سبحانه َنى املؤِنني اسًّل وال ِتناعسًا وال ِتثاقًّل فإَند

ّلة وهم س  ر الندوم وقال لّمنافقني: كارى يعني سكأن يقوِوا إىل الصد     

                     1.2 

  :: قول اهلل ِوثقة أيب ُاساِة زيد الشحام قال: قّت بأيب عبداهلل

              3ر الندوم.كفقال: س ؟ 

عْ اجلنب جيِّ يف املساجد؟ قال:  صحيحة مجيل قال: سألت أباعبداهلل

سولكْ يمرُّ فيها كال ول  4.ّدها إالد املسلد احلرام وِسلد الرَّ

اسًّل وال ِتناعسًا كالصّلة ِت، قال: ال تفُقم إىل عْ ُزرارة، عْ أيب جعفر

ا ِْ خّل النِّفاق، وإنَّ اهلل َنى املؤِنني أن يقوِوا إىل الصّلة وهم إوال ِتثاقًّل، ف َند

 5ارى، يعني ِْ النوم.كُس 

د بْ الفضيل، عْ أيب احلسْ   ، يف قول اهلل تعاىل:عْ ممد         

               ، .م ااخمر  6قال: هذا قبل أن حُيرد

 7ر النوم.ك، قال: يعني ُس وعْ احلّبي عنه

                                                 
 .142/ النساء سورة .1
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عْ قول اهلل تعاىل:  وعْ احلّبي، قال: سألُتهُ               

                    . 

 قال:               م ُنعاس كر النوم، يقول: وبك، يعني ُس

ف كم، وليِ كبريكم وتكم وُسلودكوعكرُ م أن تعّموا ِا تقولون يف كيمنع ام يفص ِ

س  ك عُمون أند املؤِنني يف ز  سكثرٌي ِْ الناس، يف ُِ رًا كرون ِْ الْشاب، واملؤِْ ال يْشب 

 1ر.كوال يفس  

ُخّلن املسلد عْ ُزرارة، عْ أيب جعفر د  ، قال: قُّت له: احلائُض واجُلنُب يف

ُخّلن املسلد إالد جُم تازيْ، إنَّ اهلل تعاىل يقول:  أم ال؟ فقال: ال يفد          

         .2ويأُخذن ِْ املسلد الَّشء وال يضعان فيه شيئًا 

ًا ثمد يدعو ِريم، قال: قّت أليب جعفرعْ أيب  : ِا تقول يف الرجل يتوضد

ة؟ سف ِف ا املُّل ُعمون أَند ْ عندنا يفز  ِف  جاريته، فتأُخذ بيده حتدى ينتهى إىل املسلد، فإند 

فقال: ال واهلل، ِا بذاك بأس، وربام فعّته، وِا يعني هبذا ـ أي    

 ج. ـ إالد امُلواقعة دون ر   3الفف

امع.عْ ِنصور بْ حازم، عْ أيب عبداهلل َّّمِ اجل ِ  4، قال: ال

امع، ولعْ احلّبي، عنه َت، فّم ُيسمد ك، قال: هو اجل ِ بد السد
ام كْ اهلل ستري حُي ِ

ون. مد  5ُتسف

أ ثمَّ عْ احلّبي، عْ أيب عبداهلل انة، قال: أتوضَّ ِد ، قال: سأله قيِ بْ ُر

ك بيدي،  م أدعو اجلارية فتمس ِ ، أعِلَّ وضوء؟ فقال: ال. قال: فاَنَّ فأقوم وُأصِلد

امع. ثمد قال: قد 
قاع، يعني اجل ِ َّّمِ إالد الو ِ َّّمِ؟ قال: ال واهلل، ِا ال ُعمون أنَّه ال ز  ان كيف

.كبعد ِا  أبوجعفر أ ثمد يدعو اجلارية، فتأُخذ بيده، فيقوم فُيصِلد تفوضد  6رب ِ يف
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عيد ملْ مل جيد املاء، ، قاعْ أيب أيدوب، عْ أيب عبداهلل م بالصَّ مْ كل: التيمد

أ ِْ غديٍر ِْ ِاء، أليِ اهلل تعاىل يقول:  توضد         ؟ 

 قال: قُّت: فان أصاب املاء وهو يف آخر الوقت؟ قال: فقال: قد ِضت صّلته.

ر كقال: قّت له: فُيصلد بالتيمم صّلًة ُاخرى؟ قال: إذا رأى املاء، و ان يقد ِ

م.  1عّيه، انتقض التيمد

ر بْ ياَس، فقال:  ، قال: أتى رسول اهللعْ ُزرارة، عْ أيب جعفر عامد

ّديّة، ومل ي يف صنعت؟ قال: طرحت كْ ِعي ِاٌء، قال: كيا رسول اهلل، أجنبت ال

عَّ  تفمف عيد فف  ذا يصنع احلامر، إندام قال اهلل:كت. فقال: هكثيايب، ثمد قمت عل الصَّ

         ،  ،ب بيده األرض، ثمد ِسح إحداها عل االُخرى ف قال: ففرضف

يه كثمد ِسح يديه بلبينه، ثمد ِسح   2خرى.هام عل األُ نلد واحدٍة ِكفد

غ يف الَتاب.  متعدك: مترد

امر، ك: صنعتف خرى، عنه، قال: قال رسول اهللأُ ويف رواية  نفع احل ِ ام يفص 

ب بإند ربَّ  عيد، إنَّام جُيزيك أن تفرض  ِ ن ُقضهام، ثمد متسح كاملاء هو ربُّ الصَّ يك ثمد تف فد

 3ام أِرك اهلل.كبوجهك ويديك 

عْ احلسني بْ أيب طّحة، قال: سألُت عبدًا صاحلًا يف قوله:       

                   اء، إن ِا اء أو بغري َش ِ دُّ ذلك؟ فان مل جتف ُِدوا بْش ِ حف

ته.كوجد قفدر وضوئه بامئة ألف، أو بألف و دف  4م بّغ؟ قال: ذلك عل قفدر ج ِ

ة: الغنٰى. دف  اجل ِ

د بْ ِسّم عْ أيب جعفر حلائض واجلنب ا قاال: قّنا له صحيحة ممد

اهلل  ند إيدخّلن املسلد أم ال؟ قال احلائض واجلنب ال يدخّلن املسلد إالد جمتازيْ 

 رك وتعاىل يقول:ابت                  ويأخذان ِْ املسلد
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 .وال يضعان  فيه شيئاً 

ام ال يقدران َند يضعان فيه؟ قال: ألقال زرارة: قّت له فام باْلام يأخذان ِنه وال 

 .عل أخذ ِا فيه إالد ِنه ويقدران عل وضع ِا بيدها يف غريه

ان اهلل  ركذ؟ قال: نعم ِا شاءا إالد السلدة ويفهل يقران ِْ القرآن شيئاً  :قّت

 1حال. لِّ كعل 

ِا تقول يف الرجل يتوضأ ثمد : أليب جعفر :صحيحة أيب ِريم قال قّت

 ،ا املّلِسةَند أعندنا يزعمون  ْ  ِف  ند إه فتأخذ بيده حتدى ينتهي إىل املسلد فيدعو جاريت

 فقال: ال واهلل ِا بذلك بأس وربام فعّته، وِا يعني هبذا     إالد لّواقعة

 2دون الفرج.

عْ التيمم فرضب بيديه األرض ثمد  سألت أباجعفر :ِوثقة زرارة قال

 3فيه ِرة واحدة.كرفعهام فنفضهام ثمد ِسح هبام جبهته و

ان الرجل نائاًم يف املسلد احلرام ك: إذا صحيحة أيب محزة قال: قال أبوجعفر

فاحتّم فاصابته جنابة فّيتيمم وال يمرَّ يف املسلد إالد ِتييماًم  أو ِسلد الرسول

 4اير املساجد وال جيِّ يف يشء ِْ املساجد.وال بأس أن يمرَّ يف س

 

                           

   

 

ض ألحوال أهل ال تاب عاِة واليهود ِنهم خاصة كهذه اآلية وِابعدها تتعرد

ُ بف وتُ  ُ ّلض نيِّ ظهار إيف ِقام التشنيع عّيهم و وخيانتهم وأخّلقهم الرذيّة وهي م  ْلف

 ِفاسدهم.

                                                 
 .210 الباب ،1ح ،288/ الْشائع عّل .1
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 كاستفهام تقريريٌّ تعلبيٌّ إن          . اريٌّ  .حرف نفي وجزم وقّب 

   ّدة ـ األلف املقصورة فعل ِضارع جمزوم ـ وبقيت «ى»بحذف حرف الع

دالة عّيها. وفاعّه ضمري ِستَت تقديره أنت خماطبًا لّرسول « الراء»الفتحة عل 

. ِعناه: األعظم   ،تنظر  ،تعّم    خترب، وااخطاب ال َيتصها

 ذا.كوعْص الرسالة بل حاْلم يف مجيع األعصار ويف َصاعهم ِع احلق ه بالنبي

  .حرف جر 

  ّدق بـ اسم ِوصول، يف مل جر بحرفه. جار وجمرور ِتع . 

   .فعل ِاض ِبني لّملهول ونائب فاعّه. أي ُاعطوا 

    م مل تاب ومل يعمّوا به بل كحيتفظوا بالِفعول به، أي قساًم وحظدًا ألَند

فوه وتر  وه وراء ظهورهم.كحرد

      ِْ ّدق بصفة مذوفة جار وجمرور، ِتع  « . واملراد

إىل الوحي فيشمل اليهود والنصارى  ِْ ُاويت عّاًم ينتهي لد كتاب جنسه ليشمل كبال

 اليهود يف سابقتهم وحاْلم. وهم  . وِصداقها البارز1«وامللوس واملنافقني  

 لّتبعيض.

    فعل ِضارع وفاعّه، يف مل نصب حال ِْ نائب فاعل  . 

 أي َيتارون ويعاِّون.

              .ِفعول به، يف ِقابل اْلداية .عاطفة 

    فعل ِضارع وفاعّه، ِعطوف عل . 

   حرف ِصدرية وناصبة. وِابعدها بتأويل املصدر ِفعول به

لـ  . 

     فعل ِضارع ِنصوب وفاعّه. أي   م وااخطاب كضّللت

 لّمؤِنني.

    .العهد، أي سبيل اهلل وسبيل اْلداية والرشد « ال»ِفعول به

                                                 
 .8/275 الرمحْ ِواهب .1
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 م به.كوالْصاط املستقيم الذي هدا

ويف تفسري القمي:                         

ّدوا يف أِرياملؤِنني  يعني ض            ِْ جوا النداس يعني اخرف

 1وهو الْصاط املستقيم. والية أِرياملؤِنني

 

                         

 

           .استئنافية            .ِبتدأ   .خرب 

    ّدق بـ جار وجمرور وِضاف إليه ِتع   والضمري يرجع إىل .

م عل ظاهر املؤِنني. سامهم اهلل تعاىل باألعداء  َتذيرًا ِنهم وإعّلًِا ملاهيتهم ولو أَند

ة ِع املؤِنني و  ة.اوحقيقة أِرهم عل الفساد والعد ْد كلالصّلح واملودد

           .استئنافية .فعل ِاض 

  فاية غريه لعظم ِنزلته تعاىل.ككفايته تعاىل ليست كحرف زائد. يدلد عل 

   فاعّه. جمرور بحرف جار. 

    حال أو متييز، عل ِعنى ِْ وِل. ألنده تعاىل قادر عل نْصة اوليائه

 فايتهم.كو

 .عاطفة 

         ِعطوفة عل     يدًا كوتعرب أعراهبا. تأ

ّد كلّ  ية.فاية وإيامًء بالع

 2يف اليهود.يف تفسري القمي: نزلت 
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وهم اليهود ِْ أهل  ة ِ اوواية والعدبيان ألهمد وأشد ِصاديق الضّللة والغف 

 تاب.كال

  حرف جر، بيانية، وِا بعدها بياٌن لـ              أو

لـ   . 

   ِّجر. اسم ِوصول يف مل 

  ون مجّة كْ أن تكفعل ِاض وفاعّه. ويم       يف مل

 رفع خربًا ملبتدأ مذوف تقديره: قوم.

م ينسبون إىل ممّ»واملراد هبم: اليهود،  ة هيودا بعد أن تشتت سائر األسباط كألَند

هم الوثني باستيّلء اآلشوريني عّيهم وقتّهم كِْ بني إَسائيل واضمحل وباد ِّ

 .1«ْلم

      :ل نحو فعل ِضارع وفاعّه. والتحريف ِادٌي وِعنوٌي واألود

احلذف واالضافة وتغيري املواضع بالتقديم والتأخري، والثاين نحو: التفسري والتأويل 

 ذلك.كبمعنى الذي ال يرىض به صاحبه وبمصداق 

     ّلم اهلل املوجود عندهم وهو كّمة. واملراد به كِعفول به. مجع

ون مجّة كْ أن تكويمالتوراة.          يف مل رفع صفة ملبتدأ مذوف

تقديره: قوم        . 

     ّدق بـ جار وجمرور وِضاف إليه. ِتع    .  م ألَند

     ام كواوصافه وأسامئه.  ِا ورد يف التوراة ِْ البشارة لّرسول األعظم
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 حقيق باملراجعة والتدبر. فراجعه فإنده 1«ت عهديْابشار» تابكيف  ورد

           .عاطفة    فعل ِضارع وفاعّه. ِعطوف عل   . 

     فعل ِاض وفاعّه، أي اليهود  :       قولك يا

د  عّلنية. ممد

 .عاطفة 

    فعل ِاض وفاعّه. ِعطوف عل    واجلمّتان يف مل نصب

عل املفعولية، ِقول القول:      أي     َسًا   قولك وأِرك .

 عنادًا وعداوًة.

 ون استئنافية.كْ أن تكحالية، ويم 

    أنت. خماطبًا لّرسول األعظمفعل أِر وفاعّه ضمري ِستَت ،

ويؤذونه  انوا حواِل املدينة يف عْصه... يسبدون رسول اهللكاليهود الذيْ »ألند 

. أي 2«بالقبيح ِْ القول   .ِندا 

    حال ِْ الضمري الفاعِل يف  . ون ِفعوالً به كْ أن يكويم

لـ  ،  :أو صفة ملفعول به مذوف تقديره   ّلًِا ك  . 

   ِضاف إليه. أي       ِسموع ِنك وال جماب لك يف ِا

 .تدعونا إليه. استهزاًء ِنهم لرسول اهلل

 ْ نحْ ال نسمع ِنك وال نطيعك.كخرى: أنت تسمع ِندا ولأُ بعبارة 

 .عاطفة 

  َّسة عل العني كوِفعول به. وال« أنت»فعل أِر وفاعّه ضمري ِستَت

ّدة  يف آخر فعل أِر. ِعطوف عل « ياء»بدالً ِْ حذف حرف الع  . راع»ّمة ك »

يرنا  ّمة كفيصري ِعنى  3«بمعنى الْشد والقبيح» هييف لغتهم  عندهم َشد

ِعنا  ِع أند ئون به ويسخرون ِنه ويستهز وقبيحنا وهم يسبدون الرسول األعظم

                                                 
ِة «عهديْ بشارات» كتاب .1 د الشيخ آيةاهلل الدكتور لّعّلد  .الطهراين الصادقي ممد
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ّمة ك   1«ِْ املراعاة التي هي ِْ املراقبة« »راقبنا»يف لغة العرب. 

   ِفعول ِطّق ـ ِصدر ـ أو ِفعول ألجّه والعاِل فيه   « . :الِل

 .2«تلفاالنحراف والفتل. يقال: ِلد احلبل: أي 

       ٍر. الّسان: الّغة أي جار ّدق بفعٍل ِقدد وجمرور وِضاف إليه. ِتع

ّلم بصورة صحيحة وهم يرويدون ِعنى خّلف ظاهره ويميّون به إىل كيظهرون ال

وطعنًا يف دينه، قال  املعنى الباطل الذي هم قصدوه قدحًا لّرسول األعظم

 .3«وقد ُعرفوا بذلك يف ِرد الزِْ: »السبزواريالسيدد 

 ة.عاطف 

    ِعطوفة عل .  .ِح ونحوه »وتعرب إعراهبا األصل: الطعْ بالرُّ

 .4«الطعْ بالرِحكوالطعْ بالّسان 

   ّدق بـ جار وجمرور. ِتع    بتأويل فعّه. أي ديْ الرسول

 وهو اإلسّلم. األٰعظم

           .استئنافية  .حرف َشط غري جازم 

     احلروف املشبهة بالفعل واسمه. والضمري يرجع إىل اليهود ـ خذْلم ِْ

 اهلل تعاىل ـ .

   اند »فعل ِاض وفاعّه. يف مل رفع خرب.» 

     فعل ِاض وفاعّه. يف مل نصب ِفعول به وِقول قول  .

 أي:    د  قولك. يا ممد

 .عاطفة 

    فعل ِاض وفاعّه، ِعطوف عل    وتعرب إعراهبا. أي

    د . بدالً ِْ أِرك يا ممد  . 
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           .عاطفة    :ِرد إعراهبا. أي   .ِندا 

    :انتظرنا نفهم عنك »فعل أِر وفاعّه ضمري ِستَت وِفعول به. أي

. أو 1«ِا تقول لنا   ِْ ًإلينا أو راقبنا ويّلحظ ِراعتنا ومافظتنا. بدال. 

  واقعة جلواب . 

   يرجع إىل هذا القول « هو»فعل ِاض ناقص واسمها ضمري ِستَت

األخري. أو يعود عل ِصدر ِتصيدد ِْ    :تقديره    قوْلم  . 

    .خربها      .جواب َشط غري جازم 

   ّدق بـ جار وجمرور ِتع           .  .عاطفة 

     ِعطوف عل    ومل ينون ألنده غري ِنْصف. و     ِْ ِأخوذ

 .2ام يف التبيانكاالستقاِة وِعناه هنا: أعدل وأصوب 

           .زائدة  .استدراك 

    .فعل ِاض وِفعول به، يعني أبعدهم ِْ رمحته وثوابه 

  .فاعّه 

      ّدق بـ جار وجمرور وِضاف إليه. ِتع   لّسببية. أي « اءبال». و

ّد  دكة بع  واستتارهم ديْ احلق. فرهم. بمحمد

           .تعّيّة      .فعل ِضارع ِنفي وفاعّه 

  .أداة حْص أو استثناء 

    ِستثنى، ِْ فاعل      أي   د  ِنهم آِنوا بمحمد

 ودينه احلق.

 رواية

: قال ِوسى بْ جعفر: »ريكيف التفسري املنسوب إىل اإلِام العس

، هللا اطبون هبا رسولاملسّمني الذيْ َُي ِْ ألفاظ  انت هذه الّفظة: ك

ندا  يقولون:  ع  ِِ نا، واسمف عف أحوالف ُع ِنك، وكأي ار  ان يف لغة اليهود كام نسمف
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اط ُِبون هبا رسول اهلل ع اليهود املسّمني َيف
م ِ عت. فّامَّ سف

م ِ ع ال سف  ِعناه: اسمف

ًا، فتعالوا اآلن ندا كوَُياط ِبون هبا، قالوا:  ،يقولون:  د
دًا إىل اآلن َس ِ ُتم ممد نفش 

رًا، و ه  ُتمه جف ه،  ويقولون:  انوا َياطبون رسول اهللكنفش  ت مف ُيريدون شف

، فقال: يا أعداء اهلل؛ عّي عاذ األنصاريد ُِ د بْ  ع   ْلم سف
ط ِْ م كم لفعنُة اهلل، أراكففف

بَّ رسول اهلل ونا أند  ُتريدون سف رًا ُتوه ِ ه   انا، واهلل الم جتف رون يف خماطبته جمف ركجف

عها ِْ أحٍد ِن ه، ولو ال أيند أكأسمف م كره أن أقدم عّيكم إالد ُضبُت ُعنُقف م قبل التقدد

ئذان له وألخيه ووصيده عِلد بْ أيب
ة نائبًا عنه فيها،  طالب واالست ِ ِد القيدم بُاِور االُ

عُتُه ِن ْ  قد سم ِ ِف د  م يقول هذا.كلرضبُت ُعنُقف  فأنزل اهلل: يا ممد      

                                        

                                              

                        :وأنزل               

ل هبا أعداؤ ا لفظٌة يتوصد بِّ رسول اهللكفإَند ت م ِ كوسبِّ  م ِْ اليفهود إىل سف م كم وشف

         ظفة ف  ّف عنا وأطفعنا، قولوا هبذه الّفظة، ال ب م ِ أي سف  ِفإنده لي ،

نا، وال يمكفيها ِا يف قول ّوا إىل الشتم كم: راع ِ نا كام يمكنهم أن يتوصد نهم بقوْلم راع ِ

   قوالً وأطيعوه  م رسول اهللكِا قال ل   يعني اليهود 

ني لرسول اهلل  الشامت ِ   1  ويف ، م  ه ِ
وجيٌع يف الدنيا إن عادوا لشت م ِ

 .2«اآلخرة بااخُّود يف النار
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والنصارى أِرهم اهلل بأن يؤِنوا تاب: اليهود، كهذه اآلية خطاب ألهل ال»

ْ ام ِصدقًا ملا ِعهم ِكوِا أنزل عّيه ِْ القرآن، وغريه ِْ األح بالنبي

 .1«وصحة ِا جاء به صفة النبي التوراة واإلنليل الّذيْ تضمنا

  .أداة نداء 

   « لّتنبيه زائدة.« ها»ِنادى ِبني عل الضم يف مل نصب، و« أيد 

   أيد »اسم ِوصول بدل.» 

   .فعل ِاض جمهول ونائب فاعّه. أي: ُاعُطوا 

    ،لّلنِ. فيشمل اليهود والنصارى وامللوس بناًء « ال»ِفعول به

م ِْ أهل ال  تاب.كعل أَند

   تاب.كفعل أِر وفاعّه. والضمري الفاعِل يرجع إىل أهل ال 

 .حرف جر 

 ّدق بـ ، جار وجمرور ِتع اسم ِوصول، يف ملد جرد . 

    فعل ِاض وفاعّه. وِفعوله مذوف أي   واملراد به القرآن  ه

ل القرآن.كال نفزِّ ُِ  ريم. والضمري الفاعِل يرجع إىل اهلل تعاىل 

     ِْ حال  ق اسم فاعل واملراد به القرآن ِوصولة. واملصدِّ

ق الكال ْ لنا طريق إىل أنده كتب الساموية املاضية. ولو ال تصديقه مل يكريم. ألنده يصدد

 ُانزلْ ِْ السامء.

 .حرف جر 

 ّدق بـ ِوصوله، يف مل جر، جار وجمرور ِتع   .  واملراد به التوراة
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 واإلنليل املوجودتان.

 ِ ان يدلد علكظرف . دف ّدق بفعل مذوف تقديره: ُوج ِ  املصاحبة يتع

  تاب.كِضاف إليه. يرجع إىل أهل ال 

     ّدق بـ جار وجمرور ِتع         .  .حرف ِصدرية وناصبة 

  .والطمِ هو الدثر، »فعل ِضارع ِنصوب وفاعّه ضمري ِستَت

والداثر، والدارس بمعنى واحد. وطمست  أعّلم الطريق وهو عفو األثر، والطمِ، 

. فالطمِ يدل عل مو أثر الَّشء واستئصاله. وهو 1«تطمِ طموسًا: إذا دثرت

 انذار وختويف وهتديد ْلم.

    ِِْفعول به. مجع الوجه: وهو ِا يستقبل ِْ الَّشء ويظهر ِنه، و

 ال تعمد مجيعهم بل بعضهم.ريها تدل عل أند الطمِ كاإلنسان ِعروف. وتن

 .لّسببية 

   ِضمرة بعد الفاء. وفاعّه ضمري ِستَت « أن»فعل ِضارع ِنصوب بـ

 «.الوجوه»وِفعول به. والضمري املفعوِل يرجع إىل 

      .واألدبار: مجع ُدُبر، وأصّه ِْ »جار وجمرور وِضاف إليه

بر يقولون دبره  يدبره دبرًا فهو دابر: إذا صار خّفه. والدبر: خّلف القبل. والدابر: الدد

 .2«التابع

قوله: »قال الشيخ:                    قيل يف

 ِعناه أربعة أقوال:

أحدها: قال ابْ عباس وعطية العويف وقتادة: ِعناه نمحو آثارها حتدى تصري 

 ا. نلعل عيوَنا يف قفاها، فتمَّش القهقرى.فالقك

الثاين: قال احلسْ، وجماهد، والضحاك، وابْ أيب نليح، والسدي، ورواه أبو 

: أن ِعناه نطمسها عْ اْلدى، فنردها عل أدبارها يف اجلارود عْ أيب جعفر

انوا يف الضّللة يف احلال فتوعدهم كلتها ذًِا ْلا بأَنا ال تصّح أبدًا، وهم وإن ضّل
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ازدادوا بذلك ضّلالً إىل ضّللتهم وإيآسًا ْلم أن  بأَنم ِتى مل يؤِنوا بالنبي

 يؤِنوا فيام بعد.

الثالث: قال الفراء، واختاره البّخي، واحلسني بْ عِل املغريب: إن ِعناه نلعل 

 وجه القرود.كيف وجوههم الشعر 

نهم، وهو كِس والرابع: قال قوم: ِعناه أن يردهم إىل الشام ِْ احللاز الذي ه

 .1«أضعف الوجوه، ألنه ترك لّظاهر، وخّلف أقوال املفَّسيْ

ف إْلي يف اإلنسان يوجب تغيري طبعه عْ تإند الطمِ »ْ أن يقال: كويم ْصد

، الذي  ان حاصّلً ِْ تغيري البيئة كقبول ِا يوافق الفطرة واالرتداع عْ ِطاوعة احلقد

ق امل الّلئق بحاله، وهو يستّزم كاألصّيدة لإلنسان، وعدم وصوله إىل ال عدم َتقد

 خرويدة.السعادة الدنيويده واألُ 

ف اإلْلي، وإندام هو ة َصحية يف عدم َتكواآلية املبار ق هذا النوع ِْ التْصد قد

ة سخطه بأبّغ وجهكوعيد ي  .2«شف عْ شدد

  .عاطفة، قبّها تغيري يف باطْ انسانيتهم وبعدها تغيري يف ظاهر انسانيتهم 

      فعل ِضارع ِنصوب ألنده ِعطوف عل  وفاعّه ضمري

 ِستَت وِفعول به.

   حرف جر لّتشبيه و .ِصدرية 

     فعل ِاض وفاعّه. و  ِصدرية وِا بعدها بتأويل ِصدر يف مل

ّدق بمفعول ِطّق ـ ِصدر ـ مذوف  جر بحرف جر  واجلار وامللرور ِتع

تقديره:         نا، فاملراد بالّعْ هنا: املسخ.عن ِ ّف كف لعنًا 

    به. ِفعول 

    ِضاف إليه. وهم قوم ِْ اليهود حرفوا الديْ وتعدوا حدود اهلل

ام قال اهلل تعاىل: كفلعّهم قردة                            
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         1.  وقال :                     

                                        

               2. اِها الفقهية يف كوقد بحثنا حول املسوخ وأح

 فراجعها. 3«اآلراء الفقهية»تابنا ك

           .استئنافية .فعل ِاض ناقص 

      اسم .وِضاف إليه 

     خرب .  وِعنى اجلمّة األخرية: إند الطمِ أو املسخ ال مالة

 واقع هبم.

 الروايات

ل عْ أيب  نفخد ُِ د قال: نزل جربئيل عبداهلليف خرب  هبذه  عل ممد

ذا: كاآلية ه                   ) )يف عِلد    4.5 

ـ يف حديث له طويل ـ : يا جابر،  عْ جابر اجلُعفي: قال: قال ِل أبوجعفر

ب أرض الشام، َيتّفون عند ذلك عل رايات ثفّلث: راية  ل أرض املغرب ختف رف أود

ْ ِعه،  ِف ُتّه و فياين األبقع، فيفق  فياين، فيّقى السُّ األصهب، وراية األبقع، وراية السُّ

مٌّ إالد اإلقبال نحو العراق، وِرد جكويقتل األصهب، ثمد ال ي ، 6يش بقرقيساون له هف

ُتّون هبا ِائة ألف ِْ اجلبداريْ.  فيفق 

هتم سبعون ألفًا، فُيصيبون ِْ أهل كويبعث السفياين جيشًا إىل ال دد وفة، وع ِ

ب يًا، فبينا هم كال بًا وسف  ّ ذلك إذ أقبّت راياٌت ِْ ناحية ُخراسان تطوي كوفة قتًّل وصف

ٌر ِْ أصحاب القائم فف [ َيف ُرج رجٌل ِْ ِواِل أهل املنازل طيدًا حثيثًا، وِعهم نف ، ]ثمد

رية والكال فياين بني احل ِ ُتّه أِري جيش السُّ  وفة.كوفة يف ُضعفاء، فيفق 
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رُّ املهديد 
فياين بعثًا إىل املدينة، فيفف ِ ُّغ أِري  ويبعث السُّ ِنها إىل ِكة، فيفب 

فياين أند املهدي قد خرج ِْ املدينة، فيبعث جيشًا عل أثره، فّل ُيدركه حتدى  جيش السُّ

مران. ُخل ِكة خائفًا يَتقَّب عل ُسندة ِوسى بْ ع ِ د   يف

فياين البفيداء، فينادي ِناٍد ِْ السامء: يا بيداء أبيدي  قال: وينزل جيش أِري السُّ

ل اهلل وجوههم يف بالقوم؛ فيخ ت ِنهم إالد ثفّلثة نففٍر حُيفود
ِ ّ ف  سف هبم البيداء، فّل يف

أقفيتهم وهم ِْ كّب، وفيهم ُانزلت هذه اآلية                 

           يعني القائم               

  »1. 

 .256واملفيد يف اختصاصه / 67، ح280رواها النعامين ِفصّلً يف غيبته /

مر، عْ جابر، قال: قال أبوجعفر : نزلت هذه اآلية عل وروى عمرو بْ ش ِ

د ذا كه ممد                   يف عِلد     

                             :إىل قوله   .2 

 

                          

         

 

إعّلن عام بأند اهلل      مجيع الذنوب   ِإالد الْشك ل ـ    

         ،  واملراد بالغفران هنا، العفو ِْ دون التوبة وإالد ِعها يثبت حتدى

ِْ الْشك هو االعتقاد بالتوحيد. خّلفًا ألصحاب بالنسبة إىل الْشك، ألند التوبة 

 3الوعيد ِْ املعتزلة وااخوارج وغريهم.

ْ كظاهر اآلية يدل عل أن اهلل تعاىل ال يغفر الْشك أصًّل، ل»قال الشيخ: 

ِد أمجعت األُِة عل أند  ان كه يغفره، وإن ند إا إذا تاب ِنه فه ال يغفره ِع عدم التوبة، فأ

                                                 
 .148ح ،1/401 العيايش تفسري .1

 .149ح ،1/402 العيايش تفسري .2

 .3/220 التبيان يف الشيخ عنهم نقل كام .3
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د كع التوبة تفضًّل، وعند املعتزلة هو واجب، وهذه اآلية ِْ آعندنا غفران الْشك ِ

أن  ىه نفِادل عل أن اهلل تعاىل يعفو عْ املذنبني ِْ غري توبة ووجه الداللة ِنها أند 

ون ِع عدم التوبة، كيغفر الْشك إالد ِع التوبة وأثبت أنه يغفر ِا دونه، فيلب أن ي

 ّلالتوبة، فقد صار ِا دون الْشك ِثل الْشك، فان ِادونه، ال يغفره إالد ِع كه إن ألند 

ان ينبغي أن يقول: كِعنى لّنفي، واالثبات. و          املعايص إالد

 .1«بالتوبة

  يد.          كِْ احلروف املشبهة بالفعل جاء لّتأ  .اسمه 

      فعل ِضارع ِنفي وفاعّه ضمري ِستَت يرجع إىل  واجلمّة .

 الفعّية يف مل رفع خرب .     .أي ال يعفو : 

  .حرف ِصدرية ناصبة 

     ،فعل ِضارع ِنصوب ِبني لّملهول   املصدرية وِا بعدها

 بتأويل ِصدر يف مل نصب ِفعول به لفعل     واملراد بالْشك هنا الْشك .

فر كاالعتقادي والنظري بأن يعتقد تعدد اآلْلة أو ااخالق أو الرازق، ويّحق به ال

ار اهلل سبحانه ونفيه جلد جّلله. ولذا قال يف امليزان: كاالعتقادي والنظري وهو إن

 .2«فر ال مالةكواملراد بالْشك يف اآلية ِا يعمد ال»

  جار وجمرور يف مل رفع نائب فاعل. والضمري يرجع إىل . 

           .استئنافية   .فعل ِضارع وفاعّه ضمري ِستَت. أي يعفو 

 .ِوصولة، يف مل نصب ِفعول به 

   :ّدق بفعل مذوف تقديره ان ك ظرف ِنصوب. ِتع   . 

   اسم اشارة لّبعيد. ِرجعه إىل الْشك باهلل تعاىل. أي       

 ان ك  ال لّلميع بل:كبارًا لكانت أو كالْشك ِْ املعايص صغارًا ْ 

 .حرف جر 

  ّدق بـ اسم ِوصول يف ملد جر، جار وجمرور ِتع  . 

                                                 
 .3/218 التبيان .1

 .4/371 امليزان .2
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   فعل ِضارع وفاعّه ضمري ِستَت يرجع إىل   تعاىل. وِفعوله

مذوف اختصارًا وتقديره:     م يعتقدون ِغفرته. وقد ورد يف الروايات اَند

 .وهم شيعته طالب بوالية أِرياملؤِنني عِل بْ أيب

           .استئنافية .اسم َشط جازم، ِبتدأ 

     فعل ِضارع جمزوم. فعل الْشط وفاعّه ضمري ِستَت. وِفعوله

 مذوف اختصارًا.

  ّدق بـ جار وجمرور ِتع            . .واقعة يف جواب الْشط 

   نني.كَّس آخره اللتقاء الساكحرف َتقيق 

    .فعل ِاض يف مل جزم جواب الْشط وفاعّه ضمري ِستَت

 ذب املختّق.كواالفَتاء: االهتام، وال

            .ِفعول به أو ِطّق   .نعته 

 الروايات

بائر يف االستثناء؟ كقال: قّت له: دخّت ال صحيحة هشام عْ أيب عبداهلل

 1قال: نعم.

قال:  ِوثقة سّيامن بْ خالد عْ أيب عبداهلل              

             بائر يف كبائر فام سواها قال: قّت: دخّت الكال

 2قال: نعم. ؟االستثناء

ر قال: قّت أليب عبداهلل بائر فيها استثناء أن يغفر ك: الِوثقة إسحاق بْ عامد

 3ملْ يشاء؟ قال: نعم.

ا قوله: عْ جابر، عْ أيب جعفر ِد ، قال: أ              

ر ملْ ي ف ِ غ  ا قوله: ُفر بوالية عِلد كيعني أنده ال يف ِد . وأ             
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 1.يعني ملْ واىل عّيداً 

ون به اإلنسان كعْ أدنى ِا ي عْ أيب العباس، قال: سألُت أباعبداهلل

ْ ابتدع كُِْش ِ  ِف  2رأيًا، فأحبَّ عّيه، أو أبغض.ًا؟ قال: 

تيبة األعشى، قال: سألُت الصادق عْ قوله تعاىل:  عْ قف        

                   ك، قال: دخل يف االستثناء.
ٍ
 3لُّ يشء

 4بائر يف االستثناء.كويف رواية ُاخرى، عنه: دخل ال

: عْ قول اهلل » وُسئل الصادق                    

       بائر يف ِشيئة اهلل؟ قال: نعم ذاك إليه كهل تدخل ال  إن شاء

ب عّيها وإن شاء عفا  5«.عذَّ

، عْ أبيه عّیِّ بْ احلسني، عْ أبيه عْ زيد بْ عِل ،خرب عمرو بْ خالد

، عْ أبيه أِرياملؤِنني عِلِّ بْ أيب قال: ِْ ِات يوم  طالب احلسني بْ عّیٍّ

وال و ِْ  ان ِؤِنًا أعاذه اهلل كااخميِ بعد زوال الشمِ إىل يوم اجلمعة وقت الزَّ

ُِرض، وِْ ِات يومضغطة ال لسبت ِْ املؤِنني مل ا قرب، وقبل شفاعته يف ِثل ربيعة و

بينه وبني اليهود يف الندار أبدًا، وِْ ِات يوم األحد ِْ املؤِنني مل جيمع  جيمع اهلل 

بينه وبني الندصارى يف الندار أبدًا وِْ ِات يوم االثنني ِْ املؤِنني مل جيمع اهلل  اهلل 

 ائنا ِْ بني أِيدة يف الندار أبدًا، وِْ ِات يوم الثّلثاء ِْ املؤِنني بينه وبني أعد

فيق األعل، وِْ ِات يوم األربعاء ِْ املؤِنني وقاه اهلل  حْشه اهلل  ِعنا يف الرَّ

ه فيها نصب  ّده دار املقاِة ِْ فضّه ال يمسد نحِ يوم القياِة وأسعده بملاورته وأح

ه فيها لغوب، ثمَّ قال  املؤِْ عل أيِّ احلاالت ِات ويف أيِّ يوم وساعة :وال يمسد

يق شهيد ولقد سمعت حبيبي رسول اهلل  يقول: لو أنَّ املؤِْ  قبض فهو صدِّ
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نيا وعّيه ِثل ذنوب أهل األرض ل نوب، ثمد كان املوت كخرج ِْ الدُّ ارة لتّك الذُّ فد

نيا قال ك، وِْ خرج ِْ الدُّ : ِْ قال: ال إله إالد اهلل باخّلص فهو بريء ِْ الْشد

ال يْشك شيئًا دخل اجلندة، ثمَّ تّلهذه اآلية                        

     قال أِرياملؤِنني ،  يا : فقّت:ِْ شيعتك ومبديك يا عِلُّ

م ليخرجون يوم القياِة ِْ  رسول اهلل هذا لشيعتي؟ قال: إي وريبد إنده لشيعتك وإَند

د رسول اهلل، عِلُّ بْ أيب ة اهلل  قبورهم وهم يقولون ال إله إالد اهلل، ممد طالب حلد

اليل ِْ اجلندة وتيلان ِْ اجلندة ونلايب ِْ اجلندة، كفيؤتون بحّل خرض ِْ اجلندة وأ

ّدة خرضاء ويوضع عل رأسه تاج املّك وإلُّ واحكفيّبِ  راِة ثمَّ كّيل الكد ِنهم ح

 بون الندلايب فتطري هبم إىل اجلندة كير                      

               1.2 

ْ  أفبيه ِ أفنَّ  ٌر، عف ي  يداً خرب ُثوف
ِ ّ ل ِه  عف ْ  قفو 

ِِ  َّ بُّ إ ِِلف ُة أفحف  آيف
ُقرآن ِ : ِا يف ال  : قالف  

                      .3 

 

                        

 

اذبة املفَتية املنقولة كوادعاءاهتم ال م  هُ مف زاع ِ ِف  ةً ركاذو 4نزلت اآلية يف اليهود

 تاب اهلل تعاىل:كعنهم يف            5  و          

      6  و                          7 .
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ا نزلت يف اليهود والنصارى. 1جعفر واملروي عْ أيب  أَند

 .حرف استفهام، ورد تقريرًا أو تعلبًا أو تعليبًا أو إعّلًِا 

  .حرف نفي وجزم وقّب 

   ّدة وفاعّه ضمري ِستَت « ٰى »فعل ِضارع جمزوم بحذف حرف الع

وِعناه: «. أنك»  .تعّم أو خترب 

  .حرف جر 

  ّدق بـ اسم ِوصول يف مل جر، جار وجمرور ِتع   . 

 وقيل يف ِعناه قوالن:»قال الشيخ: 

وهو املروي عْ أيب أحدها: قال احلسْ، والضحاك، وقتادة، وابْ زيد، 

: اَنم اليهود، والنصارى يف قوله: جعفر               2      

                            3  قال الزجاج: اليهود جاءوا

د أعل هؤالء ذنوب؟ فقال إىل النبي : بأوالدهم االطفال، فقالوا يا ممد

ذلك نحْ ِا نعمل بالّيل يغفر بالنهار، وِا نعمل بالنهار يغفر بالّيل، كال، فقالوا: 

فقال اهلل تعاىل:             :انوا يقدِوَنم يف كوقال: جماهد، وأبو ِالك

انوا يقولون: أطفالنا كالصّلة ويقولون: هؤالء ال ذنب ْلم. وقال ابْ عباس: 

 يشفعون لنا عند اهلل.

ية النداس بعضهم بعضًا لينالوا بذلك كالثاين: روي عْ عبداهلل بْ ِسعود انه تز

فسهم هو يتهم أنكي ِْ يشاء. وتزكِاالً ِْ ِال الدنيا، فأخرب اهلل تعاىل أنه الذي ييز

 .4«ياءكأن يقولوا: نحْ أز

    ية: التطهري والتنميه. كاة: النمو. التزكفعل ِضارع وفاعّه. الز

 ية اإلنسان نفسه: تطهري وتقديِ انسان نفسه وهو قسامن:كوتز
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ية بالفعل ويدل عّيها قوله تعاىل: كأ: القسم املحمود: وهو التز       

   1. 

ية املراء نفسه بالّسان فقط كية بالقول وهي تزكالقسم املذِوم: وهو التزب: 

ها  بحيث ِدح نفسه وهو قبيح عقًّل وَشعاً  إالد إذا كان يف بيان النعم اإلْلية عّيه وعدد

 .والشكر عّيها

    .ِفعول به وِضاف إليه 

  نني.كالساَّس آخره اللتقاء كحرف استئناف أو ابتداء واُضاب و 

  .ِبتدأ              ِستَت يرجع إىل فعل ِضارع وفاعّه ضمري  . 

يته قوالً نحو ِا صدر عنه تعاىل بالنسبة إىل أنبياء اهلل كية اهلل، تزكواملراد بتز

: قوله تعاىل خطابًا لّرسول األعظمك         2  وقوله تعاىل يف

إبراهيم وإدريِ:          3  :وقوله تعاىل يف سّيامن وأيوب      

     4. 

            .اسم ِوصول. ِفعول به .فعل ِضارع وفاعّه 

       .حالية      لّملهول ونائب فاعّه.فعل ِضارع ِنفي ِبني 

   متييز أو صفة ملفعول ِطّق مذوف. الفتيل عل وزن فعيل بمعنى

ْشة قان يف شق النواة. والنقري: النقطة التي يف ظهر النواة، والقمطري: الكاملفعول: ِا 

يعتد  لَّّشء التافه: احلقري الذي ال ل واحد ِْ هذه يرضب ِثّلً كالرقيقة عل النواة، و

 به.

وا أنفسهم بالصديق والفاروق وذي  مُّ ويف تفسري القمي: هم الذيْ سف

 5النوريْ.
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 رواية

  نف و  ضف ر   يف يف خطبته املعروفة باملتقني: ... الف  قال أِرياملؤِنني
 امف ع  أف  ْ   ِِ

 مُ ْل ِ ِ

 ، ّ ِيلف قف تف ال  س  ال يف ونف ال  كوف ُ ا كرب ِ . إ ِذف ونف قف ف ِ ش  ُِ م  
ْل ِ ِ امف ْ  أفع 

ِِ 
، وف ُمونف تَّه ِ ُِ م   ه ِ

فن ُفس ِ ُهم  أل ِ ، فف ريف
ث ِ

نِّي كذُ  ُم  ِِ ّف يبِّ أفع  رف ي، وف ري  ِ ْ  غف
ّفُم ب ِنفف ِس ِ  ِِ يفُقوُل: أفنفا أفع  ُه، فف اُل لف قف َّا يف

افف مم ِ ن ُهم  خف
ٌد  ِِ يف أفحف

َُّّهمَّ ال  ! ال
ا ال ب ِنفف ِس ِ ِف ر  ِل ِ 

ف ِ اغ  ، وف ُظنُّونف َّا يف
لف مم ِ ي أفف ضف

ن ِ  ّ عف اج  ، وف ُقوُلونف  ب ِامف يف
ين ِ ذ  اخ ِ ُتؤف

. ّفُمونف ع   1يف

 

                        

 

ْ  يزكهذه اآلية وِا بعدها تذ ِف ْ  كر ِا يتدصف به 
ذب والبخل كالي نفسه  ِِ

ية املرء لنفسه ِْ أهم الرذائل وأقبح املفاسد، ولذا أِر كواحلسد، ويظهر ِنها أند تز

يدًا لّتعلب أو تقريرًا وإعّلًِا بام يتصفون به ِْ كبإعادة النظر إليهم تا نبيده

 ذب وغريه.كال

    النظر: هو االقبال عل الَّشء «. »أنت»فعل أِر وفاعّه ضمري ِستَت

ذلك النظر كبالبْص وِْ ذلك النظر بالقّب ألنده اقبال عل الَّشء بالقّب ف

 .2«بالرمحة

    اسم استفهام يف مل نصب حال. و   وِا بعدها يف مل نصب

ِفعول به لّفعل   . 

          .فعل ِضارع وفاعّه   ّدق بـ جار وجمرور ِتع  . 

    .يتهم كذب عل اهلل هاهنا املراد به تزكوافَتاؤهم ال»ِفعول به

 .3«ألنفسهم

                                                 
 .193 خطبة البّلغة، َنج .1

 .3/222 التبيان .2

 .3/222 التبيان .3
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           .استئنافية           .فعل ِاض .حرف جر زائد هنا 

 َّس يف مل جر لفظًا ويف مل رفع مًّل عل أنده كضمري ِتصل ِبني عل ال

 .فاعل 

   .األثم: هو الفعل املذِوم الذي يمنع االنسان ِْ نيل ااخريات »متييز

 .1«ويبطئها

    ،ية إالد أنده افَتاء كْ يف التزكأي لو مل ي»نعته   لـ  يف

ونه ك    »2. 

ويف تفسري القمي:               وهم هؤالء الثّلثة

د هم. الذيْ غاصبوا آل ممد  3حقد

 

                         

                      

 

فار كتاب عاِة واليهود خاصة يميّون إىل الكتدلد اآلية الْشيفة عل أند أهل ال

حوَنم عل املوحديْ املسّمني قال الشيخ الطربيس يف شأن نزوْلا: كواملْش ني ويرجد

حد أُ ة بعد وقعة كبًا ِْ اليهود إىل ِكعب بْ األَشف خرج يف سبعني راكإند »

ان بينهم وبني رسول اهلل كوينقضوا العهد الذي  ليحالفوا قريشًا عل رسول اهلل

 :ةكب عل أيب سفيان فاحسْ ِثواه ونزلت اليهود يف دور قريش فقال أهل ِعكفنزل 

د صاحب كم أهل كان م فإن اردت كرًا ِنكون هذا ِكن يأِْ أن تاب فّلكتاب وممد

فذلك قوله  ،ان نخرج ِعك فاسلد ْلذيْ الصنمني وآِْ هبام ففعل         

  . 

                                                 
 .4/374 امليزان .1

 .4/374 امليزان .2

 .1/140 القمي تفسري .3



 101  .......................................................................  51 / النساء سورة

بادنا كا ثّلثون فنّصق أم ثّلثون وِند كة ليلئ ِنكيا أهل ِ :عبكثمد قال 

د ففعّوا ذلك فّام فرغواكبال قال  ،عبة فنعاهد رب البيت لنلهدن عل قتال ممد

هدى أنا يد أِيون ال نعّم فأُ تاب وتعّم ونحْ كانك اِرؤ تقرأ ال :عبكأبوسفيان ل

د فقال  ،مكدين اعرضوا عِلَّ  :عبكقال  ؟طريقًا وأقرب إىل احلق نحْ أم ممد

وِاء ونسقيهم املاء ونقري الضيف وتفك العاين كنحْ ننحر لّحليج ال :أبوسفيان

د فارق ديْ آبائه ونصل الرحم ونعمر بيت ربنا ونطوف به  ونحْ أهل احلرم وممد

د احلديث هدى أأنتم واهلل  :فقال ،وقطع الرحم وفارق احلرم وديننا القديم وديْ ممد

دسبيًّل ممد  فأنزل اهلل  ا عّيه ممد               .1 

لألصنام ويرفضون التوحيد ألجل ِطاِعهم  لودسد يتظاهرونف بالفاليهود 

 وِة عل غريهم.كوِقاصدهم وهي ليست إالد السّطة واحل

        .ِرد إعرابه يف اآلية ِا قبل السابق 

   .فعل ِاض ِبني لّملهول ونائب فاعّه 

   عندهم.تاب الساموي كِفعول به، باعتبار ِابقي ِْ ال 

    ّدق بـ جار وجمرور ِتع    ِْ أو صفة مذوفة  . 

     الضمري نائب الفاعِل رع وفاعّه. يف مل نصب حال ِْ فعل ِضا

  . 

    ّدق بـ جار وجمرور ِتع   .  ل ِا ال خري فيه كاجلبت: يف الّغة

ْ  يطاع بغري إذن اهلل.كِعبود غري اهلل تعاىل و لد كواملراد به هنا  ِف  ل 

 .عاطفة، عطف تفسريي أو خاص بعد عام 

    ثريًا كِعطوفه. ِصدٌر بمعنى الطغيان أو ِبالغة فيه يستعمل

ورؤساء الْشك ل ِتلاوز عْ احلدد يف الطغيان والضّلل كبمعنى الفاعل ويطّق عل 

 ل ِعبود ِْ دون اهلل.كفر والعناد والنفاق وعل األصنام والشياطني. وقيل: هو كوال

           .عاطفة    ِعطوف عل    . 

                                                 
 الكبري والتفسري ؛2/171 املنثور والدر ؛5/161 الطربي تفسري يف ونحوها ؛3/59 البيان جممع .1

 ذكرته. ِا ذكر ثمد  «املفَّسيْ أكثر قول وهو قيل:» الطربيس: قالو 10/128
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   ّدق بـ حرف جر واسم ِوصول مّلد جمرور، ِتع   . 

    .فعل ِاض وفاعّه 

    «اسم اشارة يشري إىل «: اوالء»لّتنبيه، « هـ      ِبني عل

 َّس يف مل رفع ِبتدأ.كال

    خرب. ومجّة        يف مل نصب ِفعول به لفعل

   .  1ّلِهم جاء عل سبيل االستهزاء.كواالتيان بصيغة أفعل التفضيل يف 

    ّدق بـ جار وجمرور. ِتع  . 

   .فعل ِاض و فاعّه 

    متييز والعاِل فيه   ْوإندام سمي ». واملراد به هنا هو الدي

 .2«رض املطّوبغالسبيل الذي هو الطريق يف االستمرار عّيه ليؤدي الكسبيًّل ألنده 

 الروايات

يف ذيل اآلية: يقولون ألئمة الضّللة  العلِل عْ أيب جعفر دٍ ي  رف يف خرب بُ 

د سبيًّل، احلديث. روالدعاة إىل النا  3هؤالء أهدى ِْ آل ممد

ُع قبل قيام القائم كقال:  صحيحة أيب بصري عْ أيب عبداهلل فف لد راية ُتر 

بفُد ِْ دون اهلل   .4فصاحبها طاغوت ُيع 

 .واملوعود اإلِاِة واملهدوية التي ختتص باملعصوم ل راية ُترفع بإدعاءكلعلد املراد ب

يف حديث: اجلبت  ويف صحيحة أيب عبيدة احلذاء عْ أيب جعفر

 5والطاغوت: فّلن وفّلن وفّلن والعبادة: طاعة النداس ْلم، احلديث.

ِة امللِّس ثري ِْ الروايات والزيارات بـ: ك: قد عربد األئمة عْ أعدائهم يف قال العّلد

ٰى. اجلبت  6والطاغوت والّلت والُعزد

                                                 
 .8/314 الرمحْ ِواهب يف كام .1

 .3/224 التبيان .2

 .(1/205) 1ح ،1/509 الكايف .3

 .(8/295) 452ح ،15/666 الكايف .4

 .(1/429) 83ح ،2/407 الكايف .5

 .24/83 بحاراألنوار .6
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 يف ِوضوعه. فإنده فريدٌ  1«ني وُعرف به األَشاركاألَسار فيام »تاب: كيف هذا امللال راجع 

 

                        

 

      ِْ اسم اشارة يف ملد جر بدل             

قوا باألصنام تعصبًا وعنادًا كاملذ وريْ يف اآلية السابقة وهم اليهود الذيْ نافقوا وصدد

ون مًّل ِرفوع لّلبتداء واجلمّة بعدها كْ أن يكلّمسّمني. ويم        

 خربه.

   اسم ِوصول يف مل رفع خرب ِبتدأ مذوف تقديره: هم. أو ِا ِرد يف

 اإلحتامل األخري آنفًا.

     .والّعنة: اإلبعاد ِْ رمحة اهلل عقابًا عل »فعل ِاض و ِفعول به

م باعدون عْ احلقد وغارون يف الضّللة . 2«ِعصيته أبعدهم اهلل تعاىل عْ رمحته ألَند

 فر وخباثة بواطنهم.كوال

            .فاعّه .استئنافية 

  .اسم َشط جازم، ِفعول به ِقدم لّفعل اآليت 

    نني.كَّسة الظاهرة اللتقاء الساكفعل ِضارع جمزوم. فعل الْشط. وال 

  .فاعّه 

 .الواقعة يف جواب الْشط، واجلمّة ِا بعدها يف مل جزم جواب الْشط 

  .حرف نفي ونصب واستقبال 

   .فعل ِضارع ِنصوب وفاعّه ضمري ِستَت تقديره: أنت 

  ّدق بـ جار وجمرور ِتع  . .والضمري يرجع إىل املّعون 

     ِفعول به. أي            ه ينْصه ِْ عقاب اهلل الذي أعدد

اه يف الدنيا.  له يف اآلخرة، وال يعتد بنْصة ناَص له ِع خذالن اهلل إيد

                                                 
 .2/96 األَشار به وُعرف كني فيام األَسار .1

 .3/225 التبيان .2
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 ُاخرى لّيهود وهي البخل. ةً ر اهلل تعاىل يف هذه اآلية الْشيفة صفكيذ

 اري توبيخي. و كاستفهام إن ون ِاقبّها كهنا ِنقطعة ال تقتِض أن ي

ال يفارقها ِعنى اإلُضاب وهي ال تعطف إالد « بل»ـ كوِابعدها ِتَّصّني وهي 

 اجلمل.

ز بعضهم أن ت»امليزان: قال يف  ِتصّة، وقال: إن التقدير:  ون كوقد جود

ام جيوز يف ُضورة أهم أوىل بالنبوة أم ْلم نصيب ِْ املّك؟ ورد بأن حدف اْلمزة إند 

الشعر، وال ُضورة يف القرآن، والظاهر أن أم ِتصّة وأن الشق املحذوف ِا يدل عّيه 

اآلية السابقة:                   ل كاآلية، والتقدير: أْلم

م أم ْلم نصيبب ِْ املّك أم حيسدون النداس؟ وعل هذا تستقيم كموا به ِْ حكِا ح

 .1«ّلم يف سوقهكالشقوق وتَتتب، ويتصل ال

             .جار وجمرور، خرب ِقدم   .ِتبدأ ِؤخر 

    جار وجمرور ِتعّق بـ    وِْ بيانية. واملّك: الدولة

يف ِعنى املّك:  عْ الباقر 2والسّطنة والقدرة واألِوال. ويف حسنة ُبريد العلِل

 يعني اإلِاِة وااخّلفة.

ِور املادية واملعنوية فيشمل ِّك املراد باملّك هو السّطنة عل األُ »ويف امليزان: 

والوالية واْلداية وِّك الرقاب والثروة... فاملراد به األعم ِْ ِّك املاديات النبوة 

 .3«واملعنويات

           .عاطفة   حرف جواب وجزاء ال عمل له ملليئ .قبّه 

    ل اليهود.ارع ِنفي وفاعّه. وهذا أخبار عْ بخفعل ِض 

                                                 
 .4/375 امليزان .1

 .(1/205) 1ح ،1/509 الكايف .2

 .376 و 4/375 امليزان .3
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   ل. ويف نفى اهللُ.1احلسنة املاضيةِفعول به أود  : نحْ النداس الذيْ عف

    النقري: النقطة التي يف وسط النواة. 2ِفعول به ثان. ويف احلسنة :

 ذب ودينهم السّب؟كيف يعطون وديدَنم الكو

 وقيل يف ِعنى النقري ههنا ثّلثة أقوال:»قال الشيخ: 

والضحاك، وابْ زيد: إنه أحدها: قال ابْ عبداس، وقتادة، والسدي، وعطاء، 

 النقطة التي يف ظهر النواة.

 وقال جماهد: هو احلبة التي يف بطْ النواة.

ام ينقر كويف رواية أخرى عْ ابْ عبداس أن النقري ِا نقر الرجل باصبعه، 

 الدرهم.

ت وِنه املنقار، ألنه ينقر به. والناقور: الصور، ألن املّك ينقر فيه كوالنقر: الن

املصوت. والنقرة: حفرة يف األرض أو غريها، والنقري: خشبة تنقر وينبذ فيها. بالنفخ 

ام َيتص بالنقر واحدًا واحدًا. واملنقر: كّلم. وانتقروا: اختص كاملناقرة: ِراجعة ال

 .3«ام يقّع يف النقر، ثمد يعود إليهكاملقّع عْ الَّشء، ألنه 

 تنبيهٌ 

دجواد  نيَّ قال الشيخ ممد غ  ان اليهود ليِ ْلم دولة وِّك، ولو  واملعنى: »هُِ

وا ألحد شيئًا، حتدى كروا مجيع ااخريات، ومل يَتكان ْلم نصيب ِْ السّطان الحتك

انوا، كريم، فقد كان ِقدار النقري احلقري... وصدق اهلل العظيم، ونبوءة القرآن الكولو 

زاعها ِنه بالدس وِا زالوا ال يطيقون نعمة اهلل عل عبٍد ِْ عباده، فإن استطاعوا انت

ان ْلم يشء ِْ القوة كاء ببناهتم ونسائهم فعّوا، وان غرد واملؤاِرة، أؤ بالربا، أو باأل

 عامسّبوا وَنبوا وأجروا الدِاء َنرًا، فمْ اليوم الذي اغتصبوا فيه أرض فّسطني 

ثر ِْ كأخرجوا أهّها ِْ ديارهم بعد أن أقاِوا ِذابح لّنساء واألطفال يف أ م1948

جزاء قاِت إَسائيل بمساندة االستعامر بعمّية االغتيال أل م1967 ان... ويف عامكِ

                                                 
 .(1/205) 1ح ،1/509 الكايف .1

 .(1/205) 1ح ،1/509 الكايف .2

 .3/227 التبيان .3
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ررت فعّتها االُوىل ِْ الذبح والتْشيد، وليِ هذا كأخرى ِْ البّلد العربية، و

 بغريب عل تارَيهم وطبيعتهم.

ان كوقد ِّك العرب، واِتد سّطاَنم ِئات السنني، وانتْش َشقًا وغربًا، و

ة رعاياهم، فأقاِوا العدل بني اجلميع، وأحسنوا لّيهود وغريهم ِْ اليهود ِْ مجّ

ِا عرف »غوستاف لوبون: كأهل األديان، حتدى قال املنصفون ِْ عّامء الغرب 

ل كوشهد غريه ِنهم بمثل شهادته... وال بدع  )ف 1«التاريخ فاَتًا أرحم ِْ العرب

 ام قال ابْ الصيفي.كاناء بالذي فهي ينضح( 

عاًِا  602ره صاحب املنار عند تفسري هذه اآلية ِنذ كد أن ننقل ِا ذوِْ املفي

 م العثامنيني، قال ِا نصه باحلرف:كانت فّسطني يف حكحني 

ِطاع يشق  وشحد شديدة هؤالء اليهود أصحاب أثرة  ند أ :عنىاملوحاصل »

 حرصوا عل ِنع، فإذا صار ْلم ِّك ِْ غري أنفسهم ن ينتفع ِنهم أحدعّيهم أ

ون كيوِْ العرب ي نبعّيهم أن يظهر  شقيف ال يكالنداس أدنى النفع وأحقره، ف

 اليهود م فيه بنوإَسائيل؟ وهذه الصفة التزال غالبة علألصحابه ِّك َيضع ْل

عادة ِّكهم إىل بيت املقدس، وِا حوله إ، فإن تمد ْلم ِا يسعون إليه ِْ ظاهرة فيهم

تّك األرض املقدسة وال يعطوَنم نقريًا ِْ فإَنم يطردون املسّمني والنصارى ِْ 

نواة أو ِوضع زرع نخّة، أو نقرة يف أرض أو جبل وهم حياولون اآلن وحاولوا قبل 

اآلن ذلك بقطع أسباب الرزق عْ غريهم، فالنلار اليهودي يف بيت املقدس يعمل 

أقل ِْ  لك العمل بُأجرة أقل ِْ األجرة التي يرىض هبا املسّم أو النْصاين وإن كانت

أجرة املثل، ولعل مجعياهتم السياسة وااخريية تساعدهم عل ذلك، فالدالئل ِتوفرة 

املقدسة، وحرِان غريهم ِْ مجيع أسباب عل أند القوم حياولون اِتّلك األرض 

 فيها، يفعّون هذا وليِ ْلم نصيب ِْ املّك، هذا وِا كيف لو... . الرزق

وهل يعود إليهم املّك كام يبغون؟ اآلية التثبت ذلك وال تنفيه، وإندام تبنيد ِا 

                                                 
 العربية. الكتب إحياء دار احلّبي، البايب عيسى طبعة زعيَت، عادل ترمجة ؛126/ العرب حضاره .1

 .قرناً  يقرب: اآلن وِْ .2
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 .1«تقتضيه طباعهم فيه لو حصل...

 هذا ِا قاله عامل ِْ عّامء املسّمني يف تفسري هذه اآلية:         

                قاله قبل أربعني عاًِا ِْ قيام دولة إَسائيل .

  دلد  ن  إبفّسطني، و
ٍ
دند إف هذا عل يشء يف نبوته ورسالته،  ام يدل عل صدق ممد

ان كوا لكاليهود لو ِّ ند أئة سنأ ثر ِْ ألف وثّلثامكحيث أخرب بوحي ِْ السامء قبل أ

: 1967وسنة  1948ِنهم الذي حدث بالفعل سنة                 

                                          2.»3 

 

                          

                   

 

 خرٰى ْلم وهي احلسد.أُ ر صفة رذيّة كبيان لذ

  ام ِرد وِعناها: بل.كحرف عطف وهي هنا ِنقطعة 

ل اآلية السابقة ِْ امليزان.ام ِرد يف كون ِتصّة كتْ أن كويم  أود

      .واحلسد متني زوال النعمة عْ صاحبها ملا »فعل ِضارع وفاعّه

يّحق ِْ املشقة يف نيّه ْلا، والغبطة: متني ِثل النعمة، ألجل الَّسور هبا لصاحبها، 

 .4«احلسد ِْ افراط البخل ان احلسد ِذِوًِا والغطبة غري ِذِوِة. وقيل: إند كوْلذا 

  5ام عْ أيب جعفرك وآله ِعفول به. واملراد به النبي .

وإطّلق    نايًة.كعل املفرد أو اجلمع ال بأس به 

ون املراد به املؤِنني مجيعًا، وِا يصل إليهم ِْ املعارف اإلْلية كْ أن يكويم

                                                 
 .130 و 4/129 املنار تفسري .1

 .22/ الزِر سورة .2

 .351 و 2/350 الكاشف التفسري .3

 .3/228 التبيان .4

 .3/61 البيان وجممع ؛3/227 التبيان .5
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وآله الطيبني  ة وجود الرسول األعظمكّدها بربكتاب كام الْشعية والكواألح

 .وآله وباملآل يرجع إليه الطاهريْ

  .حرف جر 

 ّدق بـ . واجلار وامللرور ِتع اسم ِوصول يف مل جرد  ، كويم ْ

 وِابعده بيانًا لّمّك يف قوله تعاىل  ون كأن ي          . 

    وِفعول به.فعل ِاض 

      ّدق ان بـجار وجمرور وِضاف إليه. ِتع  واملراد بالفضل .

 .1ام يف امللمعكاإلِاِة  النبوة ويف آله يف النبي

           .زائدة أو تفريعية  .حرف َتقيق 

    شيئًا.فعل ِاض وفاعّه. فاإلعطاء ِْ اهلل ولْ ينفعهم حسدهم 

     ِْ ل وِضاف إليه واألخري ِنصوب ألنده ممنوع ِفعول به أود

ا ِطّق  ِد  الْصف. واملراد هبم إ   وآله أو الرسول األعظم 

م املحسودن.كفقط. واألخري ورد يف الروايات   ام تأيت، فظهر أَند

    ريم الذي ُانزل عل الرسول كالقرآن الِفعول به ثان. واملراد به

 .األعظم

 .عاطفة 

    ا األح ام واملعارف املنطبقة عل الواقع كِعطوفه. وقد ِرد ِعناه وأَند

 واحلقيقة. ال توهم الواقعية واحلقيقية وختيدّهام.

           .عاطفة    .ل  فعل ِاض وفاعّه وِفعول به أود

    أطاعهم  2ِفعول به ثان. وعْ أيب جعفر  ْ ِف أند املراد به ااخّلفة 

 أطاع اهلل وِْ عصاهم عىص اهلل.

وت كوااخّلفة ال ختتص بالسّطنة واإلِارة املادية فقط بل جتري يف املّك واملّ

مكويْ واملادية واملعنوية ويف كوالتْشيع والت خّفاء الرمحْ وحلله  لد يشء ألَند

                                                 
 .3/61 بيانال جممع .1

 .3/228 التبيان .2
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 أسامئه تعاىل. وِظاهر

   .نعته 

 الروايات

ل ِؤِْ الطاق، عْ أيب عبداهلل وف ، قال: قّت له: ِعتربة أيب جعفر األح 

             ة»قال:  ؟ قّت: « النبود   م »قال:  ؟ ه  الفف

ضاء قّت: «. والقف           1«الطاعة املفروضة»قال:  ؟. 

  يف قول اهلل تعاىل: ِعتربة أيب بصري عْ أيب جعفر     

                                       

 2الطاعة املفروضة.قال: 

 .3رواها بسنده املعترب يف خمتْص البصائر

د بْ الفضيل عْ أيب احلسْ  يف قول اهلل تعاىل:  صحيحة ممد   

              .4قال: نحْ املحسودون 

 .5ّيني بسنده الصحيحكرواها ال

قال: يا أبا الصالح، نحْ  عْ أيب عبداهلل ناينكصحيحة أيب الصباح ال

 6النداس املحسودون، وأشار بيده إىل صدره.

 .7ّيني بسنده احلسْكرواها ال

 يف قول اهلل تبارك وتعاىل:  صحيحة بريد بْ ِعاوية عْ أيب جعفر

                   املحسودون عل ِا آتانا فنحْ النداس

 8اهلل ]ِْ[ اإلِاِة، دون خّق اهلل ]مجيعًا[.

                                                 
 .1/140 القمي تفسري .1

 .2ح ،1/81 الدرجات بصائر .2

 .16ح ،195/ و ؛13ح ،193/ البصائر خمتْص .3

 .3ح ،1/82 الدرجات بصائر .4

 .(1/206) 2ح ،1/510 الكايف .5

 .4ح ،1/82 الدرجات بصائر .6

 .(1/206) 4ح ،1/511 الكايف .7

 .5ح ،1/83 الدرجات بصائر .8
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يف قول اهلل تبارك وتعاىل:  صحيحة ُاخرى له عْ أيب جعفر       

                      ة، فلعّنا ِنهم الرسل واألنبياء واألئمد

ون يف آل إبراهيم وينكف دكيف يقرد ؟ قّت: ]فام ِعنى[ قوله: رون يف آل ممد

           ؟ 

ة ِْ أطاعهم أطاع اهلل، وِْ عصاهم  قال: املّك العظيم أن جعل فيهم أئمد

 1عىص اهلل، فهو املّك العظيم.

 .2ّيني بسنده الصحيحكرواها ال

 قال: قّت له: قول اهلل تبارك وتعاىل:ِعتربة محران           

   ة فقّت  ،فقال: النبود     قال: الفهم والقضاء، قّت له: قول اهلل تبارك

وتعاىل:           .3قال: الطاعة 

 4ّيني بسنده املعترب.كرواها ال

 : بينام ِوسى بْ عمرانعْ يونِ بْ ظ ِبيان، قال: قال أبوعبداهلل

، ِْ هذا الذي قد كيناجي ربَّه ويُ  ّدمه، إذ رأى رجًّل َتت ظ ِلد العرش، فقال: يا ربد

َّْ مل حيف ُسد النداس عل ِا آتاهم اهلل ِْ فضّه.
َّّه عرشك، فقال: يا ِوسى، هذا مم ِ  5أظ

 ويف عِل ْشيفة: نزلت يف رسول اهللويف تفسري احلربي بعد اآلية ال

 6بام أعطاه اهلل ِْ الفضل.

 .7ونحوها يف املناقب

  يف قوله تعاىل ابْ املغازِل الشافعي بإسناده عْ جابر بْ أيب جعفر

                 .8قال: نحْ النداس 

                                                 
 .6ح ،1/83 الدرجات بصائر .1

 .(1/206) 6ح ،1/511 الكايف .2

 .7ح ،1/83 الدرجات بصائر .3

 .(1/206) 3ح ،1/510 الكايف .4

 .157ح ،1/405 العيايش تفسري .5

 .19ح ،255/ احلربي تفسري .6

 .3/246 املناقب .7

 .314ح ،267/ املغازِل البْ املناقب .8
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وبعضهم  تاب يؤِنون بالرسول األعظمكر اآلية أند بعض أهل الكتذ

ون عْ دينه.  يصدد

 .استئنافية 

   م. والضمري يرجع إىل أهل ال تاب يف قوله كجار وجمرور، خرب ِقدد

تعاىل:                          1.  وحيتمل رجوعه

د ة ممد ِد ل أظهر، والثاين أدق. إىل ُا  وأصحابه خاصة، واألود

   ،ِبتدأ ِؤخر. بمعنى الذي.اسم ِوصول 

  .فعل ِاض وفاعّه ضمري ِستَت 

 جار وجمرور ِتعلدٔ بـ .  والضمري يرجع إىل الرسول

تاب ك، أو املّك العظيم، أو ال، أو آل إبراهيم ِْ داود وسّيامناألعظم

ل أظهر كتاب واحلكلد نبيٍّ آتاه اهلل الكمة، أو كواحل والباقي يرجع إليه باملآل مة، واألود

تاب كاهلل ال وآتاه واملّك العظيم له ألند أفضل أفراد آل إبراهيم هو

 .هو فالضمري يرجع إليه مة والرسول ااخاتمكواحل

 .عاطفة. تعطف اجلمّتني االسميتني 

             .جار وجمرور، خرب ِقدم  .اسم ِوصول، ِبتدأ ِؤخر 

   .الصد: الْصف وقد قوبل اإليامن بالصد ألن »فعل ِاض وفاعّه

دون أن يبذلوا  انوا ليفنعوا عل جمرد عدم اإليامن بام ُأنزل عل النبيكاليهود ِا 

ان كتاب، وربام كِبّغ جهدهم يف صد النداس عْ سبيل اهلل واإليامن بام نزله ِْ ال

 .2«عناية زائدة الصد بمعنى اإلعراض وحينئذ يتم التقابل ِْ غري

   ّدق بـ جار وجمرور ِتع . 

                                                 
 .47/ النساء سورة .1

 .4/377 امليزان .2
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  هتديد ْلم بسعري جهنم يف ِقابل ِا صدوا عْ »استئنافية، واجلمّة بعدها

ِان بال  .1«والذيْ آِنوا ِعه تاب وسعروا نار الفتنة عل النبيكاإل ِ

            .فعل ِاض يد.كحرف جر زائد جاء لّتأ 

     جمرور واقعًا بحرف جر وِنصوب ظاهرًا ألنده ممنوع ِْ الْصف

 . ً ألنده فاعل  وِرفوع مّلد 

     ثرية ِّتهبة كمتييز. السعر: ايقاد الندار، سعري: املسعورة، أي نارًا

 ِشتعّة.

قال عِل بْ إبراهيم القمي يف قوله تعاىل:       : يعني 

رأِرياملؤِنني قداد وعامد
رد وامل ِ ّامن وأبوذف  ، وهم سف        وهم[

د اغاصبو ِف  آل ممد هم و لفت   ْ  حقد تبعهم[ قال: فيهم نفزف         .2 

 روايةٌ 

عُت أباعبداهلل م ِ رقفد، قال: سف يقول:  وعنده إسامعيل ابنه عْ داود بْ فف

                   :اآلية، قال: فقال: املُّك العظيم

 افَتاض الطاعة.

قال:                  قال: فقّت: أستغفُر اهلل. فقال

ف يا داود؟ قُّت: أليند 
ِفْ صدَّ ثريًا كِل إسامعيل: مل ِ ن ُهم 

ِِ 
 وف
ْ ب ِه ِ ْ ُيؤ ِِ َِّ ن ُهم 

ِِ 
قرأهتا )وف

ن ُه(. قال: فقال أبوعبداهلل : إنَّام هو، فمْ هؤالء ـ ولد إبراهيم ـ ِْ آِْ هبذا، عف

 3وِنهم ِْ صدد عنه.

 

                                                 
 .4/377 امليزان .1

 .1/140 القمي تفسري .2

 .163ج ،1/406 العيايش تفسري .3
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وا عْ سبيل اهلل. كفاية جهنم لّذيْ كيفية كيف اآلية الْشيفة تبيني ل فروا وصدد

 التعّيل.يف صورة 

  .احلروف املشبهة بالفعل ِْ 

   اسم ِوصول يف مل نصب اسم . 

    .فعل ِاض وفاعّه 

   ّدقان بـ جار وجمرور وِضاف إليه. ِتع   . 

   .حرف استقبال 

     ل. « نحْ»فعل ِضارع وفاعّه ضمري ِستَت وِفعول به أود

   : .أي نشوهيم 

   ِفعول به ثان. أو ِنصوب بنزع ااخافض أي     .وِعنى »بالندار

نصّيه نارًا: نّزِه إياها تقول: أصّيته الندار: إذا القيته فيها، وصّيته صّيًا: إذا شويته: 

 ص  ِف  وشاةٌ 
برجل  فّلن بْش فّلن. وصل الشواء. وصل :أي ِشويه. والصّل ةٌ يد ّ ِ

 .1«سوء

   َّّق بشبه جواب الْشط وهو اسم ِنصوب عل نيابة الظرفية الزِانية ِتع

 2ِضاف.

 .ِصدرية، وِابعدها بتأويل ِصدر يف ملِّ جر باإلضافة 

     .فعل ِاض ِؤنث   :  أي احَتقت وتّلشت 

          .فاعل و ِضاف إليه     .فعل ِاض وفاعّه وِفعول به 

    ون بدالً ِْ الضمري املفعوِل )هم(.كْ أن يكمتييز، ويم 

                                                 
 .3/230 التبيان .1

 .2/368 الكريم القرآن إعراب .2
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              .نعت وِضاف إليه .حرف جرد لّتعّيل 

     فعل ِضارع ِنصوب بأن ِضمرة بعد .وفاعّه 

             .ِفعول به  .احلروف املشبهة بالفعل ِْ 

            .اسمه  .فعل ِاض ناقص واسمه ضمري ِستَت 

    خرب . 

   خرب ثان لـ ،  أو صفة  .  ومجّة         يف

مل رفع خرب  . 

 الروايات

يف تفسري عِل بْ إبراهيم القمي ِقطوعة قال: اآليات: أِرياملؤِنني 

 1.واألئمة

ل جّوداً ك وفيه: قيل أليب عبداهلل غريها؟ قال: أرأيت لو أخذتف  يف ُتبدَّ

ب ِنفًة ف ا ُترابًا، ثمد ُضبتها يف ألقاب التي كلف هتف ا وصريد انت، إندام هي كانت، أهي التي كَّسهتف

 2تغيرٌي آخر واألصل واحٌد.تّك وحدث 

نت عند سيدد اجلعافرة جعفر بْ كالقايض قال:  3الندخعي خرب حفص بْ غياث

ان ِّحدًا، فقال له: ِا تقول كملدا أقدِه املنصور، فأتاه ابْ أيب العوجاء، و دممد 

 يف هذه اآلية                     ، اجلّود عصيت  هب هذه

 : وحيك هي هي، وهي غريها.فعذبت، فام بال الغريية؟ فقال أبو عبداهلل

ب ِنفة ف َّسها، ثمد كقال: أعقّني هذا القول. فقال له: أرأيت لو أند رجًّل عمد إىل لف

ها إىل هيئتها األُوىل، أمل ت ْ هي هي، وهي غريها؟ كصب عّيها املاء وجبّها، ثمد ردد

 4 بك.فقال: بل، أِتع اهلل

أند وحدة املادة »هي هي ، وهي غريها أي: هي هي يف ِاددهتا، وهي غريها يف صورهتا. أو 

                                                 
 .1/141 القمي تفسري .1

 .1/141 القمي تفسري .2

ة ِْ وهو .3 ِد  .الصادق اإلِام عْ الرواة ِْ أنده إالد  العا

 .1204 رقم ،9/581ح والعْشون الرابع ِّاملل الطويس، أِاِل .4
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 أجزاء بدنه باق عل وحدته ِادام اإلنسان هو اإلنسان وإنكمفوظة بوحدة الصورة فبدن اإلنسان 

 .1«تغريَّ البدن بأيد تغريد حدث فيه

 .2روى أبو ِنصور الطربيس نحوها ِرسّلً يف االحتلاج

 

                            

                        

 

تقابل بني هذه اآلية وسابقتها بني الطائفتني                

 ر سعادة املؤِنني يف النشأة االُخرى.كواآلية تذ

 .عاطفة 

      ِعطوفة عل       وتعرب إعراهبا.يف اآلية السابقة 

           .عاطفة   ِعطوفة عل  . 

              .ِفعول به .حرف استقبال 

      .ل  فعل ِضارع وفاعّه ضمري ِستَت وِفعول به أود

   .ِفعول به ثان 

                             ت يف اآلية  15ِرد

 3ِْ سورة آل عمران فراجع ِا حررناه هناك.

           .عاطفة      ِعطوفة عل    . 

  .ِِفعول به ثان. الظل: أصّه السَت ِْ الشم 

   وال سموم. ألنده ال يدخّه شمِ وال حرد نني كنعت. الظّيل: ال 

د بني بوالية آل ممد فقال: ثمد ذكر  ويف تفسري القمي: ثمد ذكر املؤِنني املقرد

                                                 
 .4/385 امليزان .1

 .2/354 االحتلاج .2

 .(210-213/)3 أجودالبيان .3
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 1اآلية.

 

                           

                        

 

بيانٌّ إْليٌّ ودستوٌر رباينٌّ آلحاد البْش ينتظم به نظام ِعاشهم وِعادهم، 

 م به العقل السّيم والفطرة الطاهرة.كوِدلوله ممدا حي

هبذه اآلية قيل: يف املعنٰى »قال الشيخان الطويس والطربيس والّفظ لّثاين: 

 أقوال:

لِّ ِْ اؤمتْ أِانة ِْ األِانات وأِانات اهلل أواِره ونواهيه كا يف َند أأحدها: 

عب كوأِانات عباده فيام يأمتْ بعضهم بعضًا ِْ املال وغريه عْ ابْ عبداس وُايب بْ 

 .وابْ ِسعود واحلسْ وقتادة وهو املروي عْ أيب جعفر وأيب عبداهلل

وثانيها: أند املراد به والة األِر أِرهم اهلل أن يقوِوا برعاية الرعية ومحّهم عل 

حول وشهر بْ خوشب وهو اختيار كِوجب الديْ والْشيعة عْ زيد بْ أسّم وِ

أِر اهلل تعاىل  عبداهلل الصادق قاال:اجلبائي ورواه أصحابنا عْ أيب جعفر الباقر وأيب 

لد واحد ِْ األئمة أن يسّم األِر إىل ِْ بعده، ويعضده انه سبحانه أِر الرعية بعد ك

م قالوا ،هذا بطاعة والة األِر م قال كآيتان إحداها لنا واألخرى ل :وروي عنهم أَند

اهلل:                          :اآلية وقال          

                   2  اآلية وهذا القول داخل يف القول

ل ألنه ِْ مجّة ِا ائتمْ اهلل عّيه األئمة الصادقني ولذلك قال أبوجعفر  ند : إاألود

ون ِْ مجّتها األِر لوالة األِر كاة والصوم واحلج ِْ األِانة ويكأداء الصّلة والز

بقسم الصادقات والغنائم وغري ذلك مما يتعّق به حقد الرعية وقد عظدم اهلل سبحانه 
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أِر األِانة بقوله:        1  :وقوله        2  :وقوله

                      3 .اآلية 

عبة إىل عثامن بْ طّحة حني كلا برد ِفتاح وثالثها: أنده خطاب لّنبي

ون له احللابة والسقاية كيدفعه إىل العباس لت ن  أة وأراد كقبض ِنه املفتاح يوم فتح ِ

صح القول األخري والرواية فيه فقد دلد  ن  إو ،عْ ابْ جريج واملعول عل ِا تقدم

 .4«ون عل عموِهكالدليل عل أند األِر إذا ورد عل سبب ال جيب قْصه عّيه بل ي

            .احلروف املشبهة بالفعل ِْ  .اسمه 

      فعل ِضارع وفاعّه ضمري ِستَت وِفعول به، يف ملد رفع خرب

 . 

   ِصدري ناصب.حرف 

    فعل ِضارع ِنصوب بـ   .وفاعّه   وِا بعدها بتأويل

: أديتف »ِصدر أي: بتأدية.  أديت الَّشء أؤديه تأدية وهو املصدر احلقيقي، ولو قّتف

 .5«ان جائزًا يقام االسم ِقام املصدركأداًء 

     فيشمل مجيع األِانات ِفعول به اجلمع املحٰل بالّلم يفيد العموم

ة أو  اإلْليدة واالنسانيدة، والفرديدة واالجتامعيدة، والشخصيدة والنوعيدة، والعينيدة املاديد

ة، والعمّيدة أو الف ة املعنويد ة.كالَّسيد  ريد

      ّدقان بـ جار وجمرور وِضاف إليه، ِتع  . 

احلقيقية الذاتية وهي خمتصة بذات اهلل واألهّية عل أقسام: األوىل: األهّية 

تعاىل وتنحل إىل اإليامن به تعاىل وبأنده إلٌه واحٌد فرٌد صمٌد ِتفرد باأللوهية وله 

 .مية املطّقة والربوبية وتنحْص الطاعة احلقيقية له كاحلا
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 الثانية: األهّية اإلفاضية ِْ اهلل تعاىل وهي خمتصة باألنبياء وأوصيائهم

عّيهم الوالية وجعّهم أنبياًء وُاوصياًء لتأدية األِانة املّقاة عل  الذيْ أفاض اهلل 

ون باإليامن كام اإلْلية واملعارف الربوبية وتادية األِانة إليهم إندام تكعاتقهم وهي األح

 والعمل بام ُانزل عّيهم.

جتامع واملدنيدة نظام االسبة بني النداس التي يقوم عّيها تكالثالثة: األهّية امل

 اِّة اْلادئة.كال

 .استئنافية. وِابعدها بيان لبعض ِصاديق األِانة 

 .ظرف زِان ِتضمْ ِعنى الْشط 

     .فعل ِاض وفاعّه. يف ملد جر باإلضافة لوقوعه بعد الظرف

ا يف القرآن الكواحل ِد ِعنى عام ريم ْلا كوِة تطّق عل القضاء يف لسان الروايات وأ

 م املصطّح أي القدرة والسّطة عل النداس.كيشمل القضاوة واحلُ 

   ِ ّدق بـكظرف ان ِتع            .  .ِضاف إليه 

            .حرف ِصدري ناصب    .فعل ِضارع ِنصوب وفاعّه 

   ّدق بـ جار وجمرور ِتع    .   وِا بعدها بتأويل ِصدر

وهذه « م بالعدلكم احلكفعّي»يف ملد رفع ِبتدأ ِؤخر اخرب ِقدم مذوف تقديره 

 اجلمّة جواب َشط غري جازم.

 .1«موا بالعدل ال باجلوركام بني النداس أن حيكأِر اهلل تعاىل احل»وِعناه: 

            .احلروف املشبهة بالفعل ِْ  .اسمه 

    مف »ِشتمل عل ع 
ِعرفة تاِة بمعنٰى « ِا»فعل ِاض إلنشاء املدح، و « ن ِ

واملخصوص  ،وتقديره: نعم الَّشء شيئًا أو وعظاً «. نعم»يف مل رفع فاعل « الَّش»

باملدح مذوف ومجّة     يف مل رفع خرب. 

    .فعل ِضارع وفاعّه ضمري ِستَت وِفعول به 

 ّدق بـ جار وجمرور ِتع           .  .احلروف املشبهة بالفعل ِْ 
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            .اسمه  .فعل ِاض ناقص واسمها ضمري ِستَت 

        خربًا واجلمّة الفعّية يف مل رفع خرب .  إنده تعاىل .

م كبلميع املبْصات، فهو جل شأنه عامل بأقوالسميع بلميع املسموعات وبصري 

 م.كوأفعال

 الروايات

  دٍ ي  رف حسنة بُ 
 :عْ قول اهلل  قال: سألت أباجعفر ِلد ل  الع ِ         

                                 :اناعني، قال إيد

ل إىل اإلِام الدذي بعده ال تب والعّم والسّلح كأن يؤددي األود        

          م، ثمد قال لّنداس: كالدذي يف أيدي            

                1  ة، أِر مجيع املؤِنني إىل يوم اناعني خاصد إيد

سول وإىل ُاوِل األِر  القياِة بطاعتنا، فإن خفتم تنازعًا يف أِر فردُّؤه إىل اهلل وإىل الرد

ص يف ِنازعتهم؟! إندام  يف يأِرهم اهلل كذا نزلت وكم، كِن بطاعة والة األِر ويرخد

قيل ذلك لّمأِوريْ الدذيْ قيل ْلم؛                     .2 

ضا ل[ قال: سألت الرد : عْ قول اهلل  حسنة أمحد بْ عمر ]احلّلد    

                    ة ِْ آل ممد أن يؤددي  دقال: هم األئمد

ْ بعده وال َيصد هبا غريه وال يزوهيا عنه. ِف  3اإلِام األِانة إىل 

د بْ الفضيل عْ أيب احلسْ الرضا  : يف قول اهلل  صحيحة ممد  

                    :ة يؤددي اإلِام إىل اإلِام ِْ بعده، قال هم األئمد

 4وال َيصد هبا غريه وال يزوهيا عنه.

 :عْ قول اهلل  ِعتربة املعلد بْ خنيِ قال: سألت أباعبداهلل    

                    ل أن يدفع إىل اإلِام الدذي قال: أِر اهلل اإلِام األود
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 1لَّ يشء عنده.كبعده 

د بْ ِسّم، عْ أيب جعفر، وأيب عبداهلل ، قال: عْ ُزرارة، ومُحران، وممد

صال: إنَّه أوىل النداس بالذي  ف بثفّلث خ ِ رف ّلح كاإلِام ُيع  ان قبّه، وإنَّ عنده س ِ

تابه: كوعنده الوصيَّة، وهي التي قال اهلل يف  النبيد               

         . 

ّل ُدور امُلّك حيث دار ح فينا بمنزلة التابوت يف بني إَسوقال: إند السِّ ائيل، يف

ّلح،  ُدور حيث دار التابوت.كام كالسِّ  2ان يف

عْ احلبي، عْ ُزرارة                وا الوالية إىل يقول: أدُّ

 أهّها               ،  د  3.عّيه وآله السّلمقال: هم آل ممد

 أبوجعفر            ، .4قال: فينا نزلت، واهلل املستعان 

، قال: ويف رواية ابْ أيب يعفور، عْ أيب عبداهلل              

                            قال: أِر اهلل اإلِام أن

ة أن  ، وأِر النداس أن دلموا بالعكحييدفع ِا عنده إىل اإلِام الذي بعده، وأِر األئمد

 5ُيطيعوهم.

عْ قوله اهلل  صحيحة يونِ بْ عبدالرمحْ قال: سألت ِوسى بْ جعفر

:                         ة أِر اهلل فقال: هذه خماطبة لنا خاصد

الدذي بعده ويويص إليه ثمد هي جارية يف  لد إِام ِندا أن يؤددي إىل اإلِامكتبارك وتعاىل 

ثني أيب، عْ أبيه أند عِلَّ بْ احلسني قال ألصحابه:  سائر األِانات. ولقد حدد

ائتمنني عل السيف الدذي  م بأداء األِانة فّو أند قاتل أيب احلسني بْ عِلد كعّي

يته إليه.  6قتّه به ألدد
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 :قال: قّت له قول اهلل  ِعتربة ُاخرى ملعل بْ خنيِ عْ أيب عبداهلل

                                        

وأِر  دليدفع ِا عنده إىل اإلِام الذي بعده وأِرت األئمة بالع قال: عل اإلِام ان

 1النداس ان يتبعوهم.

 2بني ااخصمني يف حلظّك ولفظّك. وِّ : سف قال لعِل ُروي أند النبي

تباه كالصبيني ارتفعًا إىل احلسْ بْ عِل يف خط  ند أقال الطربيس: ورد يف اآلثار 

م كيف َتكانظر  يا بنيَّ  :فقال فبْص به عِلٌّ م أي ااخطني أجود كامه يف ذلك ليحكوح

 3م واهلل سائّك عنه يوم القياِة.كفإن هذا ح

 

                            

                               

    

 

اآلية السابقة حيث قال فيها:  هي يف ِقابلاآلية الْشيفة        

           و... .ويقول هنا بإطاعة اهلل والرسول واوىل األِر 

          .خطاب لّمؤِنني، لعدم املوضوع يف حقد غريهم 

    .فعل أِر وفاعّه. الطاعة: اِتثال األِر 

  .ِفعول به. طاعة اهلل: اِتثال أواِره واالنتهاء عْ نواهيه 

 .عاطفة 

         رار كلّعهد الذهني. وت« ال»فعل أِر وفاعّه وِفعول به و

ّدق بالتْشيع ووحي  يد، بل ألند اطاعة الرسولكفعل األِر ليِ لّتأ يف ِا يتع
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ر فعل األِر كْ كاهلل تعاىل وأواِره ونواهيه فهي يف احلقيقة اطاعة اهلل تعاىل، ول رد

والشخصية والوالئية وِية كيف أواِره احل طاعة عْ الرسولألجل اإل

إطاعة اهلل تعاىل ألند الرسول ال كون عل االطّلق كوالقضائية ونحوها. واطاعته ي

ون طاعته ناقضًا لطاعة اهلل كم اهلل وإالد يكيأِر يشء وال ينهى عْ يشء َيالف ح

 وذلك ال يتم إالد بالعصمة.

 .عاطفة 

      رر فعل األِر فيستفاد عصمة كِعطوف وِضاف إليه. وحيث مل ي

اوىل األِر وإالد إطاعتهم تناقض اطاعة اهلل تعاىل ويصري بني اطاعة اهلل واطاعة اوىل 

 التناقض يف صدر اآلية وذيّها. ءاألِر ِناقضة. وِْ املعّوم انتفا

ْ أن يطّق كفحينئذ ال يم      الأقل إالد عل األئمة املعصوِني ،

 ونون هم املراد.كاآلية الْشيفة ييف هذه 

م األئمة ِْ آل  وأيب عبداهلل روٰى أصحابنا عْ أيب جعفر»ولذا  أَند

د  .1«ممد

ان ِعصوًِا ِأِونًا ِنه كال جيوز إجياب طاعة أحد ِطّقًا إالد ِْ »وقال الشيخ: 

األئمة ام هو واجب يف السهو والغّط، وليِ ذلك بحاصل يف االِراء، وال العّامء، وإند 

ِد  ا ِْ قال املراد به العّامء، فان قالوا: الذيْ دلت األدلة عل عصمتهم وطهارهتم، فأ

انوا مقني، فإذا عدلوا عْ احلقد فّل طاعة ْلم عّينا. قّنا: هذا كجيب عّينا طاعتهم إذا 

ختصيص لعموم اجياب الطاعة مل يدل عّيه دليل. ومحل اآلية عل العموم، فيمْ يصح 

ام ال جيوز ختصيص وجوب طاعة كوىل ِْ ختصيص الطاعة بَّشء دون يشء ذلك فيه أ

 .2«الرسول وطاعة اهلل يف يشء دون يشء

   ِْ ّدق بحال مذوفة جار وجمرور ِتع       وتقديره: حال

وَنم ك .  . وِْ هنا بياينٌّ

  تفريع عل احلْص املستفاد ِْ ِعنى اآلية وهو: اطيعوا اهلل وال تطيعوا
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 الطاغوت.

  .حرف َشط جازم 

    فعل ِاض وفاعّه. يف مل جزم ألنده فعل الْشط. وتوجه ااخطاب

 إىل املؤِنني يدلد عل أند املراد ِْ التنازع هو تنازع املؤِنني بينهم.

    ّدق بـجار وجمرور ِتع  .  ان عاًِا يشمل كولفظ الَّشء وإن

 ولك
ٍ
ام الْشعية القطعية الواضحة ألند فيها  كْ ِابعدها يدلد عل أنده غري األحكل يشء

 بّل خّلف. البدد ِْ طاعة اهلل ورسوله

 .واقعة يف جواب الْشط 

   ألنده جواب الْشط.فعل أِر وفاعّه وِفعول به. يف مل جزم 

    ّدق بـ جار وجمرور ِتع  ِعنى الرد إىل اهلل تعاىل هو الرد إىل .

 تابه.ك

 .عاطفة 

   تههو الرد إىل سند  ِعطوفه، وِعنى الرد إىل الرسول. 

والرد إىل األئمة جيرى جمرى الرد إىل اهلل والرسول ولذلك قال يف آية ُاخرى: »

                             1  وألنده إذا

انوا ِعصوِني حافظني لّْشع جروا جمرى الرسول يف كان قوْلم حلة ِْ حيث ك

 .2«هذا الباب

  .حرف َشط جزم 

    والضمري اسمه. يف مل جزم ألنده فعل الْشط.فعل ِاض ناقص 

     فعل ِضارع وفاعّه، يف مل نصب خرب . 

  ّدق بـ جار وجمرور ِتع    . 

           .عاطفة      .ِعطوفه ونعته 

م ِعناه وتقديره:  وجواب الْشط مذوف لتقدد              
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   واألئمة املعصوِني تاب اهلل وسنة رسولهكم إىل كفردوا نزاع. 

  .اسم اشارة، ِبتدأ، إشارة إىل الرد 

  م.كخربه، أي خري ل 

           .عاطفة .ِعطوفه 

    .م ثمد كالواقعية التي تنشأ ِنها احلوالتأويل: هو املصّحة »متييز

 .1«تَتتب عل العمل

 الروايات

قال: نزلت:  صحيحة حريز عْ أيب عبداهلل         

فارجعوه      وإىل   2م.كوإىل ُاوىل األِر ِن 

 َيفى. ام الكال تدلد عل التحريف كوَنا تأويل وتوضيح لآلية الْشيفة و

األوصياء يف قولنا  أليب عبداهللرت ك العّلء قال ذصحيحة احلسني بْ أيب

 الدذيْ قال اهلل تعاىل مأنَّ طاعتهم ِفَتضة قال: فقال: نعم، ه          

             وهم الدذيْ قال اهلل :                 

 3.4 

 5ّيني بسنده املعترب أيضاً.كورواها ال

: عْ قول اهلل  عبداهللسألت أباصحيحة أيب بصري قال:      

               طالب واحلسْ  فقال: نزلت يف عِلد بْ أيب

يف  يدًا وأهل بيتهّالنداس يقولون: فام له مل يسمد ع: فقّت له: إنَّ واحلسني

نزلت عّيه الصّلة ومل يسمد اهلل  ؟ قال: فقال: قولوا ْلم: إنَّ رسول اهلل تابك

هو الدذي فَّسد ذلك ْلم، ونزلت عّيه  ان رسول اهللكْلم ثّلثًا وال أربعًا، حتدى 

هو الدذي  ان رسول اهللكلد أربعني درهًا درهٌم، حتدى كاة ومل يسمد ْلم ِْ كالز
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هو  ان رسول اهللكفَّسد ذلك ْلم، ونزل احلجُّ فّم يقل ْلم: طوفوا ُاسبوعًا حتدى 

الدذي فَّسد ذلك ْلم، ونزلت                       ـ ونزلت

: ِْ فقال رسول اهلليف عِلد واحلسْ واحلسني ـ  نُت ِواله، فعِلد ك: يف عِلد

ق   تاب اهلل وأهل بيتي، فإيند سألت اهلل كم بكُاوصي: ِواله؛ وقال أن ال يفرد

ّدموهم فهم أعّم ِن م؛ كبينهام حتدى يوردها عِلَّ احلوض، فأعطاين ذلك. وقال: ال تع

م مل َيرجو ت كم يف باب ضّللة، فّو سكومل يدخّوم ِْ باب هدى، كوقال: إَند

ْ أهل بيته، الدَّعاها آل فّلن وآل فّلن، ل رسول اهلل ِف أنزله  ْد اهلل كفّم يبنيد 

 هتابه تصديقًا لنبيد كيف                      

         فأدخّهم عِلٌّ واحلسْ واحلسنُي وفاطمة انكف ،

ّدهمَّ إن لكلد نبيد أهًّل وثقّلً ساء يف بيت أمد سّمةكَتت ال اهلل رسول ، ثمد قال: ال

إىل خري  : ألست ِْ أهّك؟ فقال: إندك ِ وهؤالء أهل بيتي وثقِل، فقالت ُامُّ سّمة

النداس بالنداس  ان عِلٌّ أوىلك ْ هؤالء أهِل وثقِل، فّامد قبض رسول اهللكول

ّدغ فيه رسول اهللكل ْ كوإقاِته لّنداس وأخذه بيده، فّامد ِىض عِلٌّ مل ي ثرة ِا ب

د بْ عِلد وال العبداس بْ عِلد وال واحدًا ِْ كيستطيع عِلٌّ ومل ي ْ ليفعل أن يدخل ممد

ُْ واحلسنُي: إند اهلل تبارك وتعاىل أنزل فينا  أِر ام أنزل فيك فكولده إذًا لقال احلس

ّدغ فينا رسول اهللكبطاعتنا  جِ ك ام أِر بطاعتك وب ّدغ فيك وأذهب عندا الرد ام ب

ُْ ك ام أذهبه عنك، فّامد ِىض عِلٌّ ك ربه، فّامد تويفد مل يستطع كأوىل هبا ل ان احلس

يقول:  ْ ليفعل ذلك واهلل كأن يدخل ولده ومل ي                  

      1  ام أِر بطاعتك كفيلعّها يف ولده إذًا لقال احلسنُي أِر اهلل بطاعتي

ّدغ يفد رسول اهلل جِ ك وطاعة أبيك وب ّدغ فيك ويف أبيك وأذهب اهلل عندي الرد ام ب

ْ أحٌد ِْ أهل بيته كمل ي ام أذهب عنك وعْ أبيك، فّامد صارت إىل احلسنيك

عي عّيه  عي عل أخكام كيستطيع أن يدَّ األِر  يه وعل أبيه، لو أرادا أن يْصفاان هو يدَّ

فلرى تأويل هذه اآلية  ونا ليفعّل ثمد صارت حني أفضت إىل احلسنيكعنه ومل ي
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                          ِْ بعد احلسني لعِلد بْ ثمَّ صارت

د بْ عِلد  جِ هو احلسني، ثمد صارت ِْ بعد عِلد بْ احلسني إىل ممد . وقال: الرد

نا أبدًا. ، واهلل ال نشكُّ يف ربد  1الشكُّ

: أخربين قال: قّت أليب عبداهلل صحيحة عيسى بْ الَّسي أيب اليسع

رفة يشء ِنها، الدذي ِْ قْصد عْ بدعائم اإلسّلم الدتي ال يسع أحدًا التقصري عْ ِع

ِنها فسد دينه ومل يقبل ]اهلل[ ِنه عمّه وِْ عرفها وعمل هبا صّح له دينه  ِعرفة يشء

وقبل ِنه عمّه ومل يضق به ممدا هو فيه جلهل يشء ِْ االُِور جهّه؟ فقال: شهادة أن ال 

دًا رسول اهلل به ِْ عنداهلل وحقٌّ يف  واالقرار بام جاء إله إالد اهلل واإليامن بأنَّ ممد

تي أِر اهلل كاألِوال الز د اة؛ والوالية الد ، قال: فقّت له: هبا: والية آل ممد

 :هل يف الوالية يشء دون يشء فضل يعرف ملْ أخذ به؟ قال: نعم قال اهلل    

                           وقال رسول اهلل ِْ :

وقال  ان عّيداً كو ان رسول اهللكِات وال يعرف إِاِه ِات ِيتة جاهّيدة و

وقال اآلخرون: يزيد  ان احلسنيكثمَّ  ان احلسْكان ِعاوية، ثمَّ كاآلخرون: 

د بْ كت ثمَّ كبْ ِعاوية وحسني بْ عِلد وال سواء وال سواء قال: ثمَّ سا عِلد ان ممد

هم كانت الشيعة قبل أن يكأباجعفر و ون أبوجعفر وهم ال يعرفون ِناسك حلد

هم وحّلْلم  مان أبوجعفر ففتح ْلم وبنيد ْلكوحّلْلم وحراِهم حتدى  ِناسك حلد

انوا حيتاجون إىل النداس كوحراِهم حتدى صار النداس حيتاجون إليهم ِْ بعد ِا 

بإِام وِْ ِات ال يعرف إِاِه ِات ِيتة ون إالد كون األِر واألرض ال تكذا يكوه

ون إىل ِا أنت عّيه إذ بّغت نفسك هذه ـ وأهوى بيده إىل كجاهّيدة وأحوج ِا ت

نيا تقول: لقد  حّقه  2نُت عل أِر حسْ.كـ وانقطعت عنك الدُّ

ثني عامد بنيت عّيه دعائم صحيحة أخرى له قال: قّت أليب عبداهلل : حدد

ين جهل ِا جهّت بعده، فقال: شهادة كز اإلسّلم إذا أنا أخذت هبا ى عمِل ومل يرضد

دًا رسول اهلل واإلقرار بام جاء به ِْ عنداهلل وحقد يف  أن ال إله إالد اهلل وأند ممد
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تي أِر اهلل كاألِوال ِْ الز د اة؛ والوالية الد ، فإنَّ هبا والية آل ممد

 :قال: ِْ ِات وال يعرف إِاِه ِات ِيتة جاهّيدة، قال اهلل  اهلل رسول

                     ثمد صار ِْ بعده ان عِلٌّ كف ،

، ثمد  د بْ عِلد حسْ ثمد ِْ بعده حسني ثمد ِْ بعده عِلُّ بْ احلسني، ثمد ِْ بعده ممد

إند األرض ال تصّح إالد بإِام وِْ ِات ال يعرف إِاِه ِات ِيتة ون األِر، كذا يكه

م إىل ِعرفته إذا بّغت نفسه ههنا ـ قال: وأهوى بيده كون أحدكجاهّيدة وأحوج ِا ي

 1نُت عل أِر حسْ.كإىل صدره ـ يقول حينئٍذ: لقد 

 صحيحة بريد بْ ِعاوية قال: تّل أبوجعفر             

         سول وإىل ُاوِل فإن خفتم تنازعًا يف األِر فارجعوه إىل اهلل وإىل الرد

ص يف ِنازعتهم إندام قال ذلك يف يأِر بطاعتهم ويرخد كم ثمد قال: كاألِر ِن

ّمأِوريْ الدذيْ قيل ْلم: ل           .2 

: يف قول اهلل  بصري، عْ أيب جعفرصحيحة أيب           

                   ة ِْ ولد عِلٍّ وفاطمة إىل  قال: األئمد

اعة.  3أن تقوم السد

بْ قيِ اْلّلِل يف حديث: فأقبل القوم عّيه ]أي عٰل أِرياملؤِنني  م ِ ي  ّف ِعتربة ُس 

ر كّدم؟ فقال: ِا ِْ احليدني إالد وقد ذك[ فقالوا: يا أبااحلسْ ِا يمنعك أن تتعِل

ًا، وأنا أسأل هذا  م اهلل كم يا ِعْش قريش واألنصار بمْ أعطاكفضًّل وقال حقد

َّْ كأو بغريم كم وأهل بيوتاتكم وعشائركالفضل؟ أبأنفس م؟ قالوا: بل أعطانا اهلل وِ

د وعشريته ال بأنفسنا وعشائرنا وال بأهل بيوتاتنا، قال: صدقتم يا  عّينا بمحمد

نيا واآلخرة ِندا  ِعْش قريش واألنصار، ألستم تعّمون أنَّ الدذي نّتم به ِْ خري الدُّ

ي رسول اهلل ة دون غريهم، وأنَّ ابْ عمد  وأهل بيتي إيند »قال:  أهل البيت خاصد

بأربعة عْش ألف  آدم ندا نورًا يسعى بني يدي اهلل تبارك وتعاىل قبل أن َيّق اهلل ك
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وضع ذلك النور يف صّبه وأهبطه إىل األرض، ثمد محّه يف  سنة فّامد خّق آدم

 ، ثمد مل يزل اهلل ثمد قذف به يف الندار يف صّب إبراهيم السفينة يف صّب نوح

ريمة إىل األرحام الطاهرة وِْ األرحام الطاهرة إىل كب الينقّنا ِْ األصّل

هات ملكاألصّلب ال ِد ؟ريمة ِْ اآلباء واأل   يّتق واحد ِنهم عل سفاح قطُّ

فقال أهل السابقة والقدِة وأهل بدر وأهل ُاحد: نعم قد سمعنا ذلك ِْ 

 .رسول اهلل

ل يف  م اهلل أتعّمون أنَّ اهلل كثمد قال: أنشد تابه السابق عل املسبوق يف كفضد

ّدهمَّ  وإىل رسوله غري آية وإيند مل يسبقني إىل اهلل  ة؟ قالوا: ال ِد أحٌد ِْ هذه االُ

 نعم.

م اهلل أتعّمون حيث نزلت كقال: فأنشد             

 1  و        *         2 سئل عنها رسول اهلل 

أنزْلا اهلل تعاىل يف األنبياء وأوصيائهم، فأنا أفضل أنبياء اهلل ورسّه وعِلد بْ »فقال: 

ّدهمَّ نعم.«طالب وصيدي أفضل األوصياء أيب  ؟ قالوا: ال

أتعّمون حيث نزلت  م اهلل كقال: فأنشد               

               وحيث نزلت                   

                        3  وحيث نزلت          

               4  ة يف بعض قال النداس: يا رسول اهلل أهذه خاصد

ة جلميعهم؟ فأِر اهلل  ِد أن يعّمهم والة أِرهم وأن يفَّسد  نبيده املؤِنني أم عا

هم فنصبني لّنداس كْلم ِْ الوالية ِا فَّسد ْلم ِْ صّلهتم وز اهتم وصوِهم وحلد

، ثمد خطب فقال: ديبغ ا النداس إنَّ اهلل »ر خمٍّ أرسّني برسالة ضاق هبا صدري  أهيد

بنيكوظننت أنَّ النداس ِ ّدغندها أو ليعذِّ يب، فأوعدين الُب ثمد أِر فنودي الصّلة « ذِّ
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ا النداس أتعّمون أنَّ اهلل  ِوالي وأنا ِوىل  جاِعة، ثمد خطب النداس فقال: أهيد

ِْ أنفسهم؟ قالوا: بل يا رسول اهلل، قال: قم يا عِلُّ فقمت،  املؤِنني وأنا أوىل هبم

ّدهمَّ وال ِْ وااله وعاد ِْ عاداه، فقام سّامن كفقال: ِْ  نت ِواله فعِلٌّ ِواله ال

نت كوالئي ِْ كوالؤه : ام ذا؟ فقالكفقال: يا رسول اهلل والؤه  الفاريسُّ 

ل اهلل تبارك وتعاىل أوىل به ِْ نفسه فعِلٌّ أوىل به ِْ نفسه، فأنز          

                          1 وقال:  ربد رسول اهللكف

يتكرب بتامم النعمة وكاهلل أ ر وعمر كووالية عِلٍّ بعدي، فقام أبوب  وديْ اهلل امل نبوَّ

فقاال: يا رسول اهلل بيدنهم لنا، قال: عِلٌّ أخي ووزيري ووارثي ووصيدي وخّيفتي يف 

تي ووِلُّ  ِد لِّ ِؤِْ بعدي، ثمد ابني احلسْ، ثمد ابني احلسني، ثمد تسعة ِْ ولد كُا

احلسني واحد بعد واحد، القرآن ِعهم وهم ِع القرآن ال يفارقونه وال يفارقهم حتدى 

 ؟«يضعِلَّ حويردوا 

ّدهمَّ نعم قد سمعنا ذلك كفقالوا:  ام قّت سواء، وقال كّده وشهدنا كّدهم ال

ّده وهؤالء الدذيْ حفظوا أخيارنا كبعضهم: قد حفظنا جلَّ ِا قّت، ومل نحفظه 

م اهلل ِْ كلُّ النداس يستوون يف احلفظ، أنشدك: صدقتم ليِ وأفاضّنا، فقال عِلٌّ 

بْ أرقم والرباء بْ عازب ا قال فأخرب به؟ فقام زيد ملد  حفظ ذلك ِْ رسول اهلل

ر بْ ياَس  فقالوا: نشهد لقد حفظنا قول  وسّامن وأبوذرٌّ واملقداد وعامد

ا النداس إنَّ اهلل »وهو قائم عل املنرب وأنت إىل جنبه وهو يقول:  اهلل رسول أهيد

والدذي فرض اهلل  م بعدي ووصيدي وخّيفتيكم والقائم فيكم إِاِكأِرين أن أنصب ل

  م بواليتي وواليته فإيند كتابه طاعته فقرنه بطاعته وطاعتي، فأِركعل املؤِنني يف

بني، كخشية طعْ أهل النفاق وت راجعت ريبد  ّدغندها أو ليعذِّ ذيبهم فأوعدين ريبد الُب

ا النداس إنَّ اهلل  ة ـ ووضع يده كم يف كأِر أهيد ا ْلذا خاصد تابة بالصّلة فقد بيدنتها أَند

بنيه ِْ بعده، ثمد لألوصياء ِْ بعدهم ِْ ولدهم طالب ـ ثمَّ ال تف عِلِّ بْ أيبكعل 

ا الناس قد بيدنت  ال يفارقون القرآن وال يفارقهم القرآن حتدى يردوا عِلَّ حويض، أهيد
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طالب وهو  و أخي عِلُّ بْ أيبم وهكم وهاديكم ودليّكم بعدي وإِاِكم ِفزعكل

ّددوه دينكم بمنزلتي فيكفي ّدمني كم وأطيعوه يف مجيع ُاِوركم فق م فإنَّ عنده مجيع ِا ع

ّدموهم وال كاهلل تبارك وتعاىل وح ّدموا ِنه وِْ أوصيائه بعده، وال تع مته فسّوه وتع

م ِع احلقِّ واحلقُّ ِعهم ال يزايّو ّدفوا عنهم فإَند ِوهم وال خت ثمَّ « نه وال يزايّهمتتقدَّ

 1.احلديث جّسوا

 يقول: ِا نزلت عل رسول اهلل يف خرب آخر لسّيم قال: سمعت عّياً 

ّدمني تأويّها كآية ِْ القرآن إالد أقرأنيها وأِّلها عِلَّ و وتفسريها، تبتها بخطدي وع

ّدمني فهمها  مها وِتشاهبها، ودعا اهلل كوناسخها وِنسوخها، وم ِل أن يع

ّدمه كتاب اهلل وال عّاًم أِّله عِلَّ فكوحفظها، فام نسيت آية ِْ  تبته، وِا ترك شيئًا ع

ون ِْ طاعة أو ِعصية إالد كان أو يكِْ حّلل وال حرام وال أِر وال َني وِا  اهلل 

ّدمنيه وحفظته ومل أنِ ِنه حرفًا واحدًا، ثمد وضع يده عل صدري ودعا اهلل  أن  ع

تبه، كمة ونورًا، مل أنِ ِْ ذلك شيئًا ومل يفتني يشء مل أكيمأل قّبي عّاًم وفهاًم وح

ف عِلَّ النسيان فيام بعد؟ فقال  ف عفقّت: يا رسول اهلل أتتخوَّ ّيك : لست أختوَّ

ائك الدذيْ ك َشيفأنده قد استلاب ِل فيك و جلد جّللهنسيانًا وال جهًّل وقد أخربين ريبد 

رَنم قائي ِْ بعدي؟ قال: الدذيْ كونون ِْ بعدك، فقّت: يا رسول اهلل وِْ َشكي

بنفسه ويب، فقال:  اهلل                      فقّت: « اآلية

ّدهم هاد ِهتد، كيا رسول اهلل وِْ هم؟ قال: األوصياء ِندي إىل أن يردوا عِلَّ احلوض 

هم ِْ خذْلم، هم ِع القرآن والقرآن ِعهم ال يفارقهم وال يفارقونه، هبم  ال يرضُّ

تي وهبم يمطرون وهبم يدفع عنهم البّلء ويستلاب دعاؤهم. قّت: يا  ِد تنْص ُا

هم  رسول ِل فقال: ابني هذا ـ ووضع يده عل رأس احلسْ ـ ثمد ابني هذا ـ اهلل سمد

ـ ثمد ابْ له يقال له عِلٌّ وسيولد يف حياتك فأقرئه  ووضع يده عل رأس احلسني

ّه اثنىكِندي السّلم، ثمد ت هم ِل  مد ي يا رسول اهلل سمد ِد عْش، فقّت: بأيب أنت و ُا

هم رجّلً رجّلً، فيهم و د ]رجّلً فرجّلً[ فسامد تي ممد ِد اهلل يا أخابني هّلل ِهديُّ ُا

                                                 
 .25ح ،1/275 النعمة ومتام الديْ كامل .1
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ام ِّئت ظّاًم وجورًا، واهلل إيند ألعرف ِْ يبايعه كالدذي يمأل األرض قسطًا وعدالً 

 1ْ واملقام، وأعرف أسامء آبائهم وقبائّهم.كبني الرُّ 

 ثر ِْ ثّلثنيكأ 3ويف تفسري الربهان ،2ثرية فراجع تفسري العيايشكالروايات يف هذا امللال 

 رواية.

 

                                  

                           

         

 

ُف املنافقني واليهود، ويف هذه اآلية الكريمة ر اهلل كيذ م كأفعاْلم وهي التحايفص ِ

إىل الطاغوت الذي              أنده قيل: ِا كواآلية بمنزلة دفع دخل ِقدر

ر قوله تعاىل كوجه ذ                     ؟ 

 م إىل الطاغوت؟كفقيل: أمل تر إىل ختّفهم ِْ الطاعة حيث يريدون التحا

رجل ِْ اليهود ورجل ِْ ان بني ك»قال الطربيس يف شأن نزول االية: 

د ألنده عّم أنده ال يقبل الرشوة وال كاملنافقني خصوِة فقال اليهودي: ُاحا م إىل ممد

عب بْ األَشف ألنده عّم أنده يأخذ كم، فقال املنافق: ال بل بيني وبينك كجيوز يف احل

 .4«ثر املفَّسيْكالرشوة، فنزلت اآلية عْ أ

ا نزلت »ويف تفسري القمي:  ام»يف فإَند فإنده نازع رجًّل ِْ اليهود « الزبري بْ العود

د؟  : ترىض بمحمد ؟ فقال اليهوديد يف حديقة، فقال الزبري: ترىض بإبْ شيبة اليهوديد

 .5«فأنزل اهلل، اآلية
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 تب الساموية كاريد تعليبيد ممْد يدعي اإليامن بالقرآن أو بالكاستفهام ان

 املاضية.

  .اداة نفي وجزم وقّب 

   ّدة وبقيت الفتحة دالة عّيها وفاعّه فعل ِضارع جمزوم بحذف حرف الع

 .ضمري ِستَت أنت. خطابًا لّنبي األعظم

  .حرف جر 

  ّدق بـ ، جار وجمرور ِتع اسم ِوصول يف مل جرد   . 

    الواقع أم ال؟ فعل ِضارع وفاعّه. الزعم: هو االعتقاد سواء طابق

 ان خمالفًا لّواقع.كثريًا ِا ُيستعمل يف االعتقاد الذي كو

    يد واسمه.كحرف ِشبه بالفعل جاء لّتأ 

    فعل ِاض وفاعّه، يف مل رفع خربو .          بتأويل

ِصدر يف مل نصب ِفعول به   . 

 .حرف جر 

 ّدق بـ اسم ِوصول يف مل جر. واجلار وامللرور ِتع  . 

    هو»فعل ِاض ِبني لّملهول ونائب فاعّه ضمري ِستَت.» 

   ّدق بـ جار وجمرور ِتع ،  والضمري ااخطاب يرجع إىل الرسول

 اِه.كتابه ووحيه وأحكِْ  . وِا أنزل اهلل تعاىل إليهاألعظم

 .عاطفة 

   اجلمّة ِعطوفة بـ      .وتعرب إعراهبا 

  .حرف جر بياين 

     ّدق بحال مذوفة ِْ اسم جمروره وِضاف إليه. جار وجمرور ِتع

 ونه ِْ قبّك. واملراد بـكتقديره: حال  ِوصول          يا

 ام اهلل النازلة عل األنبياء السالفة.كتب الساموية املاضية وأحكِْ ال اهلل رسول

عون اإليامن بالقرآن وأح عون اإليامن كباجلمّة: املنافقون يدد ام اهلل واليهود يدد

ام كّلها كو ام اهلل النازلة عل نبيدهمكبالتوراة وأح اذبان يف ادعائهم، ألَند
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 افقون واليهود:نطائفتان: امل

             .فعل ِضارع وفاعّه  .حرف ِصدرية وناصبة 

       .فعل ِضارع ِنصوب وفاعّه       بتأويل ِصدر يف

مل نصب ِفعول به    . م: حضور ااخصمني عند القايض ألجل كالتحا

 م ِنه.كمة وصدور احلكاملحا

     ّدق بـ جار وجمرور ِتع   . « :وِعنى الطاغوت

لد ِْ ُيعبد ِْ دون اهلل فهو طاغوت وقد كذوالطغيان ـ عل جهة املبالغة يف الصفة ـ ف

ى به االوثان... ويوصف به   .1«لد ِْ طغىكتسمد

الطاغوت ِصدر بمعنى الطغيان.. غري أنده ربدام يطّق ويراد به »قال يف امليزان: 

الً عل نحو االستعارة ثمد ابتكعل ِبالغة... وااسم الف ل ذان استعامله يف اإلنسان أود

ه له العقل أو الْشع،  فّحق باحلقيقة وهو خروج اإلنسان عْ طوره الذي حدد

فالطاغوت هو الظامل اجلبار واملتمرد عْ وظائف عبودية اهلل استعّلء عّيه تعاىل 

 .2«لد ِعبود ِْ دون اهللكطاغوت ذا، وإليه يعود ِا قيل: إند الكوه

           .حالية  .حرف َتقيق 

     .تب كواألِر وارد يف ال»فعل ِاض ِبني لّملهول ونائب فاعّه

 .3«الساموية والوحي النازل عل األنبياء

            .حرف ِصدرية وناصبة     .فعل ِضارع ِنصوب وفاعّه 

 ّدق بـ جار وجمرور ِتع    .         بتأويل ِصدر يف

مل جر بحرف جر مذوف بتقدير:    فر به. والضمري يرجع إىل الطاغوت.كبال 

         .عاطفة  .فعل ِضارع 

   الشيطان وإغوائه. م إىل الطاغوت إندام هو بإلقاءكفاعّه، أي التحا 

  .حرف ِصدرية ناصبة 
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      فعل ِضارع ِنصوب وفاعّه ضمري ِستَت وِفعول به. الضمري

الفاعِل يرجع إىل    مون إىل كوالضمري املفعوِل يرجع إىل الذيْ يتحا

 الطاغوت.

ضد  وأصل الضّلل: اْلّلك بالعدول عْ الطريق املؤدي إىل البغية، ألنده»

 .1«اْلدٰى الذي هو الداللة عل الطريق املؤدي إىل البغية

             .ِصدر، ِفعول ِطّق   .نعته 

قوله: »قال الشيخ:                     يدل عل بطّلن

اهلل تعاىل نسب إضّلْلم إىل أنه قول امللربة: إن اهلل تعاىل يفعل املعايص ويريدها، ألن 

ان كبارادة الشيطان عل وجه الذم ْلم، فّو أراد تعاىل أن يضّهم َيّق الضّلل فيهم، ل

 .2«د وجوه الذم يف إضّلْلمكذلك أو

 الروايات

عْ رجّني ِْ أصحابنا  ِقبولة عمر بْ حنظّة قال: سألت أباعبداهلل

يْ أو ِرياث فتحا إىل السّطان وإىل القضاة أحيلُّ ذلك؟ قال: ِْ  امكبينهام ِنازعة يف دف

م له فإندام يأخذ سحتًا، كم إىل الطاغوت، وِا حيكم إليهم يف حقد أو باطل فإندام َتاكَتا

ًا ثابتًا له؛ ألنده أخذه بحكوإن  فر به قال اهلل كم الطاغوت، وقد أِر اهلل أن يكان حقد

تعاىل:                           . 

م ممْد قد روى حديثنا كان ِنكيف يصنعان؟قال: ينظران ]إىل[ ِْ كقّت: ف

م كاًم فإيند قد جعّته عّيكاِنا فّريضوا به حكونظر يف حّللنا وحراِنا وعرف أح

ادُّ عّينا م اهلل كمنا فّم يقبّه ِنه فإندام استخفد بحكم بحكاًم فإذا حكحا وعّينا ردَّ والرَّ

 الرادُّ عل اهلل وهو عل حدد الْشك باهلل؛

يْ يف كأن ي جل اختار رجًّل ِْ أصحابنا فرضيالُّ ركان كقّت: فإن  ونا الناظرف

هام، واخّتفا فيام ح  م؟كّلها اختّفا يف حديثكو امكحقد

رعهام وال م به أعدْلام وأفقههام وأصدقهام يف احلديث وأوكم ِا حكقال: احل
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 .م به اآلخركيّتفت إىل ِا حي

ل واحد ِنهام عل  قال: ام عدالن ِرضيدان عند أصحابنا ال ُيفضَّ قّت: فإَند

به امللمع  امكان ِْ روايتهم عندا يف ذلك الدذي حكاآلخر؟ قال: فقال: ينظر إىل ِا 

اذُّ الدذي ليِ بمشهور عند كعّيه ِْ أصحابك فيؤخذ به ِْ ح منا ويَتك الشد

أصحابك فإند امللمع عّيه ال ريب فيه؛ وإندام االُِور ثّلثة: أٌِر بني رشده فيتَّبع، وأِر 

: ل يردُّ عّمه إىل اهلل وإىل رسوله، قال رسول اهللكه فيلتنب، وأٌِر ِشبنيد غيُّ 

ِات وِْ  حّلٌل بنيِّ وحرام بنيِّ وشبهات بني ذلك، فمْ ترك الشبهات نلا ِْ املحرد

ِات وهّك ِْ حيث ال يعّم.كتأخذ بالشبهات ار  ب املحرد

 م؟كام ِشهوريْ قد رواها الثقات عنكان ااخربان عنكقّت: فإن 

ة فيؤخذ به كم الكح هُ مُ ك  قال: ينظر فام وافق ُح  ِد تاب والسندة وخالف العا

ة؛كم الكمه حكويَتك ِا خالف ح ِد  تاب والسندة ووافق العا

تاب والسندة كمه ِْ الكح فاان الفقيهان عركقّت: ُجعّت فداك أرأيت إن 

ة واآلخر خمالفًا ْلم بأيد ااخربيْ يؤخذ؟ ِد  ووجدنا أحد ااخربيْ ِوافقًا لّعا

شاد. ة ففيه الرَّ ِد  قال: ِا خالف العا

 فقّت: ُجعّت فداك فإن وافقهام ااخربان مجيعًا.

 اِهم وقضاهتم فيَتك ويؤخذ باآلخر.كقال: ينظر إىل ِا هم إليه أِيل؛ ح

 اِهم ااخربيْ مجيعًا؟كافق حقّت: فإن و

ان ذلك فارجه حتدى تّقى إِاِك فإند الوقوف عند الشبهات خري كقال: إذا 

 1ات.كِْ االقتحام يف اْلّ

 تابه:كيف  : قول اهلل خرب أيب بصري قال: قّت أليب عبداهلل      

                        2  فقال: يا أبابصري إنَّ اهلل  َّقد عّم أن

ة ح ِد ام أهل اجلور، كنده عني حكام أهل العدل ولكاًِا جيورون أِا إنده مل يعْ حكيف االُ

د إنده لو  عّيك إالد  ىام أهل العدل فأبكان لك عل رجل حقٌّ فدعوته إىل حكيا أباممد

                                                 
 .(7/412) 5ح ،14/651 الكايف يف وخمتْصاً  (؛1/67) 10ح ،1/167 الكايف .1
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ت وهو قول م إىل الطاغوكان ممْد حاكله ل ام أهل اجلور ليقضواكأن يرافعك إىل ح

 : اهلل                                  

            .1 

 .3والتهذيب 2يف تفسريه الشيخالعيدايش وروى نحوها 

ثني أبوعبداهلل بحديث، فقّت له:  خرب عبداألعل ِوىل آل سام قال: حدَّ

اعة  ، فقّت: ذا؟ فقال: ال، فعظم ذلك عِلَّ كذا وكجعّت فداك أليِ زعمت ِل السد

فقّت: جعّت: فداك بل  بل واهلل زعمت، فقال:ال واهلل ِا زعمته، قال: فعظم عِلَّ 

 4ذب.كلَّ زعم يف القرآن كواهلل قد قّته، قال: نعم قد قّته أِا عّمت أنَّ 

اض، عْ أيب جعفركخرب ز ا النقد قال: سمعته يقول: النداس صاروا بعد  ريد

بع العلل وإنَّ أباب بمنزلة ِْ اتدبع هارون رسول اهلل ر دعا فأيب كوِْ اتد

 إالد القرآن وإنَّ عثامن دعا فأيب عِلٌّ  عمر دعا فأيب عِلٌّ  إالد القرآن وإنَّ  عِلٌّ 

جال إالد سيلد ِْ يبايعه وِْ رفع  إالد القرآن وإنده ليِ ِْ أحد يدعو إىل أن َيرج الدَّ

 5ة[ فصاحبها طاغوت. ] راية ضّلل

ِة امللِّس إىل ِوافقته أو مجيع النداس إىل بيعته وِتابعته  : أي ]دعا[ عّيداً قال العّلد

 6.يف بدعه مل يوافقهوِوافقته، فّم يعمل أِرياملؤِنني يف زِانه إالد بالقرآن، 

راة ان بينه وبني أخ له مماكام رجل يد أقال:  صحيحة أيب بصري عْ أيب عبداهلل

ان كن يرافعه إىل هؤالء أإالد  ىم بينه وبينه فأبكخوانه ليحإيف حق فدعاه إىل رجل ِْ 

 بمنزلة الذيْ قال اهلل تعاىل:                          

                                   .7اآلية 

                                                 
 .(7/411) 3ح ،14/649 الكايف .1

 .182ح ،1/414 العيايش تفسري .2

 .9ح ،6/219 التهذيب .3

 .(2/342) 20ح ،4/49 الكايف .4

 .(8/296) 456ح ،15/668 الكايف .5
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انت بينه وبني أخيه ِنازعٌة، ك، قال: ِْ يونِ ِوىل عِل عْ أيب عبداهلل

مْ كإالد أن يرافعه إىل السّطان، فهو  ىم بينهام، فأبكفدعاه إىل رجل ِْ أصحابه حي

بت كحا  والطَّاُغوت، وقد قال اهلل تعاىل:م إىل اجل ِ            

 إىل قوله  .1 

لد ِْ ك: إند املعني به والصادق روى أصحابنا عْ السيدديْ الباقر

.كم إليه ممْد حيكيتحا  2م بغري احلقَّ

 

                              

      

 

اآلية بعض عّلِات املنافقني وِْ مجّتها يف حال السّم واألِْ إذا دعوا  ت  نف يَّ بف 

 إىل اإليامن بام أنزل اهلل تعاىل يظهرون اإلعراض والصدود.

 .استئنافية 

  ّدق بلوابه. وَشطه ظرف ِتضمْ ِعنى الْشط، خافض لْشطه ِتع

اجلمّة الفعّية بعده:          .يف ملد جر باإلضافة لوقوعها بعد الظرف 

   :م الرسول هو كحالداعي إىل »فعل ِاض ِبني لّملهول. وقائّه

وقال قتادة: هو هيودي دعا املنافق  م الرسولكاملسّم الذي يدعو املنافق إىل ح

 .3«مكاحلمه أنه ال جيور يف ّم الرسول، لعكإىل ح

   ّدق بـ جار وجمرور ِتع . .والضمري يرجع إىل املنافقني 

      فعل أِر وفاعّه. يف مل رفع نائب فاعل .  باب التفاعل ِْ

 قّت لغريك: تعال، فمعناه ارتفع عِلَّ  فإذا»االرتفاع. وأصّه ِْ العّو والتعاِل وهو 

                                                 
 .181ح ،1/414 العيايش تفسري .1

 .3/66 البيان جممع ؛3/238 التبيان .2

 .3/239 التبيان .3
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ون كونه فيه، وجيوز أن يكالرفيع بكه جعّه خفاض ِْ األرض ـ ألند نان يف اك ن  إو ـ

 .1«انكِ لِّ كان العاِل حتدى صار لكمأصّه لّ

  .حرف جر 

  ِّجر. واجلار وامللرور ِتعّقان بـ اسم ِوصول يف مل   . 

      فعل ِاض وفاعّه. وِفعوله مذوف وتقديره: ِا أنزله اهلل. وهو

 م اهلل تعاىل.كريم والقرآن املليد وحكتابه الك

 .عاطفة 

     ّدق بـ جار وجمرور ِتع   ،  ِعطوف عل    .  و

 تاب اهلل.كم بام يف كوهو الذي حي ري أي الرسول األعظمكلّعهد الذ« ال»

    .فعل ِاض وفاعّه. جواب َشط غري جازم 

     ِفعول به، وهم املقصودون يف هذه اآلية وِا قبّها واآليتني ِا

 فر.كبعدها. وهم الذيْ يظهرون اإليامن ويسَتون ال

    .فعل ِضارع وفاعّه. الصد: هو اإلعراض 

 قوالن: يف سبب إعراض املنافقني عْ الرسول األعظمقيل 

. م بمرد كه حيم وأند كه ال يأخذ الرشا عل احلمهم بأند ّ: لعأحدها»  احلقد

 .2«لّديْوالثاين: لعداوهتم 

 ّدق بـ جار وجمرور ِتع     والضمري يرجع إىل الرسول

 .األعظم

     ِفعول ِطّق. أي    .عظياًم 

م اهلل والتوقف يف كبتسّيم ح وِْ هنا يظهر أن الفرق بني اهلل ورسوله»

 .3«نفاق البتة م الرسولكح

                                                 
 .3/239 التبيان .1

 .3/239 التبيان .2

 .4/403 امليزان .3
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د  1ّدهم جرت فيهم هذه اآلية.ك ويف تفسري القمي: وهم أعداء آل ممد

 

                           

          

 

م إذا  آخرف  اً بعضهذه اآلية الْشيفة بيدنت  ِْ عّلِات املنافقني وهو أَند

         م أراد واإلحسان.كوا باملعاذير وحيّفوا باهلل كمتسد  اذبًا ويدعوا أَند

 م اهلل تعاىل والرسولكظهر ِْ اآلية الْشيفة أند اإلعراض عْ حيثمد 

ض.كوجب املصيبة والني ر ِ  بة لُّمع 

: اآلية نزلت يف عبداهلل بْ أيب وِا أصابه وقال احلسني بْ عِل املغريب ]الوزير[»

ِْ غزوة بني املصطّق وهي غزوة املريسيع حني نزلت سورة ِْ الذل عند ِرجعهم 

املافقني، فاضطر إىل ااخشوع واالعتذار، وذلك ِذكور يف تفسري سورة املنافقني أو 

يف االفالة واالستغفار واستوهبه ثوبه،  ِصيبة املوت ملا ترضع إىل رسول اهلل

ي بكّلِه بني الفريقني املتنازعني ليتقي به النار يقولون: ِا أردنا إالد إحسانًا وتوفيقًا أ

 .2«بني املصطّقيف غزوة 

 اإلعراض.استئنافية أو تفريعية عل الصدد و 

    :اسم استفهام. يف مل نصب حال. والعاِل فيه مذوف تقديره

   :يف صنيعهم إذا... .كيصنعون. أو يف مل رفع عل االبتدا وتقديره 

  يف اآلية السابقة.ظرف، ِرد 

       م. أي  فعل ِاض وِفعول به ِقدد       بصدهم

 وإعراضهم وفعاْلم.

   ة ونحوها.كبة واْلّلكفاعّه. أي النقمة والن 

                                                 
 .1/208 القمي تفسري .1

 .3/241 التبيان .2
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  جار وجمرور ِتعّق بـ     .   لّسببية و .ِوصولة 

    .فعل ِاض 

      فاعّه وِضاف إليه. وِفعوله مذوف أي     أيدهيم  ه

 بسبب إعراضهم وأفعاْلم ااخاطئة.

  .عاطفة لَّتتيب 

    فعل ِاض وفاعّه وِفعول به. والضمري ااخطاب يرجع إىل

 .اهلل رسول

      فعل ِضارع وفاعّه. احلّف: القسم. واجلمّة الفعّية يف مل نصب

حال ِْ الضمري الفاعِل يف   . ف هو خمادعتهم.لوهذا التحا 

  ّدق بـ جار وجمرور ِتع    . 

   النافية جاءت يف جواب القسم.« ِا»بمعنى 

    .فعل ِاض وفاعّه            .حرف استثناء 

    .ِفعول به           .عاطفة              .ِعطوف 

 رواية

وا فممدا تأويّه بعد تنزيّه، يف القياِة، إذا بعثهم اهلل حّ فهذا»ويف تفسري القمي: 

 !لرسول اهلل، إندام أردنا بام فعّنا ِْ إزالة ااخّلفة عْ ِوضعها إالد إحسانًا وتوفيقاً 

ثني به أيب عْ ابْ أيب عمري عْ ِنصوروالدليل عل أند ذل  ك يف القياِة ِا حدد

املصيبة هي ااخسف ـ واهلل ـ باملنافقني  قاال: وعْ أيب جعفر عْ أيب عبداهلل

عند احلوض، قول اهلل:                             

                    »1. 

ج وعْ جابر. 2رواية صحيحة اإلسناد ورواها العيايشال  عْ ِنصور بْ ُبُزر 

 

                                                 
 .1/208 القمي تفسري .1

 .183ح ،1/415 العيايش تفسري .2
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ب اهلل املنافقني وأقواْلم.ك  ذد

     .اسم اشارة أشار به إىل املنافقني، ِبتدأ 

   :يف مل رفع « هم الذيْ»اسم ِوصول، خرب ملبتدأ مذوف تقديره

خرب     . 

             .فعل ِضارع           .فاعّه .اسم ِوصول، ِفعول به 

       ّدق بفعل مذوف  «.استقر»جار وجمرور وِضاف إليه ِتع

           .تفريعية   فعل أِر وفاعّه أنت يا رسول اهلل. 

   ّدق بـ جار وجمرور ِتع           .  .عاطفة 

    وِفعول به. قال الشيخ:  فعل أِر وفاعّه أنت يا رسول اهلل

 .1«مجع بني ِعنى اإلعراض واإلقبال»

           .عاطفة   أنت»فعل أِر وفاعّه ضمري ِستَت.» 

   ّدق بـ جار وجمرور ِتع . 

      ّدق بحال مذوفة أي: خاليًا جار وجمرور وِضاف إليه. ِتع

هبم، واحلال هو لّضمري الفاعِل يف  . 

   .ِصدر يف ِوضع ِفعول به 

    :البّلغة البّوغ، تقول: بّغ الرجل بالقول وأصل »صفته. قال الشيخ

ثري ِا يف قّبه. ويقال: أمحق بّيغ، وبّغ كان بعبارته يبّغ كيبّغ بّلغة، فهو بّيغ: إذا 

أنه أمحق يبّغ حيث يريد. وقيل: ِعناه قد بّغ يف احلامقة. ويف اآلية داللة عل  :وِعناه

مة، ملا فيها ِْ بّوغ املعنى الذي حيتاج إىل كفضل البّلغة، وأَنا أحد أقسام احل

                                                 
 .3/242 التبيان .1
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 .1«الَتتيبالتفسري بالّفظ الوجيز ِع حسْ 

»وقال القمي:                     يعني ِْ العداوة

يف الدنيا  لعِلد                             أي أبّغهم

ر أِرهم إىل  ة عّيهم، وأخد  .2«يوم القياِةيف احللد

 روايتان

ل، عْ أيبصاحب رسول اهلل السّوِل خرب أيب جنادة يف   احلسْ األود

 :قول اهلل                          فقد سبقت عّيهم

ّمة الشقاء وسبق ْلم العذاب ك               »3. 

 .4رواها العيايش يف تفسريه

يقول يف قول اهلل  عبداهلل ويف حسنة عبداهلل بْ النلايش قال: سمعت أبا

 :                                       

       ً5احلديث. ،يعني واهلل فّلنًا وفّلنا 

 .7بسند حسْ، والعيايش يف تفسريه 6رواها سعد بْ عبداهلل القمي يف بصائره

 

                            

                       

 

م كايته ِْ هؤالء املنافقني ِْ التحاكردد ِطّق جلميع ِا تقدِت ح»هذه اآلية 

إىل الطاغوت، واإلعراض عْ الرسول، واحلّف واالعتذار باإلحسان والتوفيق. 

                                                 
 .3/242 التبيان .1
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 .209ح ،220/ الدرجات بصائر خمتْص .6

 .184ح ،1/415 العيايش تفسري .7



 143  .......................................................................  64 / النساء سورة

انت ِصاحبة لعذر يعتذر به أم ال، وقد كذلك خمالفة لّرسول بوجه سواء  لد كف

ليطاع بإذن اهلل، وليِ ألحد أن ه مل يرسّه إالد أوجب اهلل طاعته ِْ غري قيد وَشط فإند 

ام يطاع حليازة ْ خّق إند ام الرسول بْش ممد يتخيل أن املتبع ِْ الطاعة طاعة اهلل، وإند 

حرز صّلح ِْ دون طاعته فّل بأس باالستبداد يف إحرازه، وترك أالصّلح فإذا 

ذلك  ان يّوحكًا باهلل، وعبادة لرسوله ِعه، وربام كان إَشاك الرسول يف جانب، وإالد 

يقول قائّهم له إذا عزم عّيهم يف ِهمة: أبأِر  ّمون فيها رسول اهللكيف اِور ي

 ِْ اهلل أم ِنك؟

وجوب ِطّق، وليست إالد  ر اهلل سبحانه أن وجوب طاعة النبيكفذ

ا بإذنه نظري ِا يفيده قوله تعاىل: طاعة اهلل فإَند            1 .اآلية 

م لو رجعوا إىل اهلل ورسوله بالتوبة حني ِا خالفوا الرسول ر أَند كثمد ذ

ان خريًا ْلم ِْ أن حيّفوا باهلل، ويّفقوا أعذارًا غري ِوجهة ال تنفع وال كباإلعراض ل

اهلل سبحانه َيربه بحقيقة األِر، وذلك قوله:  ألند  تريض رسول اهلل      

           2«إىل آخر اآلية. 

           .استئنافية           .نافية    .فعل ِاض وفاعّه 

  ا ال تزاد يف االجياب 3يدكحرف جر زائد لّتأ  .4ألَند

    ل كجمروره مًّل ِنصوب ألنده ِفعول به، استغراق النفي يدلد عل أند

 رسول جتب طاعته.

   عل احلْص. حرف َتقيق بعد النفي يدلد 

  ِعناه: إالد وأراد ِْ املبعوث إليهم أن »حرف جر لّتعّيل والغرض و

 .5«يطيعوا
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   فعل ِضارع ِبني لّملهول ِنصوب بأن ناصبة ِضمرة بعد 

 «.هو»ونائب فاعّه ضمري ِستَت 

 .حرف جر 

  ِتعّقان بـ جمروره، اجلار وامللرور. 

   .ِضاف إليه     .وهو اإلجياب يف األرادة  1أي بأِر اهلل

 التْشيعية.

سل هي طاعتهم ِطّقًا  يبنيد اهلل » يف هذه اآلية الْشيفة أند الغاية ِْ بعث الرُّ

، وليست ِْ غري قيد وال َشط، وأند طاعتهم ِْ طاعة اهلل تعاىل، فأِرهم أِره 

سل مل يك الطاعة فقط هي طاعته  ْ الوعظ كام زعمه هؤالء املنافقون، وأند شأن الرُّ

سل إندام هو ألجل كواإلرشاد فقط فيأخذ به ِْ يأخذ ويَت ه ِْ يَتك، أو أند اتدباع الرُّ

ه يف كالصّلح، فإذا أحرز أحد يف نفسه ذلك ليِ له ِع الرسول شأن وله أن يَت

ًا باهلل تعاىل وعبادة لّرسول ِعه، وهذه اآلية كان إَشاكه حينئٍذ جانب، بل إذا أطاع

ا ِْ طاعة كال م وتبنيد خطأ ِعتقدهم، وتثبت طاعة الرسول وأَند ريمة تدفع هذا التوهد

يد ذلك، قال تعاىل: كاهلل تعاىل، وسيأيت يف ِوضع آخر ِْ هذه السورة تأ   

         2. 

ة لّرسل، بل  إرسال  ند الطاعة هي غايةُ إواآلية الْشيفة ال تثبت سّطة ظاهريد

سل، وإالد فإند  سل مل تكالرُّ اًِا ـ وسواء كونوا حكْ ْلم سّطة ظاهريدة ومل يكثريًا ِْ الرُّ

رسل ِْ اهلل تعاىل، أثبت  ونوا ـ فإند ذلك ال يغريد ِْ الواقع شيئًا، فهمكانوا أم مل يك

اِه، وأند كوأوجب تعاىل عل النداس أن يطيعوهم يف أواِره تعاىل وأح الطاعة ْلم 

د سامع نصائحهم كهتذيب النفوس إندام ي ون بطاعتهم وإصّلحها بالعمل، ال بملرد

 وترك أواِرهم.

 ويستفاد ِْ قوله تعاىل:     سل مل ت ْ ذاتيدة، بل كأند طاعة الرُّ

                                                 
 .1/209 القمي تفسري يف كام .1

 .80/ النساء سورة .2



 145  .......................................................................  64 / النساء سورة

 .1«فطاعتهم واجبة بإذنهإفاضية ِْ قبل اهلل تعاىل، 

           .استئنافية  .حرف َشط غري جازم 

    يد واسمه. كِْ احلروف املشبهة بالفعل جاء لّتأ   :يف ِوضع أي

لو وقع هذا            . 

 بعبارة ُاخرى:   فاعل لفعل ِع اسمها وخربها بتأويل ِصدر يف مل رفع

 مذوف تقديره: لو ثبت ظّمهم.

           .حرف تعّيل أو ظرف     فعل ِاض وفاعّه، خرب . 

    وبالنفاق  ِفعول به وِضاف إليه. بعصيان اهلل ورسوله

 .م إىل الطاغوت واإلعراض عْ الرسولكوالتحا

    .والضمري املفعوِل يرجع إىل الرسول فعل ِاض وفاعّه وِفعول به

. األعظم   :يف مل نصب ِتعّقة بحال مذوفة تقديره  

 تائبني.

 أو عاطفة. لّتفريع عل املليء إىل رسول اهلل 

        .فعل ِاض وفاعّه وِفعول به. أي: طّبوا الغفران ِْ اهلل 

ُّ : قال رسول اهلل
.امُلْص ِ ه ِ ئ بربِّ  2 عل ذنبه املستغفُر بّسانه كامُلستهز ِ

 .عاطفة 

      ًلشأن  وإجّلالً  فعل ِاض، التفات إىل الغياب تعظيام

 .الرسول

   ّدق بـ جار وجمرور ِتع    . 

   أو بعد زيارته  يف حال حياته فاعّه، بعد املليء إليه

 .والتوسل إليه بعد مماته

  واقعة يف جواب  .َشطية. وِا بعدها جواب الْشط 

       فعل ِاض وفاعّه وِفعول به. والتعبري بالفعل املايض يدلد عل

                                                 
 .8/394 الرمحْ ِواهب .1

 .6/5 اجلنان روض .2
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يدلد عل قطعية وقوعه. «. وجدان»ذلك التعبري بامدة كحتمية وقوعه يف املستقبل و

الضمري بإسم اجلّللة يدلد عل عنايته ااخاصة ْلذه الغفران والعفو وقبول ذا تبديل كو

 التوبة.

             .ِفعول به ثان   .نعته 

داللة عل بطّلن ِذهب امللربة؛ ِْ أن اهلل تعاىل يريد ويف اآلية »قال الشيخ: 

أنه ِا أرسّهم إالد ليطاعوا،  ه تعاىل بنيد ِص األنبياء قوم ويطيعهم آخرون، ألند عأن ي

وأراد ِْ املبعوث إليهم أن يطيعوا. وذلك خّلف  ،والّلم الم الغرض وِعناه إالد 

اهلل  نَّ إبرية جيب أن يستغفر اهلل فكبًا لكان ِرتكِذهبهم. وفيها أيضًا داللة عل أن ِْ 

ونه ِْصًا عل املعصية بل كسيتوب عّيه ويقبل توبته، وال ينبغي ألحد أن يستغفر ِع 

ن يتوب ويندم عل ِا فعل ويعزم عل أن ال يعود إىل ِثّه ثمد يستغفر بالّسان أينبغي 

 .1«عّيهليتوب اهلل 

اثنى عْش رجًّل ِْ املنافقني اجتمعوا  يف هذه اآلية: أند  ر احلسْكوذ»وقال: 

وقد دخّوا عل خربه اهلل بذلك، أعل أِر ِْ النفاق وائتمروا به فيام بينهم، ف

عْش رجًّل ِْ املنافقني اجتمعوا عل أِر ِْ  ىاثن اهلل، فقال رسول اهلل: إند  رسول

النفاق، وائتمروا به فيام بينهم، فّيقم أولئك فّيستغفروا رهبم، وليعَتفوا بذنوهبم حتدى 

: أال تقوِون؟ ـ ِرارًا ـ ثمد قال: قم يا اشفع ْلم. فّم يقم أحد. فقال رسول اهلل

ن و أنت يا فّلن، فقالوا يا رسول اهلل نحْ نستغفر اهلل ونتوب إليه، فاشفع لنا، قال فّل

ل أِركاآلن أنا  ان اهلل تعاىل أَسع إىل االجابة كم أطيب نفسًا بالشفاعة، وكنُت يف أود

 .2«مل يرهمأخرجوا عندي، فأخرجوا عنه حتدى 

 .3ر الرازيان القصة يف تفسريهاكوذ

لّمذنبني مل َيتصد  إطّلق اآلية الْشيفة يدلد أند استغفار الرسول أقول:

إىل املّلء األعٰل والشاهد عّيه  املادية، بل يعمد حتدى بعد ارَتاله بحياته

                                                 
 .3/244 التبيان .1

 .3/244 التبيان .2

 .6/5 اجلنان روض ؛10/162 الكبري التفسري .3
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 :الرواية هذه

قال: قدم عّينا أِرؤ عندِا دفندا  عْ عِلٍّ  روى الصادق

وحثا عل رأسه  عّيه الصّلة والسّلمثّلثة أيام فرِي بنفسه عل قرب النبي  اهلل رسول

وقال: يا رسول اهلل قّت فسمعنا قولك ووعيت ِْ اهلل فوعينا عنك وكان  ِْ ترابه

فيام أنزل اهلل عّيك                                  

                 ِْ فقد ظّمُت نفِس فلئتك لتستغفر ِل فنودي

 1القرب أنده قد غفر لك.

ا  والروايات يف هذا امللال ِتعددة فّل يذهب عّيك ِقاالت الفرقة التكفريية الوهابية ألَند

م فرقة سياسية ليِ عمّهم إالد تكفري املسّمني وقتّهم لكتاب اهلل وسنة رسولهخمالفة  ، وأَند

ة اإلسّلم واملسّمني. عف ار والصهاينة، وختريب ُسم  قة بينهم، والتبعية لّكفد  وإجياد الُفر 

 

                        

                 

 

وِا أنزله  لد ِْ زعم أند اإليامن هو جمرد اعتقاد باهلل وبرسولهكردد عل 

باطنًا  ام ِْ دون تسّيم تام هلل ولّرسولكاهلل عل رسوله ِْ املعارف واألح

اِه وقضائه يف املرافعات ورفع كيف أواِره ونواهيه، وقبول أح وظاهرًا وطاعته

 الدعاوي وااخصوِات.

ْ  َيالف أواِر الرسولكفّل ي ِف يقبل يف أعامله وال ون ِؤِنًا 

يف  يطع الرسوليف الدعاوي واملرافعات وال اِهكوأح قضائه

 باطْ أِره وظاهره.

 نزول هذه اآلية قوالن:قيل يف سبب »قال الشيخ: 

يف  ا نزلت يف الزبري ورجل ِْ األنصار ختاصام إىل النبيأحدها: أَند 

                                                 
 العامل كنز ؛5/265 القرطبي تفسري ؛3/339 الثعّبي بتفسري املعروف والبيان، الكشف .1

 .6/6 اجلنان روض ؛4322ح ،2/368
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سق يا زبري ثمد ارسل إىل ا خّلً ْلام، فقال النبينانا يسقيان ِنه ك 1َشاج ِْ احلرة

ان ابْ عمتك؟! فتّون وجه كجارك، فغضب األنصاري، وقال: يا رسول اهلل إن 

عبني، كزبري احبِ املاء إىل اجلدد أو إىل الرسول اهلل حتدى عرف أن قد ساءه، ثمد قال يا 

انت ااخصوِة بني الزبري، ك ثمد خل سبيل املاء، فنزلت اآلية. وقال أبوجعفر

ليه عمر بْ شبده، إوحاطب بْ أيب بّتعة، روي ذلك عْ الزبري وأم سّمة. وذهب 

 والواقدي.

ا نزلت يف املنافق واليهودي ال ام كذيْ احتّوقال قوم وهو اختيار الطربي: إَند

 .2«أشبهّلم هبذا كسياق ال إىل الطاغوت. قال: ألند 

لّزبري عل خصمه، لوى  م النبيك: ملا حوقال أبوجعفر»ثمد قال: 

م له، فقال: ملْ يقِض؟ البْ عمته. فتعلب اليهودي كْ حشدقه وقال ملْ سأله عمد 

جّت أنفسنا، فقتّناها فأا آِنا بموسى فأذنبنا ذنبًا فأِرنا اهلل تعاىل بأن نقتل وقال: إند 

دعْ سبعني أل يرضون ويطؤون عقبه وال ف قتيل. وهؤالء يقرون بمحمد

بقضيته، فقال ثابت بْ الشامس لو أِرين اهلل أن أقتل نفِس لقتّتها فأنزل اهلل     

                  ...  :إىل قوله         ره كذيعني ابْ الشامس

 .3«يُّ دد السد 

           .استئنافية  ّقسم.          لزائدة ِوطئة .  لّقسم وحرف جرد

  ّدق بفعل القسم ِقسم به سبحانه تعاىل، وجمرور، جار وجمرور ِتع

 املحذوف.

 ِضاف إليه. والضمري يرجع إىل الرسول األعظم. 

  ،نافية .وِا بعدها جواب القسم 

     ر اهلل تعاىل ثّلث عّلئم لّمؤِْ كفعل ِضارع وفاعّه، وقد ذ

 الواقعي تفرق بينه وبني املؤِْ االدعائي.

                                                 
  ِسيل .1

ٍ
 .ِاء

 .3/69 البيان جممع ؛6/7 اجلنان روض ؛3/340 والبيان الكشف ؛3/245 التبيان .2

 .3/69 البيان جممع ؛6/7 اجلنان روض ؛3/340 والبيان لكشفا ؛3/246 التبيان .3
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  .حرف غاية وجر 

     فعل ِضارع ِنصوب بأن  ِضمرة بعد  وفاعّه وِفعول

مك وقضائك. وهذه هي كاًم وقاضيًا ويقبّوا حكحا اًم أوكبه. أي: حتدى جيعّوك ح

ِة األوىل.  العّلد

  ّدق بـ جار وجمرور ِتع   .  و .ِوصولة 

    ،ر ل 
فعل ِاض وفاعّه ضمري ِستَت. أي اختّف. ِأخوذ ِْ الش ِ

ببعض. ّلم بعضهم كوالشلور هو االختّلف والتنازع، تشاجروا: تنازعوا وتداخل 

 وقيل لّشلر، الشلر الختّلط وتداخل وتشابك بعض غصوَنا ِع بعض.

     ِ ان، وِضاف إليه. أي كظرف   وقع بينهم ِْ االختّلف

 ام الْشيعة.كوااخصوِة. أو التبِ عّيهم ِْ األح

           .ِة الثانية  نافية. عاطفة، جاءت لَّتتيب وِا بعدها هي العّلد

     فعل ِضارع ِنصوب ألنده ِعطوف عل   . 

     ّدق األوالن بـ  جار وجمرور وِضاف إليه. ويتع  .  أي يف

 قّوهبم وضامئرهم وباطنهم.

     .احلرج قوالن:وقيل يف ِعنى »ِفعول به. احلرج: الضيق 

 أحدها: قال جماهد هو الشك.

 ثم.وقال الضحاك: اإل

ّلها يضيق الصدر. كثم وإه قال ضيق شك أو أند كوأصل احلرج الضيق ف

فيام وقع بينهم ِْ  موا النبيكهؤالء املنافقني ال يؤِنون حتدى حي وِعنى اآلية أند 

 .1«صدورهم بها قىض به أي ال تضيق االختّلف، ثمد ال جيدوا حرجًا ممد 

  حرف جر و  ِوصولة. واجلار وامللرور يتعّق باملصدر   . 

    مت به يف قضائك.كفعل ِاض وفاعّه. أي ح 

 .ِة الثالثة  عاطفة، وِا بعدها العّلد

                                                 
 .246 و 3/245 التبيان .1
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    مواكحيفعل ِضارع ِنصوب وفاعّه. ِعطوف عل،    

 والرد ِْ لسان املؤِْ وقّبه.مك ويسقط فيه التحرج واالعَتاض كأي ينقادوا حل

   يد لّفعل، أي إذعانًا لك وخضوعًا ألِرك.كِفعول ِطّق. تأ 

أن قوله: وِْ هنا يظهر »قال يف امليزان:        ان كإىل آخر اآلية، وإن

مهم كِورد اآليات هو َتا بحسب الّفظ ألند  م النبيكِقصورًا عل التسّيم حل

م اهلل كِع وجوب رجوعهم إليه إالد أن املعنى عام حل رسول اهللإىل غري 

 ام عرفت.كويْ مجيعًا كم التْشيع والتكورسوله مجيعًا، وحل

سرية سار هبا أو عمل  لد كو م بمعنى قضاء رسول اهللكبل املعنى يعم احل

تأيت يان الكنحو  ِا ينسب بوجه إىل اهلل ورسوله بأيِّ  لد كعمل به ألن األثر ِشَتك ف

ملؤِْ باهلل حق إيامنه أن يرده أو يعَتض عّيه أو يمّه أو يسوأه بوجه ِْ وجوه املساءة 

 ذلك َشك عل ِراتبه، وقد قال تعاىل: لد كف                

   1»2. 

 الروايات

م كعدود ون كِا ي شدد أ ند إيقول:  سمعت أباعبداهلل صحيحة أيوب قال:

رجّلً ِْ  ند إراهية ْلذا األِر حني تبّغ نفسه هذه ـ وأو ِأ بيده إىل حنلرته ـ ثمد قال: ك

انت تأتينا قالت: ملا احترض قال: كفحدثتني ِوالة له  لعِلٍّ ان سبابة كآل عثامن 

ِد ٰى رى )رأأِاِل وْلم؟ قّت: جعّني اهلل فداك ِاله قال هذا؟ فقال ملا  ا ( ِْ العذاب أ

سمعت قول اهلل تبارك وتعاىل  )إنام(                    

                                هيهات هيهات ال

 3وصام. ن صلإالَّشء يف القّب وون ثبات كواهلل حتدى ي

 .5بسنده الصحيح وخمتْصاً يف تفسري العيايش 4رواها سعد بْ عبداهلل يف بصائره

                                                 
 .106/ يوسف سورة .1

 .4/405 امليزان .2

 .األهوازي سعيد بْ لّحسني ،227ح ،85/ الزهد كتاب .3

 .223ح ،226/ البصائر خمتْص .4

 .189ح ،1/416 العيايش تفسري .5
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 يف قول اهلل  صحيحة أيب العباس الفضل بْ عبداملّك، عْ أيب عبداهلل

                            قال: هو التسّيم له يف

 1االُِور.

يقول: واهلل لو آِنوا  صحيحة سعيد بْ غزوان، قال: سمعت أبا عبداهلل

ّدموا لكباهلل وحده، وأقاِوا الصّلة، وآتوا الز ني، ثمد تّل كانوا بذلك ِْشكاة، ومل يس

هذه اآلية                                 

                  .2 

 يف قول اهلل  اج، عْ أيب عبداهللصحيحة مجيل بْ درد         

 3قال: التسّيم يف األِر.

قال:  صحيحة زرارة عْ أيب جعفر                  يا

عِلد                               ذا نزلت. ثمد ك، ه

قال:                  يا عِلد          يعني فيام

تعاهدوا وتعاقدوا عّيه بينهم ِْ خّلفك وغصبك                 

      د عل لسانك ِْ واليته عّيهم يا ممد         ثمد لعِلد .

قال:                       إىل قوله            فإنده

 4م.كم

يف قول اهلل  خرب أيب اجلارود عْ أيب جعفر            

                                       

 5قال: التسّيم: الرضا والقنوع بقضائه.

: لو أند قوًِا عبدوا اهلل وحده قال أبوعبداهلل قال: ،اهِلكصحيحة عبداهلل ال

                                                 
 .211ح ،221/ البصائر خمتْص .1

 .215ح ،222/ البصائر خمتْص .2

 .219ح ،224/ البصائر خمتْص .3

 .17ح ،1/209 القمي تفسري .4

 .370ح ،1/422 املحاسْ .5
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وا البيت، وصاِوا شهر رِضان، ثمد كال َشيك له، وأقاِوا الصّلة، وآتوا الز اة، وحلد

صنع خّلف الذي صنع، أو : أالد قالوا لَّشء صنعه اهلل تعاىل، أو صنعه النبيد 

ني، ثمد تّل هذه اآلية كانوا بذلك ِْشكوجدوا ذلك يف قّوهبم، ل      

                                      

       1م بالتسّيم.ك: وعّيثمد قال أبوعبداهلل 

بسنديْ الصحيحني  3ّينيكلوا 2وسعد بْ عبداهلل القمي بسند صحيح يف بصائرهرواها 

 ِرسّلً. 4والعيايش

قال: قال: لقد خاطب اهلل  صحيحة زرارة أو بريد عْ أيب جعفر

تابه قال: قّت: يف أيد ِوضع؟ قال: يف قوله كيف  أِرياملؤِنني           

                                     *       

                    دًا فيام تعاقدوا عّيه لئْ أِات اهلل ممد

وا هذا األِر يف بني هاشم  أالد يردُّ                        

  .5 

 ، عْ أيب جعفرعْ جابر                    

     و             د د وآل ممد دا قفىضف ممد
 مم ِ    

  .6 

يف شأن نزول اآلية ِْ التفاسري: وروى أنده قال  هُ ّف قف قال الزخمْشي بعد ِا نف 

: والذي نفِس بيده إند ذلك ثابت وابْ ِسعود وعامر بْ ياَس فقال رسول اهلل

 7ُاِتي رجاالً اإليامن أثبت يف قّوهبم ِْ اجلبال الروايس. ِْ
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وترغيبهم يف االخّلص وترك  ِتصّة بام تقدم ِْ أِر املنافقني»اآلية الْشيفة 

ّيف عل النداس، نحو أن نأِرهم بالقتل وااخروج كا لو شددنا التالنفاق، واملعنى أند 

فرهم كعْ األوطان لصعب ذلك عّيهم وملا فعّه إالد األقّون، وحينئذ يظهر 

تفينا يف األِور السهّة، كا عل عبادنا بل اوعنادهم، فّام مل نفعل ذلك رمحة ِند 

 .1«الداريْالوا خري نوا التمرد والعناد حتدى يكفّيقبّوها باإلخّلص وليَت

ّدفني كْ تعميمه جلميع املكْ يمكان ِع املنافقني ولكّلم وإن كسياق ال»أقول: 

 .2«ارًا إليامَنمباخت

 .استئنافية 

  تب ذلك عّيهم.كحرف َشط غري جازم، واِتناعية يعني أنده تعاىل مل ي 

  بة ِْ كِر   احلروف املشبهة بالفعل وضمري ِْ .اسمه 

    ِّرفع خرب  فعل ِاض وفاعّه. واجلمّة الفعّية يف مل . 

 تابة هنا بمعنى الفرض والوجوب، أيكوال    بنا جألزِناهم وُاو

   . 

ِثل أوجبنا عل بْ إَسائيل ِْ قتل أنفسهم أو خروجهم ِْ ديارهم حني 

 استتبوا عبادة العلل.

      .ّدق بـجار وجمرور ِتع   .والضمري يرجع إىل املسّمني املؤِنني 

   ِْ كالثقيّة وتعمل عمّها يف نصب املبتدأ ورفع ااخرب ول« أند »املخففة ْ

نني أو كَّست نوَنا هنا اللتقاء الساكون ضمري الشأن مذوفًا. كجيب يف اسمها أن ي

ضممت ألند التاء يف      .ِضموِة 

                                                 
 .10/166 الكبري التفسري .1

 .8/413 الرمحْ ِواهب .2
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ة التي ختتص بتفسري اجلمل وذلك إذا ُسبقت  ون كأن تْ كويم املفَّسِّ

بلمّة فيها ِعنى القول دون حروفه واملتأخرة عنها مجّة ومل تقَتن بحرف جر أي مل 

 يأت بعدها حرف جر.

      .فعل أِر وفاعّه 

     ِفعول به وِضاف إليه. بأن يقتل بعضهم بعضًا ال عل وجه

ل أظهر  ام ورد يف قوله كاالنتهار أو بتعريضها لّلهاد والقتال ِع أعداء اهلل تعاىل واألود

  تعاىل يف قصة بني إَسائيل:                     

                                        

               1. 

ألند املقصود بااخطاب هو اجلامعة دون األفراد فاملراد قتل اجلمّة اجلمّة دون 

ذلك ااخروج واجلّلء ِْ الديار مجّة واحدة وجمتمعة، ال كواحد نفسه و لد كقتل 

 اْللرة اإلنفرادي.

  .عاطفة تدل عل التخيري 

      فعل أِر وفاعّه، ِعطوف عل     . 

       جار وجمرور وِضاف إليه. واألولون يتعّقان بـ    . 

ااخروج ِْ ديارهم املألوفة واوطاَنم العزيزة واْللرة يف سبيل اهلل واملراد به 

 تعاىل، أو عل نحو اخراج بني إَسائيل إىل التيه.

  ِا بعدها جواب َشط غري جازم.ونافية، هي 

    .فعل ِاض وفاعّه وِفعول به 

   حرف استثناء، تفيد احلْص ملِض  .واالستثناء ِنقطع نافيه قبّها

بناًء عل اختصاص ااخطاب باملنافقني، وِتصل بناًء عل تعميم ااخطاب جلميع 

.كّفني كامل  ام ِرد

م لّهيئة االجتامعية ِْ كاحل عل أند  يب يدلد كإند هذا الَت»قال يف امليزان: 

                                                 
 .54/ البقرة سورة .1
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م واستيعابه جلميع كاألفراد وهو امللتمع، وأن االستثناء لدفع توهم استغراق احل

ان هذا االستثناء أشبه باملنفصل ِنه باملتصل أو هو برزخ بني كفراد، ولذلك األ

 .1«ونه ذا جنبتنيكاالستثنائني: املتصل واملنفصل ل

    بدل ِْ الضمري الفاعِل يف    قرأته نصبًا عل االستثناء كويم ْ

 اممجيع النحويني وإند والرفع أجود عند »ْ قال: كلّنحاس ول 2ام يف إعراب القرآنك

 .3«صار الرفع أجود ألند الّفظ اوىل ِْ املعنى وهو يشتمل عل املعنى

    ِْ ّدق بصفة مذوفة حرف جر بياين وجمروره. ِتع  . 

ة إيامَنم كمني إندام كمل يطع ِنهم إالد القّيل، ألند فرض احل» ان إلظهاره قود

، فّم يفعل ذلك إالد ام اهلل تعاىل، والطاعة له كألحوثبات عزيمتهم وِقدار تقبدّهم 

ة الذيْ آثروا رضا اهلل تعاىل عل رىض النفِ  قّيل ِنهم، وهم أصحاب العزائم القويد

 وحبدها.

اليف احلرجيدة كام والتكة خترب عْ اِتناعهم عْ اِتثال األحكواآلية املبار

 .4«والتوبيخ ْلم

تبنا أي فرضنا عّيهم قتل أنفسهم وااخروج كفاملعنى: ولو أنا »خرى: أُ وبعبارة 

ِْ ديارهم وأوطاَنم املألوفة ْلم ِا فعّوه أي مل يمتثّوا أِرنا، ثمد ملا استشعر أن قوله: 

م اهلل حقيقة دفع ذلك كِا فعّوه يوهم أن ليِ فيهم ِْ هو ِؤِْ حقًا ِسّم حل

عْ حال امللتمع ِْ  م حقيقة ألن اإلخباركْ يشمّه احلكباستثناء القّيل ِنهم، ومل ي

 .5«ْ األفراد داخّة فيه إالد بتبع اجلمّةكه جمتمع ومل تحيث إند 

           .عاطفة  .حرف َشط غري جازم 

    .حرف ِشبه بالفعل واسمه 

                                                 
 .4/406 امليزان .1

د بْ أمحد جعفر أليب ،1/230 القرآن إعراب .2  . ه338 عام املتوىف النحاس إسامعيل بْ ممد

د بْ أمحد جعفر أليب ،1/230 القرآن إعراب .3  . ه338 عام املتوىف النحاس إسامعيل بْ ممد

 .8/413 الرمحْ ِواهب .4

 .4/406 امليزان .5
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     فعل ِاض وفاعّه، خرب .  أي    اليفهم.كت 

 .ِوصولة، ِفعول به 

    تابة كفعل ِضارع ِبني لّملهول ونائب فاعّه. يف تبديل ال

ام الظاهرة يف صورة األِر والفرض ليست إالد كهذه األح اشارة إىل أند »بالوعظ 

إشارات إىل ِا فيه صّلحهم وسعادهتم فهي يف احلقيقة ِواعظ ونصائح يراد هبا 

 .1«خريهم وصّلحهم

 جار وجمرور ِتعّق بـ   . 

  واقعة يف جواب      .   .فعل ِاض ناقص واسمه ضمري ِستَت 

   .ل ُاجور املتعظني  خربه. وهذا أود

   جار وجمرور ِتعّق بـ  ،  أي      يف دنياهم وُاخراهم

 ومجيع شؤوَنم املادية واملعنوية والفردية واالجتامعية.

           .عاطفة  ِعطوفة عل  . 

     متييزه. أي جيعل الَّشء ثابتًا وراسخًا ويوجب تقوية اإليامن يف قّوهبم

ام قال تعاىل: كونفوسهم                            

   2 .وهذا ثانيها 

بري يف كام اإلْليدة وتطبيقها ْلام األثر الكة تدلد عل أند تنفيذ األحكواآلية املبار»

ة يف رسوخه يف النفِ ِد ّدة التا  .3«تقوية اإليامن، بل هي الع

 الروايات

م فعّوا ِا يوعظون به يف عِلد » خرب جابر عْ أيب جعفر ان خريًا كل ولو أَند

 4«.ْلم

                                                 
 .4/406 امليزان .1

 .27/ إبراهيم سورة .2

 .8/414 الرمحْ ِواهب .3

 .(1/417) 28ح ،2/376 الكايف .4
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 .1ايفكوروا نحوها عْ جابر أيضاً يف ال

 خرب أيب بصري عْ أيب عبداهلل                       

ّدموا لإلِام تسّيامً   وس               ًله رضا                

 أنَّ أهل ااخّلف                          ويف هذه اآلية  

                  أِر الواِل ِْ     الطاعة هلل 

  2.3 

 ، عْ أيب عبداهللعْ أيب بصري                      

ِّّموا لإلِام تسّياًم  وسف               رضًا له               

أنَّ أهل ااخّلف                    .  4يعني يف عِلد

 

                  

 

 واآلية ِتصّة بساقبتها.

 .استئنافية أو عاطفة 

   حرف جواب لسؤال ِقدر أو تدل عل ِعنى اجلزاء. أي حني تثبتوا

 باإليامن الثابت.

  واقعة يف جواب  يد.كررت لّتأكيف اآلية السابقة و 

      .ل  فعل ِاض وفاعّه وِفعول به أود

     .ّدق كِبني عل الس« لدن  »جار وجمرور وِضاف إليه ون. ِتع

بـ       ِْ أو بحال أي .   يدًا بأنده ك ً عل االختصاص وتأ عندنا. داالد

 نهه وال يعرف ِنتهاه وال يدرك قصواه.كال يقدر عّيه غريه وال يبّغ أحد 

                                                 
 .(1/424) 60ح ،2/393 الكايف .1

 .64/ النساء سورة .2

 .(8/184) 210ح ،15/436 الكايف .3
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   ثريه.كِفعول به ثان. واهباِه يدلد عل تعظيمه وت 

    اِه.كاملتعظني بمواعظ اهلل وأحنعته. وهذا ثالث ُاجور 

 

            

 

 واآلية ِتصّة بام قبّها.

           .عاطفة  واقعة يف جواب  .السابقة 

       ل. ولعلد هذه اْلداية أجلد وأعظم فعل ِاض وفاعّه وِفعول به أود

 اآلية السابقة.ِْ األجر املتقدم يف 

  .ِفعول به ثان 

     نعته. يف الدنيا واآلخرة وبه يدخّون اجلنة. وهذا رابع ُاجور

ا  م ِنهم إن شاء اهلل تعاىل.كاملتعظني واحلمد هلل وجعّنا وإيد

 

                              

                  

 

ى ر الطاعة واحلث عّيها، كملا ِىض يف اآليات السابقة ذ فد  ركذاهلل تعاىل عّيها بقف

يف هذه اآلية الْشيفة وهو ِرافقة عباد اهلل املصطفني األخيار الذيْ يأِل  الوعد عّيها

نى ِرافقتهم يف مجيع العوامل.ك  لُّ انسان ويتمد

، فقال: يا رسول اهلل، إىل النبيد قال: جاء رجل ِْ األنصار  عْ عِل

 رك، فأترك ضيعتي وأقبل حتدى أنظر إليككِا أستطيع فراقك، وإيند ألدخل ِنزِل فأذ

ّديني، فكرت إذا كحبدًا لك، فذ عتف يف أعل ع
يف ِل كان يوم القياِة وُادخّتف اجلندة فُرف ِ

بك يا نبيد اهلل؟ فنزلت                              

                        فدعا النبيد 
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ه بذلك.  1الرجل، فقرأها عّيه، وبْشد

 .استئنافية 

  .اسم َشط جازم، ِبتدأ، ومجّتا فعل الْشط وجوابه يف مل رفع خربه 

  .فعل ِضارع جمزوم ألنده فعل الْشط وفاعّه ضمري ِستَت 

            .ِفعول به .عاطفة 

    ،لّعهد واملراد به الرسول األعظم ااخاتم« ال»ِعطوف. 

 .واقعة يف جواب الْشط، واجلمّة االسمية يف ملد جزم جواب الْشط 

     اسم اشارة ِبتدأ. ُاشري إىل املطيعني هلل ورسوله. 

 ِ ّدق بخرب املبتدأ  ان يدلد كظرف عل املصاحبة واملرافقة واالجتامع، ِتع

وهو      لِّ طالب وتدل كة يف غاية األهية وهي ِطّوبة لوِضاف. وهذه املعي

 عل الّحوق ال الصريورة.

  .اسم ِوصول يف مل جرد باالضافة 

     النعمة هي هذه.فعل ِاض، والنعمة الواقعية التي يراها اهلل 

            .فاعّه    ّدق بـ جار وجمرور ِتع   . 

  :بيان لّمنعم عّيهم وهم طوائف أربعة .  حرف جرد بيايند

    ِْ ّدق بحال مذوفة جمروره. جار وجمرور ِتع  . :أي

وَنم كحال   .  فاملطيع 2«أصحاب الوحي الذيْ عندهم نبأ الغيبهم »و.

برؤية النبيني وزيارهتم، واحلضور ِعهم. فّل ينبغي أن يتوهم يستمتع »هلل ولّرسول 

 ه ال يراهم.ند أم يف أعل عّيني ِْ أجل أَند 

ي، وعاِر: دد بري، وَِّسوق، وقتادة، والربيع، والسُّ وقال احلسْ، وسعيد بْ ُج 

 زن له، وسأل النبيبعض النداس توهم ذلك، فح ند أسبب نزول هذه اآلية  إنَّ 

 . وهذه الطائفة االُوىٰل.3«اآليةعْ ذلك، فأنزل اهلل 

                                                 
 .1280 رقم ،16/621ح والعْشون، التاسع امللِّ الطويس، أِاِل .1

 .4/407 امليزان .2

 .3/250 التبيان .3
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 .عاطفة 

     :ا الصديقون »ِعطوفة. وهم الطائفة الثانية، قال يف امليزان ِد وأ

وِْ الصدق ِا هو يف القول، وِنه ه ِبالغة ِْ الصدق، عّيه لفظه هو أند  فالذي يدلد 

ه حاك عْ االعتقاد فإذا صدق ِا هو يف الفعل، وصدق الفعل هو ِطابقته لّقول ألند 

يًا ملا يف الضمري ِْ غري ختّف، وصدق القول ِطابقته ملا يف كان حاكايته كيف ح

 ان الصادق يف فعّه ال َيرب إالد عامكان القول نفسه ِْ الفعل بوجه كالواقع، وحيث 

 خربي مجيعًا.ه حق، ففي قوله الصدق ااخربي وامليعّم صدقه وأند 

ًا ِْ غري اتباع ذب أصًّل هو الذي ال يفعل إالد ِا يراه حقد كفالصديق الذي ال ي

ه حق، وال يرى شيئًا إالد ِا هو حق فهو يشاهد ْلوى النفِ، وال يقول إالد ِا يرى أند 

 .1«حقائق األشياء، ويقول احلق، ويفعل احلق

بالواقع أن نفَّس الصديقني باألئمة املعصوِني  واألليق»اشف: كوقال يف ال

اهلل سبحانه قد جعّهم يف املرتبة الثانية ِْ  لغريهم، ألند املكمّني اِّني يف أنفسهم كال

ِْ جاز عّيه  ند ون أبدًا ملْ جيوز عّيه ااخطأ، ألكالنبيني بّل فاصل، وهذه املرتبة لْ ت

اِل حقيقي يرده عْ خطأه، كامالً حقيقيًا، بل حيتاج إىل كلغريه  مّلً كون ِكااخطأ ال ي

ل أن ال يتعمد  ند أاِل هو املعصوم، وبتعبري ثاٍن كوهذا ال الصادق عل نوعني: األود

مْ َيرب بَّشء، وهو يؤِْ بصدق ِا كْ جيوز عّيه ااخطأ واالشتباه، كذب، ولكال

ون هو صادقًا يف قصده، وخربه كخربه غري ِطابق لّواقع، في ند أخرب، ثمد يتبني أ

 ثريًا ِا حيدث.كاذبًا... وهذا ك

ذب، وال جيوز عّيه ااخطأ، بحيث ال َيالف قوله كد الالنوع الثاين: ان ال يتعمَّ 

ِْ هذه السورة...  59الواقع بحال، وهذا هو املراد بالصديقني، وبأوِل األِر يف اآلية 

أهل  هم 59، وأوِل األِر يف اآلية 69ون املراد بالصديقني يف اآليه كوعل هذا ي

 .2«البيت

د عبده: يوِْ هنا  هم الذيْ الصديقون »ظهر عدم متاِية ِقالة الشيخ ممد

                                                 
 .4/407 امليزان .1
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 م يميزون بني احلقد َند إحتدى واعتدت أِزجتهم وصفت َسائرهم، ت فطرهتم، كز

 .1«عّيهموالباطل، وااخري والْش بملرد عروضه 

ضها اإل بأند ِْ قول الصوفية وهذا القول قريب » نسان إذا جاهد نفسه ورود

ّدمت احلقد تّقائيًا ِْ غري كأدر  .2«تع

 .عاطفة 

    ِعطوفة. وهم الطائفة الثالثة واملراد هبم ـ عل الظاهر ـ املقتّون يف

 تسميته شهيدًا قوالن:ويف »سبيل اهلل 

 .سبيل اهللحتدى قتل يف  ه قام بشهادة احلقد أحدها: ألند 

ه ِْ شهداء اآلخرة بام ختم له ِْ القتل يف سبيل اهلل. وليست ند أواآلخر: 

 .3«الشهادة هي القتل

شخاص ال ينحْص باأل ألنده 4ام عّيه يف امليزانكفّل ينحْص يف شهداء األعامل 

اء واجلوارح وغريها، ِضافًا إىل أند املقتولني يف سبيل ضان واألعكويشمل الزِان وامل

 إىل ِرتبة شهداء األعامل. اهلل بعضهم يصل

 .عاطفة 

     ِعطوفة، وهم الطائفة الرابعة و     مجع صالح وهو

الصالح: ِْ استقاِت نفسه »الذي صّحت حاله واستقاِت طريقته. قال الشيخ: 

 .5«بحسْ عمّه

وباجلمّة:      « أحواْلم  صّحت نفوسهم واستقاِت ذيْهم الد

باعهم َشيعة اهلل  والدوام عل طاعته، فصاروا حلله عل  جلد شأنهوطريقتهم، باتد

ِفْ َيرج عْ الْصاط املستقيم، وبتز ية نفوسهم بصالح كخّقه، حيتجد هبم عل 
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ّوا لفيضه األعام  .1«راِتهكوهتيدؤوا لنعمه و ل، فتأهد

           .عاطفة           .فعل ِاض    .فاعّه 

    ِْ متييز أي ِْ حيث الرفاقة، أو حال    .  ْل كأي حس

واحد ِنهم   . 

رفقتهم باحلسْ؛ الحتياج اإلنسان بالرفقة يف  وإندام وصف»قال السبزواري: 

ْ يرافقهم ممدا أنعم اهلل تعاىل  ِف السفر الطويل الذي يستقبّه، فتفيض تّك الطوائف عل 

بريًا، فإذا كثري؛ ولتأثري الرفيق يف صاحبه أثرًا كعّيهم؛ وألند يف رفقة هؤالء ااخري ال

ًا؛ والرتفاق األصحاب بعضهم ان أثره يف صاحبه حسنكان ممْد أنعم اهلل عّيهم، ك

 بعضًا.

نيا والربزخ واآلخرة، كوال ختتصد اآلية ال ريمة بعامل دون عامل،  فتشمل عامل الدُّ

ه عل الطريق امِل، ليدلد كفإند يف مجيعها حيتاج اإلنسان إىل رفيق يرافقه يف ِسريه االست

 .2«املخاطرالصحيح ويرشده إىل ِا هو خري له، وجيندبه عْ 

واعّم أن يف هذه اآليات الْشيفة ِوارد عديدة ِْ االلتفات »امليزان:  قال يف

ّلِي ِتشابك بعضها ِع بعض فقد ُأخذ املؤِنون يف صدر اآليات خماطبني ثمد يف كال

 قوله:           ذلك أخذ تعاىل نفسه يف ِقام الغيبة يف كام ِرد غائبني، وك

صدر اآليات يف قوله:       ّم ِع الغري يف قوله: كاآلية، ثمد يف ِقام املت  

          :اآلية، ثمد الغيبة يف قوله     ّم ِع الغري كاآلية، ثمد املت

يف قوله:         :اآلية، ثمد الغيبة يف قوله         .اآلية 

ذلك الرسول اخذ غائبًا يف صدر اآليات يف قوله: كو        ،اآلية

ثمد خماطبًا يف قوله:      :اآلية، ثمد غائبًا يف قوله            ،اآلية

ثمد خماطبًا يف قوله:       :اآلية، ثمد غائبًا يف قوله         

اآلية، ثمد خماطبًا يف قوله:         اآلية، فهذه عْش ِوارد ِْ االلتفات
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 .1«رِورد ِورد ظاهرة لّمتدبِّ  لِّ كات املختصة بكّلِي والنكال

 الروايات

ُيّهم  يف حديث: واهلل ِا خرب احلسْ بْ العباس بْ حريش عْ أيب جعفر

ذب عل كثري صّلح، قال: ال تكاإلقرار بام ترى إالد الصاحلون، قّت: واهلل ِا عندي 

ك صاحلًا، حيث يقول:  اهلل، فإند اهلل قد سامد

                                    

         ته وأنبيائه كصّوات اهلل عّيه وِّلئيعني الدذيْ آِنوا بنا وبأِرياملؤِنني

د وآله الطيدبني الطاهريْ األخيار األبرار السّلم  2.ومجيع حلله عّيه وعل ممد

قال: أعينونا بالورع، فإنده ِْ  ناين عْ أيب جعفركالصباح الصحيحة أيب 

 يقول: ان له عند اهلل فرجًا، وإنَّ اهلل كم بالورع كِن لقي اهلل      

                                    

         .3فمندا النبيُّ وِندا الصديق والشهداء والصاحلون 

قال: سمعته يقول: املؤِْ ِؤِنان:  خرب خرض بْ عمرو عْ أيب عبداهلل 

اهلل بْشوطه الدتي َشطها عّيه، فذلك ِع  ِؤِْ وىف         

               وذلك ِْ يشفع وال ُيشفع له وذلك ممْد ال تصيبه

نيا وال أهوال اآلخرة وِؤِْ زلدت به قدم فذلك  رع كأهوال الدد فئته كيفام كخاِة الزَّ

يح ان نيا واآلخرة ويشفع له وهو عل خري.كالرد  4فأ وذلك ممْد تصيبه أهوال الدد

أن  َسد ِْ إىل الشيعة: ...  يف رسالة أيب عبداهلل برِعتربة إسامعيل بْ جا

ء إىل اهلل ِْ  يّقى اهلل ًا فّيتولَّ اهلل ورسوله والدذيْ آِنوا وليربد ًا حقد وهو ِؤِْ حقد

ب وال نبيٌّ  ّدم ملا انتهى إليه ِْ فضّهم إلنَّ فضّهم ال يبّغه ِّك ِقرَّ عدوهم ويس

ة فكيف هبم ِرسٌل وال ِْ دون ذلك ، أمل تسمعوا ِا ذكر اهلل ِْ فضل أتباع األئمد
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 1.، احلديثفضّهمو

د  خرب سّيامن عْ أيب عبداهلل يف حديث له ِع أيب بصري قال له: يا أبا ممد

د لقد ذ تابه فقال:كم اهلل يف كركلقد ذ تابه فقال: كم اهلل يف كركيا أباممد      

                                     

يقون والشهداء وأنتم  فرسول اهلل يف اآلية النبيدون ونحْ يف هذا املوضع الصدِّ

ّلح  وا بالصد احلون فتسمد د م اهلل كام سامد كالصد  2َسرتك، احلديث.فهل ، يا أباممد

 .3رواها العيايش يف تفسريه

فيقًا ر، قال: حقد عل اهلل أن جيعل وليَّنا عْ عبداهلل بْ جندب عْ الرضا

هداء والصاحلني وحسْ أولئك رفيقًا. يقني والشُّ  4لّنبيدني والصدد

ّدمة قالت: سألتأُ عْ  عْ قول اهلل سبحانه  هلل ولرس م س     

                                     

قال:                 ،أنا :    عِل بْ أيب طالب :

   ،احلسْ واحلسني :     ،محزة         ة : األئمد

 5اإلثنا عْش بعدي.

د»إالد أنده طبدق رفيقًا عل  6ونحوها يف تفسري القمي  «.القائم ِْ آل ممد

د بْ أيب ليٰل قال يقون ثّلثة: عِلُّ بْ : قال رسول اهللخرب ممد : الصدِّ

 7وحبيب الندلار، وِؤِْ آل فرعون.طالب،  أيب

: قال رسول اهلل عْ آبائه صحيحة احلسني بْ خالد عْ الرضا

ة صديق وفاروق، وصديق هذه األُ كل ِد ه ند أ؛ وِة وفاروقها عِل بْ أيب طالبلِّ ُا
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 ند إه يوشعها وشمعوَنا، وذوقرنيها، ِعاَش النداس ند أسفينة نلاهتا وباب حطتها، و

 الوصيني، ِْ نازعه ريه ألِرياملؤِنني وخند أم بعدي وكوخّيفتي عّي عّيًا خّيفة اهلل

ين، وِْ ه فقد برد فقد ناز عني، وِْ ظّمه فقد ظّمني؛ وِْ غالبه فقد غالبني، وِْ برد 

ه أخي ند أجفاه فقد جفاين، وِْ عاداه فقد عاداين، وِْ وااله فقذواالين، وذلك 

 1واحدًا. نت أنا وهو نوراً كووزيري وخمّوق ِْ طينتي و

ي ْ ابني زياد و سيار عْ العس دف   يف قول اهلل  ريكعْ ممد  

        2  أي قولوا: إهدنا َصاط الدذيْ أنعمت عّيهم بالتوفيق لدينك

 :وطاعتك وهم الدذيْ قال اهلل                        

                              ي هذا كوح

 3.بعينه عْ أِرياملؤِنني

يد عْ أيبعْ ِالك بْ   صالح عْ ابْ عباس قوله تعاىل: أنِ عْ ُسمف   

                              ،دًا يعني ممد

    ِف كيعني عّيًا، و ل  قه صدَّ  ْ  ان أود    ،يعني عّيًا، وجعفرًا

 4.واحلسنيومحزة، واحلسْ 

 .أيضاً  5ونحوها يف املناقب

 ِغالطةٌ 

يف هذه اآلية داللة »وجه ِغالطة الثعّبي يف ِقالته حيث يقول: رنا يظهر كوبام ذ

تابه بدأ كر ِراتب أوليائه يف كاهلل تعاىل ملا ذ الصديق وذلك أند  ركعل خّلفة أيب ب

باألعل ِنهم، وهم النبيون فلعل الروضة األعل لّنبيني فّم جيز أن يتقدِهم فيها 

ون ِْ النبي كيني وألن يبِهم أحد غري النن يتقدأر الصديقني فّل جيوز كأحد وثنى بذ
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ام أمجعوا عل تسمية كر صديقًا كصديق َسهم، وقد أمجع املسّمون عل تسمية أيب ب

د رسول اهلل ومل جيز أن ي د الرسول كممد ذلك ال جيوز كونوا غالطني يف تسميتهم ممد

ثاين  هه صديق وأند ند أر صديقًا فإذا صح كونون غالطني يف تسمية أيب بكأن ي

ِه بعده أحد واهلل أعّم اهلل رسول  .1«فّم جيز أن يتقدد

ّمة كرُتُه يف ذيل كووجهها: ِا ذ     وِا ورد يف الروايات ِْ تطبيقها

وتسميتهم خمّوق ْلم  وُاوالده املعصوِني عٰل أِرياملؤِنني عِل بْ أيب طالب

 ِردود إليهم وال يرتبط بالكتاب والسنة.

 رةٌ كتذ

د  اهل البيت و در تفسري»قال الشيخ أبوالفتوح الرازي:  چنني آِد از ممد

يقان عل ابوطالب كبْ عِلد الباقر ا د ِصطفى است، و به صدد ه: ِراد به پيغاِربان ممد

از فرزندان حسني از  2هشتاست، و به شهيدان حسْ و حسني، و به صاحلان 

ري كالعابديْ تا به حسْ عس زيْ         ِدت است  .3«، ِهدى ُا

 

                

 

   اسم اشارة، ِبتدأ، اشارة إىل ِرافقة الطوائف األربعة واملعية ْلم

 وُاتى اسم اشارة لّبعيد لتعظيمها.

     .له يدل عل تعظيم « ال»خربه يف أود     ل الفضل بل كوأنده

 هو الفضل ال غريه.

    ّدق بخرب جار وجمرور ِتع   .  ِأي نف     . 

  نعم . 
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    .استئنافية .فعل ِاض، أي ال يضيع عنده يشء ِْ جزاء األعامل 

 يد.          كزائدة تدل عل التأ   فاعّه، جمرور لفظًا ِرفوع مّلد .ً  

   ه وتوفري احلظ فيه.كب ،متييز  نه اجلزاء عل حقد

ّلم يف درجات اإليامن التي ال كون الكوختم اآلية بالعّم ل»قال يف امليزان: 

 .1«سبيل إىل تشخيصها إالد العّم اإلْلي

بري كالْشيفة َتريض املؤِنني املطيعني إىل الثواب العظيم والفضل ال ويف اآلية»

ال يعّمه إالد اهلل تعاىل؛ ولتطمني نفوسهم فتنشط وتقبل عل اهلل تعاىل بالعمل 

 .2«قّوهبمها توعيد املنافقني، فإند اهلل تعاىل يعّم ِا يف بمواعظه، وفي

 

                       

 

ذي املقدِة بالنسبة إىل كهذه اآلية وِا بعدها بالنسبة إىل اآليات السابقة 

 ِف دِّ قف ُِ 
ِة الطباطبائي، قال ه ِ ت ِ وهي َتث وتستنهض املؤِنني لّلهاد يف سبيل : »العّلد

ا أَند كانت تنزل هذه اآليات، وهي كانت املحنة شديدة عل املؤِنني أيام كاهلل، وقد 

انت العرب هاجت عّيهم ِْ كباملدينة  الربع الثاين ِْ زِْ إقاِة رسول اهلل

 بناية الديْ يغزو رسول اهلل جانب إلطفاء نور اهلل، وهدم ِا ارتفع ِْ لِّ ك

ة وطواغيت قريش، ويَّسي الَّسايا إىل أقطار اجلزيرة، ويرفع قواعد كي ِكِْش

ة، وقد بان يوم ُأحد كالديْ بني املؤِنني، ويف داخّهم مجع املنافقني وهم ذو قوة وشو

 ثري.كأن ْلم عددًا ال ينقص ِْ نصف عدة املؤِنني ب

، ويَتبصون به الدوائر، ويثبطون اهللانوا يقّبون االِور عل رسول كو

املؤِنني وفيهم ِرىض القّوب سامعون ْلم، وحوْلم اليهود يفتنون املؤِنني ويغزوَنم 

انوا يّقون إليهم كانت عرب املدينة َتَتِهم، وتعظم أِرهم ِْ قديم عهدهم فكو
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ِْ باطل القول وِضّلت األحاديث ِا يبطل به صادق إرادهتم، وينتقض به ِربم 

ني عّيهم، ويطيبون نفوسهم يف كانوا يشلعون املْشكجدهم، وِْ جانب آخر 

 فرهم وجحودهم، وتفتني ِْ عندهم ِْ املؤِنني.كِقاوِتهم، والبقاء والثبات عل 

يد اليهود لّمسّمني، وإماء آثار إلقاءاهتم كاملسوقة إلبطال كفاآليات السابقة 

تتميم إرشاد املؤِنني، كعل املؤِنني، وِا يف هذه اآليات ِْ حديث املنافقني هو 

ونوا عل بصرية ِْ أِرهم، وعل حذر ِْ الداء كميل تعريفهم حاُض احلال ليكوت

م يد أعدائهكيف داخّهم، ونفذ يف مجيعهم، وليبطل بذلك  ْ الذي دبد كاملست

ااخارجني املحيطني هبم، ويرتد أنفاسهم إىل صدورهم، وليتم نور الديْ يف سطوعه، 

 .1«افرونكون والكره املْشكواهلل ِتم نوره ولو 

         « خطاب لّمؤِنني الذيْ صدقوا باهلل وبرسوله وِعناه

 .2«أيقنوا باهلل ورسوله

    .3«أِرهم اهلل أن يأخذوا»فعل أِر وفاعّه. 

    روا و هِفعول ب ذف ٍر. كوِضاف إليه. أي إح  ذف ر واحلفذف »ونوا عل حف

ر بمعنى واحد وها ِصدر ذ  ل ِصدر والثاين ِا كان واحل ِ األثفر واإلث ر، وقيل: إند األود

ٌر أي مَتز وِستعدد  ذ   .4«حيذر به وهو آلة احلذر، ورجٌل ح ِ

 قوالن:وقيل يف ِعناه »

ي السّلح حذرًا ألن كوغريه: ُخذوا سّلح أحدها: قال أبوجعفر ُسمد م، فف

 به يقى احلذر.

رف كم بأخذ السّلح. كالثاين: احذروا عدو ذ 
ك. بمعنى ام يقال لإلنسان ُخذ  ح ِ

ر واحلفذف  ذ 
 .5«لثف املف رف لغتان. ِثل اإلذ ن واألذفن. وامل ِث ل احذر. واحل ِ

                                                 
 .416 و 4/415 امليزان .1

 .3/252 التبيان .2

 .3/253 التبيان .3

 .9/21 الرمحْ ِواهب .4

 .3/253 التبيان .5
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 .عاطفة 

     فعل أِر وفاعّه. ِعطوف عل   :أي ُاخرجوا واذهبوا، النفر .

النفر هو السري إىل جهة ِقصودة وأصّه الفزع، فالنفر ِْ مل السري فزع عنه »الفزع، 

 .1«وإىل مل السري فزع إليه

ون إىل احلرب ال عنها، وقد يستعمل النفر يف ااخريات كوالنفر يف اجلهاد إندام ي»

م ك انوا إذا استنفروا النداس لّحرب ينادون: النفري النفري، ويف كّدها، واملعروف أَند

م النْصة فأجيبوا خارجني إىل ك، أي إذا طّب ِن«وإذا استنفرتم فانفروا»احلديث: 

 .2«اإلعانة

   حال ِْ الضمري الفاعِل يف    ا ونصبها باجلر الظاهري ألَند

الثبات: مجع ثبة وهي مجاعات يف تفرقة أي يأتون »املؤنث السامل. ِّحقة بلمع 

فالثبات: اجلامعة . »3«رك: الثبات: الَّسايا واجلميع العسِتفرقني. قال أبوجعفر

 .4«بعد اجلامعة بحيث تنفصل ثانية عْ ُاوىل وثالثة عْ الثانية

            .عاطفة     ِعطوفة عل    .االُوىل 

   حال ِْ الضمري الفاعِل يف    ،أي جاهدوا وقاتّوا جمتمعني .

ألند اجلهاد واحلرب قد حيتاج إىل النفر وااخروج لّلميع أو طائفة ِعينة وِنه يظهر 

 وجه الَتديد يف اآلية.

 تنبيهٌ 

نيَّ لنعم ِا قال الشيخ  غ  فيام ِىض بالرجال، وتعبئة اجلنود  انت احلربك: »هُِ

ل السيف والرِح،  لِّ كتائب، أِا اليوم فقد أصبح العّم قوة يف كوال ِيدان، وحود

صواريخ ِوجهة، وقاذفات القنابل، وغواصات إىل وغريها ِْ أدوات احلرب 

نووية، ودبابات برِائية، وحاِّلت طائرات، وغازات ساِة، وخمَتعات لّتلسِ 

                                                 
 .4/416 امليزان .1

 .9/23 الرمحْ ِواهب .2

 .3/253 التبيان .3

 .4/416 امليزان .4
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 إىل ِا ال يعّمه إالد اهلل والراسخون يف عّم التخريب والتدِري.... راً جوًا وبرًا وبح

تف جتار احلروب بتوجيه العّم، وعبقرية العّامء إىل اخَتاع آالت كومل ي

ااخراب والدِار، حتدى أنشأوا ِعاهد لّتخصص بعمّيات التخريب، وتدبري 

ويض واجلرائم، ووضع املؤاِرات واالنقّلبات، وايقاظ الفتْ واألحقاد، واشاعة الف

ااخطط النتشار ااخوف والرعب واَنيار األعصاب، واالستخفاف باألخّلق والقيم، 

ل ِا يمهد لسيطرة القوي عل الضعيف، كواإليامن باألساطري وااخرافات... إىل 

 وعبودية املتخّف لّمتقدم.

تقي هذا هو نوع السّلح الذي حياربنا به عدو الديْ واالنسانية... فبأي يشء ن

 َشه وعدوانه؟ أبالسباب والشتائم أو بالندب والبكاء، أو باملشار حنات وااخّلفات؟

ن نعرف ِْ هو عدونا؟ وِا هي أال يشء ـ ونحْ اآلن عل ِا نحْ ـ إالد 

ِقدرته؟ ونحذر ِنه وِْ أساليبه وأالعيبه، وال نطمئْ إليه يف يشء، وأن نتعّم ِْ 

اهديْ يدًا واحدة عل تقويتنا يف شتى املياديْ، ة، ونعمل جنأخطائنا، ونتحرر ِْ ااخو

الذي  وهبذا نستطيع أن تقف يف وجه العدو... وعل األقل ال يصل بنا األِر إىل احلدِّ 

 وصّنا إليه اآلن.

يني، عل رغم ِا حيشدونه ِْ كلقد سحق شعب فيتنام األعزل رؤوس األِري

ا، وهي كِريأوبا ِْ كررت قوى، وينفقونه ِْ بّليني الدوالرات. وقبل فيتنام َت

ِ بيبّو، كطّلق... واآلن تأَس  عل اإلملف اأقوى دول الع وريا الشاملية سفينة التلسد

هذه الشعوب قد وعت  ند أًا... والَّس ـ فيام نعتقد ـ كا أن تبدي حراكوال تستطيع أِري

ة، وأبعدهتم نِصاحلها ونظمت صفوفها، وتّلفت أخطاءها، فرضبت عل أيدي ااخو

ز القوة، وآِنت بحقها وِبادئها، واستهانت باحلياة يف سبيّها. وال كالقيادة وِرعْ 

ان، أو عربيًا، والفرق يف كْ لقوى العامل جمتمعة أن تقهر شعبًا ِنظاًم واعيًا فيتناِيًا كيم

 .1«يعتقداألوضاع، ال يف الطباع، ويف الوعي والصّلبة فيام يؤِْ و

، لو كان ويرى الثورة اإلسّلِية يف إيران العزيزة هاهللُ يرحم الشيخ ِغني أقول:

                                                 
 .375 و 2/374 الكاشف التفسري .1
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هتا وصّلبتها وخضوع الدول الكربى ْلا ال سيدام أِريكا فام يقول يف ِديح شعب  وقود

ون يف طريق إِاِهم أيب عبداهلل احلسني لصاِد وأبنائه األبطال الذيْ يمشاإليراين ا

 ؟!الشهيد

 

                              

        

 

م يف كول 1«املعني هبذه اآلية املنافقون» احلقيقة ِْ ْ خاطبهم املؤِنني ِع أَند

م ِعدودون ِْ املؤِنني يف الظاهر ويعاِّون ِعاِّتهم متاًِا.كال  فار ألَند

           .استئنافية .احلروف املشبهة بالفعل ِْ 

   جار وجمرور، خرب ِقدم .  يف مل رفع. و   .لّتبعيض

والضمري يرجع إىل املؤِنني ملا ِرد ِْ أند املنافقني يعدون ِْ املؤِنني يف ظاهر الْشيعة 

م ِْ دخّلئهم، ويمكويف الواقع هم  ون ِْ املؤِنني الضعيفني يف كْ أن يكفار وإَند

 .2ام عل الثاين صاحب امليزانكاإليامن 

  لّلبتداء، دخّت عل اسم ها ك. ويم  يد أو املزحّقة.كلّتأْ عدد

   اسم ِوصول، اسم  .ِؤخر. يف مل نصب 

 دة بنون كجواب قسم مذوف لدخوْلا عل ااخرب وهي مجّة فعّية ِؤ

يد ثقيّة، تقديره: ُاقسم باهلل كتأ   . 

   يد الثقيّة وفاعّه ضمري ِستَت. التبطئة كفعل ِضارع ونون التأ

ة العمل »واإلبطاء:  ّدة االنبعاث وضده االَساع وهو قْص ِدد ة العمل لق اطالة ِدد

 .3«لّتدبري فيه

                                                 
 .3/255 التبيان .1

 .4/417 امليزان .2

 .3/255 التبيان .3
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           .تفريع  .حرف َشط جازم 

     فعل ِاض ِبني عل الفتح يف مل جزم ألنده فعل الْشط والضمري

 يف مل نصب ألنده ِفعول به ِقدم.

    ،واملراد هبا القتل أو اجلرح أو نحوها.فاعّه 

 .فعل ِاض وفاعّه ضمري ِستَت يف مل جزم ألنده جواب َشط 

            .حرف َتقيق              .فعل ِاض  .فاعّه 

  ّدق بـ جار وجمرور ِتع   .  واجلمّة الفعّية          يف

 ِقول القول. ،مل نصب ِفعول به 

 ّدق بـ ظرف زِان بمعنى حني ِتع   . 

  .حرف نفي وجزم وقّب 

   أنا»ون. واسمها ضمري ِستَت كفعل ِضارع ناقص جمزوم، أصّه: أ.» 

 ِ ّدق بخرب كظرف ان يدل عل املصاحبة، ِتع  . 

  .ِضاف إليه 

     خرب  .أي شاهدًا حاُضًا. حتدى ابتِل ِا ابتِل به املؤِنون . 

 الروايات

انوا كّمة أهل الْشق وأهل الغرب، لكلو قال هذه ال : واهللقال الصادق

هم ِؤِنني بإقرارهم.كهبا خارجني ِْ اإليامن ول  1ْ اهلل قد سامد

 2افرًا.كون إالد كاملسّمني ال ي: ِْ يتمندٰى التأخر عْ مجاعة وقال أبوجعفر

: لو أند أهل السامء واألرض قالووا وقال الصادق         عّينا إذ

 3ني.كانوا بذلك ِْشكْ ِع رسول اهلل لكمل ن

 

                                                 
 .18ح ،1/210 القمي تفسري .1

 .3/254 التبيان .2

 .3/74 البيان جممع .3
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 تتمة لآلية السابقة.

    .عاطفة  ِوطئة وِؤذنة لّقسم ووطئت اجلواب له، أي واهلل . 

 .حرف َشط جازم 

     .فعل ِاض يف مل جزم فعل الْشط، وِفعول به ِقدم 

   .فاعّه، الفضل عندهم هو املال وِا يشاهبه ِْ غنيمة احلرب 

    ّدق بـ جار وجمرور ِتع           .  .واقعة يف جواب القسم 

    الثقيّة وفاعّه  يدكفعل ِضارع ِبني عل الفتح التصاله بنون التأ

ضمري ِستَت. جواب القسم وجواب الْشط مذوف لداللة جواب القسم عّيه. أو 

 ون جواب القسم قد سدد ِسدد اجلوابني.كي

   واسمها ضمري الشأن مذوف «أند ك»لّتشبيه وهي خمففة ِْ الثقيّة ،

 أنه.كأي 

  .حرف نفي وجزم وقّب 

   ،ون. ومجّة كأصّه ت فعل ِضارع ناقص جمزوم     .خربها 

     ِ ّدق بخرب ِقدم كظرف ان ِتع     .وِضاف إليه 

 .عاطفة 

      ِعطوف عل   ،  والضمري يف   .يرجع إىل القائل لّقول 

     اسم ِؤخر    .  واجلمّة الفعّية                

    مجّة ِعَتضة بني      :وبني ِقول القول         فّل ملد .

 ْلا ِْ االعراب.

م ِؤِنون، واملسّمون يد واحدة يربط بعضهم ببعض حلاْلم فإَند  ومتثيٌل  تشبيهٌ »

ر ِْ نسب خف م عل مجيع الروابط االُ كوآياته الذي حيأقوى الروابط، وهو اإليامن باهلل 
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هم لضعف إيامَنم ال يرون  ألنفسهم أدنى ربط يربطهم ند كة لأو والية أو بيعة أو ِودد 

ام يتمنى األجنبي فضًّل ناله كون ِعهم واحلضور يف جهادهم كباملؤِنني فيتمنون ال

 .1«أجنبي

م أحد أند متنديهم املعيدة  وإندام أدرج » هذه اجلمّة بني القول واملقول، لئّلد يتوهد

ِع املؤِنني، ليِ ألجل النْصة واملظاهرة عل ِا تقتضيه العادات والتقاليد يف تّك 

نياكالعصور، بل   .2«ان ألجل احلرص عل حطام الدُّ

  ا بّيت.  أداة نداء واملنادٰى مذوف وتقديره: يا هؤالء. أؤ حرف تنبيه ألَند

  .وِا بعدها يف مل نصب ِقول القول 

    احلروف املشبهة بالفعل لّتمني ونون الوقاية والضمري اسمه يف ِْ

 مل نصب.

  .فعل ِاض ناقص واسمه 

    ِ ّدق بخرب مذوف كظرف واجلمّة  ،ان وِضاف إليه ِتع

الفعّية        يف مل رفع خرب  . 

 .لّسببية 

   فعل ِضارع ِنصوب بـ   ًِضمرة بعد فاء السببية. أي: أحوز ِاال

 ًا وافرًا.حظوُاصيب غنيمة عظيمة وآخذ 

    .ِفعول ِطّق 

   .نعته. والفوز العظيم عندهم حطام الدنيا وأِواْلم والغنائم احلربية 

هم حيازة الفضل بارهم أِر هذه الغنائم، وعدَّ كضعف إيامَنم إ وِْ عّلئم»

قتل أو جرح أو تعب  ْ  ِصيبة أصابت املؤِنني يف سبيل اهلل  ِِ  كلد واملال فوزًا عظياًم، و

 .3«نقمة

                                                 
 .4/418 امليزان .1

 .9/26 الرمحْ ِواهب .2

 .4/418 امليزان .3
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 رواية

 عْ أيب عبداهلل، عْ سّيامن بْ خالد         هم ِؤِنني فسامد

راِة، قال: كوليسوا هم بمؤِنني وال                     

       :إىل قوله           ولو أنَّ أهل السامء واألرض قالوا: قد

ٌل كانوا بذلك ِْشك، لْ ِع رسول اهللكأنعم اهلل عِلَّ إذ مل أ ُم  ففض  ني، وإذا أصاهبف

ْف اهلل، قال: يا ليتني 
 1نُت ِعهم فُاقاتل يف سبيل اهلل.ك ِِ

 

                             

                    

 

قوًِا ِْ املنافقني يثبطون املؤِنني  ند أ[ 72يف اآلية األوىل ]ملا أخرب اهلل تعاىل »

عْ جهاد العدو والقتال يف سبيل اهلل، حث يف هذه اآلية عل اجلهاد، بأن قال: ال 

م بذلك كتّتفتوا إىل تثبيط املنافقني، وقاتّوا يف سبيل اهلل بائعني لّدنيا باآلخرة، إذ ل

 .2«رب احلظكوأأعظم األجر 

           .استئنافية           .الم األِر    .فعل أِر الغائب 

       .جار وجمرور وِضاف إليه 

عل األرض، وال لّلستيّلء ال يقاتل »قال السيدد القطب يف اجلهاد اإلسّلِي: 

ال يقاتل ليلد ااخاِات لّصناعات، واألسواق لّمنتلات،  ...انكلّلستيّلء عل الس

ه ال يقاتل مللد ند إ ا يف املستعمرات وشبه املستعمرات!أو لرؤوس األِوال يستثمره

 وال مللدة، ِد أُ  وال مللددولة،  وال مللدطبقة،  وال مللدشخص، وال مللد بيت، 

ني ِنهله ِْ كاألرض، ولتمّمة اهلل يف كعّلء ام يقاتل يف سبيل اهلل. إلند إجنِ، 

 لد كتْصيف احلياة، ولتمتيع البْشية هبذا املنهج، وعدله املطّق بني النداس، ِع ترك 

                                                 
 .193ح ،1/417 العيايش تفسري .1

 .3/257 التبيان .2
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 .1«ع هباقتنيفرد حرًا يف اختيار العقيدة التي 

نيَّ وزاد عّيه الشيخ  غ  ، وأنا أقرأ، )ال يقاتل اإلسّلم ليّلد ومتنيت: »هُِ

جلمّة: وال ليشحم املعاِل والفبارك بدِاء ااخاِات لّصناعات( ان يعطف عّيه هذه ا

 .2«واألطفالاألحرار والنساء 

ار الفاسدة أو كعّيه: وال إلزدهار البورسات العاملية، وال إلصدار األف زدُت و

اسدة، وال لَّسقة تراث قوٍم وثرواهتم، وال لّسّطة عل ِنطقة اسَتاجتية كاألديان ال

ة وال إلجياد الُفرقة وااخّلف يف ِنطقة كُبنيدة َتتيدة ممّسياسيًا أو اقتصاديًا، وال لتخريب 

نهم ِْ ُصنع احلديثة ِنها وال وال كوال إلجياد سوق لبيع أسّحتهم السابقة لتم

 . وال...

    اسم ِوصول يف مل رفع ألنده فاعل     . 

     :بعُت. اشَتيت: فعل ِضارع وفاعّه. أي: يبيعون، ألند َشيُت

م ينتفعون هبذا لبيع وي ون ْلم املنفعة كابتعت. والتعبري بالْشٰى بدالً ِْ البيع، ألَند

 والزيادة.

               .ِفعول به، أي حياهتم   .نعته 

     ّدق بـ جار وجمرور ِتع   وال نحتاج إىل تقدير احلياة قبل .

 ألند اهلل تعاىل يقول: اآلخرة                      3 

 :ام قال كو                           4. 

 .استئنافية 

   ،ومجّتا فعل الْشط وجوابه خربه.اسم َشط جازم، ِبتدأ 

     .فالوعد »فعل ِضارع جمزوم ألنده فعل الْشط وفاعّه ضمري ِستَت

                                                 
 .2/7 القرآن ضّلل يف .1

 .2/378 الكاشف التفسري .2

 .64/ العنكبوت سورة .3
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 .1«عل القتال ال عل القتل والغّبة

              .جار وجمرور وِضاف إليه .عاطفة تفريعية عل القتال 

     فعل ِضارع ِبني لّملهول جمزوم ألنده ِعطوف عل    

ونائب فاعّه ضمري ِستَت. أي: يستشهد       . 

م القتل عل الغّبة ألند » ثوابه أجزل وأثبت فإن املقاتل الغالب عل عدو  وقدد

األعامل تب له األجر العظيم إالد أنه عل خطر احلبط باقَتاف بعض كان يكاهلل وإن 

املوجبة حلبط األعامل الصاحلة، واستتباع السيئة بعد احلسنة بخّلف القتل إذ ال حياة 

يف سبيل اهلل يستويف أجره العظيم حتاًم، وأِا الغالب يف  بعده إالد حياة اآلخرة فاملقتول

 .2«سبيل اهلل فأِره ِراعى يف استيفاء أجره

تب كند اهلل تعاىل إندام وضع اجلهاد وأ»وهذا التقديم يدلد عل أِر تربوي دقيق لـ 

د ال نيا بام  فيها ِْ رغبة كالقتال عل املؤِنني؛ ألجل التلرد اِل هلل تعاىل، وبيع احلياة الدُّ

النْص واالستيّلء عل أعداء اهلل تعاىل، حتدى حيظى برضوان اهلل تعاىل ويشَتي هبا 

بري يف النفوس كالنْص، وله األثر الر كوقع ِْ ذأر القتل ابتداًء كأند ذكاحلياة اآلخرة، ف

وتشليع اْلمم وحثد املتثاقّني، فإند الذي يذهب لّلهاد ليموت، مل يتغريد ِوقفه حتدى 

ْ يذهب لّنْص والغنيمة، فإنده يتغريد ِوقفه حني يقابل املوت،  ِف يرزق النْص، بخّلف 

ث نفسه باْلزيمة  .3«فيحدد

  .عاطفة جأت لّتخيري والَتديد 

     فعل ِضارع جمزوم ألنده ِعطوف عل     .وفاعّه ضمري ِستَت

[ إىل »أي: يفتح ويظفر.  حدى عاقبتني إفبنيد أند أِر املقاتل يف سبيل اهلل ]ال[ ينتهي ]إالد

 .4«ممودتني: أن ُيقتل يف سبيل اهلل أو يغّب عدو اهلل

           .واقعة يف جواب الْشط    استقبال.حرف 

                                                 
 .3/257 التبيان .1
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     ل. التفات ال « نحْ»فعل ِضارع فاعّه ضمري ِستَت وِفعول به أود

َيفى وجهه فبنيد اهلل أند لّمقاتل عل أي حالني ِْ االستشهاد أو الظفر أجر عظيم 

 يعطيه اهلل تبارك وتعاىل.

   .ِفعول به ثان 

    .العمل. وذلك أن ثمْ العمل هو أعل أثامن واألجر العظيم »نعته

عل ثّلثة أوجه. ثمْ أعل، وثمْ أدنى، وثمْ أوسط بينهام فاهلل تعاىل يثاِْ عّيه 

ان كجر بالعظم ِْ غري تقييد له، إذ بالثمْ األعظم األعل، فّذلك حسْ وصف األ

 .1«العملال ثمْ أعظم مما يثاِْ اهلل عّيه يف ذلك 

الْشيفة توجيه تربويد ِتني، فإند اهلل تعاىل ملا ويف اآلية »قال الفقيه السبزواري: 

خاطب اجلميع بام فيهم الضعفاء واألقوياء، ثمد وصف أفعال الضعفاء ومتندياهتم 

ام عرفت ـ كبري ـ كى أقواْلم، دون أن يشري إىل أعياَنم ملا يف ذلك ِْ أثر نفِس كوح

روا نفوسهم ِْ ثمد أهّهم يف هذه اآليات لريجعوا إىل أنفسهم فيشعروا باإلث م، ويطهد

ه ااخطاب إىل املوِنني  الذنب العظيم، ذنب التبطدي عْ القتال والقعود عنه، ثمد وجد

ة  ل يف ااخطاب ِْ أهمد السبل الَتبويد ووصفهم بصفات املسّم باآلخرة. وهذا التحود

ل املذنب عْ ِوقفه إىل املوقف املطّوب  .2«لتحود

 الروايات

ّده ك: ااخري قال: قال رسول اهلل عبداهللصحيحة عمر بْ أبان عْ أيب 

يف السيف وَتت ظلد السيف وال يقيم النداس إالد السيف والسيوف ِقاليد اجلندة 

 3والندار.

ر بْ خّلد  .4ونحوها صحيحة ِعمد

: لّلندة باب قال: قال رسول اهلل وين، عْ أيب عبداهللكِعتربة الس

                                                 
 .3/258 التبيان .1
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ّددون بسيوفهم واجلمع  يقال له: باب امللاهديْ، يمضون إليه فإذا هو ِفتوح وهم ِتق

ب هبم، ثمد قال: فمْ ترك اجلهاد ألبسه اهلل كيف املوقف واملّلئ  ً وفقرًا يف  ذالد  ة ترحد

تي بسنابك خيّها وِرا ِعيشته ومقًا يف دينه، إند اهلل  ِد  1ِاحها.رز كأغنى ُا

نيا خيوْلم يف : خيول الغزاة يف الدُّ وِعتربة ُاخرى له قال: قال رسول اهلل

 ة الغزاة لسيوفهم.ياجلندة وإند أرد

ت به عيني وفرح به قّبي قال:  : أخربين جربئيلوقال النبيُّ  بأِر قرَّ

امء أو صداع د غزا ِْ ُاِتدك يف سبيل اهلل فأصيا ممد  له  تب اهلل كابه قطرة ِْ السد

 2شهادة.

 .3أيضاً  يد َتف ِ خ  بف ال وورواها أب

تب كبسند صحيح عْ احلسْ بْ مبوب الثقة عْ بعض أصحابه قال: وجاء 

يف رسالة إىل بعض خّفاء بني ُاِيدة: وِْ ذلك ِا ضيدع اجلهاد الدذي  أبوجعفر

ّه اهلل  رجات واملغفرة  فضد ل تفضيًّل يف الدَّ ل عاِّه عل العامد عل األعامل وفضد

يْ وبه اشَتى اهلل ِْ املؤِنني أنفسهم  يْ وبه يدفع عْ الدد محة ألنده ظهر به الدد والرَّ

عاء  ل ذلك الدُّ وأِواْلم باجلندة بيعًا ِفّحًا ِنلحًا، اشَتط عّيهم فيه حفظ احلدود وأود

ة العباد وإىل عبادة اهلل ِْ عبادة العباد وإىل والية اهلل ِْ ِْ طاع إىل طاعة اهلل 

عاء ِْ طاعة عبد  ،قتل وسبي أهّه ىوالية العباد، فمْ دعي إىل اجلزية فأب وليِ الدُّ

ته و ِد ان كّدف دون طاقته وكإىل طاعة عبد ِثّه وِْ أقرَّ باجلزية مل يتعدَّ عّيه ومل ختفر ذ

ة غري خاصد  ِد ان قتال وسبي سري يف ذلك بسريته وعمل يف كة وإن الفيىء لّمسّمني عا

يْ ّدف األعمى واألعرج الدذيْ ال جيدون ِا ينفقون عل كثمَّ  ،ذلك بسندته ِْ الدد

انوا أهل ِْص كيطيقون وإندام ّدف الدذيْ يطيقون ِا الكإيداهم وي اجلهاد بعد عذر اهلل 

ه حتدى عاد النداس رجّني ّد كيقاتّون ِْ يّيه يعدل بينهم يف البعوث، فذهب ذلك 

أجري ِؤجتر بعد بيع اهلل وِستأجر صاحبه غارم وبعد عذر اهلل وذهب احلجُّ فضيدع 
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تقر النداس فمْ أعوج ممْد عوج هذا وِْ أقوم ممْد أقام هذا فردد اجلهاد عل العباد فوا

 1وزاد اجلهاد عل العباد، إند ذلك خطأ عظيم.

يِّ ق
ّفم ِ ا بعد فإند صّوات اهلل عّيهال: قال أِرياملؤِنني خرب أيب عبدالرمحْ السُّ ِد : أ

غهم  ة أوليائه وسوَّ راِة ِنه ْلم ونعمة كاجلهاد باٌب ِْ أبواب اجلندة، فتحه اهلل اخاصد

ه رغبة كذخرها، واجلهاد هو لباس التدقوى ودرع اهلل احلصينة وجندته الوثيقة، فمْ تر

لد وشمّه البّلء وفارق ا غار والقامعنه ألبسه ثوب الذُّ ضا وديدث بالصد ة، وُضب ءلرد

م ااخسف وِنع الندصف، أال ديل احلقُّ ِنه بتضييع اجلهاد وسئعل قّبه باألسداد واُ 

ًا وإعّلنًا وقّت لكوإيند قد دعوت م: اغزوهم كم إىل قتال هؤالء القوم ليّلً وَنارًا وَسد

ّتم وختاذلتم حتدى كذلدوا، فتوام فواهلل ِا غزي قوٌم قطد يف عقر دارهم إالد كقبل أن يغزو

م األوطان هذا أخو غاِد، قد وردت خيّه كت عّيكم الغارات وِّكشندت عّي

ان الب ان بْ حسد م عْ ِساحلها وقد بّغني أنَّ كري وأزال خيّكاألنبار وقتل حسد

جل ِنهم  ان يدخل عل املرأة املسّمة واالُخرى املعاهدة فينتزع حلّها وُقّبها كالرَّ

ا ورعاثها ِا متنع ِنه إالد باالسَتجاع واالسَتحام، ثمد انْصفوا وافريْ ِا نال وقّلئده

ان به كّم وال ُاريق له دٌم فّو أنَّ اِرءًا ِسّاًم ِات ِْ بعد هذا أسفًا ِا كرجًّل ِنهم 

ان عندي به جديرًا، فياعلبًا علبًا واهلل يميث القّب وجيّب اْلمد ِْ كِّوًِا بل 

قاجتامع هؤالء عل  م وترحًا حني َصتم غرضًا كم فقبحًا لكم عْ حقد كباطّهم وتفرُّ

م كم وال تغريون وتغزون والتغزون ويعىص اهلل وترضون، فإذا أِرتكيرِى، يغار عّي

ة  ام احلرد قّتم: هذه محارَّ ري إليهم يف أيد القيظ أِهّنا حتدى يسبدخ عندا احلرُّ وإذا بالسد

ة القرد أِهّنا حتدى ينسّخ عندا الربد، م بالسري إليهم يف الشتاء قّتمكأِرت لُّ ك: هذه صبارَّ

، فإذا  يف أفرد كهذا فرارًا ِْ احلرد والقرد ون فأنتم واهلل ِْ السد  .نتم ِْ احلرد والقرد تقرُّ

جال وال رجال حّوم  األطفال وعقول ربدات احللال لوددت أيند مل يا أشباه الرد

ًا، قاتّكم ومل أعرفكأر ِد ت ندًِا وأعقبت ذ م اهلل لقد ِألتم قّبي كم ِعرفة واهلل جرَّ

عتموين ُنغب التهامم أنفاسًا وأفسدتم عِلَّ رأيي  قيحًا وشحنتم صدري غيظًا وجرَّ
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ْ ال كجل شلاٌع ولبالعصيان وااخذالن حتدى لقد قالت قريش: إنَّ ابْ أيب طالب ر

عّم له باحلرب، هلل أبوهم وهل أحٌد ِنهم أشدد ْلا ِراسًا وأقدم فيها ِقاًِا ِندي لقد 

فُت عل الستدني ولذَنضت فيها وِا بّغت العْشيْ وها أنا قد  ْ، ال رأي ملْ ال كرَّ

 1يطاع.

ل كوالروايات يف هذا امللال   أيضاً األخبار وتب كتاب اجلهاد ِْ كثرية فإن شئت راجع أود

 .2ِوسوعتي

 

                          

                                 

                   

 

ة إىل املدينة، وهاجر ِعه ِْ استطاع ِْ املسّمني، كِْ ِ هاجر النبي»

انوا يّقون ِْ كوبقي فيها ِْ علز عْ اْللرة، وفيهم رجال ونساء وأطفال، و

ني أذى شديدًا ِْ أجل دينهم، وال يستطيعون الدفاع عْ أنفهسم، وال جيدون كاملْش

باب جلأوا باملستضعفني، وملا نقطعت هبم األسِعينًا، وِْ أجل هذا وصفهم سبحانه 

إىل اهلل، وهم يقولون:                ِ ة كأي         

                    . 

وقد جعل اهلل ِْ منة املستضعفني سبيًّل حلث املسّمني عل اجلهاد اخّلص 

 خواَنم يف الديْ.

ة إىل عام الفتح، حيث دخل الرسول املسلد كوبقي مجاعة ِْ املستضعفني بم

ّمة اإلسّلم، كاحلرام ِنتْصًا، واستسّم صناديد الْشك، وَتطمت األصنام، وعّت 

ْد اهلل عل الذيْ استضعفوا يف ِ  .3«أهّها ة، وصاروا أعزد كوِ
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يداش بْ أيب  :ِنهم ند أٰى أبوعِل كوح» ّفمة بْ هشام، والوليد بْ الوليد، وعف سف

 .1«ندل بْ سهيلربيعة وأبوُج 

           .استئنافية .اسم استفهام، ِبتدأ 

    جار وجمرور، خرب، وِعنى قوله    ل 
ٍ
ملاذا ال ! ومكأيد يشء

 تسعون يف خّلصهم؟

     فعل ِضارع ِنفي بـ  نافية. وفاعّه. واجلمّة الفعّية يف

  أيد أنده قال: ك»ِوضع احلال 
ٍ
ني، أي يف حال ترك القتال ِع هذه األِور كم تاركل يشء

م أال تقاتّوا يف سبيل اهلل، وِثّه قوله: كالتي تقتِض احلرص عل اجلهاد، أي ال عذر ل

              2». 

       ّدق بـ  جار وجمرور وِضاف إليه. ِتع    . 

 .عاطفة 

       ِعطوف عل      بحذف ِضاف وتقديره: ويف

خّلص        يعني أند جهادكم يف  3أو عل ِوضع لفظ اجلّللة فاركعْ ال

 سبيل اهلل ويف سبيل املستضعفني ِْ رجالكم ونسائكم وولدانكم.

 قيل يف ِعناه قوالن:»قال الشيخ: 

رت )عْ( فّْصف كأحدها: وعْ املستضعفني، فوقع )يف( ِوقع )عْ( فإذا ذ

رت )يف( فألن القتال ِضمْ هبم، كانت ملا عدا الَّشء وإذا ذكاألذى عنهم إذ 

 انت يف لّوعاء.كاخّلصهم، إذا 

ون عل مذوف، وتقديره ويف اعزاز املستضعفني، وقد قال املربد: كالثاين: ان ي

بتقدير، وسبيل  هو عطف عل اسم اهلل           

  »4. 
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ِة الطباطبائي:  واآلية تشمل عل حث وَتريض آخر عل القتال يف »وقال العّلد

م يف كم قتال يف سبيل اهلل سبحانه، وهو الذي ال بغية لكقتال ري أند كلفظ االستفهام بتذ

إالد رضوانه، وال سعادة أسعد ِْ قربه، ويف سبيل املستضعفني ِْ م السعيدة كحيات

 م.كم وولدانكم ونسائكرجال

افة املؤِنني وإغراء ْلم: أِا املؤِنون خالصوا كففي اآلية استنهاض وهتييج ل

ره يف أن يقوِوا عل احلق ويّبوا كر اهلل جل ذكفيهم ذكالقّوب في اإليامن وطاهروا

فهم أن كفهم ذلك فّيكه، وأِا ِْ دوَنم ِْ املؤِنني فإن مل ينداء رهبم وجييبوا داعي

فار ِْ رجاْلم كقتاْلم هذا عل أنه قتال يف سبيل اهلل قتال يف سبيل ِْ استضعفه ال

 .1«ونسائهم وذرارهيم فّيغريوا ْلم وليتعصبوا

 .  حرف جر بيايند

    ِْ ّدقان بحال مذوفة جمروره. واجلار وامللرور ِتع

      وَنم ِْ الرجال.ك: يف حال بتقدير 

           .عاطفة  ِعطوف عل            . .عاطفة 

    ِعطوف عل  « .    مجع ولد عل ِثال خرب

ثري، كبنية الأوخربان، وبرق وبرقان، وورل وورالن، ِثل ولد وولدان، وهو ِْ 

ال  .2«واألغّب عل بابه فعال نحو جبال ومج ِ

الولدان ال ينطقون تغّيبًا لألكثر، كقولك قال أهل البْصة،  ان فيهمكوإن »

 .3«لبعضهموإن كان قوالً 

   جر صفة لـاسم ِوصول يف مل      .وعطف بيان ْلم

.كْ أن يكويم  ون يف مل نصب ِفعول به لفعل ِقدر نحو: أخصد

     فعل ِضارع وفاعّه. وِا بعدها ِقالتهم بالقول والدعاء أو الفعل

.كواحلال، أو ِقالة بعضهم   ام ِرد
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   م فهم واإلجّلل. ينادون رهبد فة لّتعظيم اسم ِنادى بأداة نداء مذو

 افريْ.كاملؤِنون وليسوا 

      وِفعول به، يف ِقام الدعاء.« أنت»فعل أِر وفاعّه ضمري ِستَت 

     ّدق بـ جار وجمرور ِتع    و .     اسم اشارة ِبني عل

 َّس يف مل جر.كال

     بدل ِْ اسم اشارة   ون ل ِدينة قرية، واملراد ك. والعرب يسمد

ا قال ابْ عباس واحلسْ وابْ أيب نليح، والسدي وجماهد وابْ زيد: إَند »ام كة كهبا ِ

انوا قد اجتهدوا أن يفتنوا قوًِا ِْ املؤِنني عْ دينهم، واألذى كة كة، ألن أهل ِكد ِ

 .1«انوا ِستضعفني يف أيدهيمكْلم و

  نعت لـ    ر.كوجاز توصيف املؤنث امللازي باملذ 

     فاعل وِضاف إليه. ألند وصف   هنا عاِل عمل الفعل

ريه وتأنيثه االسم املعمول له. و كفُيّحظ يف تذ    ر ال ِؤنث. ووصف أهل كِذ

م املْش ِةكة ِكون دون القرية ألند ِكالقرية بالظّم ألَند  ة.سِقدد  رد

           .عاطفة     ِعطوفة عل    . 

 ّدق بـ جار وجمرور ِتع   . 

    ون يف ملِّ كجار وجمرور وِضاف إليه. لدن اسم ِبني عل الس 

ّدق بـ جر. اجلار وامللرور ِتع     ِْ أو بحال ِقدِة . 

   ه والوِل القيم باألِر حتدى يستنقذهم ِْ أِر أعدائهم، ألند »به.  ِفعول

 .2«ّه إىل غريهكيتول األِر بنفسه، وال ي

               تعرب إعراب           .

 والنصري: الناَص، أي ينْصنا عل ِْ ظّمنا.

 الروايات

أنده قال يف حديث: وقد  ب عل عِل بْ احلسنييد سف يف ِعتربة سعيد بْ املُ 

                                                 
 .3/259 التبيان .1

 .3/259 التبيان .2



 185  .......................................................................  76 / النساء سورة

انت خدجية ِاتت قبل اْللرة بسنة وِات أبوطالب بعد ِوت خدجية بسنة فّامد فقد ك

ار كة ودخّه حزٌن شديٌد وأشفق عل نفسه ِْ كسئم املقام بم ها رسول اهلل فد

إليه: ُاخرج ِْ القرية الظامل أهّها  ذلك، فأوحى اهلل  ا إىل جربئيلكقريش فش

 1، احلديث.وهاجر إىل املدينة

ِرسّلً، واملتفق عّيه يف التاريخ أند أباطالب وخدجية توفِّيا يف سنٍة  2رواها العيايش يف تفسريه

 .واحدةٍ وهي سنة العاَشة بعد بعثة الرسول األعظم

 ، قال:عْ محران، عْ أيب جعفر           

                              :إىل     :قال

 3نحْ أولئك.

 .4رواها ابْ شهرآشوب يف ِناقبه

 عْ املستضعفني؟ قال: هم أهل الوالية. عْ سامعة، قال: سألُت أباعبداهلل

حة واملواريث كنَّها يف املناكقّت: أيد والية تعني؟ قال: ليست والية، ول

ا قوله:كواملخالطة، وهم ليسوا باملؤِنني وال ال ِد ون ألِر اهلل، فأ جف ار، وِنهم امُلر   فد

     ...              إىل    .ْ5فُأولئك نح 

 

                             

                       

 

بيان حلقيقة ِْ احلقائق اإليامنيدة، وهي يف نفِ الوقت توجيه لّمؤِنني بأند »

، بل يكقتاْلم البدد ]أن[ ال ي ب كون لغرض دنيويد ون دائاًم يف سبيل اهلل تعاىل والتقرد
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افرة التي ك، وقياس بني الطائفئني املؤِنة التي ال تقاتل إالد يف سبيل اهلل، والإليه 

ة الوهيدة، فيعّم َشف الطائفة األوىل عل  ليِ ْلم أي غرض سوى األغراض الدنيويد

ار التي ال كسبيل ال الثانية؛ ألند سبيل اهلل يوصل ال مالة إىل اهلل تعاىل، بخّلف فد

 .1«توصّهم إالد إىل اْلّلك والبوار

  .اسم ِوصول، ِبتدأ 

    ام ك« املؤِنون ِْ أصحاب النبي»فعل ِاض وفاعّه. وهم

 ، وغريهم.2ورد يف تفسري القمي

      عل استمرار القتال والنضال، خرب،  فعل ِضارع وفاعّه يدلد

قوا إيامَنم باهلل ورسوله بالقتال يف سبيل اهلل.  وصدد

       ّدق بـ الن ِتع جار وجمرور وِضاف إليه. واألود   . 

 ويف ِعنى»قال الشيخ:      :قوالن 

 وليائه.ها ألُ ته التي أعدد ا تؤدي إىل ثواب اهلل يف جند أحدها: طاعة اهلل، ألَند 

الثاين: قال أبوعِل: إنه ديْ اهلل الذي َشعه الذي يؤدي إىل ثوابه ورمحته. 

 وتقديره يف نْصة ديْ اهلل.

 املؤِنني يف القتال:»ْ اختّلف دواعي كنعم، يم

.  فتارًة: يريدون ِْ القتال الدفاع عْ احلقد

 افريْ.كوُاخرى: دفع عدوان ال

 املستضعفني.وثالثة: الستنقاذ 

.  ورابعة: إلزالة القوى التي تقف يف سبيل الدعوة واحلقد

ق كوغري ذلك ممدا هو  ا مجيعًا ِْ وجوه سبيل اهلل وِصاديقه، بل ال َتقد ثري، فإَند

 .3«له إالد بذلك

 .عاطفة 
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      «وهم . »1«يعني الذيْ جحدوا آيات اهلل عل توحيد، ونبوة نبيده

 ، وغريهم.2ام يف تفسري القميك« و قريش يقاتّون عل األصنامكِْش

      وا عل  فرهم بالقتال واحلرب.كوأَصد

        وقد ِرد تفسريه. والطاغوت: فعّوت ِْ الطغيان

املراد به هنا  ُعبد ِْ دون اهلل، ولعلد  ِا لد كام ال َيفى. وهو كلّمبالغة ففيه قّب 

 بقرينة ِا بعدها.« الشيطان»

 .استئنافية، أو تفريعية عل اإليامن احلقيقي 

               .فعل أِر وفاعّه   .ِفعول به 

    ْفروا وقاتّوا يف سبيل الطاغوت فهم كِضاف إليه. ألن الذي

 والية الشيطان فهم اولياُئُه.خارجون عْ والية اهلل فيدخّون يف 

  يد.كِْ احلروف املشبهة بالفعل جاء لّتأ 

    .اده كيد: السعي يف فساد احلال عل وجه االحتيال تقول كال»اسمه

 .3«يقاع الرضر به عل وجه احليّة عّيهإائد له. إذا عمل يف كيدًا، فهو كيده كي

   .ِضاف إليه 

  إندام دخّت «. »هو»فعل ِاض ناقص واسمه ضمري ِستَت فيه  

يد الشيطان الزم يف مجيع االوقات فيام ِىض، كالضعف ل ند أدة لتدل عل كهاهنا ِؤ

 .4«واحلال، واملستقبل. وليِ هو عارضًا يف حال دون حال

    ان. واجلمّة الفعّية كخرب      خرب . 

 يد الشيطان، بالضعف ألِريْ:كام وصف تعاىل وإند »الشيخ: قال 

ره كاملؤِنني ـ ذ ضافة إىل نْصة اهللوليائه باإلأحدها: لضعف نْصته، ألُ 

 ان ضعيفًا.كم سيظهرون عّيهم، فّذلك اجلبائي ـ وقال احلسْ: أخربهم أَند 
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ا ِْ جهة الباطل إذ ال ن صري ْلم. الثاين: لضعف دواعي أوليائه إىل القتال بأَند

 .1«ام يقاتّون بام تدعو إليه الشبهة. واملؤِنون يقاتّون بام تدعو إليه احللةند إو

ه سبيل الطاغوت الذي يد الشيطان ألند كوإندام استضعف »وقال يف امليزان: 

يدة الشيطان كيقابل سبيل اهلل، والقوة هلل مجيعًا فّل يبقى لسبيل الطاغوت الذي هو ِ

إالد الضعف، ولذلك حرض املؤِنني عّيهم ببيان ضعف سبيّهم، وشلعهم عل 

يد الشيطان بالنسبة إىل سبيل اهلل قوته بالنسبة إىل ِْ اتبع كقتاْلم، وال ينايف ضعف 

 .2«هواه، وهو ظاهر

بري يف نفوس املؤِنني الدذيْ كوملثل هذه اجلمّة أثر نفِسد »ويف ِواهب الرمحْ: 

م أقوياء ال يغّبيريد ، وهم يذعنون بأَند م الباطل، فتطمئْ هون القتال يف سبيل احلقد

ةكنفوسهم بالغّبة والنْص ِهام  ة يف العدد والعدد  .3«ان يف جانب الباطل ِْ القود

 رواية

اُء قال أِرياملؤِنني يف ث و ِ يفا ـ أف ن   الدُّ
ه ِ ْ  هذ ِ

ُّونف  ِِ ُِ أ  ا تف ِف بفادف اهلل، وف
، : ع ِ ُّونف جَّ ؤف ُِ

ائ ٍِب  ٌل مف ُفوٌظ، ففُربَّ دف مف عف ن ُقوٌص، وف ِف ٌل  : أفجف نف و  تفضف ق  ُِ يُنونف 
د ِ ِف ُربَّ  4وف بٌِّع، وف ضف  5اد ٍِح كُِ

ي طف  الشَّ بفاالً، وف ُّ إالَّ إ ِق  الْشَّ ارًا، وف بف  إالَّ إ ِد 
ُ ف ِيه ِ فري  اُد ااخ  دف ز   ال يف

ٍْ ِف  زف
ُتم  يف ِ بفح  د  أفص  . قف ٍ

اَس ِ اُن خف

ِف يف ِ  ت   مَّ عف ُتُه، وف يفت  ُعدَّ اٌن قفو ِ عًا، ففهذا أفوف ك ِ النَّاس ِ إالَّ طفمف ّلف ِ  كهف أف ُتُه، وف ُتُه.كيدف يسف  نفت  ففر ِ

ريًا يُ  ق ِ ُ إالَّ فف
ل  ُتب ْص ِ هف ، فف ْف النَّاس ِ

ئ تف  ِِ
ي ُث ش ِ كف حف

ف ِ ب  ب ِطفر  يدًا كاُض  ِ
ن ِ رًا، أفو  غف ق  اب ُِد فف

ةف اهلل  مف ع 
لف ن ِ رًا، أف كبفدَّ دًا ف  رِّ تفمف ُِ رًا، أفو   ف  قِّ اهلل وف لف ب ِحف بُخ  فذف ال  يّلً اختَّ

ع ِ كو  بفخ ِ م  ْ  سف  عف
أفنَّ ب ُِأُذن ِه ِ

رًا! ق   وف
ظ ِ اع ِ  امل وف

يارُ  ْف خ ِ ي  اؤُ كأف ّفحف ُص ارُ كم  وف رف ْف أفح  ي  أف ! وف اؤُ  م  كم  حف ُسمف ُعونف يف كوف رِّ ْف امُلتفوف ي  أف ! وف م 

، كِف  يَّة ِ
ن ِ يفا الدَّ ن   الدُّ

ه ِ ْ  هذ ِ يعًا عف
ِ 
ُنوا مجف ِف قفد  ظفعف ي  ! أفلف ب ِهم 

اه ِ ذف ِف  
ُهونف يف ِ ، وامُلتفنفزِّ م  ب ِه ِ

اس ِ
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ه ِ  ِِّ ي ب ِذف
تفق ِ  ّ ٍة ال تف ُتم  إالَّ يف ِ ُحثفالف ِّّف  ل  ُخ هف ، وف

ة ِ صف  امُلنفغِّ
ة ِ ّف اج ِ عف ال  توف ، اس 

تفان ِ فف ارًا ص  ُم الشَّ غف

ْ  ذ ِ  ابًا عف هف ذف ، وف م 
ه ِ ر ِ د  ن  كل ِقف ُِ اُد ففّلف  سف فف رف ال  ، ظفهف ُعونف

اج ِ  رف
ي ه ِ إ ِنَّا إ ِلف إ ِنَّا هلل وف ؟ فف م 

ه ِ ، كر ِ ٌ ريِّ غف ُِ ٌر 

تف  ، وف
ه ِ س ِ ار ِ ُقد  ُروا اهللف يف ِ دف او ِ يُدونف أفن  جُتف ا ُتر ِ ب ِهذف ٌر. أففف

ج ِ دف ز  ُِ اجٌر  ال زف يفائ ِه ِ  وُنواكوف
ل ِ زَّ أفو  أفعف

ْف  ي ر ِ
ْف اهللُ اآل ِِ عف . لف

ت ِه ِ اُتُه إالَّ ب ِطفاعف ضف ر  ِف ال ُتنفاُل  ، وف
نَّت ِه ِ ْ  جف ُع اهللُ عف ! ال َُي دف اتف ي هف ُه؟ هف ن دف

ع ِ

ُروف ِ التَّار ِ  نيف عف ِْ امُلنكب ِامل فع  النَّاه ِ ُه، وف ّ ِنيف ب ِه ِ.كنيف لف
ا ِِ عف  1ر ِ ال 

 

                            

                               

                                   

                      

 

 قيل يف سبب نزول هذه اآلية قوالن:»

ا نزلت يف َند أي: دد رِة، وقتادة، والسُّ كأحدها: قال ابْ عبداس، واحلسْ، وع

 ،بْ عوفقال ابْ عباس: ِنهم عبدالرمحْ  ِْ الصحابة استأذنوا النبي ناس

وهم باملدينة قال  ،تب عّيهم القتالكفّم يأذن ْلم: فّام  نيكة يف قتال املْشكوهم بم

 اه اهلل يف اآلية.كفريق ِنهم ِا ح

 يف جيوز: ذلك، واهلل تعاىل يقول:كن قيل: إف                   

      ة؟كاة فرضت بمكْ الزكاة، ومل تكفأِرهم بإقاِة الصّله وإيتاه الز 

ون قوم ِْ املنافقني عرضوا عل كقيل: قد قال البّخي يف ذلك: إنه جيوز أن ي

ون اهلل قال ذلك عل وجه الندب، كذلك واألقوى عندي أن ي رسول اهلل

 املقدرة عل وجه خمصوص.اة كواالستحباب دون الز

ة أن يصنعوا ِثل ِد الثاين: قال جماهد: نزلت يف اليهود. َنى اهلل هذه األُ 
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 .1«صنيعهم

انوا يف ابتداء أِرهم يشقد عّيهم ِا كعل أند املؤِنني » بل اآلية الْشيفة تدلد 

ي ال ار وبغيهم عّيهم فيصعب عّيهم أن يصربوا عل ذلك وال كيشاهدونه ِْ تعدد فد

فد عْ ذلك، وإقاِة شعائر الديْ ِْ صّلة كهم اهلل بالِرّوه بسلد السيوف فأيقاب

م يف جهاد أعدائه، ولو ال ذلك اة ليشتد عظم الديْ ويقوم صّبه فيأذن اهلل ْلكوز

 انه، وتّلشت أجزاؤه.كل الديْ، واَندِت أركنفسخ هيال

فار، وال كانوا يستعلّون يف قتال الكم هم الذيْ ففي اآليات لوِهم عل أَند 

ل األذى حني مل ي ة والقوة ِا يكيصربون عل اإلِساك وَتمد فيهم لّقاء كْ ْلم ِْ العدد

هم فّام  خشية كتب عّيهم القتال إذا فريق ِنهم َيشون العدو وهم ناس ِثّهم كعدود

 .2«اهلل أو أشد خشية

           . بيٌّ استفهام تعلد  .حرف نفي وجزم وقّب 

   أي «. أنت»ِضارع جمزوم وفاعّه ضمري ِستَت فعل«   ينته عّمك

 .3«إىل هؤالء تعليبًا ِْ ذلك

   :ولو قال: أمل تر هؤالء أو أمل تعّم هؤالء مل يظهر »حرف جر، قال الشيخ

ام يظهر بـكفيه ِعنى التعلب ِنهم  ،  ُؤ  ألَنا ت 
بحال بعيدة قد ال ينتهي إليها،  نُ ذ ِ

 .4«لبعدها، ملا فيها ِْ العلب الذي يقع هبا

  .اسم ِوصول يف مل جر 

   .يعني: حني طّبوا القتال و »فعل ِاض ِبني لّملهول    »5. 

             .جار وجمرور    .فعل أِر وفاعّه 

       ِفعول به وِضاف إليه. اجلمّة          مل رفع نائب  يف
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فاعل  « .ون القتل الذي يقع فيه كناية عْ اإلِساك عْ القتال لكفد األيدي ك

 .1«ِْ عمل األيدي

           .عاطفة             .فعل أِر وفاعّه   .ِفعول به 

           .عاطفة  .فعل أِر وفاعّه 

     ل اآلية.كّلم الشيخ يف وجه ايتاء الزكِفعول به. وقد ِرد  اة يف أود

 .استئنافية أو تفريعية 

  مل نصب عل الظرفيه الزِانية. جازم يفاسم َشط غري  

      .فعل ِاض ِبني لّملهول    ّدق بـ جار وجمرور ِتع . 

    نائب فاعل :اجلهاد. . أي 

  حرف املفاجاة، سدد ِسدد جواب     .   .ِبتدأ، يعني: مجاعة 

    ِْ جار وجمرور ِتعّق بصفة مذوفة   والضمري يرجع إىل .

 الذيْ        . 

      فعل ِضارع وفاعّه. خرب. وااخشية هي حالتهم النفسية وهذه احلالة

 لّمنافقني أو الضعفاء ِْ املؤِنني.

  م كِفعول به. واملراد به هاهنا ال فار وهم َيشون القتل ِْ قبّهم بأَند

 يقتّوَنم.

  يف ملِّ نصب حال ِْ الضمري الفاعِل يف « ِثل»اسم بمعنى    

أي     النداس ِثل أهل خشية اهلل. أو  يف مل نصب صفة ملفعول ِطّق

ِصدر ـ مذوف تقديره:  ـ     خشية ِثل   . 

             .ِضاف إليه  .ِضاف إليه 

   الشك ألند ذلك ال جيوز عّيه تعاىل. وقيل يف »عاطفة. وليِ ِعناها

 ِعناها قوالن:

أحدها: أَنا دخّت لّلهبام عل املخاطب. واملعنى أَنم عل إحدى الصفتني. 
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وهذا أصل   .وهو ِعنى واحد عل االهبام 

الثاين: عل طريق اإلباحة نحو قولك: جالِ احلسْ أو ابْ سرييْ. وِعناه: 

ِْ ذلك  خشية اهلل فأنت ِصيب، وإن قّت: َيشوَنم أشدد كإن قّت َيشون النداس 

 .1«فأنت ِصيب ألنه قد حصل ْلم ِثل تّك ااخشية وزيادة

   ِعطوف عل          .  .متييز أو حال 

  عاطفة عل جواب  يعني عطف عل قوله       أو .

 استئنافية.

   .فعل ِاض وفاعّه  .بّسان احلال أو املقال 

   .ِنادٰى ِنصوب بأداة نداء مذوفة، وِضاف إليه 

  ب ِْ كِر  اسم استفهام يف مل جر وسقطت « ِا»حرف جر و

 .ألنده جرد بحرف جر « ِا»األلف ِْ اسم استفهام 

    فعل ِاض وفاعّه. أي: ألزِتنا وأوجبت  . 

   جار وجمرور ِتعّق بـ  .             .ِفعول به 

    .العرض: هو طّب بّني وتأدب. أو بمعنى حرف عرض ال عمل له

ا تفيد التنديم.ك، وهي حرف َتضيض ول«هّلد »  2وَنا قد دخّت عل فعل ِاض فإَند

     .فعل ِاض وفاعّه وِفعول به 

    ّدق بـ جار وجمرور ِتع    . 

    .بالقريب  وتوصيف األجل الذي هو أجل املوت حتف األنف»نعت

ليِ املراد به أن يسألوا التخّص عْ القتل، والعيش زِانًا يسريًا بل ذلك تّويح ِنهم 

ْ ذلك إالد عيشًا يسريًا كم لو عاشوا ِْ غري قتل حتدى يموتوا حتف أنفهم مل يبأَند 

وأجًّل قريبًا فام هلل ـ سبحانه ـ ال يرىض ْلم أن يعيشوا هذه العيشة اليسرية حتدى 

ل ْلم املوت؟ وهذا اليبتّيهم با ّدق نفوسهم هبذه كلقتل، ويعلد ّلم صادر ِنهم لتع

احلياة الدنيا التي هي يف تعّيم القرآن ِتاع قّيل يتمتع به ثمد ينقِض َسيعًا ويعفى أثره، 
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ودونه احلياة اآلخره التي هي احلياة الباقية احلقيقية فهي خري، ولذلك أجيب عنهم 

بقوله  »1. 

  أن جييب  أِر النبي. »يا رسول اهلل« أنت»ِر وفاعّه فعل أ

راِة كهؤالء الضعفاء بام يوضح ْلم خطأ رأهيم يف ترجيح العيش الدنيوي اليسري عل 

ّه أَند  ونوا ِتَّقني يف إيامَنم، كم ينبغي أن ياجلهاد والقتل يف سبيل اهلل تعاىل، ومصد

واحلياة الدنيا هي ِتاع يتمتع به قّيل إذا قيِ إىل اآلخرة، واآلخرة خري ملْ اتَّقى 

فينبغي ْلم أن َيتاروا اآلخرة التي هي خري عل ِتاع الدنيا القّيل ألَنم ِؤِنون وعل 

يختاروا َصاط التقوى، وال يبقى ْلم إالد أن َيافوا أن حييف اهلل عّيهم ويظّمهم ف

م ذلك فإن اهلل ال ْللذلك ِا بأيدهيم ِْ املتاع عل ِا يوعدون ِْ ااخري، وليِ 

 .2«يظّمهم فتيّلً 

             .ِبتدأ   .ِضاف إليه 

    خربه. واجلمّة          .يف مل نصب ِقول القول

   .ألنده ال يبقٰى 

           .عاطفة    ِعطوفة عل  . .ِبتدأ 

  خربه. فـ       ِِْا َيطر بالبال، بل  لِّ كِْ مجيع اجلهات و

 هي ااخري.

 .حرف جر 

  ّدق بـ . جار وجمرور ِتع اسم ِوصول يف مل جرد . 

              .فعل ِاض وفاعّه ضمري ِستَت .استئنافية 

     لهول والضمري نائب فاعّه. أي: فعل ِضارع ِنفي ِبني لّم

 تبخسون.ال

  ااخيط املفتول فيه، أو ِا كون يف شق نواة التمر ألنده كمتييز. وهو ِا ي

 يفتل باألصابع ِْ الوسخ ثمد يّقٰى.
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 الروايات

 :يف قول اهلل  صحيحة عبيداهلل بْ عِل احلّبي، عْ أيب عبداهلل    

                    وا ألسنتكقال: يعني  1 م.كفد

 .2العيايش يف تفسريه نحوها ٰى رو

قال: ... يا فضيل أِا ترضون أن تقيموا  يف خرب الفضيل عْ أيب جعفر

ّلة وتؤتوا الز وا ألسنتكاة وتكالصد م وتدخّوا اجلندة، ثمَّ قرأ: كفد         

                            .3أنتم واهلل أهل هذه اآلية 

د بْ  ّدذي صنعه احلسْ  ِسّم، عْ أيب جعفرخرب ممد بْ قال: واهلل ل

ة ممدا طّعت عّيه الشمِ واهلل لقد نزلت هذه اآلية ك عِلد  ِد ان خريًا ْلذه االُ  

                                     ام هي طاعة اإلِام إند

نا مل  تب عّيهم القتال ِع احلسنيكوطّبوا القتال فّامد  تبت عّينا القتال كقالوا: ربد

رتنا إىل أجل قريٌب نلب دعوتك ونتدبع الرسل أرادوا تأخري ذلك إىل  لوال أخد

 4.القائم

أيب الصباح ان يف سندها الصباح بْ عبداحلميد األزرق بدالً ِْ كحسنة اإلسناد إن  الرواية

 .5ورواها العيايش يف تفسريه بْ عبداحلميد املهمل.

 ، يف تفسري هذه اآليةعْ إدريِ ِوىل لعبداهلل بْ جعفر، عْ أيب عبداهلل

                      ِْع احلس         ...     

       ِع احلسني                           

   فانَّ ِعه النَّْص والظَّفر، قال اهلل تعاىل إىل خروج القائم ،        

             .6اآلية 
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، يف قوله تعاىل: احلسْ بْ زياد العطار، عْ أيب عبداهلل          

        ،  فد ك، أِره اهلل بالقال: نزلت يف احلسْ بْ عِلد        

    ، وا كقال: نزلت يف احلسني بْ عِلد ات ِّ تب اهلل عّيه وعل أهل األرض أن ُيقف

 1ِعه.

، قال: لو قاتل ِعه أهل األرض، عِل بْ أسباط، يرفعه عْ أيب جعفر

ُّوا   2ّدهم.كلُقت ِ

 

                          

                      

                      

 

ري بأنده حتم ِؤجل ال كاإلنساُن أو تغافل وهي املوت وتذبيان حلقيقة غفل عنها 

مة واحلوائط الرفيعة والبيوت كانوا يف القّلع املستحكِفرد ِنه وال ِهرب عنه ولو 

ون ِْ اجلهاد كاملغّقة والقصور العظيمة، فإذا مل يم ْ الفرار ِْ املوت فّامذا يفرد

 اآلخرة التية حلياة الدنيا القّيّة ِْ احلياوالقتال؟! ويرضون با      3،  وقد

ِرد تفسري قوله تعاىل:                      4. 

   ِ ّدها النصب بفعل الْشط كان تدلد عل استغراق األِكظرف نة وم

ا بمعنى   الْشطية.« إن  »وألَند

     فعل ِضارع جمزوم ألنده فعل الْشط وفاعّه. أي    .حّّتم 

     .فعل ِضارع جمزوم ألنده جواب الْشط والضمري ِفعول به ِقدم 

            .فاعّه           .حالية  .حرف َشط غري جازم 
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   فعل ِاض ناقص والضمري اسمه. وجوابه مذوف لتقدم ِعناه

وتقديره:               فاملوت     م. ألند أجل اهلل آلت.كويأتي 

      ان. أصل الربوج: كاِا ِقام خرب ق امجار وجمرور يف مل نصب ألَند

املرأة: إذا أظهرت ماسنها. وِعنى الربج واضح  التربدج وهو الظهور ويقال: تربجت

 م حصني.كوهو بناء ِرتفع ِستح

     ِنعت ل ـ   :والشيد: رفع البناء، تقول: شاد بناُءه يشيده شيدًا .

ا بالذجإذا رفعه. وجيوز أشاد الر ِد ه. فأ ره ال غري، إذا رفع كر فتقول: أشاد بذكُل بناءف

 ِنه.

 يْ ِْ القتال واجلهاد وهم ضعفاء  استئنافية وِا بعدها ِْ هفوات الفارد

 اإليامن أو املنافقني، نقّها اهلل عنهم وأجاهبم.

  .حرف َشط جازم 

     .فعل ِضارع جمزوم ألنده فعل الْشط والضمري ِفعول به ِقدم 

  يعدد حسْ ونفع ل ِا كفاعّه، واملراد هبا هنا الفتح والظفر والغنيمة و

 وخري.

            .فعل ِضارع جمزوم ألنده جواب الْشط وفاعّه   .ِبتدأ 

     ر وِضاف إليه. خرب. واجلمّة وجار وجمر     

  .يف مل نصب ِقول القول 

           .عاطفة           .حرف َشط جازم     .فعل الْشط 

   ل ِا يعده سوء كفاعّه واملراد هبا هنا القتل واجلرح والبّلء واْلزيمة و

.كأو ِ  روه أو َشد

    .جواب الْشط 

        اعراهبا. والضمري ااخطاب يرجع إىل الرسول ِرد

ًا به األعظم ى اهلل ذلك عْ اليهود بقوله: كام حك تطريد       
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            1. أو إعّلًِا وإظهارًا بضعف قيادة الرسول 

 بالتداعي.

   أِره اهلل بإجابتهم وردد عل يا رسول اهلل« أنت»فعل أِر وفاعّه .

 اسدة.كِقالتهم ال

            .ِبتدأ     .جار وجمرور وِضاف إليه، خرب 

        .استئنافية أو تفريعية اري يف مل رفع ِبتدأ.كاستفهام تعلبي إن 

           .حرف جر    .جار وجمرور خرب .  اسم اشارة يف مل جرد

             .بدل ِْ اسم االشارة .نافية 

     فعل ِضارع ناقص والضمري املتصل اسمه. واجلمّة     

 ِع خربها يف مل نصب حال.

      فعل ِضارع وفاعّه، يف ملد نصب خرب  . 

   .ِفعول به 

 

                            

            

 

اسدة املاضية يف اآلية كيف اآلية الْشيفة التفات بالنسبة إىل أصحاب املقالة ال

إسقاطًا لفهمهم وإعراضًا عنهم تنبيهًا لفساد  السابقة إىل الرسول األعظم

 ِقالتهم.

ته أو جنِ االنسان والبْش أُ ْ املراد به كول وااخطاب لّرسول األعظم ِد

 بّل فرق بني ديانتهم واعتقادهم، والثاين أظهر ِضافًا إىل ِا ورد فيها ِْ أنده

ًّل إىل النداس  سف ر   :افدة يف قوله تعاىلكُِ          . 

 .اسم َشط جازم يف مل رفع ِبتدأ 
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    هو»مل جزم ألنده فعل الْشط وفاعّه ضمري ِستَت فعل ِاض يف »

ه ااخطاب إىل الرسول األعظم نده كول والضمري ااخطاب ِفعول به. وِرد توجد

 املقصود. ليِ هو

    ّدق بحال مذوفة ِْ االسم املوصول و  ،جار وجمرور ِتع

   تقديره: أي حال . ونه كهنا بياينٌّ   .  لد خري ِْ العافية كواملراد به

 . روة والسعادة و...ثوالنعمة واألِْ والرفاهية وال

 .واقعة يف جواب الْشط 

     جار وجمرور، واجلمّة االسمية     يف مل جزم جواب

 االبتدائية. الْشط، ومجّتا فعل الْشط وجوابه يف مل رفع خرب 

 .عاطفة 

              ِعطوفة عل اجلمّة السابقة وتعرب

نة والفقر والشقاوة كلد َشد ِْ املرض والنقمة وااخوف واملسكإعراهبا. واملراد بالسيئة 

ة والفتنة ونحوها.  والذلد

 ً ِْ احلسنة والسيئة إىل  ّلد كاهلل سبحانه أضاف يف اآلية االُوىل  ند أوتسأل: »

نفسه، حيث قال:        ويف اآلية الثانية أضاف احلسنة إليه، والسيئة إىل

 العبد، فام هو وجه اجلمع؟

وىل خري الطبيعة، وبالسيئة َشها، املراد باحلسنة يف اآلية األُ  ند أاجلواب: قدِنا 

فصحت نسبتهام إليه تعاىل هبذا االعتبار.  ام ِْ ظواهر الطبيعة، وهي ِْ صنع اهلل،َند أو

، واملراد بالسيئة أِا املراد باحلسنة يف اآلية الثانية فهو نلاح املرء يف هذه احلياة دينًا ودنياً 

فشّه وخذالنه فيهام، وقد نسب اهلل سبحانه هذا النلاح املعرب عنه باحلسنة، نسبه إىل 

د االنساند أنفسه بالنظر إىل  ن بالصحة واإلدراك، وأِره بالعمل ِْ أجل ه تعاىل قد زود

سعادته يف الداريْ، فإن اِتثل وعمل وبّغ النلاح نسب نلاحه إىل اهلل، ألنه هو الذي 

 واته، وهبذا الّحاظ قال تعاىل: دأقدره عّيه، وزوده بأ        

 . 

نسان، ألنه آثر اجلد والعمل عل االهال إىل اإل حوأيضًا جيوز أن ينسب النلا
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طّلقًا يف نلاحه، أِا إذا إنسان ال تأثري له اإل ند أسل... وال داللة يف اآلية عل كوال

اسّه فّل ينسب فشّه وحرِانه إالد كاسل، ومل يصل إىل يشء بسبب اهاله وتكأهل وت

ِْ اإلهال. وهبذا االعتبار  ه هو الذي بّغ بنفسه هذا املبّغ بسوء ِا اختار ْلاإليه، ألند 

 قال سبحانه:              وال جيوز أن ُينسب الفشل إىل اهلل .

ده بلميع ه عّيه بعد أن زود نسان بالعمل، وحثد وعّل قد أِر اإل ه جلد بحال، ألند 

 .1«األدوات واملؤهّلت

           .استئنافية     .فعل ِاض وفاعّه وِفعوله 

   ّدق بـ جار وجمرور ِتع    ّدق بـ . أو ِتع  . 

    حال ِْ الضمري املفعوِل يف     دة لعاِّه يف الّفظ كِؤ

واملعنى. واملراد ِْ التعّيق التعميم نحو قوله تعاىل:             . 

ك رسول وظيفتك البّلغ، وشأنك الرسالة ال أي ال سمة لك ِْ عندنا إالد أند »

شأن لك سواها وليِ لك ِْ األِر يشء حتدى تؤثر يف ِيمنة أو ِشأِة، أو جتر إىل 

يْ يف  النداس السيئات، وتدفع عنهم احلسنات، وفيه رد تعريِض لقول أولئك املتطريِّ

السيئات       2«تشأًِا به. 

           .استئنافية .فعل ِاض 

 يد.        كحرف جر زائد يدلد عل التأ  .جمرور يف مل رفع ألنده فاعل 

    تأئيد جلمّة السابقة متييز. عل رسالته .        

  . 

 الروايات

م قالوا: احلسنات يف  ِرسًّل: عْ الصادقنيقال القمي  تاب اهلل تعاىل كأَند

 عل وجهني، والسيدئات عل وجهني:

تي ذ ة والسّلِة، واألِْ، والسعة يف الرزق، كفمْ احلسنات الد رها اهلل، الصحد

ها اهلل حسنات   وقد سامد      ، ،يعني بالسيدئة هاهنا املرض، وااخوف
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ة وهو ِا ذ رناه يف قوله: كواجلوع، والشدد                   1 

 أي يتشاءِوا به.

والوجه الثاين: ِْ احلسنات، يعني به أفعال العباد، وهو قوله:     

            2  رناه يف قوله: كذ ثري. وهو ِاكوِثّه         

          ]ها اهلل السيدئات.  وعقوبات الذنوب ]فـ  قد سامد

 والوجه الثاين: ِْ السيدئات يعني هبا أفعال العباد الدتي يعاقبون عّيها،

وهو قوله:                    3. 

 وقوله:                          : 

يعني ِا عمّت ِْ ذنوب فعوقبت عّيها يف الدنيا واآلخرة فمْ نفسك 

ى اهلل تعاىل  بأعاملك، ألند السارق يقطع، والزاين جُيّد وُيرجم، والقاتل ُيقتل، فقد سمد

ة، وعقوبات الذنوب   ّدها سيدئات، فقال:كالعّل، وااخوف، والشدد

               :بأعاملك. وقوله         

ة، والعافية، والسعة، والسيدئات الدتي هي عقوبات الذنوب   4ِْ عنداهلل.يعني الصحد

: وأنت أوىل بسيئاتك ِندي، ويف رواية احلسْ بْ عِل الوشاء، عْ الرضا

يت التي جعّت فيك. ّتف املعايص بقوَّ
م ِ  5عف

، قال: قُّت له: إنَّ أصحابنا بعضهم يقولون صحيحة البزنطي عْ الرضا

تب قال اهلل تبارك وتعاىل: يا ابْ آدم بمشيدتي كباجلرب وبعضهم باالستطاعة، فقال ِل: اُ 

يت ك عل  يتف و ِ فرائِض وبنعمتي قُ  أدَّيت إِلَّ نت أنت الَّذي تشاء لنفسك ِا تشاء، وبقوَّ

اً   ِعصيتي، جعّتك سميعًا بصريًا قويد                  

         ىل بحسناتك ِنك وأنت أوىل بسيئاتك ِندي، وذلك أيند وذلك أنا أو 
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 تريد.كال ُاسأفل عامد أفعل وهم يسألون؛ قد نظمت لك 
ٍ
 1لَّ يشء

 عْ صفوان بْ حييى. 2ايشيونحوها يف تفسري الع

 

                            

 

ِْ هذه السورة:  59يف اآلية  بعد أن أِر اهلل بطاعة الرسول     

                           ف بف وطاعة  تعاىل أند طاعته نيَّ

ذلك، ألن طاعة الرسول كان كوإندام »وصيائه املعصوِون طاعة اهلل. أُ وىل األِر وهم أُ 

انت أيضًا طاعة لّنبي ِْ حيث كن إرادته وإطاعة اهلل عل احلقيقة، وب بأِر اهلل، فهي

ِد إوافقت  ون كام ال يكون ِْ آِريْ كا األِر الواحد، فّل يرادته املستدعية لّفعل. فأ

 .3«فعل واحد ِْ فاعّني

ان وجه ااخطاب كرسالته وأيددها بالشهادة،  بعد أن أثبت »خرى: أُ وبعبارة 

مة ِع النداس إلعّلِهم بّزوم طاعة الرسول، وأنده ال عذر ْلم يف ريكيف هذه اآلية ال

طاعة اهلل تعاىل؛ ألنده يبّغ عْ ربده وال يأِر وال ينهى  ها، وأند طاعة الرسولكتر

ة؛ ألنده ربد الناهي، فهو الذي يطاع يف احلقيقِْ عند نفسه، واهلل تعاىل هو اآلِر و

ِة كة املبارالعاملني، وإْٰلهم عامل بصاحلهم، فاآلي ة بمنزلة التعّيل ملا ورد يف اآلية املتقدد

 .4«وتثبيت ملضموَنا

راحلسنة التي هي نعمة كه ملا ذند أوجه اتصال هذه اآلية بام قبّها »وبعبارة ثالثة: 

ِنها طاعة الرسول التي هي طاعة اهلل.   أند ِنها ارسال نبي اهلل ثمد بنيد   أند ِْ اهلل، بنيد 

يف توِل النداس عنه وعْ  ة لّنبيجممّة، وِفصّة. وفيها تسّيد  ر نعم اهللكفهو يف ذ
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 .1«ون طاعته طاعة اهللكاحلقد الذي جاء به، ِع تضمنها تعظيم شأنه ب

  ون يف مل رفع ِبتدأ. ومجّتا فعل كاسم َشط جازم ِبني عل الس

 الْشط وجوابه يف ملد رفع خربه.

   َّسة الظاهرة اللتقاء كالْشط. والفعل ِضارع جمزوم ألنده فعل

نني وفاعّه ضمري ِستَت كختفيفًا واللتقاء السا« يطيع»نني، وحذفت ياؤه يف كالسا

يرجع إىل  . 

   ِفعول به، واملراد به الرسول األعظم. 

وقوله تعاىل:        قبيل وضع الصفة ِوضع املوصوف ِْ

ّدة   2م.كاحللإلشعار بع

           .واقعة يف جواب الْشط  .حرف َتقيق 

   .فعل ِاٍض ِبني عل الفتح وفاعّه ضمري ِستَت 

   ِفعول به. واجلمّة        ِّألنده جواب الْشط.جزم يف مل 

يد وتثبيت لقوله تعاىل يف اآلية السابقة كتأ»            وبمنزلة

 .3«مه، أي ِا أنت إالد رسوالً ِندا ِْ يطعك بام أنت رسول فقد أطاع اهللكالتعّيل حل

           .عاطفة .اسم َشط جازم يف مل رفع ِبتدأ 

     فعل ِاٍض يف ملد جزم ألنده فعل الْشط وفاعّه ضمري ِستَت يرجع

إىل  .      أعرض ومل يطع.أي 

           .واقعة يف جواب الْشط .نافية 

       ِفعول به. واجلمّة « ك»فاعّه وضمري « نا»فعل ِاض وضمري

 الفعّية جواب الْشط يف ملد جزم.

     ّدق بـ جار وجمرور ِتع      والضمري يرجع إىل      

 .طاعة الرسولوأعرض عْ 
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    يف « ك»حال ِْ الضمري    . 

ام اإلْلية وطاعتها كواحلفيظ صيغة ِبالغة يف احلفظ دون احلافظ ألند األح

اب املعايص والسقوط يف خذالن الدنيا واآلخرة كَتفظ اإلنسان املؤِْ هبا عْ ارت

 ونارها.

اهلل تعاىل  الرسول ال يأِر بااخطأ، ألند  ند أويف اآليه داللة عل »قال الشيخ: 

 .1«جعل طاعته طاعة نفسه. واهلل ال يأِر بااخطأ بّل خّلف

 تنبيه

ا ِا ورد ِْ بعض العاِة ِد ْ  أنده وأ : ِْ أطاعني فقد النبيد  عْ: يرو: »ِ

هذا الرجل يريد أن  أطاع اهلل ـ تعاىل ـ وِْ أحبني فقد أحب اهلل، فقالت اليهود: إند 

تعاىل ـ هذه اآلية  ام اختذت النصارى عيسى بْ ِريم؛ فأنزل اهلل ـك، اً نحنداو اً نتخذه ربد 

 .2«عل وفاق قول الرسول

 يأيت.ِا سبام ِرد وف  مجّة وتفصيّلً وروايةً  دٌ و  دُ ر  مف فف 

 الروايات

فسمعته يقول: إنَّ  حسنة أيب أسحاق النحوي قال: دخّت عل أيب عبداهلل

أددب نبيده عل مبدته فقال:  اهلل          3  ض إليه فقال : ثمد فوَّ

                      4  وقال :         

     ض إىل عِلد  وإند قال: ثمد قال ّدمتم وجحد النداس  نبيد اهلل فود وائتمنه فس

م وبني اهلل كتصمتوا إذا صمتنا ونحْ فيام بين وأن   ،تقولوا إذا قّنا م أن  كاهلل لنحبد فو

.5، ِا جعل اهلل ألحد خريًا يف خّلف أِرنا 
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 .2صحيح ورواها العيايش يف تفسريه 1ايف الْشيفكور يف آخر الرواية يف الكوالسند املذ

: ذروة األِر وسناِه يف حديث قال ويف صحيحة زرارة عْ أيب جعفر

محْ الطداعة لإلِام بعد ِعرفته، إند اهلل   يقول: وِفتاحه وباب األشياء ورضا الرَّ

                                    ًأِا لو أند رجّل

ق بلميع ِاله وحجد دهره ومل يعرف والية وِلد اهلل فيواليه  مقا ليّه وصام َناره وتصدَّ

ان ِْ كحقٌّ يف ثوابه وال  جلَّ وعزَّ ان له عل اهلل كون مجيع أعامله بداللته إليه، ِا كوي

 3اجلندة بفضل رمحته.أهل اإليامن، ثمد قال: ُاولئك املحسْ ِنهم يدخّه اهلل 

 .4رواها العيايش يف تفسريه

ة  ؤِننييف خطبة الوسيّة ألِريامل أنده قال: ... وال ِصيبة عظمت وال رزيد

ّدت  ألند اهلل ختم به اإلنذار واإلعذار وقطع به  املصيبة برسول اهللكج

الذي ال االحتلاج والعذر بينه وبني خّقه وجعّه بابه الدذي بينه وبني عباده وِهيمنه 

 تابه:كم كإليه إالد بطاعته، وقال: يف م ةيقبل إالد به وال قرب           

                     ان كيته فصعته وِعصيته بمعطافقرن طاعته ب

ض إليه وشاهدًا له عل ِْ  بعه ووعصاه وبنيد ذلك يف غري ذلك دليّلً عل ِا فوَّ اتد

 5تاب العظيم، ااخطبة.كِوضع ِْ ال

هي طاعة  ويستفاد ِْ الروايات أن طاعة ُاوىل األِر املعصوِني

ل اآلية الْشيفة. وطاعته الرسول  هي طاعة اهلل تعاىل كام ِرد يف أود
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بعدها بيان لصفات املنافقني الذيْ يدخّون أنفسهم يف جمتمع  هذه اآلية وِا

ألنده يراهم ِْ ضعفاء املسّمني يف  1املؤِنني وليسوا ِنهم، خّلفًا لصاحب امليزان

 اإليامن.

 .استئنافية 

     .فعل ِضارع وفاعّه     بالقول والفعل أي يظهرون

م ِطيعني.  بأَند

  أو ِبتدأ ِؤخر  ،ملبتدأ مذوف تقديره: أِرنا أو شأننا طاعةخرب

م مذوف تقديره: ِندا طاعة. واجلمّة بمحذوفها وِذ ورها يف ملد كوخربها املقدد

 نصب ِفعول به ألنده ِقول القول.

م يظهرون كوجعل املصدر ِ امل االنقياد كان اسم املفعول لّمبالغة أي أَند

 أو يف حضور النداس وعّلنيتهم. يف حرضته وَناية الطاعة لّرسول

 .استئنافية 

 .ّدق بلواهبا  ظرفية زِانية، ِتضمنة ملعنى الْشط، خافضة لْشطها ِتع

    .فعل ِاض وفاعّه، الربوز: الظهور وااخروج 

      جار وجمرور وِضاف إليه. ِتعّقان بالضمري الفاعِل يف   . 

    .التبييت ِْ البيتوتة وِعناه »فعل ِاض، جواب َشط غري جازم

وِعنى »يعني ُدُبر مجاعة ِنهم ليّلً.  2«ام األِر وتدبريه ليّلً كإح   .أضمر :

 .3«ام األِر ليًّل ِْ البياتكوأصّه إح
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   .فاعّه. أي مجاعة 

    ِْ ّدق بصفة مذوفة جار وجمرور ِتع   والضمري يرجع إىل ،

 الذيْ    . 

             .ِفعول به  .اسم ِوصول يف ملد جر باالضافة 

    فعل ِضارع وفاعّه ضمري ِستَت يرجع إىل    أو إىل

 .الرسول

واملعنى ـ واهلل أعّم ـ : ويقول هؤالء جميبني لك فيام تدعوهم إليه ِْ اجلهاد: »

أِرنا طاعة، فإذا أخرجوا ِْ عندك دبروا ليّلً أِرًا غري ِا أجابوك وقالوا لك، أو غري 

 .1«ناية عْ عقدهم النية عل خمالفة رسول اهللكِا قّته أنت ْلم، وهو 

           .استئنافية  .ِبتدأ 

   .فعل ِضارع وفاعّه. يف صحائف أعامْلم ويضبطه عّيهم 

 .اسم ِوصول، ِفعول به 

    فعل ِضارع وفاعّه. واجلمّة الفعّية        يف ملِّ رفع

خرب ِبتدأ  . 

           .تفريعية   يا رسول اهللفعل أِر وفاعّه أنت. 

   ّدق بـ جار وجمرور ِتع  . 

باإلعراض عنهم تنبيهًا بعدم أهيتهم وشأَنم  أِر اهلل سبحانه رسوله

 وأِرهم.

           .عاطفة    فعل أِر وفاعّه أنت يا رسول اهلل. 

    ّدق بـ جار وجمرور ِتع   . 

 ل عّيه تعاىل وكبالتو نبيده ثمد أِر              2. 

           .عاطفة .فعل ِاض 

         .حرف جر زائد   جمروره. يف ملِّ رفع ألنده فاعل. 

                                                 
 .5/18 امليزان .1

 .3/ الطّلق سورة .2



 207  .......................................................................  82 / النساء سورة

    يل: كحفيظًا ملا جيب تفويضه إليه ِْ التدبري. وأصل الو»متييز. أي

ض إليه ِْ التدبري  .1«القائم بام فود

 رواية

يقول يف قول اهلل تبارك  صحيحة سّيامن اجلعفريد قال: سمعت أباحلسْ

وتعاىل:               2  ْقال: يعني فّلنًا وفّلنًا وأبا عبيدة ب

اح.  3اجلرد

 «.فّلن»ِع زيادة  4ونحوها يف تفسري العيايش

 

                          

 

وأنده خاٌل ِْ االختّلف فيدخل هذا يف أدلة أنده  تاب اهللكَتريض إىل التدبر يف 

ل ِْ اهلل عل رسوله  .ِْ املعاجز ااخالدة وأنده ِنزَّ

           .  نافية. زائدة.           استفهام توبيخيٌّ أو َتريِضٌّ

     .5التدبر: هو النظر يف عواقب االُِور»فعل ِضارع وفاعّه ...

ر كر أند التدبر تْصف القّب بالنظر إىل العواقب والتفكبني التدبر والتفوالفرق 

 «.6تْصف لّقّب بالنظر إىل الدالئل

الَّشء وهو يف ِورد اآلية التأِل يف التدبر: هو أخذ الَّشء بعد »ويف امليزان: 

 .7«يف اآليةبعد التأِل اآلية عقيب اآلية أو التأِل 

    اِها كمها وِتشاهبها  وأحكجمموع آياهتا ِْ مِفعول به. أي يف
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ها وأِثاْلا وقصصها وِواعظها وِعارفها املرتبطة باملبدأ واملعاد والرسالة كوح ِ  م ِ

 واإلِاِة وغريها.

 .استئنافية            .حرف َشط غري جازم 

  .فعل ِاض ناقص واسمها ضمري ِستَت 

    ّدق بخرب جار وجمرور ِتع . 

     .ِضاف إليه وِضاف إليه ثان 

  واقعة يف جواب          .    .فعل ِاض وفاعّه 

  ّدق بـ جار وجمرور ِتع   والضمري يرجع إىل .  . 

      .ِفعول به، اجلمّة الفعّية ِع ِفعوْلا جواب َشط غري جازم

السواد كاالختّلف: هو اِتناع أحد الشيئني أن يسدد ِسدد اآلخر فيام يرجع إىل ذاته »

ّ ف والقدام، كالذي ال يسدد ِسدد البياض و ذلك الذهاب يف اجلهات املختّفة جهة ااخف

 .1«واليمني والشامل

: اختّلف تناقض، واختّلف تفاوت، واالختّلف عل ثّلثة أُضب»

واختّلف تّلوة. وليِ يف القرآن اختّلف تناقض، وال اختّلف تفاوت، ألن 

اختّلف التفاوت هو يف احلسْ والقبح، وااخطأ والصواب، ونحو ذلك مما تدعو إليه 

ّه صواب، كمة أو يْصف عنه. وأِا اختّلف التّلوة، فهو ِا تّلءم يف احلسْ، فكاحل

هو اختّلف وجوه القراءات واختّلف ِقادير اآليات والسور واختّلف ّه حق. وكو

 .2«ام يف الناسخ واملنسوخكاألح

     واملعنى: »نعت توضيحي ال احَتازي           

           ثري الذي يف كثريًا عل حدد االختّلف الكان ذلك االختّلف كو

ثري كِا هو ِْ عند غري اهلل وليِ املعنى أند املرفوع ِْ القرآن هو االختّلف ال لِّ ك

 . ..دون اليسري.

تاب يداخل مجيع كأن القرآن  واوباجلمّة: ال يّبث املتدبرون أن يشاهد
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نسانية ِْ ِعارف املبدأ واملعاد وااخّق واإلجياد، ثمد الفضائل الشؤون املرتبطة باإل

وِة ال يشذ كمة يف النوع حكالعاِة اإلنسانية، ثمد القوانني االجتامعية والفردية احلا

ِنها دقيق وال جّيل، ثمد القصص والعرب واملواعظ ببيان دعا إىل ِثّها أهل الدنيا، 

ل ثّلثًا وعْشيْ سنة عل اختّلف األحوال ِْ ليل  وبآيات نازلة نلوًِا يف ِدة تعدد

وِْ حرب وسّم، وِْ ُضاء وَساء، وِْ شدة ورخاه،  وَنار، وِْ حرض وسفر،

مه الساِية، كفّم َيتّف حاله يف بّلغته ااخارقة املعلزة، وال يف ِعارفه العالية وح

له، وترجع عّيه أود  وال يف قوانينه االجتامعية والفردية، بل ينعطف آخره إىل ِا قرَّ 

مه كفاصيل َشائعه وحتفاصيّه وفروعه إىل ِاثبت فيه أعراقه وُأصوله، يعود ت

يب إىل أعيان ِا كبالتحّيل إىل حاق التوحيد ااخالص، وينقّب توحيده ااخالص بالَت

 أفاده ِْ التفاصيل، هذا شأن القرآن.

ّم كاملت واإلنسان املتدبر فيه هذا التدبر يقِض بشعوره احلي، وقضائه اجلبِل أند 

لكْ حيّلم ليِ ممد كلا هبذا وان كاِل العاِّلن يف األكوالت م فيه ِرور األيام والتحود

 .1«بل هو اهلل الواحد القهار

 ِور:أُ واملستفاد ِْ اآلية الْشيفة 

ل: أند القرآن ممدا يناله الفهم العادي، فّو مل ي» ذلك ملا أِر سبحانه كْ كاألود

، وأن التأِلد فيه هيدي صاحبه إىل  ل فيه ملعرفة احلقد ِد ون كوتعاىل النداس بالتدبدر والتأ

 القرآن ِْ عند اهلل تعاىل، العّيم بمصالح عباده الذي هيدهيم بام يصّح أِرهم.

ريم ممدا تنادي به الفطرة وِّلئمة كالثاين: أند ِا اشتمل عّيه القرآن ال

 امل واْلداية.كلّمصّحة؛ ولذا أوجب ال

ل ِْ مجيع اجلهات، ال يقبل االختّلف كاِل ِكريم كالثالث: أند القرآن ال مد

ل ووال  م كميل، فّل حاكبطال وال التهذيب وال التسخ وال اإلالند ال التغيري وال التحود

ّدية، فّل يقبل كان ِنفيًا عنه بالكّده ِْ شؤون االختّلف، فإذا كعّيه أبدًا؛ ألند ذلك 

ًا ِنها، ويستّزم ذلك أند ِا فيه ِْ الْشيعة واألح ة إىل يوم كالقرآن أيد ام باقية وِستمرد
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 ة، والسندة الْشيفة.كده مجّة ِْ اآليات املباركذا ِا تؤالقياِة، وه

اِل املستلمع كون نازالً ِْ عند الكاِّلً، البدد أن يكان كالرابع: أند القرآن ملا 

ر النقص فيه أبدًا؛ ألند ِا نزل ِْ عنده كجلميع صفات ال اِل، كامل، الذي ال يتصود

ل أعباء التفسري والتوضيح كون ِْ نزل عّيه كام أنده البدد أن يك اًِّل؛ ألنده يتحمد

ثرية ِنها قوله تعاىل: كواإلبّلغ إىل النداس، وإالد استّزم ااخّف، وتدلد عّيه آيات 

          1. 

االختّلف يف كريم مجيع وجوه االختّلف، كااخاِِ: أند املنفي عْ القرآن ال

الوصف والّفظ أو املعنى، بتناقض األخبار أو الوقوع عل خّلف املخرب به وعدم 

ام أنده كاملطابقة لّواقع، أو اشتامله عل ِا ال يّلئم وال يّتئم ِع الفطرة والعقل السّيم، 

ى به الرسول الكال يقبل املعارضة،   ريم باإلتيان بمثّه أو بعْش سور ِْ ِثّه.كام َتدد

تاب هداية وتربية وتوجيه، وقد أنزله اهلل تعاىل كريم كسادس: أند القرآن الال

ة وإنشائها وإعدادها إعدادًا  ِد ة صاحلة، فّلبدد أن يكاًِّل؛ لتكلَتبية هذه األُ ِد ون كون ُأ

تاب توحيد خالص ِْ كجاِعًا وحاويًا جلميع ِياديْ الَتبية يف حياة اإلنسان، فهو 

ة، وكتاب حكوشوائب الْشك واإلحلاد،  تاب تربية الروح والعقل، كمة وِعارف حقد

لد ِنهام إىل كتاب تربية الفرد واالجتامع، وسوق كية النفِ وتربية اجلسد، وكوتز

ة اإلنسانيدة.كامل، وكِنتهى ال ِد  تاب أخّلق حيتوي عل مجيع الفضائل العا

نيكام أنده ك ا واآلخرة، تاب يوازن بني ِطالب اجلسد وِطالب الروح، وبني الدُّ

لد كبّل اختّلف يتداخل فيه مجيع الشؤون املرتبطة باإلنسانيدة عل نحو اإلعلاز يف 

ظاهره أنيق، وباطنه عميق، ال تفنى علائبه، : »ام وصفه عِلد كتاب كجانب، فهو 

يه «شف الظّامت إالد بهكوال تنقِض غرائبه، ال تُ  ؛ فهدفه إعداد اإلنسان الصالح، وترقد

 امل.كّة إىل أوج الْشف والِْ حضيض الرذي

ْ أن يصدر ِْ عند غري اهلل تعاىل، سواء كتاب ال يمكالسابع: أند ِثل هذا ال

ْ أن كًا أو خمّوقًا آخر، ألند غريه قريْ النقص واالختّلف، ال يمكان إنسانًا أو ِّك
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مدود،  امل ِهام بّغ ِْ الشأن يف املخّوقكيصدر ِنه ِا ليِ فيه االختّلف، وأند ال

لقرآن بعلائبه وغرائبه غري مدود، فهو املعلزة ااخالدة، َيضع له العّامء وجهابذة ا

ي األبدي، واملتدصّون باملبدأ احليد القيوم يف در، واملرتبطون بالّلهوت الَّسِكالف

 .1«مجيع العصور غاية ااخصوع، ويستنريون عقوْلم ِنه، ويعلبون به أشدد اإلعلاب

 روايةٌ 

ّلم له يف ذمد اختّلف كأنده قال يف  إىل أِرياملؤِننيالْشيف الريض رفعه 

يَُّة يف ُح 
ض ِ ُم القف ه ِ د ِ لف أحف ُد عف ر ِ ْف األح  كالعّامء يف الفتيا: تف

يفح  ام ِ كٍم  ِِ ، ُثمَّ كفف
أ ي ِه ِ ا ب ِرف يهف

ُم ف ِ

يفح    فف
ه ِ ري  ِ لف غف ا عف هف

ي ن ِ يَُّة ب ِعف
ض ِ ّ كف القف ُد ت ِ ر ِ ، ثُ كتف ل ِه ِ و   قف

ف ِ ّلف اُة ب ِذل ِكف ُم ف ِيها ب ِخ ِ ُع الُقضف
مَّ جيف تفم ِ

ٌد،  اح ِ ب ِيُُّهم  وف نف ٌد، وف
اح ِ إ ِْلُُهم  وف يعًا، وف

ِ 
ُهم  مجف اءف ُب آرف وِّ ُيصف اُهم، فف ضف تفق  ي اس 

ذ ِ ُم الَّ ه ِ ن دف إِا ِِ ع ِ

ٌد.كوف  اح ِ  تفاهُبُم  وف

ن   فاُهم  عف طفاُعوُه! أفم  َنف
أف ف ِ فف ت ِّلف ُه ـ ب ِاالخ  انف ب حف ُهُم اهلل ـ سف رف ِف أف لف أففف ُه! أم  أن زف و  صف ُه ففعف

! أم  
ه ِ فا ِِ لف إ ِمت  انف هب ِ ِم  عف تفعف صًا ففاس 

ُه د ِينًا نفاق ِ ُقوُلوا كاُنوا َُشف كاهلل ُسب حانف ّفُهم  أن  يف ُه فف اءف لف

ُسوُل  ف الرَّ ْصَّ ًا ففقف ِد ا ينًا تف
ُه د ِ انف لف اهلُل ُسب حف ! أم  أفن زف ىضف  أن  يفر 

ي ه ِ ّف عف  وف  وف
ه ِ بّ  ِيغ ِ ْ  تف ؛ عف ائ ِه ِ أفدف

ُقوُل:  ُه يف انف اهلُل ُسب حف  وف           ِ ف ِيه ب يفاُن وف
ذف كت ِ ، وف

ٍ
ء رف أنَّ كلِّ يشف 

ُه: كال انف الف ُسب حف قف ، فف
ت ِّلفف ف ِيه ِ ُه ال اخ  أفنَّ ضًا، وف ُضُه بفع  ع  ُق بف دِّ تفابف ُيصف       

                  . 

ائ ُِبُه،  رف  غف
ن قفِض ِ الف تف ُبُه، وف

ائ ِ لف نفى عف ف  يٌق، ال تف
م ِ ُنُه عف

بفاط ِ يٌق، وف
ُرُه أن ِ إ ِنَّ الُقرآنف ظفاه ِ وف

ال تُ  .كوف ُت إالد ب ِه ِ ُّامف ُف الظُّ  2شف
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تعيري لّمؤِنني الضعفاء يف شأن إذاعة ونْش ِا يرتبط بشأن أِْ امللتمع 

 ع  بف قصة بدر الصغرى وف »وهداية ْلم بالنسبة إليها، ونزلت اآلية يف 
أيب سفيان نعيم  ث ِ

ائهم يف زبني النداس واخ بْ ِسعود األشلعي إىل املدينة لبسط ااخوف والوحشةا

 .1«ااخروج إىل بدر

         .استئنافية يستقبل ِْ الزِان ِتضمْ ِعنى الْشط. ظرف ملا 

    .م  فعل ِاض و ِفعول به ِقدد

    َّفار واملرتزقة كانت تأيت هبا أيدي الكات التي هد فاعّه، وهو بعض الَت

 وتضعيف نفسية املؤِنني.إلجياد النفاق وااخّلف 

      ِْ ّدق بصفة مذوفة جار وجمرور ِتع  ِْأي ِرتبط بأ .

 .ةفسيد التلسِ واحلرب الند  امللتمع وقضايا

  .حرف عطف 

     .ِعطوفه، أو أِر الذي يوجب خوف املؤِنني وتضعيف نفسيتهم

اإلعّلِي والروحي والنفِس والثقايف، ال ألند احلرب الواقعي اليوم هو احلرب 

 دوات.احلرب النظاِي بالسّلح واأل

  شاعة.ذاعة: النْش واإلفعل ِاض وفاعّه. اإل 

د إ» ظهار نظائر. عّلن واإلفشاء واإلشاعة واإلذاعة واإلظهاره. واإلإ: ذاعة الَّسد

 .2«تامن واإلَسار واإلخفاءكوضده: ال

  ّدق بـجار وجمرور ِتع والضمري يرجع إىل .   . 
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           .عاطفة  .حرف َشط غري جازم 

   فعل ِاض وفاعّه وِفعول به، والضمري يرجع إىل ااخرب الشائع بني

ام يف قوله تعاىل كتابه كالنداس ِْ األِْ أو ااخوف، ولذا ال ِعنى لرده إىل اهلل و  

               1. وقال: ولذا ابتداء بالرسول 

     ّدق بـ جار وجمرور ِتع . هنا بام  والردد إىل الرسول

 م اإلسّلِي وِسئول عْ أِْ امللتمع.كهو احلا

 .عاطفة 

           وِضاف إليه. واملراد هبم يف زِْ حضور جار وجمرور

ويف زِْ الغيبة  هم ُاوصياء رسول اهلل املعصوِون اإلثناعْش املعصوِني

ِْ املسّمني ِْ دائرة خمابراته وضد التلسِ كاحلا م اإلسّلِي وِْ يتصدٰى أل ِ

 يفية احلرب اإلعّلِي والنفِس والثقايف والروحي.كوالذيْ يعرفون 

    ِْ جار وجمرور ِتعّق بحال مذوفة       بيانية « ِْ»و

وَنم كوالتقدير: حال     أي ِْ ِتعّقني     . 

  واقعة يف جواب . 

   م. واملراد بالعّم هنا: التمييز بني الصدق فعل ِاض وِفعول به ِقدد

 والصحة والسقم.ذب، واحلقد والباطل، كوال

  .اسم ِوصول، فاعل 

      فعل ِضارع وفاعّه وِفعول به. واالستنباط: استخراج األِر

 ِْ اإلهبام إىل ِرحّة العّم واملعرفة والتمييز والشفافية.

واالستنباط، واالستخراج، واالستدالل، واالستعّلم، نظائر، وأصل »

ِا استخرج حتدى تقع عّيه رؤية العني، أو ِعرفة  لِّ كيقال ل االستنباط االستخراج.

ل ِا َتفر. وانبط فّلن أي ود أاملاء الذي َيرج ِْ البئر  :القّب: قد استنبط. والنبط

 .2«استنبط املاء ِْ طني حر. وِنه اشتقاق النبط، الستنباطهم العيون

                                                 
 .59/ النساء سورة .1
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   ّدق بـ جار وجمرور ِتع    .  وأوِل  ِْ الرسولأي

 م اإلسّلِي وِتعّقيه يف أِر األِْ.كأو احلا األِر املعصوِني

           .استئنافية   .حرف اِتناع الوجود 

   ِائْ أو ِوجود.      كدأ وخربه مذوف تقديره: بت  .ِضاف إليه 

     جار وجمرور ِتعّق بخرب    .أي عل املؤِنني وعل املحذوف

 جمتمعهم.

           .عاطفة   .ِعطوفة وِضاف إليه 

  واقعة يف جواب  . 

       فعل ِاض وفاعّه. والضمري يرجع إىل املؤِنني. واملراد باملتابعة

 يف عدم اذاعة األِر الذي يرتبط بأِْ امللتمع. 1املنفية هي املتابعة يف ظاهر اإلسّلم

   .ِفعول به، وأعوانه الظّمة يف االذاعة واحلرب النفِس 

            .حرف استثناء. واالستثناء ِتصل   .ِستثنى 

 الروايات

د بْ علّلن قال: سمعت أباعبداهلل عريد أقواًِا  يقول: إنَّ اهلل  خرب ممد

 : باالذاعة يف قول                    2م واالذاعة.كفإيا 

 .5والربقي يف ماسنه 4وسعد بْ عبداهلل األشعري يف بصائره 3رواها العيايش يف تفسريه

 يف حديث طويل: وقال  خرب عبداحلميد بْ أيب ديّم عْ أيب عبداهلل

                     6  وقال     إىل اهلل و  

                           فردَّ األِر ـ أِر النداس ـ إىل

                                                 
 .9/88 الرمحْ ِواهب يف كام .1

 .(2/370) 1ح ،4/110 الكايف .2

 .206ح ،1/421 العيايش تفسري .3

 .19ح ،288/ البصائر خمتْص .4
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 1ُاوِل األِر ِنهم الدذيْ أِر بطاعتهم وبالردد إليهم، احلديث.

 عْ عبداهلل بْ علّلن، عْ أيب جعفر،يف قوله تعاىل:         

         ة  2.، قال: هم األئمد

رت رمحك اهلل ك: ذرضاتب إِلد أبواحلسْ الكعْ عبداهلل بْ ُجنُدب، قال: 

م  م إخوانًا، والَّذي صاروا إليه ِْ كانوا باألِِ لكهؤالء القوم الذيْ وصفت أَنَّ

ّلف ل داوة لكااخ ِ اءة ِنكم، والعف صّوات اهلل وا به ِْ حياة أيب كم، والذيْ تأفد كم، والربف

 .عّيه ورمحته

هم بالشُّ سف تاب: أنَّ هؤالء القوم كر يف آخر الكوذف  بهة، نفخ ْلم شيطان، اغَتَّ

بِد عّيهم أِر دينهم، وذلك ملدا ظهرت ف ِريتهم، واتَّفقت  ذبوا عل كّمتهم، وكولف

، وِْ، و قاء أنفسهم، فقالوا مل ِ ّك ِْ ْلُ يف، فأتاهم اكعاملهم، وأرادوا اْلُدى ِْ ت ِّ

م لّعبيد، وملكِأِْ احتياطهم، وذلك بام  ْ ذلك ْلم كيف  سبت أيدهيم وِا ربُّك بظّلد

، وردد كوال عّيهم، بل  ان الفرض عّيهم، والواجب ْلم ِْ ذلك الوقوف عند التحريد

ّوه ِْ ذلك إىل عامله وِستنبطه، ألنَّ اهلل يقول يف م ه ِ تابه: كم كِا جف    

                            ْد، وهم الذي يعني آل ممد

ة هلل عل خّقه. فون احلّلل واحلرام، وهم احللد ر ِ ع   3يستنبطون ِْ القرآن، ويف

، يف قوله تعاىل: ومُحران، عْ أيب عبداهلل، عْ ُزرارة، عْ أيب جعفر

                ،  :قال     ،رسوله :    والية :

ة  4.األئمد

د بْ الفضيل، عْ أيب احلسْ ، يف قوله: عْ ممد            

    عّيه وآله السّلمرسول اهلل : ، قال: الفضل ،    5.: أِرياملؤِنني 
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د بْ الفضيل، عْ العبد الصالح ، قال: الرمحة: رسول اهلل وآله وممد

 1.السّلم، والفضل: عِل بْ أيب طالب

س ُِ ْ رواه، عْ أيب عبداهللكعْ ابْ   ، يف قول اهلل تعاىل:ان، عمَّ   

                          ، إنَّك فقال أبوعبداهلل :

ر وِا هو ِْ ديني، وال ديْ آبائي، وال وجدُت أحدًا ِْ أهل كلتسأل عْ  دف ّلم القف

 2بيتي يقول به.

 اإلِام نفاهُ قد ّلم أهل القدر هو القول باجلرب يف أعامل اإلنسان وكالظاهر أند املراد ب

 .عنهم بالقدرية يف لسان األئمةام ورد التعبري كبالْصاحة، 

 

                             

                 

 

خاصة أِره اهلل أن يقاتل يف سبيل اهلل وحده  هذا خطاب لّنبي»

 .3«بنفسه

  ع عل املتحصل ِْ ِضاِني »استئنافية أو تفريعية واألِر بالقتال ِتفرد

 .4«اآليات السابقة وهو تثاقل القوم يف ااخروج إىل العدو وتبطئتهم يف ذلك

   وخاص فعل وفاعّه ضمري ِستَت أنت، يرجع إىل رسول اهلل .

 .ام املختصة بهك. ووجوب القتال بمفرده ِع أعداء اهلل تعاىل ِْ األحبه

       الن يتعّقان بـ جار وجمرور وِضاف إليه. واألود  . 

 .نافية 

    وِعناه »فعل ِضارع ِبني لّملهول ونائب فاعّه ضمري ِستَت أنت
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ّد ّدف إالد فعل نفسك، ألنه ال كال ت ف املنافقني ُضر عّيك يف فعل غريك فّل هتم بتخ

 .1«عْ اجلهاد فعّيهم ُضر ذلك، وليِ املراد ال يأِر أحدًا باجلهاد

 .2«َّّفكّفة بمعنى املشقة ملا فيه ِْ َتميل املشقة عل املكّيف ِْ الكالت»و 

  .إداة استثناء 

     :ِستثنى وِضاف إليه. أي   فعل وعمل   ألند .

 ّيف غريك ال يتوجه إليك.كت

 .عاطفة 

    التحريض: احلثد عل الَّشء. «. أنت»فعل أِر وفاعّه ضمري

 والَتغيب إليه.

    .ِفعول به 

   فعل ِاض ناقص، لَّتجي اإلنشائي ويدلد عل الرجاء بّل فرق بني

روه كاملخاطب أو بمقام التخاطب فّل حاجة إىل ِا ذ ّم أوكون قائاًم بنفِ املتكأن ي

ِْ أند   وِْ اإلنسان لَّتجي. 3ِْ اهلل حتم 

   اسم          .  .ِصدرية ناصبة 

    فعل ِضارع ِنصوب وفاعّه ضمري ِستَت يرجع إىل   .تعاىل

  يمنع. و:   املصدرية وِا بعدها بتأويل ِصدر يف مل نصب خرب

. 

   ة يف  لِّ يشء والقوة والنلدة.كِفعول به، البأس: الشدد

  .اسم ِوصول وِضاف إليه 

    وا قريش.كفعل ِاض وفاعّه. وهم ِْش 

           .استئنافية            .ِبتدأ            .خرب  .متييز 

           .عاطفة  ِعطوف عل  .السابق 
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  ون عربة كال وهو العقوبة والعذاب بام يكيل: ِْ النكمتييز. التن

 ل وهو القيد.كلغريه. وأصّه ِْ التعذيب بالن

 الروايات

ْ ذ قال: إنَّ اهلل تبارك وتعاىل  ره عْ أيب عبداهللكصحيح أبان بْ عثامن عمد

داً  : التوحيد واإلخّلص َشائع نوح وإبراهيم وِوسى وعيسى أعطى ممد

وخّع األنداد والفطرة احلنيفيدة السمحة وال رهبانيدة وال سياحة، أحلَّ فيها الطيدبات 

تي  م فيها ااخبائث ووضع عنهم إَصهم واألغّلل الد انت عّيهم، ثمَّ افَتض كوحرد

ّلة والزعّيه  يام واحلجد واألِر باملعروف والنهي عْ املنكفيها الصد ر واحلّلل كاة والصد

ّه  واحلرام واملواريث واحلدود والفرائض واجلهاد يف سبيل اهلل. وزاده الوضوء وفضد

ل وأحلَّ له املغنم والفيء ونْصه كبفاَتة ال تاب وبخواتيم سورة البقرة واملفصد

عب وجعل له األرض ِسلد ْد كًا وطهورًا وأرسّه بالرُّ ة إىل األبيض واألسود واجل افد

ّدف أحد ِْ األنبياء كّدف ِا مل يكني وفداهم، ثمد كواإلنِ وأعطاه اجلزية وأَس املْش

وُانزل عّيه سيٌف ِْ السامء، يف غري غمد وقيل له:                 

  .1 

فقال: يا  إنَّ رجًّل أتى رسول اهلل عبداهللخرب ِرازم عْ أيب 

اهلل إيند ُاصِلد فأجعل بعض صّليت لك، فقال: ذلك خري لك فقال: يا  رسول

اهلل فأجعل نصف صّليت لك، فقال: ذلك أفضل لك، فقال: يا رسول اهلل فإيند  رسول

ِْ أِر فيك اهلل ِا أهدك ك: إذًا يفقال رسول اهلل ،لَّ صّويت لككُاصِلد فأجعل 

ّدفه أحدًا كِا مل ي ّدف رسول اهللك: إنَّ اهلل دنياك وآخرتك، ثمَّ قال أبوعبداهلل

ّدهم وحده بنفسه إن مل جيد فئة تقاتل ِعه ومل كّدفه أن َيرج عل النداس كِْ خّقه 

 ّدف هذا أحدًا ِْ خّقه قبّه وال بعده، ثمَّ تّل هذه اآليةكي            

         ثمد قال: وجعل اهلل أن يأخذ له ِا أخذ لنفسه فقال :    

            2 1بعْش حسنات. وجعّت الصّلة عل رسول اهلل 
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: إن : قول النداس لعِلد عْ ُسّيامن بْ خالد، قال: قُّت أليب عبداهلل

 ِنعه أن يقوم به؟ان له حقد فام ك

، قال: ّدف هذا إالد إنسانًا واحدًا رسول اهللكقال: فقال: إنَّ اهلل مل ي

                           ،سول ، فّيِ هذا إالد لّرد

 وقال لغريه:              2 يوِئٍذ فئٌة ُيعينونه عل كفّم ي ْ

 3أِره.

د ام، عْ جعفر بْ ممد عّيه وآله ، قال: ِا ُسئ ِل رسول اهلل عْ زيد الشحد

ون إن شاء اهلل، كْ عنده قال: يكان عنده أعطاه، وإن مل يكشيئًا قفطد فقال ال، إن  السّلم

ة ِذ نزلت عّيه كوال  يد ، وِا لقي َسف ِ افأ بالسيئة قطُّ               

   .4إالد وِل بنفسه 

  عّيه وآله السّلم: ملدا نزلت عل رسول اهلل أبان، عْ أيب عبداهلل     

   :5.ان أشلع النداس ِْ الذف برسول اهللك، قال 

يص، عْ أيب عبداهللعْ الثُّ  ِّّف ِا مل كـ  ، قال: رسول اهللامِل، عْ ع ِ

أن ُيقاتل يف سبيل اهلل وحده، وقال:  َّّف أحٌد ـكيُ           6 

 7روا اهلل.كِّّفتم اليسري ِْ األِر، أن تفذ  كوقال: إندام 
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ونوا عل يقظة ِْ شفاعاهتم فّل يشفعوا حتدى يعرفوا األثر كتنبيه لّمؤِنني أن ي

انت َشًا كانت خريًا وحسنة ال بأس بالشفاعة فيها وان كاملَتتب عل الشفاعة، فإن 

 وفسادًا ال جيوز الشفاعة فيها. فّلبدد يف الشفاعة ِْ ِّلحظة املشفوع ألجّه.

  .اسم َشط جازم، يف مل رفع باملبتدأ 

  .فعل ِضارع جمزوم ألنده فعل الْشط وفاعّه ضمري ِستَت 

   .ِفعول ِطّق ـ ِصدر ـ سدد ِسدد ِفعول به 

ة شفع تدلد عل ضمد يشء إىل يشء، وِنه الشفع، أي ضمد واحد إىل واحد، » ِادد

ا ضمد الْشيك نصيبه إىل نصيب َشي  ه.كوهو الزوج يف العدد. والشفعة، ألَند

ا  ِد ون ناَصًا له أو دافعًا عنه، فهو نوع كالشفاعة، فهي االنضامم إىل آخر ليوأ

ة... فت ط لَتِيم نقص أو حيازة ِزيد ون الغاية ِْ الشفاعة إيصال املنفعة إىل كتوسد

ون له نصيب ِْ ااخري كون لّشفيع ِنزلة عند املشفوع، ويكاملشفوع له، فّلبدد وأن ي

 .1«أو الْشد املَتتدبني عل الشفاعة

            .نعت   ه جواب الْشط.ند فعل ِضارع ناقص جمزوم أل 

   ر يف مل نصب خرب ِقدم وجار وجمر  . 

    اسم ِؤخر  . .  النصيب: احلظد

    ِْ َّّق بصفة مذوفة جار وجمرور ِتع  . 

  بعدها بام قبّها وتعرب اعراهبا.عاطفة، تعطف اجلمّة االسمية 

                      فل: النصيب واحلظد أو املثل كال

 فاية.كاملساوي أو احلظد الذي فيه ال

فل يف كر الكالنصيب يف احلسنة، ألند جزاء احلسنة يضاعف، وذر كواندام ذ»

                                                 
 .9/106 الرمحْ ِواهب .1
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ْ جاء بالسيدئة ال جيزى إالد ِثّها، فت ِف  ة إشارة إىل لطفه كون اآلية املباركالسيدئة، ألند 

 .1«بعباده

           .استئنافية           .فعل ِاض ناقص  .اسمه 

      َّّقان بخرب  .جار وجمرور وِضاف إليه، يتع

    ان. أي ِقتدرًا وحفيظًا.كخرب 

 رواية

قال: قال  عْ عِل عْ آبائه وين عْ أيب عبداهللكِعتربة الس

ر أو دلد عل خري أو أشار به فهو ك: ِْ أِر بمعروف أو َنٰى عْ ِناهلل رسول

 2أشار به فهو َشيك. َشيك، وِْ أِر بسوء أو دلد عّيه أو

 

                        

  

 

ّفني، يأِرهم إذا دعى ْلم انسان بطول كهذا خطاب ِْ اهلل تعاىل جلميع امل»

وهو . »3«بأحسْ ِْ ذلك أو يردوا عّيهم ِثّهوهم باحلياة، والبقاء والسّلِة، أن جيي

 .4«لد َتية حيدي هباكم عام لكح

 .استئنافية 

 .ّدق بلوابه  ظرف زِان وأداة َشط غري جازِة خافض لْشطه ِتع

    .فعل ِاض جمهول والضمري املتصل نائب فاعّه 

    ّدق بـ جار وجمرور ِتع    . التحيدة: ِصدر حيدٰى حييي َتية وهي

، ولكيف األصل الدعاء باحلياة وطوْلا وصارت اساًم ل
ٍ
 وثناء

ٍ
ْ املراد هبا هاهنا كلِّ دعاء
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السّلم، ألند َتية املسّمني هي السّلم، رِزًا إىل أند ِنهاج اإلسّلم يف احلياة هو نْش 

 بحانه:ام قال سكالسّلم والسّم والصّح وهو ِْ أسامء اهلل تعاىل        

                                   

     1. 

 .واقعة يف جواب الْشط 

    .وظهور األِر يف وجوب فعل أِر وفاعّه. جواب َشط غري جازم

 ر.كالردد ال ين

   ّدق بـ جمرورجار و ِتع    و  .ممنوع ِْ الْصف 

    ّدق جار وجمرور ِتع .والضمري يرجع إىل التحية . 

  .عاطفة جأت لّتخيري 

   ردد نفِ التحية.فعل أِر وفاعّه وِفعول به. أي الأقل ِْ لزوم 

  يد وِشبهة بالفعل.          كحرف تأ  .اسمه 

  .فعل ِاض ناقص واسمها ضمري ِستَت 

     ّدق بخرب  جمرورجار و  .وِضاف إليه. ِتع

    خرب واجلمّة .          يف ملد رفع خرب

 .   احلسيب: فعيل ِْ احلساب الذي هو بمعنى اإلحصاء، فيصري ِعنى

ني هنا تام ألند نيفاية واملعكايف ِْ الك يأيت بمعنى الامكاحلسيب: املحاسب عل العمل، 

 .2«افئهكافيًا يف ايصال ِا يكون كاملحاسب املراقب ألفعال العباد ي»

 ِسألة فقهية

السّلم تطوع.  ِْ ِتقدِي املفَّسيْ: إند قال احلسْ ومجاعة »قال الشيخ: 

 والرد فرض، لقوله:                    وذلك أِر يقتِض

 .3«االجياب
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دوقال الشيخ  ُِ ممد  واستدل الفقهاء هبذه اآلية عل وجوب ردد : »هنيَّ غ  جواد 

ن أا ِد إا باملثل، أي أن تعيد َتية ِْ حياك باحلرف دون زيادة أو نقصان، وِد إالسّلم، 

تزيد عّيها: ورمحة اهلل، وأِثاْلا. والرد فرض عل سبيل العني إذا ُوجهت التحية إىل 

فاية إذا ُوجهت إىل مجاعة، ان قام به البعض سقط عْ الباقني، وإالد كشخص ِعني، و

 .1«فرٌض  ، والردد تطوعٌ  خذون... ويف احلديث: التحيةُ ل ِّوِون وِؤاكفال

ة أند اجلواب فرض وإن كوظاهر اآلية املبار»السبزواري: السيدد وقال الفقيه 

 .2«ان أصل التحيدة تطوعًا ونفّلً ك

حتدى استدلد بعض األصحاب هبا يف وجوب جواب ردد الرسالة، وهو غري تام 

لد َتيدة ملد نقاش واآلية ختتص كوإن دخّت الرسالة يف التحية ألند وجوب ردد 

 بالسّلم.

 الروايات

: السّلم تطوع قال: قال رسول اهلل وين عْ أيب عبداهللكِعتربة الس

 3والرد فريضة.

ْ   قال: إند اهلل  ْ أيب عبداهللِوثقة ِعاوية بْ وهب ع ِف قال: البخيُل 

ُل بالسّلم. ب خف  4يف

قال: البادي بالسّلم ِ أوىٰل باهلل  صحيحة عبداهلل بْ سنان عْ أيب عبداهلل

.  5وبرسول ِه ِ

م فتصافحوا كأنده قال: إذا لقيتم إخوان أِرياملؤِننييف حديث أربعامئة عْ 

قوا وِا عّي إذا عطِ  ألوزار قد ذهبم ِْ اكوأظهروا ْلم البشاشة والبْش تتفرَّ

توه قولواكأحد قال « مكم ويرمحكيغفر اهلل ل» :مكوهو يقول ل« يرمحك اهلل» :م فسمد
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  اهلل تبارك وتعاىل:                 .1 

يَّتُه بطاقة رحيان فقال  نت عند احلسنيك قال أنِ: فدخّت عّيه جاريٌة فحف

ة لوجه اهلل أنت ِ »ْلا:   «.حرد

طفر ْلا فُتعتقها؟!  فقّت: َتيديك بطاقة رحيان ال خف

بنا اهلل، قال: ك»قال:   ذا أدد                ان كو

تُقها  2.«أحسْ ِنها ع ِ

ثر ِْ أربعني ِنها يف ِوسوعة أحاديث كرت أكثرية قد ذكم يسّالروايات الواردة حول التد 

 فراجها. 3أهل البيت

 

                           

     

 

نني كتوجيٌه عقائدٌي هيدي اإليامن يف قّوب املؤِنني ويثبته، وهو يشتمل عل ر»

ان اإليامن. وها التوحيد، واإليامن بالبعث واجلزاء يف الدار اآلخرة، وها كِْ أهمد أر

ّدذان أِر اهلل تعاىل أنبياءه العظام بتبّيغهام كالر  . النداس وإقاِتها...نان ال

عها كواآلية الْشيفة بمنزلة التعّيل جلميع تّك األح ، ام التي َشد

ون الباعث القوي عل العمل بتّك كواإلرشادات الربوبيدة والتوجيهات اإلْليدة، فت

ون تثبيتًا لّمشاعر اإليامنيدة، كام القتال ِع أعداء اهلل تعاىل، وتكام، ال سيام أحكاألح

اليف وثقّها ِاداِت تؤددي إىل عبادة اهلل كلّنفِ عل احتامل تبعات تّك التوتقوية 

، جيازي العباد عل ِا عمّوا يف يوم مفوظًا عنده ِادام اجلزاء الواحد األحد، و
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 القياِة الذي سيلمع النداس فيه.

اليف كة بمنزلة القاعدة العريضة التي تبتني عّيها مجيع التكواآلية املبار

 .1«امكة... فمضموَنا قانون عامد تظهر فيه مجيع األحاإلْليد 

   .وهو الذي َتقق له العبادة. »ِبتدأ. قد ِرد يف ِا سبق ِعنى لفظ اجلّللة

 .2«ان قادرًا عل خّق ُأصول النعم التي يستحق هبا العبادةكو... 

  إند »نافية لّلنِ تعمل عمل.» 

   اسم ائْ أو ِوجود. واملراد بـكيره: دوخربها مذوف تق  

 هو املعبود.

  .حرف استثناء 

   الضمري يرجع إىل   تعاىل. بدل ِْ ِوضع    ألند ِوضع

  وِا عمّت فيه رفع باالبتداء. واجلمّة االسمية        يف مل رفع

خرب ِبتدأ  ،  ا مجّة اعَتاضية، وخربه أو أَند      .اآليت 

ان يف التوحيد العبادي كني يف صدر اإلسّلم كالنزاع الدائر بني املسّمني واملْش

ال يف التوحيد الذايت أو التوحيد يف ااخالقية لقوله تعاىل:            

            3 ام ينقل اهلل تعاىل عنهم: كو               

  4، م ينازعون املسّمني يف كفاملْش ون يعبدون آْلتم ليقربوهم إىل اهلل، فإَند

 توحيدهم العبادي فقط.

ّمة كرنا أند كوالشاهد عل ِا ذ   بمعنى واجب  د  ر ِ تف بمعنى املعبود ومل  دُ ر ِ تف

 إالد اهلل تعاىل. آلية الْشيفة: ال جيوز عبادة أحدٍ الوجود فيصري ِعنى ا

 فهو ِسّم. «ال اله إالد اهلل»ّمة التوحيد كوِْ أقرد ب

  واقعة يف جواب القسم املحذوف. تقدير: واهلل    . 
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      وفاعّه ضمري ِستَت وِفعول يد الثقيّة كفعل ِضارع ونون التأ

م مجيعًا إىل ِوقف احلساب الذي جيازي فيه كم وحيْشنكم ِْ بعد مماتكليبعثن»به. أي 

 هنا بمعنى احلْش.« اجلمع». و 1« ً بعمّه ّلد ك

ْ  أعرض عْ عبادة اهلل األحد الواحد وعْ أح ف
اِه ااخالدة التي كوهتديد مل ِ

 تتضمْ لإلنسان سعادته يف الداريْ.

   ّلم بني ِا قبّها وِا بعدها.كأو صّة يف ال«. يف»جارة، بمعنى 

   .جمرورها 

     .وقيل يف تسمية ذلك اليوم بالقياِة قوالن:»ِضاف إليه 

 أحدها: ألن النداس يقوِون ِْ قبورهم.

م يقولون لّحساب. قال اهلل تعاىل َند إالثاين:         

    2.3 

  إند »نافية لّلنِ تعمل عمل.» 

    اسم .الريب: الشك 

   ّدق بخرب ائْ أو ِوجود. كاملحذوف تقديره:  جار وجمرور ِتع

لد شكد وارتياب كدات لدفع كيده بالقسم الذي هو ِْ أقوى املؤكيد آخر بعد تأكتأ»

 .4«ّدهكيف وقوع ذلك احلْش واحلساب واجلزاء عل األعامل، فّل ريب يف ذلك 

           .استئنافية .  اسم استفهام، ِبتدأ، استفهاٌم تقريريٌّ

              .خرب    جار وجمرور ِتعّق بـ   أو بـ  . 

   .متييز 

رب به ِْ حيث ال جيوز عّيه َيِعناه ال أحد أصدق ِْ اهلل يف ااخرب الذي »

ذب إالد متاج جيتّب به نفعًا، أو يدفع به كه ال يذب يف يشء ِْ األشياء، ألند كال
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ام جيوز ذلك عل ند إذب. وكعّيه تعاىل. فاذًا يستحيل عّيه الُضرًا. وها يستحيّلن 

 .1«ان تعاىل أصدق القائّنيكسواه. فّذلك  ْ  ِف 

 

                             

                

 

انوا داخل كم فئة املنافقني الذيْ كيبنيد اهلل تعاىل يف هذه اآلية وِا بعدها ح

 ويدعو املؤِنني إىل االَتاد وعدم االختّلف يف أِرهم. ،امللتمع اإلسّلِي

ا نزلت يف : »جعفر وعْ أيب  اهلل ان بني أصحاب رسولكختّلف إإَند

م ِسّمون، ثمد رجعوا إىل ة، واظهروا لّمسّمني أَند كاملدينة ِْ ِانوا قدِوا كيف قوم 

ني إىل كظهروا ْلم الْشك، ثمد سافروا ببضائع املْشأوا املدينة، ومجم استوة، ألَند كِ

راد املسّمون أن يأخذوهم وِا ِعهم فاختّفوا. وقال قوم: ال نفعل ذلك أاليامِة. ف

 .2«أنزل اهلل فيهم اآليةم ِؤِنون. وقال آخرون: هم ِرتدون. فألَند 

 .استئنافية أو تفريعية عل ِا قبّها ِْ اآليات 

 ارية أو تعلبيدة أو توبيخيدٌة، ِبتدأ.كاستفهاِية ان 

   .ّدق بخرب. الضمري يرجع إىل املؤِنني  جار وجمرور ِتع

        َّّق بحال ِْ الضمري يف جار وجمرور ِتع ،  توبيخ

قهم وعدم اجتامعهم يف قطع فساد املنافقني.  لّمؤِنني عل تفرد

     حال ِْ الضمري يف .  قتم الفئة: الفرقة ِْ النداس. أي ملاذا تفرد

ض عل ترك قتاْلم»إىل فئتني خمّتفني؟! ألند   .3«فئة ترى قتاْلم وفئة تشفدع ْلم وَترد

  االسمية بعدها يف ملِّ نصب حال.حالية، واجلمّة            .ِبتدأ 
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      .فعل ِاض وفاعّه ضمري ِستَت وِفعول به. واجلمّة الفعّية خرب

، الركاإلر التحول املعنوي »ِ هنا: كِ: الردد إىل احلالة االُوىٰل. والركاس: الردد

 .1«والضّللةفر كواالنقّلب ِْ اْلدى والْصاط املستقيم إىل ال

ل الَّشء ِْ حال إىل حال أردًا ِنهاكِ والنكالر»  .2«ِ واحد، وهو َتود

يعني بذلك:   ام أهل الْشك يف إباحة دِائهم وسبي كرددهم إىل أح

م   وأندام نسب »هم. كفرهم وَشكفروا بعد اسّلِهم ورجوعوا إىل كذرارهيم ألَند

ة التي ارت ِ إىل نفسه اهتامًِا هبم، ولبيان أند كالر انت كبوها ِا كاألعامل االختياريد

 .3«، ولسّب التوفيق ِنهملتؤثدر يف نفوسهم، إالد بإرادة ِنه 

           .جارة .ِصدرية، ِوصولة 

      .فعل ِاض وفاعّه   .وِا بعدها بتأويل ِصدر يف ملد جر

ّدقان بـ واجلار وامللرور يتع    . 

. والضمري العائد إىل كت  وعل فرض ِوصولية ون جمرور حرف جرد

 املوصول مذوف تقديره:   .ه 

 واملراد   :  فروا بعد اسّلِهم، و كذبوا اهلل ورسوله وك 

     عامْلم.أِْ سيئات 

 .استفهام توبيخيٌّ آخر لّمؤِنني 

    فعل ِضارع وفاعّه، أي    م كم وإرادتكبشفاعت

 م.كوأِيال

  .ِصدرية ناصبة 

     فعل ِضارع ِنصوب وفاعّه. و   ِصدرية وِا بعدها بتأويل

ِصدر ِفعول به فعل    . م تريدون هدايتهم واسّلِهم وإيامَنم كأي أن

 أراد إضّلْلم وِْ يضّل اهلل فام له ِْ سبيل إىل اْلدى.ْ اهلل كوتوفيقهم ول
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   م اسم ِوصول، ِفعول به ِقدد            .   .فعل ِاض 

   .فاعّه      ّده اهلل. صّة املوصول والعائد مذوف تقديره: اض

ة ثارهم ااخبيكاسدة وأفكون إالد بسبب أعامْلم الفاسدة وآراءهم الكوإضّلل اهلل ال ي

ة والشاهد عل  ذلك قوله تعاىل:  لِّ كوآِاْلم الرديد              فبنيد اهلل

واجلزاء ال عل وجه اجلرب تساب كتعاىل أنده فعل هبم ذلك عل وجه االستحقاق واال

 وِْ دون دخالة أفعاْلم.

           .استئنافية  اسم َشط جازم، ِفعول به ِقدم لفعل   . 

    فعل ِضارع جمزوم بـ  .ألنده فعل الْشط 

  .فاعّه 

           .واقعة يف جواب الْشط  .حرف نفي ونصب واستقبال 

    يرجع إىل « أنت»فعل ِضارع ِنصوب وفاعّه ضمري ِستَت

إشارة إىل » . التفات ِْ خطاب املؤِنني إىل خطاب رسول اهللاهلل رسول

التفهم، ولو فقهه مل يشفع  ّلم حقد كأن ِْ يشفع ْلم ِْ املؤِنني اليتفهم حقيقة هذا ال

واضح عنده وهو هم فأعرض عْ خماطبتهم به وألقى إىل ِْ هو بنيد يف حقد 

 .1«النبي

  ّدق بـ جمرورجار و ِتع   والضمري يرجع إىل ،       . 

   .ِفعول به. أي طريقًا إىل اْلدى واإلسّلم واإليامن واألعامل الصاحلة 

 

                       

                          

             

 

م يوددون ويتمنون أن ي فروا كأخرب اهلل تعاىل يف هذه اآلية عْ هؤالء املنافقني أَند

حتدى يصريوا ِثّهم ووصف سبحانه نفسانياهتم  املؤِنني باهلل تعاىل وبرسوله
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هيم إلضّلل املؤِنني، عل خّلف املؤِنني ألند املؤِنني كواِتدادهم يف ال فر وتصدد

يريدون هدايتهم وإيامَنم وفّلحهم ملا ِرد يف اآلية السابقة قوله تعاىل:       

          1 ّته.كره وشاكون مجيع النداس عل فكل انسان يودد أن يك، ولعلد 

  .فعل ِاض وفاعّه ضمري يرجع إىل املنافقني 

  .حرف ِصدري ال عمل له 

      فعل ِضارع ضمري وفاعّه يرجع إىل املؤِنني املخاطبني باآلية

الْشيفة        بتأويل ِصدر يف مل نصب ِفعول به   :وتقديره

  م.كفرك 

 يف مل نصب نائبًا أو صفة « ِثل»جر لّتشبيه، أو اساًم بمعنى  حرف

 ملصدر مذوف.

 .ِصدرية 

     .فعل ِاض وفاعّه      بتأويل ِصدر يف مل جرد بحرف جرد

 وا َّّق بمفعول ِطّق ـ ِصدر ـ مذوف، تقديره: ودد م كفرك، واجلار وامللرور ِتع

 فرهم.ككفرًا ك

 .حرف عطف لّتفريع 

     ونكت»فعل ِضارع ناقص وفاعّه اسم.» 

   خرب  « . ارًا تستوون أنتم وهم يف الكيعني ِثّهم . 2«فر باهللكفد

م »وبعبارة ُاخرى:  وا وأحبدوا أن تكأَند م ودد فروا ِثّهم كفروا وزادوا عّيه أَند

 .3«فتستوا

           .تفريعية .ناهية جازِة 

    .فعل َني وفاعّه أنتم أهيا املؤِنون 

   ّدق بـ جار وجمرور ِتع   . 
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    ِفعول به. َني اهلل سبحانه أن يتخذهم املؤِنون     ويدخّوا

 . يف واليتهم ويأخذوهم ِديرًا وناَصًا أو خّيّلً أو صديقًا أو مبوبًا أو...

  .حرف جرد لّغاية 

     فعل ِضارع ِنصوب بأن  ِضمرة بعد :حتدى ». وفاعّه. أي

 .1«ويفارقوا أهّها املْشكني الْشكَيرجوا ِْ دار 

        :يف ابتغاء ديْ اهلل وهو »جار وجمرور وِضاف إليه. أي

 .2«سبيّه

م وهو كم وعّيهم ِا عّيكل م ْلم ِاكِثّ نيصريووإذا هاجروا يف سبيل اهلل 

 3قول ابْ عباس.

ا ِا ذُ  ِد والنفاق ونبذ  املراد ِْ اْللرة األعمد ِْ ترك املعايص»ر ِْ أند كوأ

ها اْللرة عامد يوجب سخط اهلل تعاىل والدخول  ا عل أقسام، أهد األهل واألوطان؛ ألَند

املهاجر »والصاحلني، ففي احلديث:  بياء واألولياءنيف ِا يرضيه، وهي هلرة األ

ْ هلر ِا َنى اهلل عنه ، وهي عل ِراتب ِتفاوتة ودرجات خمتّفة. وِثل هذه «ِف

فر إىل دار اإليامن كانت اْللرة ِْ دار الكاهر اآلية الْشيفة، وإن اْللرة واجبة بظ

ق َشوطها املذ  .4«تب الفقهكورة يف كِتوقدفة عل َتقد

فغري تام ملا ورد ِْ تفريع األِر بالقتل عّيه، ِع إندا نعّم بعدم ترتب القتل عل 

 ثري ِْ املعايص.ك

           .تفريعية .حرف َشط جازم 

     .يعني هؤالء »فعل ِاض يف مل جزم ألنده فعل الْشط وفاعّه

. وفيه 5«املنافقني عْ االقرار باهلل ورسوله وعْ اْللرة عْ دار الْشك وِفارقة أهّه
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ّدفوهم باملهاجرة فإن أجابوا فّيوالوهم وإن تولدوا كداللة عل أند عل املؤِنني أن ي»

 .1«فيقتّوهم

  الْشط.واقعة يف جواب 

    .فعل أِر وفاعّه وِفعول به، جواب الْشط 

           .عاطفة     ِعطوفة عل  . 

  ِ ّدق بـكظرف ان ِتع    . 

      فعل ِاض وفاعّه وِفعول به. واجلمّة الفعّية     

باالضافة لوقوعها بعد الظرف. وقد أِر اهلل تبارك وتعاىل املؤِنني بقتّهم يف ملِّ جر 

 حيث ِا وجدوهم.

 .عاطفة 

     ِعطوفة عل     .ل اآلية وتعرب إعراهبا  يف أود

             .جار وجمرور            .ِفعول به .عاطفة 

  يد لّنهي.كتأزائدة 

     ِعطوفة عل .     م.كم عل أعدائكأي ناَصًا ينْص 

 ا وِا بعدهاشأن نزوْل

ا نزلت يف أشلع وبني ضمرة، وها قبيّتان، و»قال القمي:  ان ِْ خربها كفإَند

ان كإىل غزاة احلديبيدة، ِرد قريبًا ِْ بّلدهم، وقد  أنده ملدا خرج رسول اهلل

هادن بني ضمرة ووادعهم قبل ذلك، فقال أصحاب رسول  اهلل رسول

: يا رسول اهلل هذه بنو ضمرة قريبًا ِندا، ونخاف أن َيالفونا إىل املدينة، أو اهلل

م أبرد العرب ك :يعينوا عّينا قريشًا، فّو بدأنا هبم؟ فقال رسول اهلل ، إَند ّلد

 بالوالديْ، وأوصّهم لّرحم، وأوفاهم بالعهد.

انت كنانة، وكانت أشلع بّلدهم قريبًا ِْ بّلد بني ضمرة، وهم بطْ ِْ كو

أشلع بينهم وبني بني ضمرة حّف باملراعاة واألِان، فأجدبت بّلد أشلع 
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وأخصبت بّلد بني ضمرة، فصارت أشلع إىل بّلد بني ضمرة، فّامد بّغ 

لّموادعة ِسريهم إىل بني ضمرة هتيدأ لّمسري إىل أشلع ليغزوهم،  اهلل رسول

تي   انت بينه وبني بني ضمرة.كالد

فأنزل اهلل:             ... :اآلية، ثمد استثنٰى بأشلع، فقال 

                                   

                                               

                               . 

ا البيضاء واجلبل واملستباح، وقد كو انوا قربوا ِْ كانت أشلع ماْلد

أن يبعث إليهم ِْ يغزوهم،  فهابوا لقرهبم ِْ رسول اهلل اهلل رسول

قد خافهم أن يصيبوا ِْ أطرافه شيئًا، فهمَّ باملسري إليهم، فبينام  ان رسول اهللكو

هم سبعامئة، فنزلوا و« ِسعود بْ رخيّة»هو عل ذلك إذ جاءت أشلع ورئيسها 

ل سنة ستد ِْ اْللرة.  شعب سّع، وذلك يف شهر ربيع األود

فقال له: اذهب يف نفر ِْ أصحابك « أسيد بْ حصني» فدعا رسول اهلل

حتدى تنظر ِا أقدم أشلع. فخرج ُاسيد وِعه ثّلثة نفر ِْ أصحابه فوقف عّيهم، 

ّدم عل ُاسيد م؟ فقام إليه ِسعود بْ رخيّة وهو رئيِ كفقال: ِا أقدِ أشلع، فس

دًا. فرجع ُاسيد إىل رسول اهلل فأخربه،  وعل أصحابه، وقالوا: جئنا لنوادع ممد

 : خاف القوم أن أغزوهم، فأرادوا الصّح بيني وبينهم.فقال رسول اهلل

ِها أِاِه، ثمد قال: نعم ة أِام ا ثمد بعث إليهم بعْشة أمحال متر فقدد لَّشء اْلديد

م؟ قالوا: قربت دارنا ِنك، وليِ كم، فقال: يا ِعْش أشلع ِا أقدِاحلاجة. ثمد أتاه

تنا  ّد يف قوِنا أقلد عددًا ِندا، فضقنا بحربك لقرب دارنا ِنك، وضقنا بحرب قوِنا لق

 فيهم، فلئنا لنوادعك.

 ذلك ِنهم ووادعهم، فأقاِوا يوِهم، ثمد رجعوا إىل بّلدهم؛ فقبل النبيد 

وفيهم نزلت هذه اآلية:                        إىل قوله

               1«اآلية. 
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ِْ باب التطبيق ال التخصيص،  روايةال»السبزواري: السيدد قال الفقيه 

 ويستفاد ِنها ُأِور:

ل: إندام وداع رسول اهلل قبيّة بني ضمرة وعاهدهم ملا فيهم ِْ الصفات  األود

هبم إىل الفطرة السّيمة واإلسّلم، ولعلد صّحه ِعهم صار  احلسنة التي تقرد

 سببًا إلسّلِهم فيام بعد.

انت بني بني ضمرة كلّموادعة واملعاهدة التي  الثاين: يستفاد ِْ تقريره

ام كتناف ِع األح ون بني الرهطني والقبيّتني جتوز إن ملكلد ِعاهدة تكوأشلع، أند 

علبه ورضاه لّموادعة  يف الرواية، أي ليظهر« ليغروهم»الْشعيدة. واملراد ِْ 

 التي بني أشلع وبني بني ضمرة.

أمحال التمر ْلم ألجل تأليف  الثالث: يستفاد ِنها أند إهداء رسول اهلل

، أو ألجل أنده ّم أند القوم بحاجة إىل قّوهبم وترغيبهم ملناَصة احلقد ذلك،  عف

 .1«ريم وِعامل دينه احلنيفكفأرسل إليهم ليسدد حاجتهم حتدى يعرفوا بذلك ُخّقه ال

 .2ام يف التبيانكأقول: قد روى عمر ابْ شبده نظري هذا الشأن 

 ُهاسؤاالن وجوابا

اإلسّلم ديْ احلرية والتساِح ِع مجيع الطوائف وأهل األديان،  ند إتسأل: »

ل النداس، وحقوقهم املعنوية واملادية، بْصف النظر كوَشيعته َتافظ عل حياة النداس، 

 عْ آرائهم وِعتقداهتم... فام باله هنا يأِر بأَس املنافقني وقتّهم أينام وجدوا؟

ن، بل واملّحديْ الذيْ أعّنوا اجلواب: فرق بعيد بني الطوائف وأهل األديا

وال عقائدهم وآراءهم عل املأل، ومل يضمروا العداء إلنسان، وال غدروا وال تآِروا 

، فرٌق  بعيد بني هؤالء الذيْ لزِوا جانب احلياد، وبني املنافقني  ناَصوا ِبطّلً عل مقد

يد لّمسّمني، كفر بقصد الكّمته، وبقوا يف دار الكالذيْ أظهروا اإلسّلم، وتسَتوا ب

ان جزاء عل كوالتآِر عّيهم، وِناَصة أعدائهم... اذن: األِر بأَس هؤالء وقتّهم 

يد لّنبي واملسّمني كم أظهروا اإليامن به وأضمروا العدائهم لإلسّلم يف حني أَند 
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والغدر هبم، والتآِر عّيهم... أِا تساِح اإلسّلم ِع بقية الطوائف وأهل األديان 

راه يف الرأي والعقيدة حقًا كل فرد، وعدم االكبدأه يف محاية احلرية لفهو انسلام ِع ِ

 انت أو باطًّل، ِا دام وزرها عل صاحبها فحسب، والنداس يف أِْ ِنها وِنه.ك

اإلسّلم يتساِح ِع  ند أسؤال ثاٍن: وشى به اجلواب عْ السؤال السابق، وهو 

ِف كاملنافقني، متاًِا  اهلل أِر نبيه  ند أف وأهل األديان بدليل غريهم ِْ الطوائ ْ  ام يتساِح 

ِْ هذه السورة:  63ام سبق يف اآلية كبتلاهّهم واالغضاء عنهم،       

                   ؟ 

 انوا ِع النبيكنزلت يف املنافقني الذيْ  63اجلواب: ان هذه اآلية أي 

ني لبعدهم عنهم وقرهبم ِْ كْ يف وسع هؤالء أن يتعاونوا ِع املْشكباملدينة، ومل ي

نزلت يف املنافقني الذيْ  89الرسول وقوة املسّمني، واآلية التي نحْ بصددها، أي 

اهلل أِر نبيه  يد والغدر باملسّمني... هذا، إىل أند كأَصوا عل البقاء يف دار الْشك لّ

ان اإلسّلم ضعيفًا قّيل األنصار، ثمد أِره بقتّهم بعد أن كني حني باالغضاء عْ املنافق

 .1«ة، واجلهاد يف املدينةكام أِره بالصرب يف ِكثري األنصار، متاًِا كأصبح قويًا 

 روايةٌ 

ريْ هم كواعّموا أند املن»... إىل شيعته وأصحابه:  ويف رسالة الصادق

بون وأنَّ املكامل بني هم املنافقون وأنَّ اهلل كذِّ :  ذد قال لّمنافقني وقوله احلقُّ  

                             2 أحد ِن َّْ م ألزم كوال يفرق

قّبه طاعته وخشيته ِْ أحد ِْ النداس ممْد أخرجه اهلل ِْ صفة احلقِّ ومل جيعّه ِْ اهلل 

ِّْ وإنَّ  أهّها فإنَّ ِْ مل جيعل اهلل ِْ أهل صفة احلقِّ فأولئك هم شياطني اإلنِ واجل

رًا وخدائع ووسوسه بعضهم إىل بعض يريدون إن كلشياطني اإلنِ حيّة وِ

وا أهل احلقِّ  رِهم اهلل به ِْ النظر يف ديْ اهلل الدذي مل جيعل اهلل كعامد أاستطاعوا أن يردُّ

ار كشياطني اإلنِ ِْ أهّه إرادة أن يستوي أعداء اهلل وأهل احلقد يف الشكِّ واإلن

تابه ِْ قوله: كام وصف اهلل تعاىل يف كونون سواءًا كذيب فيكوالت         
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             ثمد َنى اهلل أهل النْص باحلقِّ أن يتدخذوا ِْ أعداء اهلل وليدًا

لند  م اهلل به ِْ حيّة كم عْ النْص باحلقِّ الدذي خصد كم وال يردَّنكوال نصريًا فّل هيوِّ

م كم تدفعون أنتم السيدئة بالدتي هي أحسْ فيام بينكرهم ِْ ُاِوركشياطني اإلنِ وِ

م أن كخري عندهم ال حيلُّ لم بطاعته وهم الكربد  وبينهم، تّتمسون بذلك وجه

م إن سمعوا ِن م عّيه ورفعوه كم فيه شيئًا عادوكتظهروهم عل ُاصول ديْ اهلل فإَند

م النصفة ِنهم يف كْ لكرهون ومل يكم بام تكم واستقبّوككم وجهدوا عل هّلكعّي

ار، فاعرفوا ِنزلت لدو ه ال ينبغي ألهل احلقِّ م وبني أهل الباطل فإند كم فيام بينكالفلد

أن ينزلوا أنفسهم ِنزلة أهل الباطل ألنَّ اهلل مل جيعل أهل احلقِّ عنده بمنزلة أهل 

 تابه إذ يقول: كالباطّل أمل يعرفوا وجه قول اهلل يف            

                        1 م عْ أهل كرِوا أنفسكأ

م الدذي تدينون كم ودينكالباطل وال جتعّوا اهلل تبارك وتعاىل ـ وله املثل األعل ـ وإِاِ

 .2«وا، احلديثكم فتهّكبه ُعرضة ألهل الباطل فتغضبوا اهلل عّي

 السند الثاين ْلذه الرسالة عندي ِعترٌب.

 

                               

                                

                       

 

طائفتني ِْ أِره تعاىل:  استثنٰى اهلل               3 :وها 

 ـ الذيْ ينتهون إىل قوم ِعاهديْ ِع املسّمني.1

ني أو ال كِقاتّة قوِهم املْش ذا ِْكـ الذيْ يتحرجون ِْ ِقاتّة املؤِنني و2

 يدخّون يف هؤالء وهؤالء ويّقون إىل املؤِنني الصّح وعدم املعارضة.
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  .إداة استثناء 

   :اسم ِوصول يف ملِّ نصب ِستثنٰى ِْ قوله تعاىل    

    1.ل  . َشوع يف املستثنٰى األود

     وفاعّه. أي: يذهبون أو يعاهدون.فعل ِضارع 

    َّّق بـ جار وجمرور ِتع   . 

     ِ ّدق بخرب ِقدم.كظرف  ان وِضاف إليه. والظرف ِتع

           .عاطفة   .ِعطوفه وِضاف إليه 

   .ض ِتبدأ ِؤخر، أي ِعاهدة يف ترك احلرب والقتال والعداوة والتعرد

واجلمّة االسمية          يف ملد جرد نعت لـ . 

  .عاطفة. وِا بعدها َشوع يف املستثنٰى الثاين 

     ه.بفعل ِاض وفاعّه وِفعول 

    .فعل ِاض ِؤنث    أي ضاقت وِعناه: قد   

رف ِعه قد، كألنده يف ِوضع احلال واملايض إذا » ام يقولون: جاء كان املراد به احلال ُقدِّ

 ِْ كو. »2«فّلن وذهب عقّه. واملعنى قد ذهب عقّه
ٍ
ْ  ضاقت نفسه عْ يشء ِف لُّ 

 .3«ّلم يقال: قد حْصكفعل أو 

               .فاعّه وِضاف إليه  .ِصدرية ناصبة 

       .فعل ِضارع ِنصوب وفاعّه وِفعول به   وِا بعدها بتأؤيل

 م.كِصدر يف ملِّ جر بحرف جرد مذوف تقديره: عْ ِقاتّت

            .عاطفة     .فعل ِضارع ِنصوب وفاعّه. ِعطوف 

     .ِفعول به وِضاف إليه 

           .استئنافية  .حرف َشط غري جازم 

           .فعل ِاض            .فاعّه  واقعة يف جواب . 
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    .فعل ِاض وفاعّه ضمري ِستَت وِفعول به 

    ّدق بـ جار وجمرور ِتع   .  ِْ إخبار »اهلل عل املؤِنني و وِندة

نده ال يشاء ذلك بل يّقي يف قّوهبم الرعب حتدى كعْ قدرته تعاىل عل ذلك لو شاء ول

 .1«يفزعوا ويطّبوا املوادعة واملساملة

 .عاطفة تفريعية 

  واقعة يف جواب   ِعطوفة عل       . 

      فعل ِاض وفاعّه وِفعول به، ِْ تفريع القتال عل السّطة يظهر

ّدط عٰل غريه.ك ْ  ابتداء بقتال يرٰى لنفسه التس ِف  لد 

           .استئنافية .حرف َشط جازم 

     :فعل ِاض وفاعّه وِفعول به، يف ملِّ جزم ألنده فعل الْشط. أي

ضوا ل  م.كيقاتّوم ومل كومل يتعرد

           .عاطفة تفريعية  .حرف نفي وجزم وقّب 

                .فعل ِضارع جمزوم وفاعّه وِفعول به .عاطفة 

              .فعل ِاض وفاعّه    َّّق بـ جار وجمرور ِتع   . 

    والتسّيم واالستسّلم.ِفعول به. أي الصّح 

           .واقعة يف جواب َشط .نافية 

      فعل ِاض وفاعّه. أي .أذن اهلل 

   ّدق بـ جار وجمرور ِتع  . 

     ّدق بـ جار وجمرور ِتع  . 

   أند »م سبيل عل االعتداء عّيهم وقتاْلم، لـ كِفعول به. أي ليِ ل

ع القتال إالد  ال يقاتل  ان رسول اهللكإذا ُاعتدي عل املؤِنني. واهلل تعاىل مل يْشد

ى عنه واعتزله حتدى نزلت سورة التوبة وُأِر بقتل املْش ني، اعتزلوه أو كأحدًا وقد تنحد

ِفْ قد  ، قال تعاىل: ان عل عهٍد ِع رسول اهللكمل يعتزلوه، إالد      
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                   1»2. 

أخرج »وهذه اآلية الْشيفة غري ِنسوخة عل خّلف ِا قاله السيوطي: 

اتم والنحاس والبيهقي يف سننه عْ ابْ حأبوداود يف ناسخه وابْ املنذر وابْ أيب 

عبداس يف قوله:               :اآلية قال نسختها ]سورة[ براءة  

                     3»4. 

ورد نظريها يف غريها ِْ اآليات نحو قوله تعاىل: لو        

                   5  :وقوله تعاىل          

                                    6  :وقوله تعاىل

           7  إىل غري ذلك ِْ اآليات التي تدعو إىل املحبة

 خوة واملساواة.واألُ 

 ريكتذ

واعّم أند ذلك يتضمْ بشارة عظيمة ألهل اإليامن ألنده »قال الفخر الرازي: 

ْ  التلأء إىل املسّمني فبأن  يرفع العذاب يف  ِف ْ التلأ إىل  تعاىل ملدا رفع السيف عمد

ْ التلأ إىل مبة اهلل ومبة رسوله   .8«ان ُأوىٰل واهلل أعّمكاآلخرة عمد

هي مبة اهلل ومبة رسوله لقوله  وال شك أند مبة أهل بيت رسول اهلل

تعاىل:                         9. 
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 الروايات

 :يف قول اهلل  صحيحة الفضل أيب العبداس عْ أيب عبداهلل     

                           م جاؤوا قال: نزلت يف بني ِدلج ألَند

فقالوا: إندا قد حْصت صدورنا أن نشهد أنك رسول اهلل فّسنا  إىل رسول اهلل

قال: ؟ يف صنع هبم رسول اهللكِعك وال ِع قوِنا عّيك، قال: قّت: 

 1عدهم إىل أن يفرغ ِْ العرب ثمد يدعوهم فإن أجابوا وإالد قاتّهم.او

مرية، قال: سألُت أباعبداهلل  عْ سيف بْ عف                   

             :دل ِج، اعتزلوا فّم ك، قال ُِ ان أيب يقول: نزلت يف بني 

 ونوا ِع قوِهم.ك، ومل يف يقاتّوا النبيد 

ه، ثمد  عّيه وآله السّلمقّت: فام صنع هبم؟ قال: مل يقاتّهم النبيد  غ ِْ عدود رف حتدى فف

واء.  نبذ إليهم عل سف

قال:        .يق  2هو الضِّ

قوله تعاىل:  قال أبوجعفر               ْقال: هو هّلل ب

د ِْ أتاك وال نخيف ِْ أتانا.  3عويمر الساِي. واثق عْ قوِه أال ختيف يا ممد

 

                              

                          

                              

 

خباٌر غيبيٌّ عْ قوم يشاهبون أنفسهم بالطائفة الثانية ِْ املستثنٰى يف اآلية إ

السابقة وهو قوله تعاىل:                                
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             1 نهم ليسوا ِنهم بل هم قوم ِنافقون غري ِأِونني يف كول

م  قوم مل هيتدوا هبدى اإلسّلم، ومل يستقرد »ِعاهدهتم وِصاحلتهم وِوادعتهم ألَند

فروا باحلقد ليأِنوا كقّوهبم، فقد أسّموا رياًء ليأِنوا بطش املؤِنني، واإليامن يف 

هم إالد حفظ أنفسهم وسّلِة أبداَنم، وقد أخرب  م  قوِهم، فهم ِذبذبون الهيمد بأَند

 ام ال يوادعوَنم.كِنافقون؛ ليحذر املؤِنون ِنهم فّل يوادعوَنم 

قد عل ابتّلء بمثل َيتصد بعْص النزول، فإند أهل احل ة الكوِضمون اآلية املبار

م يعانون ِْ نفاقهم، وعدم خضوعهم أِام الواقع، كهؤالء الطائفة يف  لد عْص، وأَند

 .2«وعدم إذعاَنم باحلقد واتباعه

 .حرف استقبال لّقريب 

    .فعل ِضارع وفاعّه، وااخطاب لّمؤِنني 

   ِفعول به، يعني قوًِا   ِْ غري        .الخ 

عون ِشاهبتم وليِ ِنهم.  وهم يدد

    فعل ِضارع وفاعّه. والضمري الفاعِل يرجع إىل قوم .  و

   وَنم كيف مل نصب حال أي حال  . 

  .ِصدرية ناصبة 

      .فعل ِضارع ِنصوب وفاعّه وِفعول به        بتأويل

ِصدر يف مل نصب ِفعول به   . 

           .عاطفة   .فعل ِضارع ِنصوب وفاعّه. ِعطوفة 

     .ِفعول به وِضاف إليه 

   َّّق بشبه جواب الْشط.اسم ِنصوب عل نيابة الظرفية الزِانية  ِتع

 .ِصدرية 

    .فعل ِاض جمهول ونائب فاعّه     بتأويل ِصدر يف مل جرد
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باالضافة. وِضافه  . 

     ّدق بـ جمرورجار و ِتع   الفتنة: يف الّغة االختبار واملراد هبا .

 فر والْشك.كهنا ال

    أي: كفعل ِاض جمهول ونائب فاعّه. اإلر . ّدام كاس: الرجوع والردد

 فر والْشك، عادوا ورجعوا إليه.كَُنوا عْ ال

  ّدق بـ جار وجمرور ِتع   .  ،ّدام سنحت الفرصة ك»أي: وقعوا فيها

لوا إليهاكفر وِساعدة الكإىل الفتنة ـ وهي ال ار عل املؤِنني ـ َتود ل،  فد بسهولة َشد َتود

 .1«فر أقبح عودكسوا ِْ العهد واأليامن، وعادوا إىل الكوانت

  استئنافية.           وأتفريعية  .حرف َشط جازم 

  .حرف نفي وجزم وقّب 

     .فعل ِضارع جمزوم وفاعّه وِفعول به. فعل الْشط 

 .عاطفة 

      فعل ِضارع جمزوم وفاعّه. ِعطوفة عل     . 

   ّدق بـ جار وجمرور ِتع          .        .ِفعول به .عاطفة 

     .فعل ِضارع جمزوم وفاعّه 

      .ِفعول به وِضاف إليه 

: َّْ  فهذه َشوط ثّلثة يوجب قتاْلم وه

ضوا لّقتال.1  ـ مل يعتزلوا عْ قتال املسّمني بل تعرد

ّفم والصّح واملداهنة لّمسّمني.2  ـ ومل يّقوا السف

 فوا أيدهيم عْ إيذاء املسّمني وقتاْلم وَتريضهم عل قتاْلم.كـ ومل ي3

 .واقعة يف جواب الْشط 

              .فعل أِر وفاعّه وِفعول به. جواب الْشط .عاطفة 

      فعل أِر وفاعّه وِفعول به. ِعطوفة عل  . 
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   أيْ»انية وهو هنا بمعنى: كاسم يف مل نصب عل الظرفية امل.» 

      فعل ِاض وفاعّه وِفعول به. أي وجدمتوهم أو أصبتموهم أو

 نتم ِنهم.كظفرتم هبم أو مت

           .استئنافية     .ِبتدأ 

        .فعل ِاض وفاعّه، خرب   ّدق بـ جار وجمرور ِتع  . 

      ِّنصب بمنزلة ِفعول الثاين  جار وجمرور يف مل    قًا ّد . أو ِتع

بحال ِقدِة ِْ   . 

    ل. السّطان: احللة الظاهرة ألند صاحبها يتسّط هبا ِفعول به أود

 يف قتّهم. عل خصمه. أو التسّط الظاهر عّيهم حيث أذن اهلل 

   .نعت 

 تنبيهٌ 

ريم، والسنة النبوية عل كهذا دليل ِْ عْشات األدلة التي يقدِها القرآن ال»

ال قتل وال قتال إالد لردع ِْ قاتل وسعى فسادًا  ن  أااخط األسايس لديْ اإلسّلم  ند أ

يف األرض:                                    

  1 ...            2  ...غ القتال، ن  ذف إ ، اإلسّلم سود

حيث سوغته مجيع الْشائع قدياًم وحديثًا، وأوجبته مجيع العقول... ورغم هذه األدلة 

الذي كه ديْ السيف والقتال، متاًِا ند أوغريها فان أعداء اإلسّلم أبوا إالد أن يقولوا: 

 .3«طارت ن  إة ونزقال: ع

 تذكريٌ 

مل حيارب ِع املؤِنني، وجب  ْ  ِف  ند أقال قوم: اآلية ِنسوخة و»قال الشيخ: 

 .4«ه ال دليل عل ذلكا غري ِنسوخة. قال: ألند قتاله. واختار هو أَند 
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 روايةٌ 

يينة بْ حصني الفزاري، أجدبت بّلدهم، فلاء إىل قال القمي: نزلت يف عُ 

ض له، و رسول اهلل ان ِنافقًا كووادعه عل أن ُيقيم ببطْ نخل، وال يتعرد

ه رسول اهلل  1: األمحق املطاع يف قوِه.ِّعونًا، وهو الدذي سامد

 2.وقال الطربيس: وهو املروي عْ الصادق

 

                                

                               

                             

                                

              

 

إىل  ضف رف عف ىل احَتام املال واحَتام الع ِرض يف اآليات السابقة إ ضف رف عف بعد أن 

أصل ِهم آخر ِْ ُاصول الْشيعة اإلسّلِية وهو احَتام الدم ولزوم حفظ النفوس 

 فارة املَتتبة عّيه والدية.كم الكم القتل خطًأ وحكاملحَتِة وبنيد ح

    .اسئنافية    .نافية يف ِقام ناهية  .فعل ِاض تام أو ناقص 

    ّدق بـ جمرورجار و ِتع  تاِة، أو بخرب ِقدم لـ  

 ناقصة.

   ،ِصدرية ناصبة   ِصدرية وِا بعدها بتأويل ِصدر يف مل رفع

فاعل    تاِة أو اسم ِؤخر  .ناقصة 

     فعل ِضارع ِنصوب وفاعّه ضمري ِستَت يرجع إىل   . 

    ِفعول به، أي مل يأذن اهلل وال جيوز            يف
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تدلد عل نفي الشأن الذي هو أبّغ ِْ نفي الفعل، أي ال يوجد يف املؤِْ »الْشيعة بل 

بعد دخوله يف حريم اإليامن اقتضاء لقتل ِؤِْ أبدًا، بل ال يّيق بحاله، وال ينبغي له 

ف باإليامن باهلل ورسوله ِطّقًا، أيُّ قتٍل  ْ تْشد ِف انت كان... واآلية الْشيفة وإن كقتل 

نة لّحكواالقتضاء، للنفي الشأن  ون كّيفي، فتنهى عْ القتل، فيكم التكندها ِتضمد

ة التنزيه عْ ارت  .1«اب القتلكالنفي بمعنى النهي لّمبالغة وشدد

  .أداة استثناء 

   وِع املدد عل فعال، وِعناه ، لصواب ا خّلف»بفتحتني ِْ غري ِدد

د ملقابّته بام يف اآلية التالية  واملراد به هنا ِا يقابل التعمد              2»3 .

املؤِْ قد يقتل املؤِْ  ثر املفَّسيْ وتقديره: إالد أند كِنقطع يف قول أ»واالستثناء 

  4«وليِ ذلك ممدا جعل اهلل له. 

ّلم إىل أند املؤِْ ال يريد قتل املؤِْ كفيعود ِعنى ال»ون ِتصّلً كْ أن تكويم

 .5«بام هو ِؤِْ بأن يقصد قتّه ِع العّم بأنده ِؤِْ

 .استئنافية 

   اسم َشط جازم يف مل رفع عل االبتداء ومجّتا فعل الْشط وجوابه

 خربه.

   .فعل ِاض وفاعّه ضمري ِستَت يف ملد جزم ألنده فعل الْشط 

    .ِفعول به 

   نعت ملفعول ِطّق مذوف تقديره: قتًّل ، ذلك كو  

 السابقة.

 .واقعة يف جواب الْشط 

                                                 
 .9/152 الرمحْ ِواهب .1

 .93/ النساء سورة .2

 .5/38 امليزان .3

 .3/289 التبيان .4

 .5/39 امليزان .5
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     ِبتدأ ِؤخر، وخربه املقدم مذوف تقديره: عّيه   أي اعتاق .

ًا.  وهو جعل املمّوك حرد

    نسمة ونفِ.ِضاف إليه. أي 

     فارة العتق وإن علز كنعت. فّلبدد لّقاتل           

ام يف السنة ويف قتل العمد كينًا كام يأيت يف اآلية الْشيفة وإن علز فإطعام ستني ِسك

 فارات يف الفقه.كتاب الكفارة اجلمع، وتفصيّها يطّب ِْ كالبدد ِْ 

 .عاطفة 

    ِعطوفة عل    وواجب آخر غري   وهي ِال ُيعطي

يّوات و ك 3عوضًا ِْ النفِ أو العضو وِقدارها يف النفِ: ألف دينار ذهبًا يعادل 

يّوات و ك 24وك. أو عْشة آالف درهم فضة يعادل كغراًِا ِْ الذهب املس 456

 ة.كوكغراًِا ِْ الفضة املس 190

ذلك، أو ألف شاة أو كأو ِأة مجل ـ دخل يف السادس ِْ عمره ـ أو ِأتا بقر 

ّدة يمنية ِعروفة.  ِأتاح

وتعيني الدية يف القتل ااخطأ وشبهه لّقاتل ويف العمد الُلياء املقتول وال جيوز 

 التّفيق بني االُِور الستة.

لقاتل واولياء ل ِْ االُِور الستة البدد ِْ ِوافقة الطرفني ـ اكويف أداء قيمة 

 املقتول ـ .

وتزداد الدية بمقدار الثّث يف األشهر احلُُرم وهي: مرم ورجب وذوالقعدة 

 وذواحللة.

ون أقًّل ِْ هذه االُِور كوجيوز ْلام ـ القائل واولياء املقتول ـ التوافق عل ِا ي

بالغون ثرها والدية يف القتل ااخطأ عل عاقّة القاتل وهم الكويف القتل العمد عل أ

العقّلء األغنياء ِْ الذيْ يتقربون إىل القاتل باألب ويف شبه العمد والعمد عل نفِ 

 القاتل.

أقساط ودية قتل  ةيف سنة وااخطأ يف ثّلث سنني ويف ثّلث ٰى دد ؤف تُ قتل العمد  ةُ يف د ِ 

 ْ جيوز التوافق بينهام يف النقد واألقساط.كتني ويف قسطني، ولنشبه العمد يف س
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 ة فانتظر.تيريف القتل الثّلثة يف ذيل اآلية اآلوتأيت تعا

   .نعت 

      جار وجمرور وِضاف إليه. يتعّقان بـ .  أي: تسّيم الدية

 ورة إىل أهل املقتول.كاملذ

            .أداة استثناء  .ِصدرية ناصبة 

      وفاعّه والضمري الفاعِل يرجع إىل اولياء فعل ِضارع ِنصوب

د الصاد أو ادغمت التاء يف الصا  داملقتول. أصّه: يتصدقوا فحذفت التاء ختفيفًا فشدد

 لقرب خمرجهام.

       بتأويل ِصدر يف ملِّ نصب ِستثنى بـ .  داء أأي جتب

 الدية إالد ِع تصدق وعفو ُاولياء املقتول.

           .استئنافية .َشطية 

   فعل ِاض ناقص واسمها ضمري ِستَت يرجع إىل املؤِْ املقتول. يف

 ملد جزم ألنده فعل الْشط.

     جار وجمرور ِتعّق بخرب . 

   ِنعت ل ـ . فار املحاربون.كوهم ال 

    ِْ ّدق بصفة مذوفة جار وجمرور ِتع  . 

 .حالية واجلمّة االسمية بعدها يف مل نصب عل حال 

            .ِبتدأ   .خربه 

           .واقعة يف جواب الْشط    كِبتدأ ِؤخر.  ام ِرد

       ت إعراهبام. والدية حينئٍذ إذ ال يرث ال  افر ِْ املؤِْ شيئًا.كِرد

           .استئنافية       .ت اعراهبا  ِرد

     ِ ّدق بخربكظرف  قدم وِضاف إليه.ِ ان ِتع

           .عاطفة    .ِعطوفة وِضاف إليه 

   ِبتدأ ِؤخر. امليثاق: ِطّق العهد. واجلمّة االسمية         

  يف مل جر صفة لـ . 
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 .واقعة يف جواب الْشط 

    ِبتدأ ِؤخر وخربه املقدم مذوف تقديره: عّيه . 

   ِنعت ل ـ . 

      جار وجمرور وِضاف إليه. يتعّقان بـ  أي إىل أهل .

 املقتول.

           .عاطفة    ِعطوفة عل . 

             .ِضاف إليه              نعت .استئنافية 

            .اسم َشط جازم، ِبتدأ  .حرف نفي وجزم وقّب 

    فعل ِضارع جمزوم وفاعّه فعل الْشط، و   ام كيقدر عل العتق

 يف زِاننا هذا حيث مل جيد الرق.

 .واقعة يف جواب الْشط 

   ِبتدأ ِؤخر وخربه املقدم مذوف تقديره: عّيه . 

             .ِضاف إليه     .نعت 

   ر ْلا.كِفعول ألجّه. أي يصوم الجل التوبة أو ي  فد

     ِْ ّدق بصفة مذوفة جار وجمرور ِتع  . 

           .استئنافية  .فعل ِاض ناقص 

   اسم           .        خربا . 

 شأن نزوْلا

أسّم وخاف أن يظهر : »إنده يف عياش بْ أيب ربيعةنزلت اآلية »قال الواحدي: 

ْ فيه، ِْ آطاِها، فتحصَّ  1ُطامً دِها ثمد أتى أُ قف إسّلِه فخرج هاربًا إىل املدينة، فف 

ه جزعًا شديدًا، وقالت: ال بنيها أيب جعل واحلارث بْ هشام ـ وها أخواه  ِد فلزعت ُأ

ّدني سقف بيت، وال أذوق  ة ـ : واهلل ال يظ ِد وين به، تطعاًِا وال َشابًا، حتدى تأألُ

وا املدينة، فأتوا تفخرجا يف طّبه وخرج ِعهم احلارث بْ زيد بْ أيب أنيسة حتدى أ

                                                 
 أبنيتها املدينة وآطام ،«ُاطم عل يؤذدن كان بّلل إند » احلديث: ويف ِرتفع، بناء )بالضم( االُطم .1

 .واجلبال كاحلصون املرتفعة
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ِدك مل يؤوها سقف بيت بعدك، وقد حّ ِفت  أن  عيداشًا يف االُطفم، فقاال له: أنزل فإند ُأ

رهك عل يشء وال كال نلد طعاًِا وال َشابًا حتدى ترجع إليها، ولك اهلل عّينا أن كال تأ

ه وأوثقا له نزل إليهم، فأخرجوه ِْ كنحُول بينك وبني دينك، فّامد ذ ِد را له جزع ُأ

ة. كه دف ّف ع، وجف س  ن ِ املدينة وأوثقوه ب ِ  ِد لد واحد ِنهم ِائة جّدة، ثمد قدِوا به عل ُأ

ّدك ِْ وثاقك حتدى ت يف وه ِوثقًا كفر بالذي آِنت به، ثمد تركفقالت: واهلل، ال أح

زيد وقال: يا عياش، واهلل يِ وأعطاهم بعض الذي أراودا، فأتاه احلارث بْ شمال

نت عّيها، كان ضّللة لقد كت اْلدى، وإن كنت عّيه ُهدًى لقد تركان الذي كْ لئ

 1فغضب عياش ِْ ِقالته وقال: واهلل، ال ألقاك خاليًا إالد قتّتك، ثمد إند عياشًا أسّم

زيد أسّم وهاجر يباملدينة، ثمد إند احلارث بْ  بعد ذلك وهاجر إىل رسول اهلل

بعد ذلك إىل رسول اهلل باملدينة وليِ عياش يوِئٍد حاُضًا ومل يشعر بإسّلِه، فبينا 

زيد، فّامد رآه محل عّيه فقتّه، فقال النداس: أي يهو يسري بظهر قباء إذ لقى احلارث بْ 

فقال: يا رسول اهلل  يشء صنعت؟! إنده قد أسّم، فرجع عياش إىل رسول اهلل

ان ِْ أِري وأِر احلارث ِا قد عّمت، وإيند مل أشعر بإسّلِه حني قتّته، فنزل عّيه ك

بقوله تعاىل:  جربئيل                   »2. 

يف ترمجة احلارث بْ يزيد، وعْ طريق  4وابْ حلر يف اإلصابة 3رواها البيهقي يف سننه

 .5ااخاصة رواها أبواجلارود عْ أيب جعفر

 الروايات

انت الدية يف كصحيحة عبدالرمحْ بْ احللاج قال: سمعت ابْ أيب ليل يقول: 

ها رسول اهلل ثمد إنده فرض عل أهل البقر ِائتي بقرة  اجلاهّيدة ِائة ِْ اإلبل فأقرَّ

                                                 
تني، يسّم مل عياشاً  أند  الظاهر .1  عْ الظّم لدفع كان وإندام عقيدة عْ يكْ مل كفره ِْ أعطاهم وِا ِرد

 .عقيدة عْ كان الذي ِهبإسّل يرضد  ال وذلك نفسه،

 .9/166 الرمحْ ِواهب يف عنه ونقل ؛343 رقم ،1/173 القرآن نزول اسباب .2

 .8/72 البيهقي سنْ .3

 .1/295 اإلصابة .4

 .3/90 البيان جممع ؛3/290 التبيان .5
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وعل أهل الذهب ألف دينار وعل أهل الورق عْشة  1ةوفرض عل أهل الشاة ثنيد 

اج: فسألت  ّدة، قال عبدالرمحْ بْ احللد آالف درهم، وعل أهل اليمْ احلّل ِائة ح

يقول: الدية ألف دينار وقيمة  ان عِلٌّ كعامد روى ابْ أيب ليل فقال:  أباعبداهلل

 أهل البوادي الدية ْشة دراهم وعْشة آالف ]درهم[ ألهل األِصار وعلالدينار ع

 2ِائة ِْ اإلبل وألهل السواد ِائتا بقرة أو ألف شاة.

قال: الدية عْشة آالف درهم أو ألف  صحيحة احلّبي عْ أيب عبداهلل

 3: الدية ِائة ِْ اإلبل.دينار، قال مجيل: قال أبوعبداهلل

عْ الرجل يقتل يف الشهر  ّيب األسدي قال: سألت أباعبداهللكحسنة 

 4احلرام ِا ديته؟ قال: دية وثّث.

د، عْ أيب عبداهلل يقول: تستأدى دية  ان عِلٌّ كقال:  صحيحة أيب والد

 5ااخطأ يف ثّلث سنني وتستأدى دية العمد يف سنة.

قال: سألته عْ الرجل يظاهر ِْ  صحيحة ِعمر بْ حييى، عْ أيب عبداهلل

ارة؟ فقال: كاِرأته جيوز عتق املولود يف ال ارة كلُّ العتق جيوز فيه املولود إالد يف كفد فد

يقول:  القتل فإند اهلل           .ة قد بّغت احلنث  6يعني بذلك ِقرد

د ل جعفر بْ ممد
قة، قال: ُسئ ِ دف دة بْ صف عف س  ِف  :عْ قول اهلل  عْ   

                                           

       . 

َّّمة إىل أولياء  ة امُلسف يف ا الدِّ ِد ا َترير رقبة ِؤِنة ففيام بينه وبني اهلل، وأ ِد قال: أ

املقتول                 ك الذيْ ليِ ْلم كقال: وإن ان ِْ أهل الْشِّ

ّح  يف الصُّ                 .ة يف فيام بينه وبني اهلل، وليِ عّيه الدِّ

                                                 
 )النهاية(. السادسة يف دخل ِا اإلبل وِْ كذلك البقر وِْ الثالثة السنة يف دخل ِا الغنم ِْ الثنية .1

 .(7/280) 1ح ،14/301 الكايف .2

 (7/281) 5ح ،14/304 الكايف .3

 .(7/281) 6ح ،14/305 الكايف .4

 .(7/283) 10ح ،14/307 الكايف .5

 .(7/462) 15ح ،14/788 الكايف .6
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                   وهو ِؤِْ، فتحرير رقبة ِؤِنة فيام بينه

َّّمة إىل أهّه. س ُِ ة  يف
 1وبني اهلل، ود ِ

ْ ذ ي، عمَّ َتف ف ص بْ البفخ  ، يف قوله تعاىل: ره، عْ أيب عبداهللكعْ حف  

                    :إىل قوله                 

  . 

ك كقال: إذا  ان ِْ أهل الْشد            ِفيام بينه وبني اهلل، ولي

ة  يف
 عّيه د ِ                                  

    .َّّمة إىل أوليائه سف ُِ ة  يف
 2قال: قال: َترير رقبٍة ِؤِنٍة فيام بينه وبني اهلل، ود ِ

يه اْلمداين، عْ أيب احلسْكعْ  وف ، يف قول اهلل: ردف          

ن ث. ت ِ احل ِ ّفغف ة، وقد بف رد
ق ِ ُِ  3يعني 

ان ك، يف رجٍل ِسٍّم عْ ابْ أيب ُعمري، عْ بعض أصحابنا، عْ أيب عبداهلل

ّ ِم به اإلِام بعد؟ ك، فقتّه املسّمون، ثمد عف  يف أرض الْشِّ

انه رقبًة ِؤِنًة، وذلك يف قول اهلل: كقال: ُيعت ِق ِ            

               .4 

ِفضان ناين، عنهكويف رواية أيب الصبداح ال : صوم شعبان، وشهر رف   

واهلل    .5 

 7والربهان 6ثرية فإن شئت راجع تفسري العيايشكوالروايات الواردة حول اآلية الْشيفة 

 ِْ التفاسري الروائية. 8ونورالثقّني

                                                 
 .219ح ،1/425 العيايش تفسري .1

 .220ح ،1/425 العيايش تفسري .2

 .222ح ،1/426 العيايش تفسري .3

 .232ح ،1/429 العيايش تفسري .4

 .236ح ،1/430 العيايش تفسري .5

 .بعدها. وِا 1/425 العيايش تفسري .6

 .2/147 القرآن تفسري يف الربهان .7

 .2/122 نورالثقّني .8
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ة عذابه وِا يَتتب عل القتل حفظًا  بيان لعقاب قاتل املؤِْ بالقتل العمد وشدد

 ياًم لقواعد امللتمع البْشي.كلّدِاء وَت

 والقتل عل أقسام ثّلثة:

ون كـ القتل العمد: إذا َتقق القصد إىل القتل ِْ البالغ العاقل ولو بام ال ي1

ق العمد بقصد ِا ي»القتل،  هْ ترتب عّيكقاتًّل غالبًا ول ون قاتًّل كبل األظهر َتقد

 فارة اجلمع.كفعّيه القصاص وال 1«ْ قاصدًا القتل ابتداءً كعادة وإن مل ي

مْ ُضب كان القاتل قاصدًا يف فعّه خمطئًا يف قصده كـ القتل شبه العمد: إذا 2

 فارة.كصبيدًا لّتأديب فامت، فعّيه الدية وال

ور يف كان القاتل خمطئًا يف فعّه وقصده، وهو املذكإذا  ـ القتل ااخطأ املحض:3

 فارة.كانت عل عاقّة القاتل وعّيه الكاآلية السابقة وقد ِرد أند الدية 

 .استئنافية 

  .اسم َشط جازم، ِبتدأ. ومجّتا فعل الْشط وجوابه خربه 

    فعل ِضارع جمزوم بـ   .والقتل: هو ألنده فعل الْشط وفاعّه

 إزهاق الروح.

    ملؤِْ دة أي ِؤِنًا واحدًا. واملراد باِفعول به وتنوينه يدلد عل الوح

هنا املسّم واملؤِْ بأحد األديان اإلْلية فّل جيوز قتل ِْ يؤِْ باهلل تعاىل وأحد 

ولو سّمنا أند اآليه »... الشاهد عّيه ِقالة الشيخ حيث يقول:  األنبياء املاضني

يمتنع أن يراد  يّزم أن ختتص الثانية هبم، بل الاالوىل ]أي السابقة[ ختتص املسّمني، مل 

 .2«فار واملسّمني عل وجه العّمومكفار عل وجه ااخصوص أو الكهبا ال

                                                 
 .ااخوئي اإلِام ِوسوعة ِْ واألربعون الثاين اجلزء ،2/3 نهاجامل تكمّة ِباين .1

 .3/296 التبيان .2
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ِل يف الدِاء احلظر واملنع إالد ون األصل األكولعلد املراد به النفِ املحَتِة، في ود

 ِا خرج بالدليل.

     حال ِْ الضمري الفاعِل يف  .  العمد: القصد إىل الفعل

 بعنوانه الذي له.

ِْ قصد قتل غريه بام يقتل  اختّفوا يف صفة قتل العمد، فعندنا أند »قال الشيخ: 

السّلح أو ِثقّة ِْ حديد أو خنق أو كة ان بحديدة حادد كِثّه يف غالب العادة سواء 

سم أو إحراق أو تفريق أو ِواالت ُضب بالعصا حتدى يموت أو بحلارة ثقيّة فإند 

مجيع ذلك عمد يوجب القود، وبه قال إبراهيم، وعبيد بْ عمري، والشافعي، 

 وأصحابه، واختاره الطربي.

بْ املسيب، ان بحديد. ذهب إليه سعيد كون قتل العمد إالد ِا كوقال قوم: ال ي

وإبراهيم، والشافعي يف رواية أخرى، وطاووس وأبوحنيفة وأصحابه غري أن عندنا 

اد ِنه بمثل ِا قاد ِنه إالد بحديدة. وقال الشافعي يستقأنه إذا قتّه بغري حديدة فّل يست

تفلف به.  قف

ا القتل شبيه العمد فهو  ِد ا مل جتر العادة بحصول يرضبه بعصا أو غريها ممد  ن  أفأ

ان شبيه العمد، وفيه الدية ِغّظة يف ِال القاتل خاصة كاملوت عنده، فإذا ِات ِنه، 

 .1«يّزم العاقّة. وقد بينا اختّلف الفقهاء يف ِسائل ااخّلف يف هذه املسألةال

 .واقعة يف جواب الْشط 

     .ِبتدأ وِضاف إليه. اجلزاء هو العقاب هنا 

     خربه. واجلمّة االسمية         يف مل جزم جواب

 الْشط.

    حال ِْ الضمري ِضاف إليه يف    .   :  ِؤبدًا يف

    .وغضب اهلل عّيه 

  ّدق بـ جار وجمرور ِتع  .  والضمري يرجع إىل   . 
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 .عاطفة 

    .فعل ِاض     .هو ارادة عقابه واالستخفاف به 

  .فاعّه 

   ّدق بـ جار وجمرور ِتع  . .والضمري يرجع إىل القاتل 

 .عاطفة 

     فعل ِاض وفاعّه ضمري ِستَت يرجع إىل   الضمري الظاهر

وِفعول به يرجع إىل القاتل. ِعطوفة عل   .   :  أبعده ِْ ثوابه

 ورمحته.

           .عاطفة  فعل ِاض وفاعّه ضمري ِستَت يرجع إىل . 

  ّدق بـ جار وجمرور ِتع .والضمري يرجع إىل القاتل ، 

  نهه أحٌد كثرته وال يعّم قدره والكنعت. أي ال يعّمون قدر ِبّغه ل

 إالد اهلل تعاىل.

ْ بآيات الغفران كظهور اآلية الْشيفة هو خّود القاتل العاِد يف نار جهندم ول

والتوبة تقيدد بعدم التوبة ألند اهلل يقول:                     

     1  وقال :             2  :وقال          

      3  :وقال                 4. 

 الروايات

 :قال: سألته عْ قول اهلل  ِوثقة سامعة عْ أيب عبداهلل          

                د الدذي قال: ِْ قتل ِؤِنًا عل دينه فذلك املتعمد

 :قال اهلل           جل يشء فيغري قّت: فالرجل يقع بينه وبني الرد

                                                 
 .116 و 48/ النساء سورة .1

 .53/ الزِر سورة .2

 .6/ الرعد سورة .3

 .43/ فصّت سورة .4



 255  .......................................................................  93 / النساء سورة

د الدذي قال اهلل   .1به بسيفه فيقتّه؟ قال: ليِ ذلك املتعمد

قال: سئل عْ املؤِْ  ري عْ أيب عبداهللكصحيحة عبداهلل بْ سنان وابْ ب

دًا أله توبة؟ فقال: إن  ان قتّه كان قتّه إليامنه فّل توبة له وإن كيقتل املؤِْ ِتعمد

نيا فإند توبته أن  ْ عّم به انطّق كيقاد ِنه وإن مل يلغضب أو لسبب يشء ِْ أِر الدُّ

ية  إىل أولياء املقتول فأقرد عندهم بقتل صاحبهم، فإن عفوا عنه فّم يقتّوه أعطاهم الدد

 .2ينًا توبة إىل اهلل كوأعتق نسمة وصام شهريْ ِتتابعني وأطعم ستدني ِس

أنده سئل عْ رجل قتل  خرى لعبداهلل بْ سنان عْ أيب عبداهللأُ صحيحة 

وهو يعّم أنده ِؤِْ غري أنده محّه الغضب عل قتّه هل له توبة إذا أراد ذلك أو ِؤِنًا 

ال توبة له؟ فقال: يقاد به وإن مل يعّم به انطّق إىل أوليائه فأعّمهم أنده قتّه فإن عفوا 

ق عل ستدني ِس ة وأعتق رقبة وصام شهريْ ِتتابعني وتصدد  3ينًا.كعنه أعطاهم الدِّ

ير قا دًا ِا ل: قّت أليب عبداهللخرب عيسى الرضد : رجل قتل رجّلً ِتعمد

ْ ِْ نفسه، قّت: َياف أن يقتّوه قال: فّيعطهم الدية، قّت: َياف كتوبته؟ قال: يم

ية فّيلعّها َصرًا ثمد لينظر ِواقيت الصّوات  أن يعّموا بذلك؟ قال: فّينظر إىل الدد

 4فّيّقها يف دارهم.

اجلواد عْ أبيه عْ  عْ أيب جعفر احلسنيد  عبدالعظيم بْ عبداهللالسيدد ِعتربة 

بائر ألند اهلل تعاىل يقول: كيقول: قتل النفِ ِْ ال جده قال: سمعت أباعبداهلل

                                            

    .5 

قال: ِْ أعان عل  صحيحة ابْ أيب عمري عْ غري واحد عْ أيب عبداهلل

 .6ة اهلل توب: آيِ ِْ رمحكّمة جاء يوم القياِة بني عينيه ِكقتل ِؤِْ بشطر 
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دًا  صحيحة أبان عمْ أخربه عْ أيب عبداهلل ْ قتل نفسًا ِتعمد أنده سئل عمد

 1قال: جزاؤه الندار.

ل ِا حي أيب جعفرخرب جابر بْ يزيد عْ  م اهلل تعاىل فيه يوم كقال: أود

ِاء  ِاء فيوقف ابني آدم فيفصل بينهام، ثمد الدذيْ يّوَنام ِْ أصحاب الدِّ القياِة الدِّ

حتدى ال يبقى ِنهم أحٌد، ثمد النداس بعد ذلك، فيأيت املقتول قاتّه فيشخب دِه يف 

 2تم اهلل حديثًا.كيع أن يوجهه فيقول: هذا قتّني، فيقول: أنت قتّته؟ فّل يستط

يقول: أوحى اهلل تعاىل إىل  سمعت أباعبداهلل ِعتربة سّيامن بْ خالد قال:

ا م وقتل النفِ احلرام كِوسى بْ عمران: أن يا ِوسى قل لّمأل ِْ بني إَسائيل: إيد

، فإنَّ ِْ قتل ِن نيا قتّته يف الندار ِائة ألف قتّة ِثل قتّهكبغري حقٍّ  م نفسًا يف الدُّ

 3صاحبه.

د بْ عِل  ِا ِْ نفِ تقتل يف طاعة اهلل  قال: ِعتربة أيب اجلارود عْ ممد

ام كان يف طاعة فّلن، قيل له: اقتّه كُاثيب القاتل اجلندة وذهب باملقتول إىل الندار، وإن 

 4.قتّك، ثمد يفعل اهلل فيهام بعد ِشيدته

يف فسحة ِْ  ؤِْقال: ال يزال امل شام بْ سامل عْ أيب عبداهللصحيحة ه ِ 

 5.ق قاتل املؤِْ لّتوبة أبداً حراًِا وقال: ال يوفِّ دينه ِامل يصب دًِا 

يامنه، قال الشيخ: وقد روى أصحابنا أن اآلية ِتوجهة إىل ِْ يقتل املؤِْ إل

 6افرًا.كون إالد كوذلك ال ي
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ُْ أِاٍن ولذا  خاطب اهلل تعاىل هبذه اآلية املؤِنني الذيْ إذا ُضبوا »اإلسّلُم دي

فره، وال إيامنه، كا يف قتال ِْ ال يعّمون وُ أنَّ تف يف  أند األرض بمعنى ساروا فيها لّلهاد  يف

 ْلم أِرهم فر باطنًا. وال يعلّوا حتدى يبنيد كظْ به ال ن  إوعْ قتل ِْ يظهر اإليامن و

عْ  فد كام أقدِوا عل قتل ِؤِْ. وال يقتّوا ِْ استسّم ْلم، وبادروا ربد  ن  إم َند إف

تف ِؤِنًا، فيقتّوه طّب سّم. وأالد يقولوا ملْ هذه صورته: لسأه ند أظهر أقتاْلم، و

عرض          يعني ِتاع احلياة الدنيا الذي ال بقاء له. فان      

    م به، وانتهيتم عامد كم إن أطعتم اهلل فيام أِركوفواضل جسيمة فهو خري ل 

 .1«م عنهكَنا

          لّمؤِنني.خطاب 

 .ظرفية زِانية، ِتضمنة ِعنى الْشط 

     فعل ِاض وفاعّه، يف ملد جر باإلضافة. الرضب: السري يف األرض

ي السفر ُضبًا، ألنده حيصل برضب األرض باألرجل.  والسفر، سمد

       الن يتعّقان بـ جار وجمرور وِضاف إليه. واألود   . 

وتقييد الرضب بـ     «يف  و. والغز2«يدلد عل أند املراد به ااخروج لّلهاد

 سبيل اهلل.

 .واقعة يف جواب الْشط 

     ل: بمعنى االستفعال الدال فعل أِر وفاعّه. جواب الْشط. التفعد
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: التمييز   .1«افركواملراد به التمييز بني املؤِْ وال»عل الطّب. التبنيد

ة وترك العلّة كوح» م اآلية الْشيفة يوافق الفطرة التي تدعو إىل التأيند والرويد

 يف ِواطْ الرضر، حتدى يتبنيد ويتدضح األِر.

ا الدذيْ آِنوا إذا سافرتم إىل اجلهاد وِنازلة أعداء اهلل وقتاْلم يف  واملعنى: يا أهيد

ِف  ه، فّل سبيل اهلل تعاىل، فتوقدفوا وتأندوا حتدى تعّموا  ْ ال يستحقد ِف ْ يستحقد القتل و

 .2«ونه حربًا هلل ورسولهكتقدِوا عل قتل أحد إالد إذا عّمتم 

           .عاطفة .ناهية جازِة 

              .فعل َني وفاعّه  ّدق بـ  جار وجمرور ِتع   . 

    فعل ِاٍض وفاعّه ضمري ِستَت يرجع إىل. 

    ّدق بـ جار وجمرور ِتع . 

    ِِْفعول به. وهي التحية بني املسّمني ويظهر ِنها اسّلم املّقي و

ّفمف »قرأ  ّفمف »هو االستسّلم والصّح واملداهنة وِْ قرأ « السف
ِعناه خّلف احلرب. « الس ِ

 ِعنى قراآت الثّلثة َِتادفة.وعل هذا 

  .فعل ِاض ناقص واسمها 

    خربها. واجلمّة الفعّية      ا يف ملِّ نصب ِفعول به ألَند

 ِقول القول.

    فعل ِضارع وفاعّه. يف ملِّ نصب حال ِْ الضمري الفاعِل يف

    .  ،شعار بأند هذا الذي دفع هبم إىل قتل النداس إندام هو إاالبتغاء: الطّب

 الطمع بام لدهيم ِْ األِوال.

    ِْفعول به. واملراد به هنا: ِتاع عربد ع         بالعرض

ا ال بقاء ْلا.كلبيان   وَنا َسيعه الزوال وأَند

     .ِضاف إليه 

    ،قوله: »نعت              ّلم كِوضوع يف ال
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م اإليامن ِْ غري اعتناء بأِره وتبنيد كم يف قتل ِْ يظهر لكعل اقتضاء احلال، أي حال

يف شأنه حال ِْ يريد املال والغنيمة فيقتل املوِْ املتظاهر باإليامن بأدنى ِا يعتذر به 

يامَنم إان عّيه املؤِنون قبل كون ِْ ِوجه العذر، وهذا هو احلال الذي كِْ غري أن ي

ْد عّيهم باإلسّلم  ان الواجب كال يبتغون إالد الدنيا فإذ أنعم اهلل عّيهم باإليامن، وِ

ينقادوا ألخّلق اجلاهّية وِا بقي فيهم ِْ ن يتبيدنوا فيام يصنعون والأيهم عّ

 .1«ثارهتاإ

  تعّيّية، وِا بعدها تعّيل لّنهي ويتضمْ الوعد بام هو عاطفة تفريعية

 م.وثر وأبقى وأدكأ

 ِ ّدق بخرب ِقدم.          كظرف ان ِتع  .ِضاف إليه 

    .ِبتدأ ِؤخر. املغانم: مجع املغنم 

    .نعت. املراد هبا: الدائمة الباقية 

    خرب ِقدم    ملِّ نصب.يف 

    فعل ِاض ناقص واسمه. أي: عل هذا الوصف    ِْ

ضعف اإليامن وابتغاء            سّلم واإليامن.قبل اإل 

     ّدق بـ جار واسم ِبني عل الضم يف مل جرد ِتع  . 

           .استئنافية           .فعل ِاض  .فاعّه 

    ّدق بـ  باإلسّلم واإليامن. .جار وجمرور ِتع

 .عاطفة تفريعية 

      أي ال »يف صدر اآلية.  يد ملا أِر به ِْ التبنيد كفعل أِر وفاعّه. تأ

عّيه، وال تأخذوا أحدًا دِون ق  ا تف ونوا عل بينة ممد كيشء بعد اآلن، حتدى ت تفعّوا أيد 

 .2«م عّيها بام تستحقونكم، وحياسبكم ودوافعكبالظْ والتهمة، فإند اهلل خبري بواقع

            .احلروف املشبهة بالفعل ِْ  .اسمها 

            .فعل ِاض ناقص .حرف جر 

                                                 
 .5/41 امليزان .1

 .2/411 الكاشف التفسري .2



 اِِااخ اجلزء / القرآن تفسري يف البيان أجود  ............................................... 260

  . ّدق بخرب  ِوصولة يف ملِّ جرد ِتع . ون كأو ِصدرية فت

 م.كان ِطّعًا عل أعاملكوتقديره: « الباء»وِا بعدها بتأويل ِصدر يف ملِّ جر بـ 

              .فعل ِضارع وفاعّه     خرب . 

واجلمّة الفعّية             يف ملِّ رفع خرب . 

توعيد عل املخالفة، أي أند اهلل ال َيفى عّيه يشء، فيعّم » واجلمّة األخرية

 .1«م عّيهاكلد ِا تعمّونه فيلازيكم وكمجيع نوايا

 شأن نزوْلا

ا  نزلت ملدا رجع رسول اهلل»قال القمي:  ِْ غزوة خيرب، وبعث  فإَند

يف خيل إىل بعض قرى اليهود يف ناحية فدك ليدعوهم إىل اإلسّلم، « ُاساِة بْ زيد»

ِد « يكرداس بْ َنيك الفدان رجل ِْ اليهود يقال له: ِكو يف بعض القرى، فّامد أح

مجع أهّه وِاله وصار يف ناحية اجلبل، فأقبل يقول: أشهد أن  بخيل رسول اهلل

دًا رسول اهللال إله إالد ا فمرد به ُاساِة بْ زيد فطعنه فقتّه! فّامد « هلل، وأند ممد

 أخربه بذلك، رجع إىل رسول اهلل

 : قتّت رجّلً شهد أن ال إله إالد اهلل وأيند رسول اهلل؟!فقال له رسول اهلل

ذًا ِْ القتل.  فقال: يا رسول اهلل! إندام قاْلا تعود

لغطاء عْ قّبه؟! ]و[ ال ِا قال بّسانه : ]أ[فّل شققت افقال: رسول اهلل

ان يف نفسه عّمت! فحّف ُاساِة بعد ذلك أنده ال يقتل أحدًا شهد أن كقبّت، وال ِا 

دًا رسول اهلل ّدف عْ أِرياملؤِنني ال إله إالد اهلل، وأند ممد يف حروبه،  فتخ

 وأنزل اهلل يف ذلك:

                                

                                     

              »2. 

ة: نزلت يف اآلية فقال عمر بْ شبد واختّفوا يف سبب نزول هذه »قال الشيخ: 
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شيتهم خيل املسّمني، فاستعصم قوِه يف اجلبل، وأسهل غِرداس رجل ِْ غطفان، 

 سّلِه، فقتّوه، وأخذوا ِا ِعه.إهو ِسّاًم ِستسّاًم، فأظهر ْلم 

الواقدي، وابْ إسحاق. نزلت يف عاِر بْ األضبط األشلعي  ووقال أبوعمر

انت بينهم، ثمد جاء كلقيته َسية أليب قتادة فسّم عّيه فشدد مّم بْ جثاِة فقتّه ألحنة 

يًا كال غفر اهلل لك. وانْصف با: فقال النبي ،ن يستغفر لهأوسأل  النبي

 ض فلاؤا إىل النبيفام ِضت عّيه سبعة أيام حتدى هّك فدفْ، ثمد لفظته األر

ِف وأخربوه فقال ْ اهلل أراد أن كم، لكمّم صاحب ْ   ِِ  هو َشد  ْ  : إند األرض تقبل 

 يف جبل، والقوا عّيه احللارة، فنزلت اآلية.م، ثمد طرحوه بني صدكيعظم ِْ حرِت

م، فقتّوه كالسّلم عّي :وقال ابْ عباس: حلقد ناس رجًّل يف غنيمة له، فقال

ان الرجل يسّم يف قوِه، فإذا غزاهم كلت اآلية. قال ابْ عباس: فوأخذوا غنمه. فنز

م( ك، وهرب أصحابه وقف، وأظهر َتية اإلسّلم )السّلم عّيأصحاب النبي

 .فون عنه، فّام خالف بعضهم، وقتل ِْ أظهر ذلك نزلت فيه اآلية وبهكفي

دًا  ند أو ن ال إله إالد اهلل،أم، أشهد كي: وقال الرجل: السّلم عّيدد قال السُّ  ممد

 ان أِري القوم، فقتّه، فنزلت اآلية.كرسول اهلل. فشدد عّيه أساِة بْ زيد و

 ان صاحب الَّسية املقداد. وقال آخرون: ابْ ِسعود.كوقال قوم: 

ون صحيحًا، وال يقطع بواحد ِنها كسباب جيوز أن يل واحد ِْ هذه األكو

ال جيوز ملؤِْ أن يقدم عل قتّه، بعينه. والذي يستفاد ِْ ذلك أن ِْ أظهر الشهادتني 

 .1«وال إذا أظهر ِا يقوم ِقاِها ِْ َتية اإلسّلم

 امن فقهيانكح

 مني َشعيني:كام واستخرجوا ِنها حكعدد الفقهاء هذه اآلية ِع آيات األح»

ل: وجوب التثبت يف  ام الْشعية، وبوجه كلِّ يشء، بخاصة يف األحكاألود

ب الفقهاء فيهام التحفظ واالحتياط، وأحلقوا أخص يف الدِاء واألِوال، حيث أوج

 هبام الفروج.
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ْ  نطق بكالثاين: أند  ِف م املسّمني كمه حكّمة اإلسّلم، وقال: أنا ِسّم فحكلد 

التي تَتتب عل جمرد إظهار ام كِْ حيث الزواج واإلرث، وِا إىل ذلك ِْ األح

 .1«اإلسّلم، ال عل نفِ اإلسّلم حقيقة وواقعاً 

 

                        

                        

                          

 

 حثد عل اجلهاد بإسّوب بّيغ وَتريض عّيه بعبارات فصيحة.

           .نافية   ويقتِض فاعّني، واالستواء: املامثّة.فعل ِضارع 

     .فاعّه، وهم املتخّفون عْ اجلهاد يف سبيل اهلل ِْ أهل اإليامن

 وهم الذيْ يؤثرون الدعة والرفاهية عل اجلهاد وِشقاته.

       ِْ ّدق بحال مذوفة جار وجمرور ِتع  .  و  

 بيانيدة.

   نعت لـ   . ون استثناًء.كواألخفش قرأه بالنصب في 

    .ِضاف إليه وهو ِضاف 

   .ِضاف إليه ثان  :ل ِا يرضد وهو النقصان يف الوجود، ك

عْ  ون عذرًا ِْشوعاً كواملراد به هنا العمى والعرج واملرض ممدا يمنع ِْ اجلهاد وي

ْ  ي جور ون ِعذورًا إذا حيبد نْص الديْ وفتح املؤِنني فهو ِأكالتخّف ِْ اجلهاد. فمف

بَّ  ْ  أحف ِف  2.بحديث: املرُء ِع 

           .عاطفة     ِعطوف عل   . 

       ّدقان باسم الفاعل جار وجمرور وِضاف إليه. ِتع
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    . 

     ّدق بـ جار وجمرور وِضاف إليه ِتع     واجلهاد باملال .

هو إنفاقه        .ْلّظفر عل أعداء الدي 

 .عاطفة 

     ِعطوفة عل     واجلهاد بالنفِ هو القتال واملحاربة يف .

 ِياديْ احلرب.

    فعل ِاض، تفصيل بعد إمجال عدم االستواء أو تعّيل له ولذا مل

 توصل بعطف ونحوه.

            .فاعّه    .ِفعول به 

          .أعربنا وِىض ِعناها 

      ّدق بـ جار وجمرور ِتع  . 

    ّهم ِفعول ِطّق، ِنصوب بفعل مذوف تقديره: فضد  أو .

نهها وال قدرها. ألند الدرجة الواحدة كمتييز وتنوينها لّتفخيم ولإلعّلم بأند ال ُيعرف 

 ون بام فيه. والدرجة هي املنزلة.كعند اهلل خري ِْ ال

 .عاطفة 

   ه ِا م ِنصوب بفعل مذوف يفَّسد بعده. أو ِفعول به ِفعول به ِقدد

ل لـ أود ،  أي   ِْ             و   . 

            .فعل ِاض  .فاعّه 

      ِفعول به أو صفة ملصدر مذوف نحو: العاقبة أو املثوبة. أو ِفعول

به ثان لـ .  والوعد احلسْ هو الغفران واجلندة. ومجّة           

 م ِْ قوله نه أن يتوهد كام أِِسوقة لدفع الدخل فإن القاعد ِْ املؤِنني ربد »

   إىل قوله   فد ال فائدة تعود إليه ِْ إيامنه وسائر أعامله كه صفر الأند

فدفع ذلك بقوله           »1. 
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 .عاطفة، وِا بعدها َتريض آخر لّلهاد 

              .اجلمّة الفعّية ِعطوفة عل ِشاهبها 

    ِفعول ِطّق  .             .نعت 

الً: فألَند [ 1]أِر اآلية يف سياقها عليب، أِا »قال يف امليزان:  دت ا قيد أود

الً   :بقوله امللاهديْ أود                  ًبقوله وثانيا:      

     ِد و الً رت يف كا ذثانيًا: فألَند [ 2]ا ثالثًا أوردته ِْ غري تقييد. وأ  التفضيل أود

 ا درجات ِنه.َند أ ا درجة، و ثانياً أَند 

ل فألند [ 1]أِا  ود، قعّلم يف اآلية ِسوق لبيان فضل اجلهاد عل الكال األود

ان يف سبيل اهلل ال يف سبيل هوى النفِ، وبالسامحة كوالفضل إنام هو لّلهاد إذا 

واجلود بأعز األشياء عند اإلنسان وهو املال، وبام هو أعز ِنه، وهو النفِ، ولذلك 

الً:  قيل أود                    كِر ليتبني بذلك األ ، ل التبنيد

ويرتفع به الّبِ، ثمد ملدا قيل:                         

 ر القيود ِْ هذه اجلهة ألن الّبِ قد ارتفع بام تقدِه ِْ كْ حاجة إىل ذك، مل ت

البيان غري أن اجلمّة ملا قارنت قوله            ت حاجة ال ّلم إىل كِسد

رها قيدًا كتفي بذكبيان سبب الفضل، وهو إنفاق املال وبذل النفِ عل حسبهام فّذا ا

لّملاهديْ فقيل:                وأِا قوله ثالثًا      

              ر القيود أصّلً ال كفّم يبق فيه حاجة إىل ذ

 ًّل.كت كمجيعها وال بعضها ولذلك تر

الثاين فقوله [ 2]وأِا                        

    التفضيل ِْ حيث الدرجة  أند  ِنصوب عل التمييز، وهو يدل عل

ثر، وقوله كهذه الدرجة املوجبة لّفضيّة واحدة أو أ واملنزلة ِْ غري أن يتعرض أند 

                   *     ،أند لفظة ك   

نة ِعنى اإلعطاء أو ِا يشاهبه، وقوله  فيه ِضمد     بدل أو عطف بيان

لقوله        اهم عل واملعنى: وأعطى اهلل امللاهديْ أجرًا عظياًم ِفضًّل إيد

 له أند  بأود ّلم يبنيد كالقاعديْ ِعطيًا أو ِثيبًا ْلم أجرًا عظياًم وهو الدرجات ِْ اهلل، فال
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هذه املنزلة  وت عْ بيان أند كالس فضل امللاهديْ عل القاعديْ باملنزلة ِْ اهلل ِع

 بآخره أن هذه املنزلة ليست ِنزلة واحدة بل ِنازل ودرجات ثرية، ويبنيد كواحدة أو 

 .1«ثرية، وهي األجر العظيم الذي يثاب به امللاهدونك

 ركوأبوب تنبيه: أِرياملؤِنني عِل

ت هذه اآلية عل أن عِل بْ : دلد قالت الشيعة»قال الفخر الرازي: 

، فالقدر الذي فيه ثر جهاداً كان أك اً عّيد  ر، وذلك ألند كأفضل ِْ أيب ب طالب أيب

ذلك كان كِْ القائمني، وإذا  ر ِْ القاعديْ فيه، وعِلد كان أبوبكحصل التفاوت 

ِنه لقوله تعاىل  أفضلف  ون عِلٌّ كوجب أن ي                  

  . 

ثر ِْ ِباَشة الرسول كانت أكفار كلقتل ال ِباَشة عِل فيقال ْلم: إند 

دكم هذه اآلية أن يكم بحكلذلك، فيّزِ . وهذا ال يقوله ون عل أفضل ِْ ممد

 .عاقل

ِعهم، ألن  انت أعظم ِْ جماهدة عِلد كفار كن قّتم إن جماهدة الرسول ِع الإف

الدالئل والبينات وإزالة الشبهات فار بتقرير كان جياهد الك الرسول

 مل ِْ ذلك اجلهاد.كوالضّلالت، وهذا اجلهاد أ

 .2«ركب أيب ا ِثّه يف حقِّ فنقول: فاقبّوا ِند 

الً: »ويرد عّيه:  داً  ْ  ِف  لد ك ند أأود بواحد ِْ صحابته يف تقرير  قاس ممد

ّدهم إالد  الدالئل والبينات فقد خرج عْ اإلسّلم ِْ حيث يريد، أو ال يريد... ال

دًا يقرر الدالئل والبينات بوحي ِْ اهلل ـ  ند ألشبهة عّقت بذهنه... ذلك  ام كممد

ّد  ل هلل وحده، وال َشيك ِعه، سنشري ـ وصحابته يقرروَنا بتع م ِنه... فاملقام األود

د وحده، وال أحد ِعه، واإليامن هبام ِعًا يف رتبة واحدة، ِْ حيث  واملقام الثاين ملحمد

م لإلسّلم، وال يتحقق بأحدها، كًّل ِْ اإليامن باهلل واإليامن برسوله رك ند أ ٌْ ِقود

ون ااخّلفة والصحبة واجلهاد، ونحوه فرعًا عْ اإليامن بالنبوة، كدون اآلخر، وعّيه ت
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 الفرع ال يقاس باألصل.والنبوة أصل، و

املعنى الظاهر ِْ لفظ امللاهديْ يف آية:  ند أثانيًا:            هو

 قال، وناقض ه ذهل عامد ند كاجلهاد بالسيف، ال بغريه باعَتاف الرازي يف تفسريه... ول

القرآن عل نفسه بنفسه... ولندع ظاهر اآلية، ومجيع التفاسري، ونرجع إىل ِْ نزل 

 ند أالنداس أفضل؟ ونستمع ملا جييب... وقد روى ِسّم يف صحيحه:  قّبه، ونسأله: أيد 

رجل جاهد يف سبيل اهلل »أفضل؟ فقال:  النداس ِ  : أيُّ اهلل رجًّل سأل رسولف 

ون كثر جهادًا( عل حد تعبري الرازي فيكعّيًا أ ند أّنا يعّم )ك... و1«بنفسه وِاله

، حيث ال يشء فوق ِقام النبوة إالد ِقام األلوهية النبي أفضل النداس، ِا عدا

اجلهاد بالنفِ أفضل وأعظم ِْ اجلهاد باملال،  ند أّنا يعّم بالبداهة كام بينا ـ وأيضًا ك ـ

 ألن املال يبذل يف سبيّها، وهي ال تبذل يف سبيّه.

ومل يزح ام قدِنا ـ مل يقرر الدالئل والبينات، كـ  الرسول األعظم ند أثالثًا: 

دكالشبهات والضّلالت ِْ عنده، بل اهلل سبحانه  د ان يّقنها ملحمد ، وممد

يبّغها باحلرف:             2...                 

        3...                             

   4                               5...  إىل

 ها بعد ان أطال يف َشحها وتفسريها.نيذهل الرازي ع ن  أعْشات اآليات... وغريب 

د ـ يف »واألعلب األغرب قوله:  فاقبّوا ِنا ِثّه ـ أي ِثل ِا قبّتم ِْ ممد

، وألف ك«. ركب حق أيب ، ال نحْ وال أي ِسّم يقبل ِنك وِْ غريك أن يكّلد ون كّلد

دكر ِثل ِا كب أليب )يف تقرير الدالئل والبينات وازالة الشبهات  ان ملحمد

ر نبيًا ينزل الوحي عّيه ِْ اهلل... استغفره وأعوذ به... كان أبوبكوالضّلالت( وإالد 
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ِْ العّم ال تدانيها ِنزلة واحد ِْ الصحابة عل االطّلق،  هذا، إىل أن ِنزلة عِلد 

. 1«باهبا دينة العّم وعِلد أنا ِ»فى شاهدًا عل ذلك ِا تواتر عْ الرسول األعظم: كو

ر، وال لغريه ِْ كب ِا مل حيفظه أليب وقد حفظ الَتاث اإلسّلِي ِْ عّم عِلد 

 .2«الصحابة

 شأن نزوْلا

عب بْ ِالك ِْ بني سّمة وِرارة بْ ربيع ِْ بني عمرو بْ كنزلت اآلية يف »

وِل أُ عوف وهّلل بْ اِية ِْ بني واقف ختّفوا عْ رسول اهلل يوم تبوك وعذر اهلل 

 توم ورواه أبومحزة الثامِل يف تفسريه.كالرضر وهو عبداهلل بْ أم ِ

 نت عند النبي حني نزلت عّيه كوقال زيد بْ ثابت         

    ...           يف كف :تومكوِل الرضر فقال ابْ أم ِأُ ر كومل يذ

 تب كوأنا أعمى ال أبْص فتغشى النبي الوحي ثمد َسي عنه فقال ا  

                  3«تبتهاكف. 

 ِأخوذة ِْ العاِة العمياء. 4ورة يف عواِل الآلِلكيف الرواية األخرية ِناقشة واضحة وهي ِذ

 

                      

 

     ِْ بدل  .  أو عطف بيان ِنه، وتفصيل بعد امجال وبيان

 العظيم يف اآلية السابقة.لألجر 

   ِْ جار وجمرور ِتعّق بصفة مذوفة   والضمري يرجع إىل اهلل

ان إرجاعه إىل كتعاىل وإن    كمم.ْ 
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 .عاطفة 

      ِعطوفة عل    وبيان ْلا. ألند الدرجات هي املنازل ِْ اهلل

ًا ِا  انت فهي ِْ ِصاديق كتعاىل أيد        . 

 .عاطفة 

    ِعطوفة عل  . « الرمحة ـ وهي اإلفاضة اإلْلية لّنعمة ـ

 لد كتتوقف عل إزالة احلاجب ورفع املانع ِْ التّبِ هبا، وهي املغفرة، والزِه أن 

درجة وِنزلة رفيعة ِغفرة بالنسبة إىل املرتبة التي بعدها،  لد كِرتبة ِْ ِراتب النعم، و

انت ِغفرة ورمحة كائنة ِا كخروية الدرجات األُ  والدرجة التي فوقها، فصح بذلك أند 

قوله كر ِعها املغفرة كر الرمحة وِا يشاهبها يف القرآن تذكِْ اهلل سبحانه، وغالب ِا تذ

           1  وقوله           2،  وقوله          3، 

وقوله              4،  وقوله        5  ِْ إىل غري ذلك

 .6«اآليات

           .اسئنافية            .فعل ِاض ناقص   اسم . 

        خربا . يد ملا وعد اهلل امللاهديْ ِْ املغفرة والرمحة كتأ

 وال َيفى ِناسبة االسمني ملضمون اآلية.

 

                                                 
 .9/ املائدة سورة .1

 .4/ األنفال سورة .2

 .11/ هود سورة .3

 .20/ احلديد سورة .4

 .286/ البقرة سورة .5

 .5/48 امليزان .6
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 هاجر ة، فّامد كاإلسّلم بم هذه اآلية نزلت يف قوم أظهروا لّنبيِّ »

ني كوهاجر أصحابه فتنوهم آباؤهم عْ دينهم فافتتنوا وخرجوا ِع املْش النبي

م كيوم بدر فقتّوا  ة بْ كرِة: هم قيِ بْ الفاكانوا مخسة نفر. قال عكّدهم. وقيل: إَند

املغرية، واحلارث بْ زِعة بْ األسود بْ أسد، وقيِ بْ الوليد بْ املغرية، 

ر أبواجلارود عْ كص بْ ِيتة بْ احللاج، وعِل بْ أِية بْ خّف. وذوأبوالعا

 .1«نزل اهلل فيهم اآلياتأِثّه، ف جعفر أيب

            .احلروف املشبهة بالفعل ِْ   اسم ِوصول، اسم . 

      ًا ِد فعل ِاض أو ِضارع وِفعول به. الوفاة: أخذ الَّشء وافيدًا تا

: يعني قبض واملراد هبا قبض الروح عند املوت. ولذا ُروي عْ أيب جعفر

 2أرواحهم.

     م املباَشون يف قبض األرواح كفاعّه. نسب الوفاة إىل املّلئ ة ألَند

 بعد صدور اإلذن ِْ اهلل تعاىل.

املوت ون بإذن ِّك املوت ـ عزرائيل ـ وِا يفعّه ِّك كة يكوِا يفعّه املّلئ

م فعّوه بإذنه وأِره  لد كون بإذن اهلل تعاىل وجيوز أن يضاف عمل الكي إىل اهلل تعاىل ألَند

تعاىل. فحينئذ فّل تنايف بني قوله تعاىل:             3  وقوله :

                    4  :وقوله تعاىل          

                                                 
 .3/303 التبيان .1

 .3/303 التبيان .2

 .42/ الزِر سورة .3

 .11/ السلدة سورة .4
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        1. 

  حال ِْ الضمري املفعوِل يف     ْوظّمهم هو إعراضهم ع .

افريْ كوترك إقاِة شعائره ِْ جهة الوقوع يف بّلد الْشك والتوسط بني ال»ديْ اهلل 

ّدم ِعارف الديْ، والقيام بام تندب إليه ِْ وظائف حيث ال وسيّة يتوسل هبا  إىل تع

 .2«العبودية

    .ِضاف إليه وِضاف إليه ثان 

   فعل ِاض وفاعّه. والضمري الفاعِل يرجع إىل    . 

   حرف جر   و  اسم استفهام وسقطت الف  ا جرت ألَند

. وِعنى  بحرف جرد  ّدق بخرب ؟! واجلار وامللرور ِتع
ٍ
: يف أيِّ يشء   .اآليت

 ون ِْ دينهم واالستفهام تقريري.كوالسؤال ي

   فعل ِاض ناقص واسمه. ومجّة    هيف مل نصب ِفعول ب 

 وِقول القول.

  .فعل ِاض وفاعّه والضمري الفاعِل يرجع إىل املتوفديني 

  .فعل ِاض ناقص واسمه 

       خرب  ني يستضعفهم يف أرضهم كاعتذارًا ِنهم بأند املْش

هتم فيمنعوَنم عْ اإليامن باهلل تعاىل واتباع كثرة عدد املْشكوبّلدهم ل ني وقود

ّدم ِعارفه والقيام بوظائف  رسوله واألخذ بْشائع الديْ والعمل هبا وتع

ة سّطتهم وقسوهتم.  العبودية لسطوهتم عّيهم وشدد

      ّدق بخرب جار وجمرور ِتع .  ومجّة        

   .يف مل نصب ِقول القول 

    فعل ِاض وفاعّه والضمري الفاعِل يرجع إىل    . 

           .حرف استفهام توبيخي  .حرف نفي وجزم وقّب 

             .فعل ِضارع ناقص جمزوم    اسم  . 

                                                 
 .61/ األنعام سورة .1

 .5/49 امليزان .2
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  .ِضاف إليه 

   خرب  .  واجلمّة             يف مل نصب

م ااخروج عْ االستضعاف ألند كنكِقول القول. يعني يم      . 

 ة، عل سعة تفريعي    . 

     فعل ِضارع جمزوم ألنده ِعطوف عل      وفاعّه. أي

    إىل غريه.م فيه كِْ البّد الذي يستضعفون 

  ّدق بـ جار وجمرور ِتع   .  أي يف      . 

 ة ِْ جهة ترتب العذاب عل عدم اْللرة التي تصل إىل زائدة أو تفريعي

 حدد الْشك وترك الديْ.

     .اسم اشارة يرجع إىل املستضعفني، ِبتدأ 

              .ِبتدأ ثان وِضاف إليه             .خربه .حالية 

    ترجع إىل « هي»فعل ِاض ِؤنث وفاعّه ضمري ِستَت  . 

 أو كألند فيها 
ٍ
 ل ِا فيها سوٌء.كلد سوء

    .متييز، أي ِاوًى 

 استدالل الفقهاء عل وجوب اْللرة

فر إذا كاملسّم ال جيوز له أن يقيم يف بّد ال ند أالفقهاء هبذه اآلية عل قد استدل »

 ان وطنه، وله فيه أِّلك وِصالح.كقاِة الديْ فيه، حتدى ولو إر عّيه تعذَّ 

ل كبّد أن يعبد اهلل بالش لِّ كانسان يف  لِّ كل م، ألند كوال ِوضوع اليوم ْلذا احل

 الذي يريد، فإذا ترك فهو وحده املسؤول.

قاِته يف بٍّد غري ِسّم يؤدي به إىل ترك الفريضة... ال ألن إ ند أتسأل، إذا عّم و

املّلهي كأحدًا يمنعه عنها، بل لضعف الدافع عّيها، ووجود الصارف عنها، 

 قاِة يف هذا البّد؟ونحوها: فهل جتوز له اإل

ان بّدًا أو جمّسًا أو كان كِ الذهاب إىل أيِّ  ند أاجلواب: إذا عّم عّاًم يقينيًا 

ان كسوقًا يوقعه حتاًم يف ترك الواجب، أو فعل احلرام وجب عّيه االحلام عنه، وإذا 

ِقياًم فيه وجب عّيه الرحيل عنه، ألن السبب التام الذي يستّزم حتاًم احلرام فهو 
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حرام... قال تعاىل:                  1.  وقال اإلِام

لواْللرة قائمة عل حدِّ : »أِرياملؤِنني  مها الوجوب علكأي مل يزل ح 2«ها األود

ِد كر عّيه القيام بأحِْ يتعذَّ  ال هلرة : »ا قول النبيام دينه إالد يف بّد ِسّم. أ

 .4«عّيه لفظة الفتح ة، وتدلد كاملراد به اْللرة ِْ ِ ند إف 3«بعد الفتح

 

                         

       

 

  .حرف استثناء 

      وريْ يف هذه اآلية مل كِستثنى. واالستثناء ِنقطع ألند املذ

يقدروا عل اْللرة يف      .الواسعة، فّيسوا ِْ الذيْ ظّموا أنفسهم 

العباس ان كرِة وكي ِْ املستضعفني. قال عِد نت أنا وأُ كقال ابْ عباس: »

يدعو يف دبر صّلة الظهر الّهم خّص الوليد وسّمة بْ  ان النبيكِنهم و

ني الذيْ ال يستطيعون حيّة كوضعفة املسّمني ِْ أيدي املْش ةهشام وعياش بْ ربيع

رِة، وجماهد، كرناها قال ابْ عباس، وعك. وباجلمّة التي ذوال هيتدون سبيّلً 

 .5«وابْ جبريي، وقتادة، والضحاك، وابْ وهب، دد والسد 

  بتقدير حال . ّدق بصفة مذوفة.كحرُف جٍر بياينٌّ  وَنم أو ِتع

    .لّلنِ.          « ال»جمروره .عاطفة 

   ِعطوف عل  .           .عاطفة 

    ِعطوف عل           .  .نافية 

                                                 
 .68/ األنعام سورة .1

 .189 خطبة البّلغة، َنج .2

 .9/123 النووي بْشح ِسّم صحيح الفتح، بعد هلرة ال باب ،4/38 البخاري صحيح .3

 .420 و 2/419 الكاشف التفسري .4

 .3/304 التبيان .5
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   .فعل ِضارع وفاعّه 

    ِفعول به. واملراد   فر، لّمرض كيف ااخروج واْللرة ودفع ال

 أو الفقر أو الزِانة أو اجلهل بالطرق.

           .عاطفة           .نافية   .فعل ِضارع وفاعّه 

    ِفعول به، أي         لّتخّص ِْ الذيْ استضعفوهم

والفرار عنهم واْللرة يف      .الواسعة 

 الروايات

 قال: سألته عْ املستضعف، فقال: خرب ابْ الطيار عْ أيب جعفر

فر، وال هيتدي سبيّلً إىل اإليامن ]فيؤِْ[، كفر فيكهو الدذي ال يستطيع حيّة ال

ان ِْ الرجال والنساء كفر، فهم الصبيان، وِْ كيستطيع أن يال يستطيع أن يؤِْ وال 

عف عنه القّم.
 1عل ِثل عقول الصبيان ِْ ُرف ِ

 الدذيْ  قال: املستضعفون صحيحة زرارة عْ أيب جعفر     

        وأشباه فرون الصبيان كقال ال يستطيعون حيّة إىل اإليامن وال ي

جال والندساء.  2عقول الصبيان ِْ الرَّ

عْ املستضعفني فقال: هم  صحيحة عمر بْ أبان قال: سألت أباعبداهلل

يْ ول ا ليست بالوالية يف الدد ندها الوالية كأهل الوالية، فقّت أيُّ والية؟ فقال: أِا إَند

ار وِنهم املرجون ألِر كحة واملوارثة واملخالطة وهم ليسوا باملؤِنني وال بالكيف املنا فد

 .3اهلل 

يْ الدذي اليسع  ِعتربة إسامعيل اجلعفي قال: سألت أباجعفر عْ الدد

يْ واسٌع ول َّْ ااخوارج ضيدقوا عل أنفسهم ِْ جهّهم، كالعباد جهّه، فقال: الدد

ثك بديني الدذي أنا عّيه؟ فقال: بل، فقّت: أشهد أن ال إله أُ قّت: جعّت فداك ف حدد

دًا عبده ورسوله واإلقرار بامجاء ِْ عند اهلل وأتوالد إالد اهلل م وأبرء ِْ ك وأشهد أند ممد

                                                 
 .21ح ،1/218 القمي تفسري .1

 .(2/404) 2ح ،4/179 الكايف .2

 .(2/405) 5ح ،4/180 الكايف .3
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ر عّيكب رقابكم وِْ ركعدوِّ  ِد م، فقال: ِا جهّت شيئًا! هو كم حقد كم وظّمكم وتأ

فهل سّم أحد ال يعرف هذا األِر؟ فقال: ال إالد  :واهلل الدذي نحْ عّيه، قّت

م ثمد قال: أرأيت أمَّ أيمْ؟فإيند كم وأوالدكؤاملستضعفني،قّت ِْ هم؟ قال: نسا

ا ِْ أهل اجلندة وِا   1.انت تعرف ِا أنتم عّيهكأشهد أَند

: ِْ عرف اختّلف النداس فّيِ صحيحة أيب بصري قال: قال أبوعبداهلل

 2.بمستضعف

رت هؤالء ك: إيند ربدام ذصحيحة مجيل بْ دراج قال: قّت أليب عبداهلل

: اليفعل اهلل ذلك وهم يف ِنازل اجلندة، فقال أبوعبداهلل املستضعفني فأقول نحْ

 3م أبدًا.كب

ل عْ أيب عبداهللكِعتربة أيب خدجية سامل بْ ِ  :يف قول  رم اجلامد  

                            

فقال: ال يستطيعون حيّة إالد النصب فينصبون وال هيتدون سبيل أهل احلقد فيدخّون 

تي َنى اهلل  عنها وال  فيه، وهؤالء يدخّون اجلندة بأعامل حسنه وباجتناب املحارم الد

 4ينالون ِنازل األبرار.

 :عْ قول اهلل  خرب سّيامن بْ خالد، قال: سألت أباعبداهلل  

               اآلية، قال: يا سّيامن يف هؤالء

ّدون تعفد  املستضعفني ِْ هو أثخْ رقبة ِنك، املستضعفون قوم يصوِون ويص

بطوَنم وفروجهم ال يرون أنَّ احلقَّ يف غرينا، آخذيْ بأغصان الشلرة فُاولئك عسى 

انوا آخذيْ باألغصان، وإن مل يعرفوا ُاولئك، فإن عفى عنهم كاهلل أن يعفو عنهم إذا 

فهم. هبم فبضّللتهم عامد عرَّ  5فربمحته، وإن عذَّ

                                                 
 .(2/405) 6ح ،4/181 الكايف .1

 .(2/406) 10ح ،4/183 = (2/405) 7ح ،4/182 الكايف .2

 .(2/406) 8ح ،4/182 الكايف .3

 .5ح ،201/ األخبار ِعاين .4

 .9ح ،202/ األخبار ِعاين .5
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قال: سألته عْ املستضعفني فقال:  ِعتربة سّيامن بْ خالد، عْ أيب جعفر

البّهاء يف خدرها، وااخادم تقول ْلا صِلد فتصِلد ال تدري إالد ِا قّت ْلا، واجلّيب 

بري الفاين والصبيد الصغري. هؤالء املستضعفون. كالدذي ال يدري إالد ِا قّت له، وال

ا رجل شديد العنق جدل خصم يتوىلد الْشى والبيع ال تستطيع أن تغب ِد نه يف يشء، وأ

 1راِة!كتقول: هذا ِستضعف؟ ال وال 

أنده قال يف املستضعفني الدذيْ ال  صحيحة أيب الصباح، عْ أيب جعفر

جيدون                 فر ومل هيتدوا كيدخّوا يف ال

 2فر واإليامن يف يشء.كفيدخّوا يف اإليامن فّيِ هم ِْ ال

؛ 4؛ وِعاين األخبار3ايفكثرية فإن  شئت راجع الك« املستضعف»الروايات الوارده حول 

 تب األخبار والتفسري.كوغريها ِْ  7؛ وتفسري الربهان6؛ وتفسري نورالثقّني5وتفسري العيايش

 

                        

 

بيان يف حال هذا القسم األخري ِْ            

   رهم يف اآلية السابقة واند اهلل يتفضل عّيهم بالعفو والغفران كالذيْ ِرد ذ

 لعّمه تعاىل بعدم قدرهتم ويعّم ِا يف ضامئرهم.

           .استئنافية أو تفريعيية    .اسم اشاره، ِبتدأ 

   :إند »فعل ِاض ناقص، قال الشيخ  اهلل ِعناه ِْ

                                                 
 .10ح ،203/ األخبار ِعاين .1

 .11ح ،203/ األخبار ِعاين .2

 .(2/404) 4/178 الكايف .3

 .2/200 األخبار ِعاين .4

 .1/432 العيايش تفسري .5

 .2/130 نورالثقّني .6

 .2/154 الربهان تفسري .7
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 .1«الوجوب

            .اسمه  .ِصدرية ناصبة 

     فعل ِضارع ِنصوب وفاعّه ضمري ِستَت يرجع إىل . 

   ّدق بـ جار وجمرور ِتع             . .عاطفة 

            .فعل ِاض ناقص            .اسمه    .خربه 

     خربه ثان. ألند رمحته تعاىل سبقت غضبه فهو ُاوىل بالعفو واملغفرة بل

هو املتعنيد عّيه ألنده تعاىل ِْ األزل إىل األبد             الّهم عفوك ،

 وغفرانك.

 

                            

                              

       

 

ة بأند املهاجر سوف جيد يف األرض سعًة كيف هذه اآلية املبار قد وعد ]اهلل[ »

فيل ِا داِت اْللرة يف سبيل اهلل تعاىل، وإذا وقع عّيه املوت فإند كوبسطًة، واهلل هو ال

 .»2األجر يقع عّيه 

األرزاق ال تنحْص باألوطان، واْللرة ال تستوجب احلرِان، »رٌي بأند كوتذ

ثريًا ِْ ك ند أوال َتىص... و بّد ال تعدد  لِّ كفبّلد اهلل واسعة، ورزقه أوسع، ونعمه يف 

 .3«ِهاجرهم أِواالً مل حيّموا بلزء ِنها، وهم يف أوطاَنمالفقراء قد مجعوا ِْ 

 .استئنافية 

   اسم َشط جازم يف مل رفع ِبتدأ ومجّتا الْشط وجوابه يف مل رفع

                                                 
 .3/304 التبيان .1

 .9/191 الرمحْ ِواهب .2

 .2/420 الكاشف التفسري .3
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 خربه.

    ْفعل ِضارع جمزوم وفاعّه، فعل الْشط، واملهاجرة: ترك الوط

 ان آخر لّتوطْ فيه.كوالذهاب إىل ِ

       جار وجمرور وِضاف إليه. ويتعّق األوالن بـ   :أي .

عه اخّقه» طّبًا ملرضاته يف التّبِد بالديْ عّاًم »و  1«ِنهاج ديْ اهلل وطريقه الذي َشد

 .2«وعمّلً 

   .فعل ِضارع جمزوم وفاعّه، جواب الْشط. ِْ الوجدان 

     جار وجمرور يتعّق بـ  أي .   يف     

 الواسعة.

   ِْ .بمعنى الَتاب الرقيق، أي « غامالَتُّ »ِفعول به    

   ّفصًا يصّه إىل ااخري كطريقًا يسهل سّو هبًا يذهب إليه برفق، خمف  ذ  ِف ه و

 والنعمة.

ام نقل عنهم كلٌّ بّفظه ااخاص كرنا أشار أعّلم املفَّسيْ القدِاء كوإىل ِا ذ

واختّف أهل التأويل يف ِعناه، فقال ابْ عباس: املراغم التحول ِْ أرض »الشيخ: 

يعني  :يدد إىل أرض وبه قال الضحاك، والربيع، واحلسْ، وقتادة، وجماهد. وقال السد 

يعني سعة يف الرزق. وبه قال  :ِعيشة. وقال ابْ زيد يعني ِهاجرًا. وقال ابْ عباس

 .3«لربيع بْ أنِ والضحاك. وقال قتادة: سعة ِْ الضّللة إىل اْلدىا

              .نعت .عاطفة 

   ِعطوفة عل  .  ّدمه أي وسعة ِْ حيث إقاِة دينهم وتع

ن وثقافة.  وتوسعة بالنسبة إىل أِواْلم وأرزاقهم. بل اْللرة توجب إقاِة متدد

  عاطفة. تعطف ِا بعدها عل مجّة                   

        . 
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   ِّرفع خربه. اسم َشط جازم، ِبتدأ ومجّتا الْشط وجوابه يف مل 

    .فعل ِضارع جمزوم وفاعّه. فعل الْشط 

      وِضاف إليه. أي يف بداية ِهاجرته.جار وجمرور 

      حال ِْ الضمري الفاعِل  . 

    ّدق بـ جار وجمرور يتع   .  انت هلرته بنيدة التقرب كأي  

  ّدم دينه وأح  اِه.كوإقاِة دينه وشعائره وتع

           .عاطفة     وإقاِة ديْ الرسولِعطوف، أي. 

  .حرف عطف لَّتتيب بني ااخروج ألجل اْللرة ثمد املوت 

     ِعطوفة عل   ،  فعل ِضارع جمزوم وِفعول به. واالدراك

 استعارة عْ الوقوع واملفاجأة.

             .فاعّه           .رابطة جلواب الْشط   َتقيق.حرف 

    عل  فعل ِاض يف ملِّ جزم، جواب الْشط. والفعل املايض يدلد

 حتمية وقوعه وقطعيته ولزوِه.

     فاعّه وِضاف إليه. والضمري يرجع إىل امليت. أي ثواب عمّه

 وجزاء هلرته.

    ّدق بـ جمرورجار و ِتع  . .أي عل عهدة اهلل وضامنه 

           .استئنافية           .فعل ِاض ناقص  .اسمه 

        خربا  يغفر ذنوب عباده ويرحم هبم يف الدنيا .

 واآلخرة.

 شأن نزوْلا

الذيْ  ند إاهلل ملا أنزل  ند أ :قيل يف سبب نزول اآلية»          

    ة فخرج حينئٍذ ِنها كتب املسّمون باآليات وبعثوها إىل أخواَنم ِْ أهل ِك

 مجاعة، فقالوا: مل يبق لنا عذر فهاجروا.

ي وابْ زيد وابْ عباس ورواه دد رِة والضحاك والسد كوقال سعيد بْ جبري وع

ا نزلت يف ضمرة بْ العيص بْ ضمرة بْ زنباع أو أَند : أبواجلارود عْ أيب جعفر
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ان ِريضًا فأِر أهّه أن يفرشوا له عل َسيرة وحيمّوه إىل كالعيص بْ ضمرة و

يم، فنزلت فيه اآلية. وبه قال قتادة نعففعّوا فأتاه املوت بالت :قال، اهلل رسول

 وأنا أعرف الطريق وِل سعة يف املال أخرجوين فأخرج، فامت. :وقال: قال ضمرة

 ندب ااخزاعي.وقال عمر بْ شبة: هو أبوأِية ضمرة بْ ج

يم بْ حزام خرج ِهاجرًا كار: هو خالد بْ حزام أخو حكوقال الزبري بْ ب

 .1«فامت يف الطريق

 الروايات

ة: إنَّ رسول  صحيحة عبداألعل قال: سألت أباعبداهلل ِد عْ قول العا

ِفْ ِات وليِ له إِاٌم ِات ِيتة جاهّيدة، فقال: احلقُّ واهلل، قّت: فإنَّ  اهلل قال: 

ْ وصيده مل يسعه ذلك؟ قال: ال يسعه إنَّ اإلِام  ِف إِاًِا هّك ورجٌل بخراسان ال يعّم 

ة وصيده عل ِْ هو ِعه يف الب وحقُّ النفر عل ِْ ليِ  ّدإذا هّك وقعت حلد

يقول:  بحرضته إذا بّغهم، إنَّ اهلل                            

                            2  قّت: فنفر قوٌم فهّك

يقول:  بعضهم قبل أن يصل فيعّم؟ قال: إنَّ اهلل                    

                           .3، احلديث 

د بْ ِسّم قال: قّت أليب عبداهلل : أصّحك اهلل بّغنا صحيحة ممد

ّدمتنا ِْ؟ قال: إند عّيداً كش والعّم ان عاملًا ك واك وأشفقنا، فّو أعّمتنا أو ع

يتوارث، فّل هيّك عاملٌ إالد بقي ِْ بعده ِْ يعّم ِثل عّمه أو ِا شاء اهلل، قّت: 

ا أهل هذه البّدة فّل رفأفيسع النداس إذا ِات العامل أالد يع ِد وا الدذي بعده؟ فقال: أ

ا غريها ِْ ا ـ ِد  اهلل يقول: لبّدان فبقدر ِسريهم، إنَّ يعني املدينة ـ وأ    
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                      1  :قال: قّت: أرأيت ِْ ِات يف ذلك فقال

ه املوت فقد وقع أجره كبيته ِهاجرًا إىل اهلل ورسوله ثمد يدرهو بمنزلة ِْ خرج ِْ 

ينة كعل اهلل، قال: قّت: فإذا قدِوا بأيد يشء يعرفون صاحبهم؟ قال: يعطى الس

 2والوقار واْليبة.

يِّ عْ أيب عبداهلل
ّفم ِ ٍر األس  لف : ِْ أتى قال: قال رسول اهلل خرب أيب حف

ًا ومل يزرين إىل املدينة كِ جفوته يوم القياِة وِْ أتاين زائرًا وجبت له شفاعتي ة حاجد

ة واملدينة مل كوِْ وجبت له شفاعتي وجبت له اجلندة وِْ ِات يف أحد احلرِني ِ

 3حْش يوم القياِة ِع أصحاب بدر. يعرض ومل حياسب وِْ ِات ِهاجرًا إىل اهلل 

ه ُزرارة ابنه عبيدًا إىل املدينة يست خرب له خرب عْ ابْ أيب عمري قال: وجد

ع إليه ابنه. احلسْ أيب ج ِ ر   وعبداهلل، فامت قبل أن يف

د بْ ح ثني ممد د بْ أيب ُعمري: حدَّ ل، كقال ممد يم، قال: قُّت أليب احلسْ األود

: إيند ألرجو أن رت له ُزرارة وتوجيهه ابنه عبيدًا إىل املدينة؟ فقال أبواحلسْكفذ

ون ُزرارة ممَّْ قال اهلل تعاىل: كي                              

            .4 

: ِا تقول يف رجٍل ُدعي إىل هذا قُّت أليب عبداهلل  عْ أيب الصباح قال:

هو ينتظر إذ جاءه األِر فعرفه، وهو يف أرٍض ِنقطعٍة، إذ جاءه ِوت اإلِام، فبينا 

 املوت؟

 5فقال: هو واهلل بمنزلة ِْ هاجر إىل اهلل ورسوله فامت، فقد وقع أجره عل اهلل.

ْ  أرٍض إىل أرٍض وإن  عْ النبي
ْ  فرد بدينه  ِِ ِف ان شربًا ِْ كأنده قال: 

دكاألرض استوجب اجلنة، و  6.ان رفيق إبراهيم وممد
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مة كم صّلة القْص يف السفر وبنيد احلكر اهلل سبحانه حكبمناسبة اْللرة ذ

 الواردة يف تْشيعها.

يد إىل اْللرة؛ كر الصّلة بعد احلثد الشديد إىل اجلهاد والَتغيب األكذ»و 

ل  ية العظمى هبا يف َشيعة اإلسّلم، حتدى أند ااخوف ِْ األعداء وفتنتهم وَتمد لألهد

 .1«لد ذلك عْ أداء الصّلة يف أوقاهتاكوِتاعبه، ال َتول  هالسفر وِشاقد أهوال 

 .استئنافية 

 .ّدق بلوابه  ظرف زِان وأداة َشط غري جازِة خافض لْشط ِتع

    فعل ِاض وفاعّه، يف ملد جر باإلضافة لوقوعها بعد الظرف

   ام ِرد يف كأي سافرتم وسايرتم ألند الرضب يف األرض هو السفر والسري

( ِْ هذه السورة، وحدد السفر الذي جيب فيه التقصري ثامنية فراسخ عندنا 94اآلية )

ِْ نصف  ون ذهابه أفقفلَّ كيّوَِتًا ذهابًا وإيابًا والبدد أن ال يك 46وهو ِا يعادل تقريبًا 

 تب الفقهية فراجعها.كورة يف الكهذا املقدار. والقْص واجٍب ِع الْشوط الثامنية املذ

     ّدق بـ جار وجمرور ِتع . 

           .واقعة يف جواب الْشط  .فعل ِاض ناقص 

     جار وجمرور يف ملِّ نصب ِتعّق بخرب  .املتقدم 

   اسم   ،واجلناح: اإلثم املائل باإلنسان عْ احلقد وهو »املؤخر

 أي حرج وإثم. . 2«ِأخوذ ِْ اجلناح الذي يف الطري

اجلناح الظاهر يف اجلواز ال ينايف الوجوب ألنده ورد يف ِقام التْشيع  ُي ونف

م ِْ غري حاجة إىل استيفاء مجيع جهات كشف عْ جعل احلكلا فى فيه جمردكوي»
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 ريم نحو قوله تعاىل: كتاب الك. وورد نظري ذلك يف ال1«م وخصوصياتهكاحل

                                   

 2  ون السعي واجبًا أو قوله تعاىل: كِع          3  ِع أند

 الصوم واجب يف شهر رِضان.

  .ِصدرية ناصبة 

    وِفعوله مذوف تقديره: شيئًا.  ،فعل ِضارع ِنصوب وفاعّه

  املصدرية وِا بعدها بتأويل ِصدر يف مل جرد بحرف جر مذوف تقديره: يف 

، وجيوز أن ي ل يف مل نصب خرب كقفْص  ون املصدر املؤود . 

 : ْص  ، يقال: قْصت الَّشء إذا جعّته قصريًا بحذف بعض »القف خّلف املدد

 .4«أجزائه أو ُاوصافه

      جار وجمرور، صفة وبيان ملفعول مذوف. والقْص     

 عتني، ِع رفع ندب نوافل الظهريْ.كيعني ِْ عددها فيقيمون الرباعيات ر

  .َشطية جازِة 

    فعل ِاض وفاعّه. يف مل جزم ألنده فعل الْشط، وجواب الْشط

 مذوف بام ِرد ِْ وجوب تقصري الصّلة.

  ِصدرية ناصبة. 

      ة والتعذيب ِْ فعل ِضارع ِنصوب وِفعول به. والفتنة هنا األذيد

 قتل أو ُضب أو نحوها.

   اسم ِوصول يف ملد رفع فاعل    . 

      .فعل ِاض وفاعّه   ِّاملصدرية وِا بعدها بتأويل ِصدر يف مل 

نصب ِفعول به     :تقديره      افريْ أي محّتهم وهتامجهم.كفتنة ال 
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ومجّة                  مة القْص يف ذلك الزِان ال كبيان حل

ّدته فّل يدور القْص ِدار ااخوف ولذا قال الشيخ:  وال خّلف اليوم أند ااخوف ليِ »ع

 .1«بْشط ألند السفر املخصوص بانفراده سبب لّتقصري

            .احلروف املشبهة بالفعل ِْ    .اسمه 

             .فعل ِاض ناقص واسمه  ّدق بـ جار وجمرور ِتع  . 

     خرب  .العدو: يستوى فيه الواحد واجلمع ، 

   ا واضحة الخفاء فيها. كنعته، وقد وصف اهلل عدواة ال افريْ بأَند

ومجّة             ِّرفع خرب  يف مل.يف ِوضع التعّيل لتوقدع الفتنة . 

 الروايات

: ستدة ال صّوات اهلل عّيهقال أِرياملؤِنني  قال: وين عْ أيب عبداهللكِعتربة الس

جبايتهم، والتاجر الدذي يدور يف جتارته ِْ يقْصون الصّلة: اجلباة الدذيْ يدورون يف 

سوق إىل سوق، واألِري الدذي يدور يف إِارته، والراعي الدذي يطّب ِواضع القطر 

وِنبت الشلر، والرجل َيرج يف طّب الصيد يريد ْلوًا لّدنيا، واملحارب الدذي يقطع 

 2الطريق.

د بْ ِسّمُروي عْ زرارة و ام قاال: قّنا أليب جعف ممد : ِا تقول يف رأَند

 يقول:  م هي؟ فقال: إنَّ اهلل كيفي هي، وكالصّلة يف السفر          

                      وجوب كفصار التقصري يف السفر واجبًا

 التامم يف احلرض، قاال: قّنا: إندام قال اهلل          ،ومل يقل: افعّوا

يف  : أو ليِ قد قال اهلل ام أوجب التامم يف احلرض؟ فقالكيف أوجب ذلك كف

 الصفا واملروة:                        3  أال ترون

ذلك كو تابه وصنعه نبيدهكره يف كذ أنَّ الطواف هبام واجب ِفروض ألنَّ اهلل 

 تابه.كره يف كره اهلل تعاىل ذكوذ التقصري يف السفر يشء صنعه النبيد 
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ان قد قرئت عّيه كقاال: قّنا له فمْ صلد يف السفر أربعًا أيعيد أم ال؟ قال: إن 

ت له فصلد  ْ قرئت عّيه ومل يعّمها فّل إعادة كأربعًا أعاد وإن مل يآية التقصري وفَّسد

ا ثّلث كعتان كّدها يف السفر الفريضة ركعّيه، والصّوات  لد صّلة إالد املغرب فاَند

 عات.كيف السفر واحلرض ثّلث ر ها رسول اهللكليِ فيها تقصري تر

ب وهي ِسرية يوم ِْ املدينة ي وقد سافر رسول اهلل ون كإىل ذي ُخشف

 ريدان ـ أربعة وعْشون ِيّل ـ فقْصد وأفطر فصارت سندة.بليها إ

ى رسول اهلل : فهم قوًِا صاِوا حني أفطر: الُعصاة، قال وقد سمد

 1.هم وأبناء أبنائهم إىل يوِنا هذاالعصاة إىل يوم القياِة وإندا لنعرف أبناء

 .2روى العيايش نحوها يف تفسريه

عتان كقال: الصّلة يف السفر ر عبداهللصحيحة عبداهلل بْ سنان عْ أيب 

 3ليِ قبّهام وال بعدها يشٌء إالد املغرب ثّلث.

عات وأنا ك: صّيُت الظهر أربع رصحيحة احلّبي قال: قّت أليب عبداهلل

 4يف السفر؟ قال: أعد.

د بْ ِسّم عْ أحدها قال: سألته عْ الصّلة تطوعًا يف  صحيحة ممد

 5عتني وال بعدها شيئًا َنارًا.كالسفر؟ قال: ال تصل قبل الر
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فار أو غريها ِْ كيفية إقاِة صّلة ااخوف يف زِْ فتنة الكاآلية الْشيفة تبيدنت 

 املخاوف الدنيوية.

 .استئنافية 

 .َّّق بلوابه  ظرفية ِتضمْ ِعنى الْشط خافض لْشطه ِتع

  ِّجر باإلضافة لوقوعها بعد الظرف.  فعل ِاض ناقص واسمه، يف مل

ألنده إِام املسّمني ورئيسهم وال  فعل الْشط وااخطاب لّرسول األعظم

ون ِْ كام ال ينحْص بأداء الصّلة مجاعة يعني ااخوف يكو م بهكينحْص احل

 انت أم فرادٰى.كِوجبات القْص يف الصّلة مجاعة 

   جار وجمرور يف مل نصب ِتعّق بخرب،  والضمري يرجع إىل

 املسّمني ااخائفني.

           .عاطفة    اتياَنا.فعل ِاض وفاعّه. إقاِة الصّلة هي 

   ّدق بـ جار وجمرور ِتع  . أي إقاِتها مجاعة وااليتامم به. 

    .ِفعول به، واملراد هبا الصّوات الواجبة اليوِية 

           .واقعة يف جواب الْشط .الم األِر 

             .فعل ِضارع جمزوم بّلم األِر  .فاعّه، أي مجاعة 

    ِْ ّدق بصفة مذوفة جار وجمرور ِتع  ،  والضمري يرجع إىل

 املسّمني ااخائفني.
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   ِ ومل »ان وِضاف إليه. أي يعّمون ِعك مجاعة وبإِاِتك. كظرف

 .1«ّلم عّيهكر ِا ينبغي أن تفعّه الطائفة غري املصّية لداللة الكيذ

           .عاطفة .الم األِر 

     .فعل ِضارع جمزوم بّلم األِر وفاعّه 

      وَنا كِفعول به وِضاف إليه. أي يصّون ِع أسّحتهم وال يَت

 حني الصّلة.

           .استئنافية أو تفريعية  .ظرفية 

    سلودهم واإلِام قائم يف  فعل ِاض وفاعّه، أي إذا فرغوا ِْ

ون صّلهتم ركالر  عة الثانية فرادٰى.كْ يقيمون الركعتني ولكعة الثانية يتمد

 .واقعة يف جواب الْشط، أي فإذا فرغوا ِْ صّلهتم 

           .الم األِر    .فعل ِضارع جمزوم بّلم األِر واسمه 

  .حرف جر 

   جمروره، جار وجمرور يف مل نصب خرب   . 

  .ِضاف إليه. أي يرجعون إىل حراستهم وحفاظتهم وحرهبم 

           .عاطفة .الم األِر 

   فعل ِضارع جمزوم بّلم األِر. وعّلِة جزِه حذف الياء ِْ آخره

 َّسة الدالة عّيها.كوبقيت ال

             .فاعّه   .نعته 

      .حرف نفي وجزم وقّب، وفعل ِضارع جمزوم وفاعّه 

           .عاطفة    .الم األِر وفعل ِضارع جمزوم هبا وفاعّه 

   ِ عة الثانية ِْ صّلة كان وِضاف إليه، أي يقتدون بك يف الركظرف

 اإلِام.

                ت إعراهبا. احلذر: آلة الدفاع التي يتحصد  ِْرد

                                                 
 .3/309 التبيان .1
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 ال هيلم عّيهم العدو. انوا السّلح. وأِر بأخذ احلذر ألن  كهبا 

 .فعل ِاض، أي أرادوا ومتندوا، تعّيل ملا ورد ِْ أخذ احلذر والسّلح 

             .فاعّه     ِاض فاعّه.فعل 

  .حرف ِصدري ال ملد ْلا ِْ اإلعراب 

      .فعل ِضارع وفاعّه        بتأويل ِصدر ِفعول به

. 

         ّدق بـ جار وجمرور وِضاف إليه. ِتع    . 

           .عاطفة     ِعطوفة عل      . .واملتاع واضح 

           .عاطفة  .فعل ِضارع وفاعّه أي حيمّون 

    ّدق بـ جار وجمرور ِتع . 

    ِفعول ِطّق ـ ِصدر ـ . 

             .نعتها، أي دفعة واحدة ِستأصّة .استئنافية 

 .نافية لّلنِ، ختفيف وترخيص ْلم يف بعض املوارد التي تأيت 

   اسم أي ،  إثم و .جرم 

     ّدق بخرب           .جار وجمرور ِتع  .حرف َشط جازم 

  .فعل ِاض ناقص يف مل جزم ألنده فعل الْشط 

    جار وجمرور خرب ِقدم           .  اسم . 

  .حرف جر بياين 

   ِْ جمروره. جار وجمرور ِتعّق بصفة. 

            .حرف عطف لّتخيري  .فعل ِاض ناقص واسمه 

    خرب           .  .ِصدرية ناصبة 

     .فعل ِضارع ِنصوب وفاعّه 

                .ِفعول به وِضاف إليه .عاطفة 

   .فعل أِر وفاعّه 

     .ِفعول به وِضاف إليه. أي اآللة الدفاعية 
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            .احلروف املشبهة بالفعل ِْ  .اسمه 

  .فعل ِاض وفاعّه 

     ّدق بـ جار وجمرور ِتع          .   .ِفعول به 

    نعته، ومجّة             يف مل رفع خرب . 

 رةكتذ

اآلية نزلت  ند أ. وذلك عل نبوة النبي ويف اآلية داللة»قال الشيخ: 

بأصحابه  نبيد القفوا فصل فتواون بضلنان، كبعسفان واملْش والنبي

ون أن يغريوا عّيهم، فقال كهبم املْش وع، والسلود فهمَّ كصّلة الظهر بتامم الر

إليهم ِْ هذه يعنون العْص، فأنزل اهلل عّيه آالية  بعضهم: ْلم صّلة أخرى أحبَّ 

ان ذلك سبب اسّلم خالد بْ الوليد، كفصل هبم العْص صّلة ااخوف، ويقال: إنه 

وا به غري اهلل تعاىل عل ِا هد  ه ِا أطّع النبيبذلك فعّم أند  ان همَّ ك هألند 

 .1«فأسّم

 الروايات

ا نزلت ملدا خرج رسول اهلل»قال القمي:  ة، فّامد كإىل احلديبيدة يريد ِ فإَند

مينًا، ليستقبل كوقع ااخرب إىل قريش، بعثوا خالد بْ الوليد يف ِائتي فارس 

ان يف بعض ك[ عل اجلبال، فّامد رسول اهلل ان يعارضك]ف اهلل رسول

 .بالنداس الطريق حرضت صّلة الظهر، فأذدن بّلل، وصلد رسول اهلل

م ال كفقال خالد الوليد: لو  ندا محّنا عّيهم وهم يف الصّلة فأصبناهم، فإَند

ْ جتيء ْلم اآلن صّلة ُاخرى هي أحبد إليهم ِْ ضياء كيقطعون صّلهتم، ول

بصّلة ااخوف هبذه اآلية:  ل جربئيلنزدخّوا فيها محّنا عّيهم! ف أبصارهم، فإذا
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       ق رسول اهلل ، وقد  ففرد أصحابه فرقتني: فوقف بعضهم جتاه العدود

ّدوا ِع رسول اهلل وا فوقفوا ِواقف  أخذوا سّلحهم، وفرقة ص قياًِا، وِرد

ّدوا، فصلد هبم رسول اهلل عة الثانية، كالر أصحاهبم، وجاء ُاولئك الدذيْ مل يص

د رسول اهلل ّدوا هم الر]وهي ْلم االُوىٰل[وقعد وتشهد عة ك، وقام أصحابه فص

ّدم عّيهم  .1«الثانية، وس

عْ صّلة ااخوف، قال: يقوم  صحيحة احلّبي قال: سألت أباعبداهلل

اإلِام وجتيىء طائفة ِْ أصحابه فيقوِون خّفه وطائفة بإزاء العدوِّ فيصِلد هبم اإلِام 

ّدون هم الرَّ مثعة ثمَّ يقوم ويقوِون ِعه فيكر ّدم بعضهم ثد عة الكل قائاًم ويص انية ثمد يس

فيقوِون يف ِقام أصحاهبم وجييىء اآلخرون فيقوِون خّف  عل بعض ثمد ينْصفون

ّدون ركاإلِام فيصِلد هبم الر عة ُاخرى، كعة الثدانية ثمد جيِّ اإلِام فيقوِون هم فيص

ّدم عّيهم فينْصفون بتسّيمه، قال: ويف املغرب ِثل ذلك يقوم اإلِام وجتيىء  ثمد يس

عة ثمد يقوم ويقوِون فيمثل اإلِام قائاًم ك هبم رطائفة فيقوِون خّفه ثمد يصِلد 

ّدون الر ّدم بعضهم عل بعض ثمد ينْصفون فيقوِون يف كويص دون ويس عتني فيتشهد

عة يقرء فيها كِوقف أصحاهبم وجييىء اآلخرون ويقوِون خّف اإلِام فيصِلد هبم ر

د ثمد يقوم ويقوِون ِعه ويصِلد هبم ر جيِّ ويقوِون عة ُاخرى ثمد كثمد جيِّ فيتشهد

ون ر ّدم عّيهم.كهم فيتمد  2عة ُاخرى ثمد يس

قال: صلد  صحيحة عبدالرمحْ بْ أيب عبداهلل، عْ أيب عبداهلل

ق أصحابه فرقتني  اهلل رسول قاع صّلة ااخوف ففرَّ بأصحابه يف غزوة ذات الرِّ

، وفرقة خّفه ف وا فقرء وأنصتوا وركربد وكأقام فرقة بإزاء العدوِّ عوا وسلد كع فركربد

ّدوا ألنفسهم ر فسلدوا ثمد استتمد رسول اهلل ّدم بعضهم عل كقائاًم وص عة ثمد س

العدود وجاء أصحاهبم فقاِوا خّف بعض ثمد خرجوا إىل أصحاهبم فقاِوا بإزاء 

ّدوا ألنفسهم ركفصِلد هبم ر رسول اهلل ّدم عّيهم فقاِوا فص د وس عة كعة ثمد تشهد

                                                 
 .1/219 القمي تفسري .1
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ّدم بعضهم عل بعض.  1ثمد س

د ب، عْ جعفر بْ ممد
، قال: صّلة املغرب يف ااخوف أن عْ أبان بْ تغّ ِ

ب جيعل أصحابه طائفتني: بإزاء العدود واحدة، واالُخرى خّفه، فيُ  صِلد هبم، ثمد ينص ِ

ّدون هم متام رف  ِّّم بعضهم عل بعٍض، ثمد تأيت الطائفة االُخرٰى كقائاًم، ويص عتني، ثمد ُيس

ّدون هم رف كفيصلد هبم رف  لني قراءة، ولآلخريْ قراءة.كعة، فيكعتني، فيص  2ون لألود

د بْ ِسّم، عْ أيب جعفر ، قال: إذا حرضت الصّلة يف عْ زرارة وممد

هم، وف ِرقة خّفه؛  ة عل عدود رقٌة ِقب ِّ
قهم اإلِام فرقتني، ف ِ رَّ ام قال اهلل تبارك كااخوف، فف

لود، فيمثل كربد هبم، ثمد يصِلد هبم رف كوتعاىل، فيُ  عة، ثمد يقوم بعد ِا يرفع رأسه ِْ السُّ

ّدوا خّفه رف  ّدم كسه رف نفِنهم ل لد إنسانٍ كعة، فيصِلد كقائاًم، ويقوم الذيْ ص عة، ثمد يس

 3بعضهم عل بعض.

عة كبالقوم صلد بالطائفة األُوىٰل ر ويف الفقيه قال: ِْ صلد املغرب يف خوف

 4عتني.كوبالطائفة الثانية ر

أبواب  5لّوقوف عل الروايات الواردة يف صّلة ااخوف وصّلة املطاردة راجع وسائل الشيعة

 .صّلة ااخوف واملطاردة

 

                         

                        

 

يدلد عل  تعاىل يف مجيع حاالهتم واطّلق أِره  ه ِ ر ِ ك  ذ ِ سبحانه املؤِنني ب ِ  أِر اهللُ 

ْ، فيدلد عل ِراتب الصّلة كعدم سقوط الصّلة بحال ووجوب إقاِتها بأيِّ وجٍه مم
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ِْ الصّلة االختياري واالضطراري بلميع أقساِها وحتدى وصّت إىل صّلة 

 املطاردة واملواقفة واملسايفة وصّلة الغرقٰى.

           .استئنافية .ظرفية زِانية، ِتضمْ ِعنى الْشط 

     غتم وامتمتم.رفعل ِاض وفاعّه. أي ف 

    .ِفعول به، واملراد هبا صّلة ااخوف الواردة يف اآلية السابقة وغريها 

 .واقعة يف جواب الْشط 

   بل ر واضح وال َيتص بالقوِل كفعل أِر وفاعّه، وِعنى الذ

ها، كراتياَنا، والرغبة عْ املحرِات وتر الفعِل ِْ ِراقبة الواجبات وكيشمل الذ

 وعند املصائب والشدائد، ويف احلرب والقتال وِيدان املبارزة.

  .ِفعول به 

    حال ِْ الضمري الفاعِل يف ِم.ك، أي يف حال قيا 

           .عاطفة    م.كِعطوفة، أي يف حال قعود 

 .ا عطفت اجلمّة عل حال  حالية ألَند

      :جار وجمرور وِضاف إليه. يتعّقان بحال بتقدير

 م. واجلنوب مجع اجلنب وهو اجلانب.كِضطلعني عل جنوب

ر املستمر املستوعب جلميع كّلث يدلد عل لزوم الذر احلاالت الثد كوذ

 األحوال.

           .استئنافية .ظرفية زِانية، ِتضمْ ِعنى الْشط 

     م كم أو زال عنكفعل ِاض وفاعّه. أي استقررتم يف اوطان

 ااخوف.

           .واقعة يف جواب الْشط    .فعل أِر وفاعّه 

     بمراتبها االختياري.ِفعول به، بحدودها وَشوطها وإمتاِها 

            .احلروف املشبهة بالفعل ِْ    .اسمه 

   .فعل ِاض ناقص واسمه ضمري ِستَت 

       ّدق بخرب جار وجمرور ِتع  . ر املؤِنني هنا يدلد كوذ
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م يقيمون الصّلة يف اوقاهتا وهم الذيْ يعرفون   اهيتها.عل أَند

    خرب  ، ناية عْ وجوهبا وفرضها.ك 

     نعته. ومجّة                يف مل رفع خرب

 .أي: ُجعّت  ْلا وقتًا وتؤدي يف اوقاهتا ااخاصة . 

 الروايات

: قوله تعاىل: صحيحة داود بْ فرقد قال: قّت أليب عبداهلل      

                :رت كقال ّت قّيًّل أو أخد تابًا ثابتًا وليِ إن علد

ك ِا مل تضيدع تّك االضاعة فإنَّ اهلل  يقول لقوم:  قّيًّل بالدذي يرضُّ       

                  1.2 

 املراد بالتعليل والتأخري عْ الوقت الفضيّة.

 يف قول اهلل  صحيحة زرارة عْ أيب جعفر          

           .3أي ِوجوبًا 

يف قول اهلل تبارك اسمه:  صحيحة زرارة والفضيل، عْ أيب جعفر  

                   قال: يعني ِفروضًا وليِ يعني وقت

ها مل ت اة ولو كفوهتا إذا جاز ذلك الوقت ثمد صّلد ان ذلك ْلّك كْ صّلته هذه ِؤدد

ها لغري وقتها ول سّيامن بْ داود ها، قال: ثمد كنده ِتى ِا ذكحني صّلد رها صّلد

ّدها ككاستيقنت أو شقال: وِتى  ّدها أو يف وقت فوهتا أندك مل تص ت يف وقتها أندك مل تص

ّديتها فإن ش ت فقد دخل حائل فّل إعادة عّيك ِْ فوت بعد ِا خرج وقت الككص

ّديها يف أيِّ   4نت.كحال  شكد حتدى تستيقْ فإن استيقنت فعّيك أن تص

 .5يف تفسريهنحوها روى العيايش عْ زرارة 

عُت أباعبداهللعْ ِنصور بْ  م ِ   وهو يقول: خالد، قال: سف   
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              . وُقوتًا كال: لو ق ِف ام يقولون ْلّك النداس، كانت 

 1تابًا ِوجوبًا.كانت عل املؤِنني كندها كان األِر ضيدقًا، ولكول

  عْ هذه اآلية عْ زرارة، قال: سألُت أباجعفر        

          .  ر ة وُيؤخد م ِرد فقال: إند لّصّلة وقتًا، واألِر فيه واسع، ُيقدَّ

ة إالد اجلمعة، فانَّام هو وقٌت واحٌد، وإندام عنى اهلل  تابًا ِوقوتًا أي واجبًا، يعني هبا كِرَّ

ا الفريضة.  2أَنَّ

 عْ زرارة، عْ أيب جعفر                     ،

بفل إالد فيه،  ا يف وقت ال ُتق  ُِصيبًة، ولكقال: لو عنى أَند يتها.كانت  يتها فقد أدد  3ْ ِتى أدد

عُته يقول يف قول اهلل: ويف رواية ُاخرى عْ زرارة، عْ أيب جعفر م ِ ، قال: سف

                   .  ،قال: إندام يعني وجوهبا عل املؤِنني

 حني قال:  بْ داودام يقولون إذًا ْلّك سّيامن كان كولو    

   4  ها قبل ذلك ِْ انت يف وقت، وليِ صّلٌة أطول وقتًا كألنَّه لو صّلد

 5صّلة العْص.

 .7وامللِّس يف بحاراألنوار 6روى الصدوق نحوها يف عّل الْشائع

، يف قول اهلل: خرى عْ زرارة، عْ أيب جعفرأُ ويف رواية          

          .  ا عل املؤِنني، وليِ ْلا فقال: يعني بذلك ُوُجوهبف

 ْ ِف رف وقت   8ْ ْلا تضييع.كه أفرط الصّلة، ولكتف

اض، عْ أيب عبداهلل ود ، قال: إنَّ اهلل قال: عْ عبداحلميد بْ عف      
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              :إندام عنى وجوهبا عل املؤِنني، ومل يع ِْ ، قال

 1غريه.

: ـ قال: سألُتُه عْ قول اهلل  ـ أو أيب عبداهلل عْ ُعبيد، عْ أيب جعفر

                  .  :تاٌب واجٌب، أِا إنده ليِ ِثل كقال

ّديت.الوقت لّحجد وال رِضان، إذا فاتك  ّديت فقد ص  2فقد فاتك، وإند الصّلة إذا ص

 

                             

                        

 

نا ملازاد حرفًا واحدًا عل هذه  لو نزل اليوم وحيٌّ ِْ السامء يف وضعنا ِع عدوِّ

 اآلية.

أحوج ِا نحتاج إليه ملقاوِة العدو الْشس املتغطرس، وردعه عْ الغي »ألند 

نصغي إىل املستعمريْ أن النشد عزائمنا، ونثق باهلل وبأنفسنا، و ن  أوالبغي هو 

ن الدعايات واالشاعات واالنتهازيْ الذيْ يبغون استغّللنا وهزيمتنا، ويّفقو

 املضّّة ليخدعونا عْ واقعنا وطاقاتنا.

ون عونًا له عل ِا يريد فضًّل عْ ااخوف كجمرد القّق يفيد العدو، وي ند إ

ان كواالَنيار، وِْ أجل هذا َنانا سبحانه عْ ااخوف ِْ عدو اهلل واالنسانية، ِهام 

ندا أعل ِنه، كام نأمل ِنه، ولكمل ِندا ون، وأِرنا بالثبات عل ِقاوِته، وأنبأنا بأنده يأكوي

ا تعتمد عل االستعامر  إليامننا باهلل واعتامدنا عّيه... أِا ]العدو ِثّلً[ إَسائيل فإَند

واملستعمريْ وإخوان الشياطني الذيْ أوجدوها، وأِدوها باملال والسّلح، 

ا ِْ شك أنده وشلعوها عل األعتداء، وناَصوها يف األُِم املتحدة وجمِّ األِْ. وِ

ام أِرنا كإذا وثقنا بأنفسنا، وثبتنا يف املقاوِة خمّصني، وبذلنا ِا نمّك ِْ طاقات، 
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 .1«ون النْص لنا ال مالةكي  اهلل

هم بعد كأٌِر بالعزيمة والثبات يف طّب أعداء اهلل تعاىل، وعدم التواين يف در»و 

األِر بأخذ احلذر واالستعداد، فإند األِر عظيم الشوط طويل وحيتاج إىل بذل 

ام حيتاج إىل الصرب والعزيمة، وِْ املعّوم أند االآلم والتضحيات ليست كالتضحيات 

ضون ْلا، ويتأملد ِنها الكوقفًا عل املؤِنني وحدهم، فإند النداس  ام يتأملد كافر كّدهم ِعرد

ك أند ممدا يزيد يف عزيمة املؤِْ امللاهد إذا عّم أنده أحدث يف العدو املؤِْ. وال ش

ه األمل يف ذات  جرحًا وخسائر، فيشعر أنده ليِ الوحيد الذي يتأمل بل قد أحدث يف عدود

الوقت، إالد أن الفارق األعظم بني األملني أند أمل املوِْ ذاهب به إىل اجلندة يغسل به 

ض له النعيم ّد كويزيد له يف الدرجات  خطاياه وذنوبه ويزيل العذاب ام زاد، ويعوَّ

نيا، بخّلف أمل العدو ال افر الذي يزيد يف بّلئه كاألبدي الذي ال ينغصه يشء ممدا يف الدُّ

 وشقائه وعذابه.

واآلية الْشيفة ِْ اآليات املعدودة التي تعالج اجلانب النفِس يف اجلهاد، حيث 

اسل إذا تأملدت ِْ كهبا الوهْ والضعف، وتتتبعث الطمأنينة يف النفوس إذا أصا

الً بأند املقام  اجلراح واملرض، فتزيّها بُأسّوب تربوي نفِس رصني، فتْشح ْلا أود

ة والتشليع بأند الطرف  ّدقي اآلالم واملصائب، ثمد تزيد يف اْلمد يستدعي التضحية وت

زيمة بإثبات الفرق بني اآلخر املقابل أيضًا أصابه بمثل ِا أصاب املؤِنني، ثمد تنشط الع

األملني، األمل الذي يصيب املؤِنني فإند عاقبته اجلندة ويزيد الثواب ويرفع العذاب، 

افريْ فإنده ميط ْلم وِنغص لعيشهم وحيرِهم كبخّلف األمل الذي يصيب األعداء ال

نيا، ويوردهم البوار واْلّلك يف اآلخرة، فّل ينبغي الوهْ والضعف يف  ِْ نعيم الدُّ

 .2«مكم العداء ويريدون القضاء عّيكّب القوم الدذيْ ناصبوا لط

           .استئنافية .ناهية جازِة 

     فّلٌن يف  ْف هف ال تضعفوا، يقال: وف »فعل ِضارع جمزوم وفاعّه. أي

                                                 
 .2/427 التفسريالكاشف .1
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ُعفف ااخطاب لّمؤِنني امللاهديْ املقاوِني يف قبال 1«األِر هيْ وهنًا ووهوناً  . إذا ضف

 العدو.

     جار وجمرور ويتعّقان بـ   ،  أي   :طّب. االبتغاء

 الطّب.

    .و »ِضاف إليه     هم أعداء اهلل وأعداء املؤِنني ِْ أهل

 فر والنفاق.كأو ال 2«الْشك

   حرف َشط جازم 

     ألنده فعل الْشط. وفاعّه، والضمري فعل ِضارع ناقص جمزوم

 الفاعِل يرجع إىل املؤِنني.

   فعل ِضارع وفاعّه، اجلمّة الفعّية يف مل نصب خرب    ،

 أي  م ِْ اجلراح والشدائد واملصائب يف الدنيا.كممدا ينال 

 .واقعة يف جواب الْشط 

     يد واسمه، والضمري يرجع إىل كاملشبهة بالفعل جاء لّتأِْ احلروف

 افريْ األعداء.كني والكاملْش

   فعل ِضارع وفاعّه، اجلمّة الفعّية يف ملِّ رفع خرب  . 

أي فهم    .ّدذة  أيضًا ممدا يناْلم ِْ اجلراح والشدائد. األمل: ضد ال

  ،يف مل نصب « ِثل»ون أساًم بمعنى: كوجيوز أن تحرف جر وتشبيه

 صفة لّمصدر املحذوف.

 .ِصدرية 

   .فعل ِضارع وفاعّه  املصدرية وِا بعدها بتأويل ِصدر

م ياملون أملًا  بـ واجلار وامللرور ِتعّق بمفعول ِطّق مذوف وتقديره: إَند

 م.كون تقديره: أملًا ِثل أملكبمعنى ِثل ت انت كم، وإذا كأملك

  عاطفة أو حالية وِا بعدها حال ِْ الضمري ااخطاب وهو الفارق بني
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 افريْ.كالفريقني: املؤِنني وال

     ِعطوفة عل ،  الرجاء. واملرجو هو الفتح والظفر يف ِْ

الدنيا واألجر والثواب واملغفرة يف اآلخرة. وقيل: الرجاء هنا بمعنى ااخوف أي 

ختافون       .ل أظهر  َيافون. واألود

    ّدق بـ جار وجمرور ِتع   . 

           .ِوصولة يف مل نصب ِفعول به. وِرد املراد به .نافية 

              .فعل ِضارع فاعّه .استئنافية 

            .فعل ِاض ناقص  .اسمه 

       خربا يم يف ك. أي عّيم باملصالح واألعامل واجلهاد وح

 اِه.كوتْشيع أحتدبري خّقه 

 شأن نزوْلا

رِة: اآلية نزلت يف أهل أحد ملا أصاب املسّمني ِا كعو قال ابْ عبداس»

د :اجلبل وجاء أبوسفيان وقال أصاهبم وصعد النبي يوم لنا ويوم  يا ممد

ال سواء ال سواء قتّلنا يف اجلنة  :أجيبوه، فقال املسّمون: م، فقال رسول اهللكل

ى ل :فقال أبوسفيانم يف الندار، كوقتّل ى لنا وال عزد قولوا: : م، فقال النبيكعزد

قولوا له: اهلل  اعل هبل، فقال النبي :م. قال أبوسفيانكاهلل ِوالنا وال ِوىل ل

م بدر الصغرى، ونام املسّمون وهبم كأعل وأجل، فقال أبوسفيان ِوعدنا وِوعد

 ّوم وفيهم نزلتكال           ...1 اآلية. وفيهم نزلت       

             ن  أاهلل تعاىل أِرهم عل ِا هبم ِْ اجلراح  ألند 

ني ذلك كني فخرجوا إىل بعض الطريق وبّغ املْشكيتبعوهم وأراد بذلك ارهاب املْش

 .2«ةكفاَسعوا حتدى دخّوا ِ

عل قوله يف سورة آل عمران »ويف تفسري القمي اآلية ِعطوفة      

                                                 
 .140/ عمران آل سورة .1
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                 1»2. 

 

                            

      

 

وعصمته  مهكوبنيد لّمؤِنني حقيدة ح خاطب اهلل هبذه اآلية نبيده

م باجلور وأند العدالة كم احلقد يف القضاء وعدم احلكوتويص هذه اآلية وِا بعدها بح

ِاته. وليِ فى االسم يف التديْ دون كالديْ إالد حقيقته وال ي رِز لّلسّلم وأحد ِقود

ِاته وآدابه ورِوزه.كالتّبِ بأح  اِه وِقود

   :لد ِورد يف القرآن كاند »احلرف املشبهة بالفعل واسمه، قال السبزواري

،  ريم يراد ِنه تثبيت قدرته كال اريته وإظهار احلقد انت النسبة إليه كوعظمته وقهد

لد ِورد ُيراد ِنه إظهار عطفه ورمحته وحنانه كاجلمع والعظمة، وتعاىل بضمري 

اإلنزال إىل ضمري  انت النسبة إليه بضمري املفرد، ويف املقام إندام أسند كوغفرانه، 

 .3«مكالعظمة تعظياًم ألِر املسند؛ وألند املقام يستدعي ذلك لتثبت احل

   فعل ِاض وفاعّه، واجلمّة الفعّية يف ملد رفع خرب  . 

   ّدق بـ جار وجمرور ِتع . د وهو خاتم  وااخطاب ملحمد

 أنبيائه وُرُسّه.

   ّدمك أح ه، كاِه وَشائعه وح ِ كِفعول به، وهو القرآن العظيم. وع م ِ

 خّلفاهتم.م بني النداس وترفع بذلك كفتح

    ِْ ّدق بحال مذوف جار وِتع  ، كوتقديره: ِتّبسًا. ويم ْ

ّدقًا بصفة ملصدر ـ ِفعول ِطّق ـ مذوف وتقديره: انزاالً ِتّبسًا كأن ي ون ِتع
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  ون ِتعّقًا بحال ِْ الضمري ااخطاب يفكْ أن يك. ويم      وِعك

، أو ِْ الضمري الفاعِل يف  احلقد   وتقديره وِعنا احلق. ه 

 .حرف جر لّتعّيل 

     .فعل ِضارع ِنصوب بأن ِضمرة بعد الّلم وفاعّه ضمري ِستَت

م بني النداس هو القضاء بينهم يف املخاصامت واملنازعات لرفع النزاع. ويف اآلية كواحل

 وِة ـ وهي القضاء ـ ِْ وظائف النبوة وِْ شؤوَنا.كإيامء بأند احل

   ِ ان.كظرف 

  افر، كِضاف إليه. يشمل مجيع أفراد امللتمع بّل فرق بني املؤِْ وال

 الربد والفاجر.

  ّدق بـ حرف جر وجمروره اسم ِوصول ِتع  . 

    م، أي فعل ِاض وِفعول به ِقدد   ّدمك يف  تابه وآياته ووحيه.كع

            .فاعّه           .استئنافية أو عاطفة .ناهية 

   فعل ِضارع ناقص جمزوم بـ  الناهية واسمها ضمري ِستَت

 «.أنت»

     ّدق بخرب جار وجمرور ِتع  .  وااخائْ: هو الذي خان ِسّاًم

أو ِعاهدًا يف نفسه أو ِاله. وااخيانة: التعدي عل حقوق الغري ممْد ال ينبغي ذلك، ال 

 خصوص ااخيانة يف الودائع.

    خرب     فعيل بمعنى فاعل ومجعه خصامء. أي خماصاًم عنهم

 بمعنى ِدافعًا عنهم.

 الروايات

ق»ان سبب نزوْلا أند قوًِا ِْ األنصار ِْ كقال القمي:  إخوة ثّلثة « بني ُابفري  ِ

، فنقبوا عل عمد قتادة بْ النعامن ـ وك ًا ـ كانوا ِنافقني: بشري وب ِْش وِبْشد ان قتاده بدريد

ه لعياله وسيفًا ودرعًا!كوأخرجوا طعاًِا   ان أعدد

وًِا نقبوا عل فقال: يا رسول اهلل، إند ق قتادة ذلك إىل رسول اهلل اكفش

ي، وأخذوا طعاًِا  ه لعياله، ودرعًا وسيفًا، وهم أهل بيت سوء. وكعمد ان كان أعدد
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فقال بنو ُابريق لقتادة: هذا عمل « لبيد بْ سهل»ِعهم يف الرأي رجل ِؤِْ ُيقال له: 

بني ُابريق  فأخذ سيفه وخرج عّيهم، فقال: يا لبيد بْ سهل! فبّغ ذلك لبيدًا،

 ة وأنتم أوىل هبا ِندي، وأنتم املنافقون هتلون رسول اهللأترِونني بالَّسق

ْد ذلك أو ألِألند سيفي ِن  م. فداروه، فقالوا له:كوتنسبونه إىل قريش، لتبيدن

إرجع يرمحك اهلل فإندك بريء ِْ ذلك. فمشى بنو ُابريق إىل رجل ِْ رهطهم 

 فقال: اهلل ان ِنطيقًا بّيغًا، فمشى إىل رسولكو« ُاسيد بْ عروة»يقال له: 

ْد أهل َشف وحسب  يا رسول اهلل، إند قتادة بْ النعامن عمد إىل أهل بيت ِ

مهم بام ليِ فيهم! فاغتمد رسول اهلل لذلك وجاء  ونسب فرِاهم بالَّسقة، واهتد

فقال له: عمدت إىل أهل بيت َشف وحسب  إليه قتادة، فأقبل عّيه رسول اهلل

ه،  ونسب فرِيتهم بالَّسقة! وعاتبه عتاباً  شديداً ً، فاغتمد قتادة ِْ ذلك ورجع إىل عمد

 رهته.كّدمني بام كفقد  ّدم رسول اهللكوقال: يا ليتني ِتد ومل اُ 

ه: اهلل املستعان. فأنزل اهلل يف ذلك عل نبيده  .1«اآلية فقال عمد

 .2رها الشيخ ِع غريها يف تبيانهكذ

ض اهلل إىل أحد ِْ  ِعتربة عبداهلل بْ سنان قال أبوعبداهلل ال واهلل ِا فود

ة، قال  خّقه إالد إىل رسول اهلل  :وإىل األئمد             

             3.وهي جارية يف األوصياء 

يفم قال: قّت أليب عبداهلل : إيند ُاريد أن جتعل ِل جمّسًا، خرب ِوسى بْ أش 

ين يوًِا فأتيته لّميعاد، فدخّت عّيه فسألته عامد أردت أن أسأله عنه، فبينا نحْ  دف فواعف

فقّت: جعّت « ِا ترى، هذا رجل بالباب»ذلك إذ قرع عّينا رجل الباب، فقال: ك

ث  ا أنا فقد فرغت ِْ حاجتي فرأيك، فأذن له، فدخل الرجل فتحدد ِد ساعة، ثمد فداك أ

سأله عْ ِسائِل بعينها مل َُيرم ِنها شيئًا، فأجابه بغري ِا أجابني، فدخّني ِْ ذلك ِا 

 ال يعّمه إالد اهلل ثمد خرج.
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ث ساعة، ثمد سأله عْ فّم نّبث إالد يسريًا حتدى استأذن عّيه آخر فأذن له فتح دد

ً حتدى  ل قبّه، فازددت غامد تّك املسائل بعينها، فأجابه بغري ِا أجابني وأجاب األود

 فر، ثمد خرج.كدت أن أك

فّم نّبث إالد يسريًا حتدى جاء آخر ثالث فسأله عْ تّك املسائل بعينها، فأجابه 

عِلد البيت ودخّني غمد شديد، فّامد نظر إِلد ورأى ِا  ألظّمبخّلف ِا أجابنا أمجعني، ف

 بي.كيب ممدا تداخّني، ُضب بيده عل ِن

ض إىل سّيامن بْ داود يا ابْ أشيم إند اهلل »ثمد قال:  ه، فقال كِّ فود

               1  وإند اهلل د ض إىل ممد أِر  فود

دينه فقال:              ض إلينا ذلك ض إىل ك، وإند اهلل فود ام فود

د  2.ممد

يفم ولعاإلجابات املختّفة ل  ْ اإلِامكلد لتعدد املوضوعات التي ختفي عل ِوسى بْ أش 

ْ  متسد كالغيب األْلي بالعّم يعّمه 
باآلية الْشيفة وهي قوله تعاىل  هكام يظهر  ِِ       . 

 

               

 

الطّب ِْ اهلل ون املراد ِنه ك، فية لّنبيد كظاهر ااخطاب يف اآلية املبار»

تعاىل السَت عل ِا يف طبع اإلنسان ِْ امليل إىل اْلوى ِْ هضم احلقوق، والدليل عّيه 

ة: كقوله تعاىل يف ذيل اآليات املبار                        

                          3ة ك، فإند اآلية املبار

ريم بعد بذل القوم غاية جهدهم يف إضّلله وإيثار كتدلد عل عصمة اهلل تعاىل لنبيده ال

، ول م ال ِْ اهلل تعاىل جعّه يف أكالباطل لديه وَتريضه عل احلقد نه وأخربهم بأَند
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ونه، فّل جيو  .1«م وال يميل إىل الباطلكيف احل ريرضد

 .عاطفة 

      وااخطاب لّرسول «أنت»فعل أِر وفاعّه ضمري ِستَت ،

ْ أن كيم واستغفار الرسول 2ام عّيه الشيخكِته أُ واملراد به  األعظم

ه التام تد الون ألجل عدم كي ف  وجد الدرجة واستغفار غريه  ع ِ لّمقام الربويب أو ألجل رف

 ون ِْ الذنب وبينهام بون بعيد.كي

            .ِفعول به  .حرف ِشبه بالفعل 

            .اسمه   هو»فعل ِاض ناقص واسمها ضمري ِستَت.» 

        خرباواجلمّة الفعّية .           خرب

 . .وتعّيل ألِر الوارد باالستغفار 

تايب ِوسوعة كثرية جداً وألجل االطّلع عّيها راجع كوالروايات الوارده حول االستغفار 

 .3أحاديث أهل البيت

 

                      

  

 

أن جيادل عْ الذيْ َيتانون أنفسهم بمعنى َيونون  َنى اهلل تعاىل نبيه»

رهم ِْ بني كم ذأنفسهم فيلعّوَنا بخيانتهم ِا خانوا ِْ األِوال. وهم الذيْ تقدَّ 

 .4«ابريق فقال: ال ختاصم عنهم فيام خانوا فيه

           .عاطفة .ناهية 

   فعل ِضارع جمزوم بـ  أنت»الناهية وفاعّه ضمري ِستَت »
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ة. امللادلة: املخاصمة،  وااخطاب لّرسول األعظم ِد تعظياًم لألِر وتعّياًم لأُل

     أي ال ختاصم وال تدافع. واملراد بااخطاب بعض املؤِنني ال نفِ الرسول

 ألنده ِعصوم.

    ّدق بـ  جار وجمروره اسم ِوصول ِتع  . 

      عل االستمرار ِضافًا إىل صيغة ِبالغة  فعل ِضارع وفاعّه. يدلد

اآلتية    .وااخيانة: ِعناها واضحة 

     ِفعول به وِضاف إليه. خيانة النفِ: هي محّها عل ِا َيالف

 لُّ ِعصيٍة.كالفطرة والديْ اإلْلي فتشمل 

            .احلروف املشبهة بالفعل ِْ            .اسمه .نافية 

    هو»فعل ِضارع وفاعّه ضمري ِستَت.» 

  .ِوصولة بمعنى الذي، ِفعول به 

   هو»فعل ِاض ناقص واسمها ضمري ِستَت.» 

    خرب .  ان صنعته كثري ااخيانة وهو الذي كصيغة ِبالغة أي

 خيانة النداس يف أِواْلم وغريها.

   خرب ثان لـ  أو نعت لـ  .  صفة ِشبهة وِعناه: املنهمك

 يف اإلثم.

 مبوبيتهم هلل تعاىل.وخيانتهم وإثمهم يوجب عدم 

 

                     

                   

 

 هؤالء ااخائنني ند أأخرب اهلل تعاىل »ر اهلل تعاىل أعظم صفات املنافقني و كذ

ر ْلم بقبيح ِا أتوه كتمون خيانتهم ِْ النداس الذيْ ال يقدرون ْلم عل يشء إالد الذكي

بوه إذا اطّعوا ِنهم عل ذلك حياء ِنهم وحذرًا ِْ قبح كِْ فعّهم وتشنيع ِا ر
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االحدوثة وال يستخفون ِْ اهلل الذي هو ِعهم بمعنى أنه ِطّع عّيهم ال َيفى عّيه 

ال وتعليل العذاب فهو أحق بأن يستحيا ِنه كهم وبيده العقاب. والنيشء ِْ أِر

 .1«رههكوأوىل بأن يعظم ِْ أن يراهم حيث ي

   تمون ويستَتون حياًء وخوفًا. كفعل ِضارع وفاعّه. بمعنى ي

 ناية عْ االستحياء.كفاالستخفاء 

   ّدق بـ جار وجمرور ِتع  ، .وعارهم 

           .عاطفة .نافية 

    ت إعرابه وِعناه، واالستخفاء ِْ اهلل أِر غري ِقدور إذ ال ِرد

ْ قد ِرد أن كَيفى عل اهلل يشء فمقابّه أيضًا غري اختياري ال يتعّق به لوم أو تعيري، ل

 املراد به االستحياء.

    .جار وجمرور، وناره 

           .حالية   ِبتدأ، يرجع إىل  .تعاىل 

     ظرف وِضاف إليه. خرب. واجلمّة االسمية يف ملد نصب حال. و

انيدة، فإنده تعاىل ميط كتعاىل اخّقه ِعيدة قيوِيدة إحاطيدة عّميدة، ال ِعيدة زِانيدة وِ هِعيت»

 .2«هبام

  ّدق بـظرف زِان يف مل نصب ِتع . 

    .فعل ِضارع وفاعّه، يف مل جر باالضافة لوقوعها بعد الظرف

م يدبدرون احليّة ليًّل لّتربدي ِْ خيانتهم املذِوِة أو إلجرائها.  املراد به أَند

           .اسم ِوصول، ِفعول به .نافية 

    :يرجع إىل اهلل تعاىل.« هو»فعل ِضارع وفاعّه ضمري ِستَت 

      جار وجمرور ِتعّق بحال مذوفة ِْ االسم املوصول. أي

دون قوالً وتوجيهًا وحيّة ال يرىض هبا اهلل تعاىل.  يدبدرون وهييدؤون ويمهد

           .استئنافية           .فعل ِاض ناقص  .اسمه 
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  .حرف جر وجمروره اسم ِوصول أو ِصدرية 

    .فعل ِضارع وفاعّه 

    خربون يف مجيع ك. إحاطة اهلل تعاىل هبم وبأعامْلم وجرائمهم ي

 األحوال حتدى حال اإلتيان هبا.

ّدتان لعدم استخفاء أعامْلم ِْ اهلل تعاىل.إِعية اهلل و  حاطته تعاىل ع

 الروايات

يقول يف قول اهلل تبارك  صحيحة سّيامن اجلعفري قال: سمعت أبااحلسْ

وتعاىل:                 ْقال: يعني فّلنًا وفّلنًا وأبا عبيدة ب

اح.  1اجلرَّ

اج، وثري كعْ عاِر بْ  د [، عْ كالَّسَّ ان داعية احلسني بْ عِلد ]الشهيد بفخد

  ، يف قوله تعاىلعطاء اْلمداين، عْ أيب جعفر              

اح.  2قال: فّلن وفّلن وفّلن وأبوعبيدة بْ اجلفرد

 ، قال: ها وأبوعبيدة بْويف رواية عمرو بْ سعيد، عْ أيب احلسْ

اح.  3اجلفرد

اح. ل والثاين وأبوعبيدة بْ اجلفرد  4ويف رواية عمر بْ صالح، قال: األود

 

                             

            

 

 لف لادف املُ ع هؤالء بتعاىل عدم انتفا ر اهللكيذ
عنهم يف صورة االستفهام وأند  ة ِ

الدفاع عنهم لو نفعهم ـ ولْ ينفعهم ـ فإندام ينفعهم يف احلياة الدنيا ال يف حياهتم 
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 خروية وال ِدافع عنهم هناك.األُ 

  .حرف تنبيه 

    عْ ااخائنني.ِبتدأ، الضمري يرجع إىل بعض املؤِنني الذيْ يدافعون 

            .حرف تنبيه  .اسم اشارة، خرب 

    .فعل ِاض وفاعّه، أي دافعتم 

   ّدق بـ جار وجمرور ِتع   .والضمري يرجع إىل ااخائنني . 

       ّدق بـ جار وجمرور، ِتع   . 

   نعت لـ          .        .استئنافية  .اسم استفهام، ِبتدأ 

    فعل ِضارع وفاعّه ضمري ِستَت، خرب، أي: يدافع 

  .ِفعول به 

   ق بـ جار وجمرور يتّعد  .والضمري يرجع إىل ااخائنني . 

   .ظرف زِان 

     .ِعناه ِْ ذا َياصم اهلل عنهم يوم تقوم الساعة يوم »ِضاف إليه

م إن كيقوم النداس ِْ قبورهم إىل مْشهم فيدافع عنهم ِا اهلل فاعل هبم. واملعنى إن

م سيصريون يف اآلخرة إىل ِْ ال يدافع عنده عنهم أحد  دافعتم يف عاجل الدنيا فإَند

 .1«الكفيام يفعل هبم ِْ العذاب وأليم الن

  بل»ِنقطعة، حرف عطف بمعنى          .»  .اسم استفهام، ِبتدأ 

   .فعل ِضارع ناقص واسمها ضمري ِستَت 

      ّدق بخرب جار وجمرور ِتع  . 

   خرب  ومجّة .          خرب ِبتدأ .

 ل له.كبأِر ِْ يوالة: القيام كوالو
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 نف يَّ بف 
تب يف كأند املعصية التي يقَتفها االنسان يتأثر نفسه ِنها وت الْشيفةُ  اآليةُ  ت ِ

صحيفة أعامله، ليِ لّعبد خمرج عنها إالد أن يتوب إىل اهلل ِنها ويستغفره فّو فعل 

ذلك وجد         . 

واختّفوا فيمْ عني هبذه اآلية، فقال قوم: عني هبا ااخائنني الذيْ وصفهم يف »

 األوىل.اآلية 

انوا جيادلون عْ ااخائفني. قال ْلم: كالذيْ  يوقال آخرون: عن       

                1 عمل ك. واألُوىل محل اآلية عل عموِها يف  ْ ِف لِّ 

أو امللادلني. ره ِْ ااخائنني كم ذان سبب نزوْلا فيمْ تقدد كسوءًا أو ظّم نفسه، وإن 

بْ ِعقل، ائي، وابْ عبداس، وعبداهلل بد ثر املفَّسيْ: الطربي، والبّخي، واجلُ كوبه قال أ

 .2«بو وائل، وغريهمأو

 .استئنافية 

   ِّرفع خرب. اسم َشط جازم، ِبتدأ، ومجّتا فعل الْشط وجوابه يف مل 

   .فعل ِضارع جمزوم وفاعّه، فعل الْشط 

   .ِفعول به، واملراد به التعدي إىل الغري أو الذنب الصغري 

   بارها.كعاطفة، يستفاد ِنها التدرج ِْ صغار الذنوب إىل 

     فعل ِضارع جمزوم وفاعّه، ِعطوف عل  . 

     ِفعول به وِضاف إليه. والظّم بالنفِ هو التعدي عّيه أو الذنب

 بري.كال

  .حرف عطف، لَّتتيب 

     فعل ِضارع جمزوم وفاعّه. ِعطوف عل   أي: يرجع .
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 بار.كويتوب إىل اهلل ممدا عمل ِْ املعايص الصغار وال

  .ِفعول به 

    .والتعبري بالوجدان لبيان »فعل ِضارع جمزوم وفاعّه. جواب الْشط

 .1«َسعة االستلابة

  يد ملا يأيت بعده.كِفعول به. والتْصيح باسم اجلّللة تأ 

     .ِعفول به ثان    .لذنوبه 

    .نعت   .به 

ند سياقها إام كبائر كة يشمل مجيع الذنوب الصغائر والكواطّلق اآلية املبار»

ل واالِتنان  .2«يدلد عل التفضد

 الروايات

ًا واستغفر اهلل »، قال: وعْ رسول اهلل ِا ِْ عبٍد أذنب ذنبًا فقام وتوضد

ان حقيقًا عل اهلل أن يغفر له، ألنده يقول: كِْ ذنبه، إالد               

                     .»3 

ّ ِق باب اإلجابة، ألنده يقول: كِا : »وقال ان اهلل ليفتفح باب الدعاء ويغ 

       4 ة، وهو يقول: ك، وِا رف
ف ِ ان ليفتفح باب التوبة ويغّ ِق باب املفغ 

                                   .»5 

 6أنده قال: وِْ ُاعطي االستغفار مل حُيرم املغفرة. وعْ أِرياملؤِنني
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اسبه وجُيعل يف كسٌب لفاعّه وكاملقدِة لآلية اآلتية وهي أند اإلثم كهذة اآلية 

ال جتادلوا أهيا النداس »صحيفة أعامله، ال يف صحيفة أعامل غريه، وإمجال ِعناها أن 

نتم ْلم عشرية وقرابة ـ فيام أتوه ِْ كم وإن كند إالذيْ جيادلون عْ هؤالء ااخونة ـ ف

م ِتى دافعتم عنهم أو خاصمتم بسببهم كند إيتبعون هبا، ف الذنب، وِْ التبعة التي

 .1«نتم ِثّهم، ال تدافعوا عنهم وال ختاصمواك

 .عاطفة 

   اسم َشط جازم، ِبتدأ، ِعطوف عل      ،  ومجّتا فعل

 الْشط جوابه يف مل رفع خربه.

     ،يأت »فعل الْشط، أي فعل ِضارع جمزوم وفاعّه ضمري ِستَت ِْ

 .2«ذنبًا عل عمد ِنه وِعرفة

            .ِفعول به، أي ذنبًا .واقعة يف جواب الْشط 

  فوفة، ِسوق لقْص التعيني.كافه ِك 

      فعل ِضارع وفاعّه ضمري ِستَت وِفعول به، والضمري املفعوِل

 يرجع إىل االثم.

    ّدق بـ جار وجمرور ِتع    ،وِضاف إليه. أي عل غريه

د له هو أن حيمل إثمه»ألنده  قوله تعاىل: ك 3«هو الذي فعّه ال غريه وإن رِاه به أو تعهد

             4  :وقوله عز ِْ قائل            
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    1. 

           .استئنافية           .فعل ِاض ناقص  .اسمه 

       خربا عاملًا بام تفعّون و .    .يف أفعاله وتدابريه 

يف اآلية داللة عل أنه ال يؤخذ أحد بلرم غريه، وال يعاقب االوالد بذنوب »

 .2«اآلباء عل ِا يذهب إليه قوم ِْ أهل احلشو

 

                           

 

 نف يَّ بف 
ان كبه أحٌد إذا رِي به بريئًا كأند ااخطيئة واإلثم الذي يرت» الْشيفةُ  اآليةُ  ت ِ

ْ أدبًا ِْ آداب اإلسّلم، وخّقًا »و  3«إثاًم وخطيئة ُاخرى ارم كرياًم ِْ ِكتتضمد

األخّلق. وهو ترك رِي الربيء واالفَتاء عّيه، فإنده خطيئة ُأخرى وإثم عظيم؛ ألنده 

ذب واالفَتاء والظّم عل الغري وذهاب الثقة بني امللتمع وهدم كيشتمل عل ال

برية توجب كان ِعصية كاالعتامد يف األَُسة واإلشاعة الفحشاء بني األفراد؛ ولذا 

نيا   .4«وعذاب اآلخرةفساد الدُّ

 .عاطفة 

   اسم َشط جازم، ِبتدأ، ِعطوف عل     ،  ومجّتا فعل

 رفع خربه. الْشط وجوابه يف ملِّ 

    .فعل الْشط 

    ِفعول به، وقد تطّق عل األثم العمد وغري العمد. عل وزان فعيل

يدلد عل اختزان احلدث واستقراره فااخطيئة هي العمل الذي اختزن واستقر »وهو 
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 .1«فيه ااخطأ

  .حرف عطف 

    ِعطوف عل  . ون إالد عمدًا. كواإلثم: الذنب الذي ال ي

 .2«امل أو ِا يوجب احلرِان عْ ااخرياتكصاحبه عْ الاالثم ِا يوجب قْص »و

  .حرف عطف، جاء لَّتتيب 

    فعل ِضارع جمزوم وفاعّه. ِعطوف عل  ،  ِْ أي أضافه إىل

 هو بريء ِنه.

 ّدق بـ جار وجمرور ِتع  .  والضمري يرجع إىل اإلثم أو إىل اإلثم

 ادعاء توحيدها.وااخطيئة ِعًا ِع 

    .ِفعول به. أي ينسبه إىل ِْ هو بريء ِنه 

           .واقعة يف جواب الْشط  .حرف َتقيق 

    ل فعل ِاض وفاعّه، يف مل جزم ألنده جواب الْشط. أي قد َتمد

ويف اطّلق االحتامل بالنسبة إىل قبول وزر البهتان استعارة لطيفة، »بفعّه ذلك فريًة. 

ل محّلً  يأند املفَتك يفتك باملتهم الربيء ويرِيه باإلثم وااخطيئة، فيوجب أن يتحمد

 .3«لد خري، ال يفارقه ِدى حياتهكيشغّه عْ 

     ري ك. والتن4«ذب الذي تتحري فيه ِْ عظمه وبيانهكال»ِفعول به. وهو

 لّتفخيم.

           .عاطفة   ِعطوف عل   . .أي جرًِا 

   .نعت. أي عظياًم. املبني: الذي ال شك فيه والخفاء 

 روايتان

نان، قال: قال أبوعبداهلل : عْ عبداهلل بْ محداد األنصاري، عْ عبداهلل بْ س ِ
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ا إذا قّتف ِا ليِ فيه،  ِد ه اهلل عّيه، فأ َتف يبة أن تقول يف أخيك ِا هو فيه ممدا قد سف
الغ ِ

فذلك قول اهلل:              .1 

واختّفوا فيمْ عنى به بقوله: »قال الشيخ:      بعد إمجاعهم عل أن

الراِي ابْ أبريق، فقال قوم: الربيء رجل ِسّم يقال له: لبيد بْ سهل. وقال 

آخرون: بل هو رجل هيودي يقال له زيد بْ السمني... وباألخري قال ابْ سرييْ، 

 .2«ورواه أبواجلارود عْ أيب جعفر

 

                          

                       

                           

 

م » ون بإضّلل النبيد كاآلية الْشيفة تدلد عل أَند ويرضونه  انوا هيتمد

بقوله:  بالدفاع عْ ااخائنني وامللادلة عنهم، وهؤالءهم الدذيْ خاطبهم    

                    3، موا ْ اهتد يذ ِ ريمة عل القوم الد كوتنطبق اآلية ال

 .4«امللادلة عنهم بريئًا وأرادوا تعريض النبيد 

ل » فريقًا ِْ أنصار السارق ومجاعته تآِروا عل أن َيدعوك  ند أواملعنى املحصَّ

، وحاولوا أن حيم دت كوك عل الوقوف إىل جانبهم يف نْصة صاحبهم، وّعْ احلقد

اهلل عصمك ِنهم، وأطّعك  ْد كًا بام أظهروه لك ِْ الصّلح، ولَتْ إليهم ِغكتر

 دهم إىل نحورهم.يك عل ِؤاِرهتم، وردد 

دافع وجادل  النبي ند أَصيح عل ِْ زعم ِْ املفَّسيْ  وهذه اآلية ردد 

قوله تعاىل:  ند إعْ ااخائنني، ف                 :وقوله .      
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   النبي مل جيادل عْ السارق، ومل يربئه ِْ  ند أ، ال يقبّلن التأويل والشك يف

 .1«الذي فعل هذا غريه ند أالَّسقة وااخيانة، و

           .استئنافية   .حرف َشط غري جازم وحرف اِتناع لوجود 

   .ِبتدأ، وخربه مذوف تقديره: ِوجود 

  ِضاف إليه. واملراد بـ      هو العصمة والتأئيد وإخبار اهلل تعاىل

ل هو العمدة.  لّنبيده القصة وبيانه له واألود

    ّدق بـ جار وجمرور ِتع    أو بحال مذوفة ِنه. والضمري خطاب

 .لّنبي ااخاتم

 .عاطفة 

     ِعطوفة عل     وِضاف إليه. والضمري يرجع إىل ،  

ون كْ أن تكتبارك وتعاىل. ويم   وارشاده هنا تبيني األِر لّنبي 

 إىل احلقيقة.

  واقعة يف جواب  ون ك، واجلمّة الفعّية بعدها جواب الْشط وت

 غري جازم ال ملد ْلا ِْ االعراب.

  .فعل ِاض، أي قصدت وبذلت 

   ِْ فاعّه. وهم فرقة       2  الذيْ يدافعون

 الدفاع عنه. عْ ااخائْ ويطّبون ِْ النبي

  .حرف جر بياين هنا 

   ِْ ّدق بصفة مذوفة جمروره. واجلار وجمروره ِتع   والضمري .

يرجع إىل         .بالدفاع عْ ااخائْ وهم قوِه وأنصاره 

  .ِصدرية ناصبة 

     .فعل ِضارع ِنصوب وفاعّه وِفعول به   املصدرية وِا

وا بإضّللك.  بحرف جرد  جرد  بعدها بتأويل ِصدر يف ملد  مذوف تقديره: ْلمد
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    .أي يزلوك عْ احلق وَيطئوك وَيدعوك بّحْ القول وصّلح املظهر 

           .اسئنافية           .نافية    .فعل ِضارع وفاعّه 

   أداة حْص ِع .نافية قبّها 

     ألند ماولة اإلضّلل تستّزم ضّلل إليهِفعول به وِضاف .

ل، ول ْ إضّلل هؤالء ال يتعدي إليك وال يتلاوز عْ أنفسهم ألند وزر كامُلض ِ

ضّلْلم ووباله يرجع إليهم لقوله تعاىل:                 

 1. 

           .عاطفة .نافية 

     فعل ِضارع وفاعّه وِفعول به. عطف تفسريي، وِعناه ال

م ال  ة جهدهم يف تّبيِ احلق بالباطل ألَند هم وشدد ختاف ِْ هد  . 

  .حرف جر بياين 

  ريه يدلد التصغري أو التعميم. فينفي اهلل تعاىل إُضارهم كجمروره، وتن

 نفيدًا ِطّقًا يف عّم أو عمل. النبي

  حالية واجلمّة الفعّية بعدها حال ِْ الضمري ااخطاب يف

   .وتعّيل له. ولعدم تأثري اإلضّلل. 

             .فعل ِاض  .فاعّه 

    ّدق بـ جار وجمرور ِتع . 

    ِفعول به. وهو القرآن العظيم، و      2  و  

            3. 

 .عاطفه 

     ِعطوف عل    واملراد هبا هنا النبوة وتبعاهتا ِْ االطّلع

لّدنيا واآلخرة، والفصل يف  ةتاب وسائر املعارف اإلْلية النافعكعل احلقائق ودقائق ال
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 القضاء.

 .عاطفة 

    فعل ِاض وفاعّه ضمري ِستَت وِعطوف عل  .ِعفول به ،

 تعّيل آخر ِْ عدم تأثري اإلُضار واإلضّلل.

 .ِوصولة يف مل نصب ِفعول به ثان 

  .حرف نفي وجزم وقّب 

    أنت»فعل ِضارع ناقص جمزوم واسمه ضمري ِستَت.» 

     يف مل نصب خرب «. أنت»فعل ِضارع وفاعّه ضمري ِستَت   .

لني واآلخريْ وِا  ائْ وهو غري كان وِا هو كقبل تعّيمك ووحيك ِْ خرب األود

 مة.كتاب واحلكّية العاِة ِْ الكاملعارف ال

 .عاطفة 

  فعل ِاض ناقص، أي مل يزل، اِتناٌن عل رسول اهلل. 

    اسم           .  .ِضاف إليه 

     ّدق بخرب جار وجمرور ِتع يا رسول اهلل .. 

    خرب « .ذا ك. و1«ره عل ِا اوالك ِْ نعمه وإحسانهكفاش

دًا، حيث أصبحوا به شيئًا ِذكفيلب عل العرب أن يش» ورًا بعد جاهّيتهم كروا ممد

 .2«اهلل، حيث جعل أَشف خّقه، دون استثناء ِنهم ال ِْ غريهمروا كاجلهّلء، ويش

داً كبل جيب عل اإلنسانية أن يش راِة عل كجعل تيلان ال حيُث  روا ممد

بني آدم يف آيات قرآنه:         3وافتخروا به ،. 

قال: إند ُاناسًا ِْ رهط بشري األذنني  ويف رواية أيب اجلارود، عْ أيب جعفر

ره، فإند صاحبنا بريء، كوقالوا: ن إنطّقوا إىل رسول اهلل ّدمه يف صاحبنا وُنعذد

 فّامد أنزل اهلل                     إىل قوله
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   :فأقبّت رهط بشري، فقال: يا بشري، استغفر اهلل وتب إليه ِْ الذنب. فقال

 والدذي أحّف به ِا َسقها إالد لبيد، فنزلت:

                                    ثمد

 لنفر الدذيْ أعذروا بشريًا وأتوا النبيد ليعذروه.ة وأنزل اهلل يف اكفر وحلق بمكإند بشريًا 

قوله:                          إىل قوله     

           إىل قوله               .1 

 

                           

                       

 

ون نلواهم بااخري كتم إذا تناجوا فّلبدد أن لّنداس وإرشاٌد ْلم بأَند تعّيٌم إْليٌّ 

 يف نلواهم خريواملعروف واإلصّلح بني النداس وتأليف القّوب باملوددة وإالد فّل 

ثري ِْ كأخرب اهلل تعاىل أنده ال خري يف »ون وزره ووباله عّيهم ولذا قال الشيخ: كوي

 .2«نلوى النداس مجيعاً 

  إند »لّلنِ تعمل عمل نافية.» 

   اسم.  ِّنصب. وخربها مذوف تقديره  ِبني عل الفتح يف مل

 «.الْش»واضح ويف ِقابّه « ااخري»ائْ. وِعنى كِوجود أو 

      ّدق بخرب  املحذوف، تقديره  جار وجمرور ِتع  

ِوجود    ... . 

        ِْ الن بصفة مذوفة ّدق األود جار وجمرورو ِضاف إليه. ويتع

  « . ًا ان أو كوالنلوى: هو ِا ينفرد به اإلثنان أو اجلامعة ]ِْ القول[ َسد

 .3«جهراً 
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ٍة ِْ األرض»وقال الراغب:  وف ُتُه وأصّه أن ختّو به يف نفل  ر  ي ُتُه أي سارف . 1«ناجف

 .2«ثركالنلوٰى َسٌّ بني اثنني أو أ»

 فالنلوى: املسارة يف احلديث وربام ُاطّق عل نفِ املتناجني قال تعاىل: »

    3 4«أي ِتناجون. 

يوم الطائف فانتلاه، فقال  عّيداً  دعا رسول اهلل»ويف احلديث: »

، أي: أند اهلل تعاىل أِرين 5«ْ اهلل انتلاهكالنداس: لقد طال نلواه، فقال: ِا انتليته ول

عاء:  ٍد نبيدك وصفيدك، وبموسى نليدك»أن ُأناجيه. ويف الدُّ ، أي: املناجي «الّهمد بمحمد

 واملخاطب ِعك.

والضمري يف       ون ِا ال تيعود إىل القوم املختانني أنفسهم، الدذيْ يبيد

ِْ اهلل تعاىل، وقد غّب يرىض ِْ القول، والدذيْ يستخفون ِْ النداس وال يستخفون 

 الْشد عّيهم فّل خري فيهم، ال يف أفعاْلم وال أقواْلم وال يف ِناجاهتم فيام بينهم.

 بـ وإندام عربد       عنها  ى؛ ألند ِا تناجوا فيه ِْ األُِور التي نف

ة ان راجعًا إىل كااخري، فّل حيتاج إىل النلوى فيها، أو ألند النلوى إن  شؤوَنم ااخاصد

التي ال ربط ْلا بإبطال احلقد وإحقاق الباطل، فّيِ داخّلً يف ِضمون اآلية الْشيفة، 

ّده، باعتبار أند كثري راجع إىل نفي ااخري كوهي قّيّة عندهم. أو أند نفي ااخري عْ ال

ل ْ فيه ااخري فقّيّه ال ينفع؛ ألند النلوى ِظندة اإلثم والعدوان، قاكثري إذا مل يكال

تعاىل:                                 

              6 :وقال تعاىل ،               
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  1 ث ، دون ااخري فإنده يتحدد ث عنهام يف الَّسد ، فإند اإلثم والعدوان إندام يتحدد

 .2«عنه يف املأل

   أداة استثناء، واالستثناء ِتصل أي  أن كنلوى ِْ أِر...، ويم ْ

ْ  أِر كون ِنقطعًا بمعنٰى: لكي ِف  ْ                 

ل أظهر.  واألود

  ون يف مل جرد باالضافة إىل ِستثنى كاسم ِوصول ِبني عل الس

املحذوفة املنصوبة وهي نلوى، أو بدل ِْ  . 

    هو»فعل ِاض وفاعّه ضمري ِستَت.» 

    ّدق بـ جار وجمرور ِتع   والصدقة: هي العطية لّغري بقصد .

 القربة والتربع هبا.

  .حرف عطف 

     ِعطوف عل  .  واملعروف: ِا اعَتف بحسنه العقل ومل

. وِْ أفرادها الصدقة ولكين ها بالذكره الْشع ويعمد مجيع أعامل الربد ر كْ اختصد

 .3«اِل يف االحتياج إىل النلوٰى... غالباً كوَنا الفرد الكل»

            .حرف عطف     ِعطوف عل  . 

  ِ ّدق بـان كظرف ِتع   . 

  .ِضاف إليه 

وعموم اإلصّلح بني النداس يشتمل مجيع أفراده، يف الدِاء واألِوال »

 كواألعراض ويف 
ٍ
 .4«يرفع االختّلف بني النداس لد يشء

 .استئنافية 

                                                 
 .9/ امللادلة سورة .1

 .270 و 9/269 الرمحْ ِواهب .2

 .5/81 امليزان .3

 .9/271 محْالر ِواهب .4
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  ِّرفع خربه. اسم َشط جازم، ِبتدأ، ومجّتا فعل الْشط وجوابه يف مل 

     هو»فعل ِضارع جمزوم ألنده فعل الْشط وفاعّه ضمري ِستَت.» 

  .اسم اشارة، ِفعول به، اشارة إىل األُِور الثّلثة 

    ِِفعول ألجّه ل ـ   .  ة الطّب بغي الَّشء: طّبه وابتغاه: شدد

 واالجتهاد فيه.

 1           .ِضاف إليه. أي: لوجه  .ِضاف إليه ثان 

           .واقعة يف جواب الْشط   .حرف استقبال 

     فعل ِضارع ِرفوع بالضمة املقدرة عل الياء لّثقل وفاعّه ضمري

ل. واجلمّة الفعّية يف ملِّ جزم جواب الْشط. وِعناه: «نحْ»ِستَت  ، وِفعول به أود

 اهلل يدلد عل تعظيم األجر.نعطيه يف املستقبل. واالنتساب إىل 

      .ِفعول به ثان. أي: ثوابًا    ًثريًا دائاًم.كنعته. أي جزيّل 

 الروايات

ل يف  صحيحة محاد ]بل احلّبي[ عْ أيب عبداهلل قال: إند اهلل فرض التمحد

ل ُجعّت فداك؟  القرآن. قّت: وِا التمحد

ل له، وهو قوله: كقال: أن ي  ون وجهك أعرض ِْ وجه أخيك فتمحد  

          .2 

ل ارت»  .3«اب احليل الْشعية يف قضاء حوائج اإلخوانكواملراد ِْ التمحد

ام فرض كم، كاة جاهكم زكأنده قال: إند اهلل فرض عّي وعْ أِرياملؤِنني

 4م.كت أيديكاة ِا ِّكم زكعّي

ثتِوثقة أيب اجلارود قال: قال أبوجعفر م بَّشء فاسألوين ِْ ك: إذا حدَّ

                                                 
بفت   .1

 كّمة ُكت ِ    يف املصحف يف  رسم قواعد يف وهي )الطويّة( املبسوطة بالتداء الْشد

تفُب  )اإلِّلء( بـ خطأً  املعروف الكّامت  ِنطوقها: التي القاعدة عل بناءً  «ِرضاة» القصرية بالتداء ُتك 

 .احلسني[ عبدالستار ]السيدد «والعروض املصحف عّيهام يقاس ال خطدان»

 .24ح ،1/223 القمي تفسري .2

 .9/272 الرمحْ ِواهب .3

 .25ح ،1/223 القمي تفسري .4
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 َنى عْ القيل والقال، وفساد تاب اهلل، ثمد قال يف بعض حديثه، إنَّ رسول اهللك

 تاب اهلل؟ قال: إنَّ كثرة السؤال، فقيل له: يا ابْ رسول اهلل أيْ هذا ِْ كملال، وا

  يقول:                                    

  :وقال                        1  :وقال     

              2.3 

  يف قوله تعاىل: ِوثقة إبراهيم بْ عبداحلميد، عْ أيب عبداهلل    

                           4باملعروف القرض.قال: يعني 

 .6، والصدوق يف الفقيه ِرتني5رواها العيايش عْ إبراهيم بْ عبداحلميد عْ بعض القميني

يف وصية  يف صحيحة عبدالرمحْ بْ احللاج عْ أيب احلسْ ِوسى

يقول: صّلح ذات البني  أنده قال: فإيند سمعُت رسول اهلل أِرياملؤِنني

أفضل ِْ عاِة الصّلة والصيام وأند املبرية احلالقة لّديْ فساد ذات البني وال قوة إالد 

 7باهلل العِل العظيم، الوصية.

 

                         

               

 

باعهم  حال املتناجني بالْشِّ وخمالفة الرسول الْشيفةُ  اآليةُ  ت  نف يَّ بف  واتد

اإلِّلء  ـ فأوعدهم اهلل  سبيًّل غري سبيل املؤِنني ـ وهو طاعة الرسول

 واالستدراج ثمد االصّلء إىل جهنم.

                                                 
 .5/ النساء سورة .1

 .101/ املائدة سورة .2

 .(1/60) 5ح ،1/151 الكايف .3

 .(4/34) 3ح ،7/288 الكايف .4

 .273ح ،1/442 العيايش تفسري .5

 .3706ح ،3/188 و 1698ح ،2/58 الفقيه .6

 .(7/51) 7ح ،13/453 الكايف .7
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  عاطفة، عطفت اجلمّة الّلحقة عل        ...  يف اآلية

 السابقة.

  .اسم َشط جازم، ِبتدأ، ومجّتا فعل الْشط وجوابه خربه 

    هو»فعل ِضارع جمزوم ألنده فعل الْشط وفاعّه ضمري ِستَت »

املشاقة ِْ الشق وهو القطعة املبانة ِْ »ألند  1بمعنٰى ِْ َيالف .يرجع إىل 

ة والشقاق  ناية عْ املخالفة، كونك يف شق غري شق صاحبك، وهو كالَّشء فاملشاقد

 .2« اْلدى خمالفته وعدم إطاعتهفاملراد بمشاقة الرسول بعد تبنيد 

 ون ِعنى املشاقة: املعاداة.كفي

    ،الرسول ِعاديًا له، فيفارقه ِعنى يشاقق الرسول بيان »ِفعول به

 .3«عل العداوة، ألن املشاقة هي املباينة عل وجه العداوة

     ّدق بـ جار وجمرور ِتع . 

 .ِصدرية، وهي ِع ِا بعدها بتأويل ِصدر يف ملد جر باالضافة 

              .فعل ِاض  ّدق بـ جار وجمرور يتع  . 

    فاعل  «. ِا  ه رسول اهلل، وأند ِعناه ِْ بعد ِا تبني له وظهر أند

، وهدى ِوصل إىل الْصاط املستقيم بام ِعه ِْ اآليات  جاء به ِْ عند اهلل حقد

 .4«واملعلزات ِثل القرآن وغريه

مْ مل كِْ بحث ودقق، ومل يتبني له اْلدى فهو ِعذور، متاًِا  ند أدليل عل »و 

 ون ِتوجهًا إىل طّب احلق، والعمل به ِتى ظهر له.كي ن  أتبّغه الدعوة، عل َشيطة 

ام هو عند كّف بام يفهمه ِْ الدليل، وغري ِسؤول عْ الواقع كنسان ِاإل ند أو

املطّوب ِنه جمرد البحث والتنقيب، حتدى حيصل له اليأس ِْ وجود  ن  أاهلل، و

ن أخطأه فّه إان له أجران، وكالدالئل والقرائْ، فإن أصاب الواقع بعد هذا البحث 

                                                 
 .1/223 القمي تفسري يف كام .1

 .5/82 امليزان .2

 .3/328 التبيان .3

 .3/328 التبيان .4
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 .1«ام جاء يف احلديثكأجر واحد، 

 .عاطفة 

     فعل ِضارع جمزوم ألنده ِعطوف عل . .وفاعّه ضمري ِستَت 

             .ِفعول به  .ِضاف إليه 

     ة الرسول، واملراد »ِضاف إليه ثان. هذه اجلمّة بيان آخر ملشاقد

 بسبيل املؤِنني إطاعة الرسول فإن طاعته طاعة اهلل، قال تعاىل:        

   2.3 

 .4«غري ِنهاجهم غري سبيل ِْ صدقه وسّك ِنهاجاً يتبع »خرى: أُ وبعبارة 

سبيل املؤِنني إندام هو سبيل اْلداية، وِا هم عّيه ِْ احلنفيدة »وبعبارة ثالثة: 

ون سبيل التقوى، كام أند سبيّهم إندام يكلد شائبة، كالصافية املوافقة لّفطرة ااخالية عْ 

 .5«ان عّيهاكان سبيّهم طاعة اهلل، واجتامعهم إندام كف

    ألنده جواب الْشط « ي»فعل ِضارع جمزوم بحذف حرف العّة

اله « ه  »وضمري ِتصل « نحْ»وفاعّه ضمري ِستَت  ِفعول به. أي نلعّه عل ِا تود

 واختاره ِْ الضّللة والغواية واتباع غري سبيل املؤِنني.

  ِّا ِفعول به ثان. ِوصولة، يف مل  نصب ألَند

     ِعناه نلعل ناَصه ِا «. »هو»فعل ِاض وفاعّه ضمري ِستَت

صنام وهي ال تغنيه وال تدفع عنه ِْ عذاب اهلل استنْصه واستعان به ِْ األوثان واأل

 .6«شيئاً 

إىل ِا انتْص به، واعتمد عّيه، فمْ اعتز بامل  نسانٍ إ لد كُل كاهلل سبحانه يف  أند »و 

 ه إىل ِا اعتز به.كأو ِنصب أو صحة أو عشرية ختل اهلل عنه، وتر

                                                 
 .2/437 الكاشف التفسري .1

 .80/ النساء سورة .2

 .5/82 امليزان .3

 .3/328 التبيان .4

 .9/275 الرمحْ ِواهب .5

 .3/328 التبيان .6
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َّْ وعزيت وجّلِل أل»ويف احلديث القديس:  . 1««ِْ النداس ِؤِلٍ  لد كأِل  قطع

ٍ وهذا جزاُئُه الدنيوي. ريَّ سف ُِ ٌ غري جمبوٍر و  وَصيح يف أند االنسان خُمفريَّ

 .عاطفة 

     ِعطوفة عل    .وتعرب إعراهبا. الصّلء: لزوم الندار

 واإلصّلء: إلزاِه.

              .ِفعول به، وهذه جزاُئُه االُخروي .استئنافية 

    ترجع إىل « هي»فعل ِاض ِؤنث وفاعّه ضمري ِستَت   . 

    .متييز 

 نزوْلاشأن 

رهم اهلل يف قوله: كنزلت هذه اآلية يف ااخائنني الذيْ ذ»         

  2 ة كوثان بمني ِْ عبدة األُ كبريق وحلق باملْشالتوبة أبوطعمة بْ األ ٰى ملا أب

ثر املفَّسيْ. وهو املروي كوهو قول جماهد وقتادة، وأ رسول اهلل ِفارقاً  ِرتداً 

 .3«جعفرعْ أيب 

 تنبيهٌ 

 تاب اهلل تعاىل تدلد كسئل عْ آية يف  الشافعي روي أند »قال الفخر الرازي: 

ة حتدى وجد هذه اآلية، وتقرير االستدالل مجاع حلة، فقرأ القرآن ثّثامئة ِرد اإل عل أند 

 .4«ون اتباع سبيل املؤِنني واجباً كأن اتباع غري سبيل املؤِنني حرام، فوجب أن ي

 .5ضاويد يوتبعه الب

 فراجعها.بالوجوه الثامنية  7العدة يف اُصول الفقهبه اتكو 6ْ ردده الشيخ الطويس يف تبيانهكول

                                                 
 .2/436 الكاشف التفسري .1

 .105/ النساء سورة .2

 .3/328 التبيان .3

 .11/43 الكبري التفسري .4

 .احللرية الطبعة ِْ 106/ التنزيل أنوار .5

 .3/329 التبيان .6

ة .7  .(605-613/)2 الفقه ُأصول يف الُعدد
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 : وجوب اتباع املؤِنني بام هم ِؤِنون؛ إذ تعّيق  ند ِفاد اآليةأ»وحاصل الردد

ّدية. وِْ الواضح  اإليامن بام هو إيامن باهلل وبرسوله  ند أاحلكم عل الوصف ِشعر بالع

يقتِض إالد اطاعة اهلل واطاعة رسوله فيام يأيت به ِْ اهلل تعاىل وفيام حيكم به بواليته ال 

ة.ْلية عل األُ وسّطنته األ  ِد

فمرجع اآلية إىل وجوب اتباع املؤِنني فيام يقتضيه إيامَنم؛ ِْ  :وباجلمّة

ة العمل بكتاب اهلل تعاىل واطاعة رسوله والتسّيم له، فيكون عبارة ُأخرى عْ حرِ

ة الرسول وخمالفته، والعطف تفسريي. و يْ هذا ِْ لزوم اتباعهم فيام اتفقوا أِشاقد

 .1«يامَنمعّيه بآرائهم ولو مل تكْ مما يقتضيه إ

يف « ال»ِضافًا إىل أند      ِيمكْ أن يكون لّعهد ال لّلن

واالستغراق، كام أند اآلية تدلد عل حرِة خمالفة املؤِنني الوجوب ِتابعتهم وبينهام 

 بون بعيد.

ة يف كتابه املستصفى بقوله:  ِد أند راه نوالذي »ولذا وافقنا يف الرد الغزاِل ِْ العا

ًا يف الغرض، بل الظاهر أند املراد هبا أند ِ ْ يقاتل الرسول ويشاقده اآلية ليست نصد

. فكأنده مل  ه ِا توىلد ويتدبع غري سبيل املؤِنني يف ِشايعته ونْصته ودفع األعداء عنه نولد

تنضمد إليه ِتابعة سبيل املؤِنني يف نْصته والذبد عنه  ىيكتف بَتك املشاقدة حت

فهو ْ ظاهرًا واإلنقياد له فيام يأِر وينهى. وهذا هو الظاهر السابق إىل الفهم، فإن مل يك

 .2«متمل

 الروايات

ان ك، قال: ملَّا عْ حريز، عْ بعض أصحابنا، عْ أحدها

نا يف شهر رِضان. كيف ال أِرياملؤِنني ِد ُؤ وفة أتاه النداس، فقالوا: اجعل لنا إِاًِا يف

وا يف رِضان، كال، وَناهم أن جيتمعوا فيه، فّامد أِسوا جعّوا يقولون: ابفقال: 

هوا كوارِضاناه، فأتاه احلارث األعور يف ُاناس، فقال: يا أِرياملؤِنني، ضجد النداس و ر ِ

ْ شاءوا، ثمد قال:  ِف قولك، فقال عند ذلك: دفُعوهم وِا ُيريدون، ليصلد هبم 

                                                 
 .532/ األُصول َناية .1

 .1/175 املستصفى .2
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  ...                                    .1 

عْ أبيه، عْ رجٍل ِْ األنصار، قال: خرجُت أنا  عْ عمرو بْ أيب امل ِقدام،

ِل حتدى إذا كواألشعث ال رير البفلف رسكندا بظهر الكندي وجف بٌّ 2وفة بالف ِ ، ِرَّ بنا ضف

ّلفًا عل عِلد فقال األشعث وجرير: السّلم عّيك يا 
بْ أِرياملؤِنني! خ ِ

: دفعُهام فهو إِاِهام ، فقال عِلٌّ ، فّامد خرج األنصاري قال لعِلٍّ طالب أيب

يوم القياِة، أِا تسمع إىل اهلل وهو يقول:        .3 

ُمُهم  ب ِامف  أِرياملؤِننيالريض رفعه إىل  ّف  أفع 
ِ 
ب ِيفاء ىلف النَّاس ِ ب ِاألن  أنده قال: إنَّ أفو 

، ُثمَّ تفّلف 
اُؤوا ب ِه ِ  :جف                         

          4.5 

 

                      

           

 

                             بياَنا يف  6ِرد

 ِْ سورة النساء فّل نعيده. 48اآلية 

 .استئنافية 

  .اسم َشط جازم، ِبتدأ، ومجّتا فعل الْشط وجوابه خربه 

    .فعل ِضارع جمزوم ألنده فعل الْشط وفاعّه ضمري ِستَت 

  ّدق بـ جار وجمرور ِتع    :اختصار ملعّوِيته وتقديره      

                                                 
 .274ح ،1/443 العيايش تفسري .1

رس: قْص .2  .[3/1027 اإلطّلع د]ِراص األربعة. احلرية قصور أحد الف ِ

 .275ح ،1/443 العيايش تفسري .3

 .68/ عمران آل سورة .4

 .90 حكمة البّلغة، َنج .5

 .92 صفحة امللّد هذا راجع .6



 اِِااخ اجلزء / القرآن تفسري يف البيان أجود  ............................................... 326

   .ًا، فقد ذهب عْ طريق احلقد كيعني ِْ جيعل يف عبادته ِع اهلل َشي»اْلًا آخرًا 

ه ِع اهلل يف عبادته فقد أطاع الشيطان، كوزال عْ قصد السبيل ذهابًا بعيدًا ألنده بإَشا

 .1«هوسّك طريقه وترك طاعة ربد 

           .واقعة يف جواب الْشط  .حرف َتقيق 

  .فعل ِاض وفاعّه ضمري ِستَت 

             .ِفعول ِطّق    .نعت 

ه يغفر ِا دونه، ه ال يغفر الْشك، وأند خرب اهلل تعاىل يف هذه اآلية أند أ»قال الشيخ: 

بائر ِْ كبي الكنا االستدالل بذلك عل ِا نذهب إليه ِْ جواز العفو عْ ِرتوقد بيد 

وقيل أنه عنى هبذه اآلية  ته.عاديتوبوا فيام ِىض، فّل وجه إل أهل الصّلة، وإن مل

ه باهلل، غري أن اآلية وإن نزلت بسببه، كأباطعمة ااخائْ حني أَشك وِات عل َش

ِد   اهلل ال يغفر ملْ أَشك به بّل توبة: لتناول العموم ْلم. ة أند فعندنا وعند مجيع األ

افرًا كان كيعبد ِعه سواه، وإن عل هذا ِْ مل يْشك باهلل بأن الن قيل: فإف

ه ممدا دون ون داخّلً َتت املشيئة، ألند كِْ اليهود النصارى ينبغي أن ي بالنبي

 الْشك!

ه إذا جحد نبوة النبي اعتقد افر ِْشك، ألند كلَّ كقّنا: ليِ األِر عل ذلك ألن 

وأنَّ الذي أن ِا ظهر عل يده ِْ املعلزات ليست ِْ فعل اهلل، ونسبها إىل غريه، 

م ًا ِعه عل أن اهلل تعاىل أخرب عنهم بأَند كون ذلك إَشاكصدقه هبا ليِ هو اهلل، وي

قالوا: ـ يعني النصارى ـ        و            2  وذلك

اخصصناهم ِْ مجّة ِْ ونوا داخّني يف الْشك كهو الْشك باهلل تعاىل عل أنه لو مل ي

ِد   .3«فر عل وجه إالد بتوبةكاهلل تعاىل ال يغفر ال ة عل أند تناولتهم املشيئة إلمجاع األ
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 .1«بيان لآلية السابقة ولذا ترك العطف بينهام»

   النافية ال عمل ْلا.« ِا»هنا ِعناها 

    فعل ِضارع وفاعّه. والضمري الفاعِل يرجع إىل     

 . 

ون العبادة كناية عْ العبادة لك»ون الدعوة هنا كْ أن يكالدعاء: الطّب. ويم

ى اهلل تعاىل الطاعة عبادة قال تعاىل:  إنام نشأت بني النداس لّدعوة عل احلاجة، وقد سمد

                               *    

   2»3احلاجة. . ألند ِْ عبد شيئًا دعاه عند 

    جار وجمرور وِضاف إليه. يتعّقان بـ    والضمري

 يرجع إىل اهلل تعاىل.

  .أداة حْص 

    .أنثًا أي انفعل والن، اإلناث مجع ُأنثى يقال: أنث احلديد »ِفعول به

ان أَسع يف االنبات وجاد، ففيه ِعنى االنفعال والتأثر، وبذلك سميت كوأنث امل

يت األصنام واألُ  وَنا كِعبود ِْ دون اهلل إناثًا ل لد كنثى ِْ احليوان ُأنثى وقد سمَّ

: ها ِنها... قال تعاىلادُ بد ا يتوقعه عُ قابّلت ِنفعّلت ليِ يف وسعها أن تفعل شيئًا ممد 

                                    

                    *              

      4  :وقال                           

                                                 
 .9/303 الرمحْ ِواهب .1

 .61 و 60/ يِ سورة .2
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                                    1. 

املخّوق إذا قيِ إىل نوثة االنفعال املحض الذي هو شأن املراد باألُ  فالظاهر أند 

 .2«ااخالق عز اسمه

 عاطفة.                .ت إعراهبا  ِرد

    ِفعول به. واملراد به إبّيِ الّعني املتمرد عل اهلل يف ِا أِر به وَنى

 عنه.

     ل. املريد قال »ح امليم ِبالغة يف العصيان والتمرد. بفتنعت أود

داُء إذا  ر  ِف َِّّ وشلرٌة  د أي مُمف الزجاج: املريد هو ااخارج عْ الطاعة يقال حائط مُمفرَّ

دف  رف ِف ّفِ ِوضع الّحية، ويقال   ِ ْ  ال حلية له أي أ ِف د و رف  ِ تناثر ورقها وِنه سمي أ

ًة: إذا عتا وخرج عْ الطاعة رادف ِف ُدودًا و ُِ ُرُد  م   .3«الرجُل يف

 رواية

د بْ إسامعيل ا ه، عْ أيب عبداهللعْ ممد ، قال: دخل لرازي، عْ رجٍل سامد

فقال: السّلم عّيك يا أِرياملؤِنني، فقام عل قدِيه فقال:  رجٌل عل أيب عبداهلل

ُّح إالد ألِرياملؤِنني ه به، ومل ُيسمد به أحد غريه فريض ِه، هذا اسم ال يفص  ، اهلل سامد

 تابه: كْ به ابُتِل به، وهو قول اهلل يف كوحًا، وإن مل يكان ِنكبه إالد      

                   .4 

 

               

 

 بيان نعت آخر لّشيطان ـ وهو إبّيِ ـ وِقالته.

   هو اإلبعاد ع. والِّفعول به. نعت ثان ملنعوته شيطانفعل ِاض و :ْ

                                                 
 .3/ الفرقان سورة .1
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 عْ رمحة اهلل ِقَتنًا بسخط وغضب فيشمل الطرد واإلبعاد.

            .فاعّه .عاطفة أو استئنافية 

  فعل ِاض وفاعّه ضمري ِستَت يرجع إىل الشيطان وخطابه هلل

 سبحانه.

  ر دَّ قف ُِ ام ورد يف قوله تعاىل: كواقعة يف جواب قسم            

    *            1. 

     جواب «. أنا»يد الثقيّة وفاعّه ضمري ِستَت كفعل ِضارع ونون التأ

 القسم املقدر.

      َّّقان بـجار وجمرور وِضاف إليه. يتع     ِْ أو بحال

    ألنده صفة ِقدِة. والضمري ااخطاب يرجع إىل اهلل تعاىل. واقرار ِْ الشيطان

م حي م ِع تبعيته ال َيرجون عْ عبودية اهلل تعاىل فهو يف مجيع األحوال رهبد م فيهم كبأَند

 2بام شاء.

   .ِفعول به 

      ْ ِف نعت. أي حصة واجبة وقدرًا ِعيدنًا. ونصيبه املعنيد هم ِطيعيه و

 أجابه واتبعه.

 الروايات

: ... يف حديث ِولد النبي يف ِعتربة أبان بْ عثامن عْ الصادق

يف أبالسته، فاجتمعوا إليه، فقالوا: ِا الذي أفزعك يا  لعنه اهللقال: وصاح إبّيِ 

ث يف كم، لقد أنكيّسيددنا؟ فقال ْلم: و دف رت السامء واألرض ِنذ الّيّة، لقد حف

عف عيسى بْ ِريم، فاخرجوا وانظروا ِا 
األرض حدٌث عظيم ِا حدث ِثّه ِنذ ُرف ِ

ِا وجدنا شيئًا. فقال  هذا احلدث الذي قد حدث، فافَتقوا ثمد اجتمعوا إليه، فقالوا:

م، فوجد احلرم  إبّيِ: أنا ْلذا األِر. ثمد انغمِ يف الدنيا، فلاْلا حتدى انتهى إىل احلفرف

ة، فذهب ليدخل، فصاحوا به فرجع، ثمد صار ِثل الْصِّ ـ وهو كًا باملّلئفمفو

                                                 
 .83 و 82/ ص سورة .1
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 الُعصفور ـ فدخل ِْ قبل حراء، فقال له جربئيل: وراءك لعنك اهلل، فقال له: حرٌف 

أسألك عنه يا جربئيل، ِا هذا احلدث الذي حدث ِنذ اليّة يف األرض؟ فقال له: ولد 

د ته؟ قال: نعم، قال: ممد ِد ، فقال له: هل ِل فيه نصيب؟ قال: ال، قال: ففي ُا

 1رضيُت.

قال يف هذه اآلية ِْ بني آدم  عْ تفسري أيب محزة الثامِل: روي عْ النبي

 يف اجلنة.تسعة وتسعون يف الندار وواحد 

 2واحد هلل وسائرهم لّندار وإلبّيِ. ألٍف  لِّ كِْ  :خرىأُ ويف رواية 

ثرة واالستحقاق ال ِغفرة اهلل تعاىل وعفوه ورمحته كأقول: ال تنايف بينهام ألند املراد هبام ال

د وآله.كوغفرانه رزقنا اهلل وايا  م بمحمد

 

                            

                         

     

 

واكيذ ح 
ت ِ بت ِ الشيطان عل االنسان وطرق اس   ذ ِ ر اهلل تعاىل ِراحل اس   ع 

اإ ه ِ اد ِ  م  هُ يد

 وخرائط أخذ نصيبه املفروض.

  عاطفة، تعطف اجلمل الفعّية الثّلثة ِا بعدها عل    . 

  ر .كواقعة يف جواب قسم ِقدَّ  ام ِرد

      أنا»يد الثقيّة وفاعّه ضمري ِستَت كفعل ِضارع ونون التأ »

ر. والضمري املفعوِل ير إىل عباد اهلل تعاىل. وهذه ع جوِفعول به، جواب القسم املقدد

هي ااخريطة األوىل له وهي إضّلل عباد اهلل عْ الْصاط املستقيم والعقائد الصحيحة 

مل غريها والفسق. وااخريطة األوىل عام تش فركواألعامل الصاحلة. فيخرجهم إىل ال

                                                 
 املسامة رسالتي يف عنه ونقّت ؛444 رقم ،1/360ح واألربعون الثاِْ امللِّ الصدوق، أِاِل .1

 .130 رقم ،96/ «الّعني إبّيِ كتاب»بـ
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 ِْ ااخرائط.

 .عاطفة 

        ِرد إعراهبا. األِاين مجع أِنية وهي األِل. واإلغراء باألِاين

م ينالون يف اآلخرة خطًا عظياًم واإلحياء بأند طريق الشيطان  والتسوفيات واإلهيام بأَند

هو أنفع وأروح وأحسْ عاقبة ِْ الْصاط املستقيم اإلْلي والتزيني بام جعل يف 

 ان أحسْ وأمجل.ك أنفسهم ِْ طاعة الشيطان والْشك باهلل تعاىل

 .عاطفة 

       ِرد إعراهبا. بعد أن يضّهم الشيطان ويأِنيهم تصل النوبة إىل

ااخريطة الثالثة وهي صدور أواِره ودعوة املضّني وأرباب األِاين إىل طاعه الشيطان. 

ّدل حرائم اهلل وحيرم  لعنه اهللوهو  حّلئل اهلل يأِر بالْشك وعبادة األنداد واالوثان وحي

ويْشع َشيعة غري ِا َشعه اهلل تعاىل ويدعو النداس إليها ويأِرهم هبا ويتبعونه 

 النصيب املفروض ِْ عباد اهلل تعاىل.

           .زائدة يد.كلّتو 

    يد الثقيّة كِْ آخره التصاله بنون التأ« ن»فعل ِضارع، حذفت

 نني وهي فاعّه.كالسااجلامعة اللتقاء « واو»ذا كو

: القطع والشق، ُك بفت  ال    .ْأي فّيقطع 

 .ِفعول به. مجع ُاُذن 

     انوا يشقون ُاذن الناقة إذا ك»ِضاف إليه. ألند يف اجلاهّية االُوىٰل

وَنا  1«رًا وحرِوا عل أنفسهم االنتفاع هباكولدت مخسة أبطْ وجاء ااخاِِ ذ و يسمد

ائر وُبُحر.حبف   رية ومجعها بفحف

 .عاطفة 

     ر العام بعد ااخاص كِرد إعراهبا. تفصيل ااخريطة الثالثة وهي ذ

 السابق.

                                                 
 .1/566 الكشاف .1
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           .زائدة يد.كلّتو 

     اعربت نحو .وِعنى التغيري واضح . 

   .ِفعول به 

   ِضاف إليه. و      يشمل التغيري يف نظام ااخّقة بحيث ال

ا أيضًا ِْ  يستفيد ِنها نوع اإلنسان ويف نظام الفطرة ألَند      وِْ الواضح

ام دلد عّيه قوله تعاىل: كأند ديْ اهلل يعدد ِْ الفطرة              

                        1. 

 ويْ والتْشيع ويريد فسادها.كفالشيطان يأِر بتغيري نظام الت

الصنائع كون إذا استفيد ِنها نوع اإلنسان كرنا ظهر أن تغيريات نظام الكفمامد ذ

ف واالخَتاعات واال رف
خارج عْ أِر الشيطان بالتخصص ال تشافات كواحل ِ

 2التخصيص.

 .استئنافية 

  .اسم َشط جازم، ِبتدأ ومجّتا فعل الْشط وجوابه خربه 

    .فعل ِضارع جمزوم ألنده فعل الْشط وفاعّه ضمري ِستَت 

   .ل  ِفعول به أود

    .وإن اختذ ولياً الوِل هو اهلل وال والية »ِفعول به ثان 
ٍ
 3«لغريه عل يشء

 ون وليدًا اختاذيًا انتخابيدًا ال وليدًا واقعيدًا.كي

            . حرف جر، بياينٌّ  .جمروره 

   ا اتباع الشيطان واختاذه وليًا ِد ِضاف إليه. بيان لعدم وجود الواسطة فإ

ا اتباع اهلل تعاىل فالدخول يف والية اهلل،  ِد  والقسم الثالث ِفقود.وإ

           .واقعة يف جواب الْشط  .حرف َتقيق 

                                                 
 .30/ الروم سورة .1
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   .فعل ِاض وفاعّه ضمري ِستَت. أي هّك 

   ًا.كِفعول ِطّق أي: هّل 

    واضحًا وظاهرًا.نعت. أي 

 الروايات

د بْ يونِ، عْ بعض أصحابه، عْ أيب عبداهلل ، يف قول اهلل تعاىل: عْ ممد

               ، .1قال: أِر اهلل بام أِر به 

، يف قول اهلل عْ جابر، عْ أيب جعفر               ،

 2اهلل بام أِر به. قال: أِر

 ، يف قول اهلل تعاىل:عْ جابر، عْ أيب جعفر             

 ، .3قال: ديْ اهلل 

خرى عْ ابْ عبداس أُ قال الشيخ: ويف رواية        ديْ اهلل، وبه قال

 4.إبراهيم وجماهد وروى ذلك عْ أيب جعفر وأيب عبداهلل

 .عْ أيب عبداهلل 5ونحوها يف جممع البيان

قال الطربيس:                 ْوقيل: ليقطع ...

 6.اآلذان ِْ أصّها وهو املروي عْ أيب عبداهلل

 

                    

 

ّدط الشيطان عل اإلنسان وليِ لّشيطان إالد أِركبياٌن ل  أُ شف ن  ن والثاين يف ايفية تس

ل وها: ْف  ِِ   األود
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      يرجع إىل الشيطان وِفعول « هو»فعل ِضارع وفاعّه ضمري ِستَت

ل أعني املواعيد  به والضمري املفعوِل يرجع إىل عباد اهلل تعاىل. وهذا هو األِر األود

 والوعود الباطّة وهي وساوسه ِْ دون واسطة.اذبة كال

 .عاطفة 

    ِعطوف عل      تعرب إعراهبا. وهذا هو األِر الثاين أعني

ه الوهم ِْ »األِاين املوهوِة واآلِال ااخيالية و  هي املتفرعة عل وساوسه ممدا يستّذد

 .1«املتخيّلت

ـ َييل إليه أنده يتمتع بالّذائذ، وهو يف واقعه  فالزاين أو شارب ااخمر ـ ِثّلً »

ل أعظم املضارد دنيًا وآخرةً   .2«يتحمد

           .عاطفة .نافية 

     ل، ذ ر املواعيد دون األِاين ألند الثانية كفعل ِضارع وِفعول به أود

.كنشئت ِْ االُوىل   ام ِرد

             .فاعّه  .أداة حْص 

    :3«الباطل وإيقاع النفِ يف اْلّلك والبوار»ِفعول به ثان. الغرور. 

 رواية

ل ِْ تغندى، ك، قال: عْ جابر، عْ النبي ل ِْ ناح، وأود ان إبّيِ أود

ل ِْ حدا، قال: ملدا أ ب ِط حدا به، فّامد استقرد عل كوأود ل آدم ِْ الشلرة تغندٰى، فّامد ُاه 

 ره ِا يف اجلندة.كفأذاألرض ناح، 

: ربد هذا الذي جعّت بيني وبينه العداوة، مل أقوف عّيه وأنا يف فقال آدم

اجلندة، وإن مل تعندي عّيه مل أقوف عّيه. فقال اهلل: السيئة بالسيئة، واحلسنة بعْش أِثاْلا إىل 

 سبعامئة.

ّف  ِف ظانه. قال: كقال: ربد زدين، قال: ال ُيولفد لك ولد إالد جعّت ِعه  ني حيف فف
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ربد زدين. قال: التوبُة ِعروضٌة يف اجلسد ِادام فيه الروح. قال: ربد زدين. قال: 

 أغفر الذنوب وال ُاباِل. قال: حسبي.

ل عِلَّ مل أقوف رَّ كقال: فقال إبّيِ: ربد هذا الدذي  ّته، وإن مل ُتفضد ِت عِلد وفضد

د له ولٌد إالد ولد لك ولدان. قال: ربد زدين. قال: جتري ِنه جمرى  عّيه. قال: ال ُيولف

ْ. قال: كالدم يف الُعُروق. قال: ربد زدين. قال: تتدخذ أنت وُذريدتك يف صدورهم ِسا

ربد زدين. قال: تفع ِدهم ومُتنديهم              .1 

 

                 

 

ه ِْ دون اهلل تعاىل، أي ُأولئك » ِفْ أطاع الشيطان وتوالد بيان لسوء عاقبة 

هم مجيعًا جهندم ِرغمون فيها، وال يم ّدهم الشيطان وأغواهم ِستقرد ْ كالدذيْ أض

ون إليه ب يفرد رف ه  ِف ل و دِّ عف ُِ  .2«الفرار ِنها لعدم وجود 

     .اسم اشارة. ِبتدأ، اشارة إىل نصيب الشيطان ِْ عباد اهلل 

    .ِبتدأ ثان. وِضاف إليه 

     خرب املبتدأ الثاين. ومجّة       .ل  خرب املبتدأ األود

           .استئنافية           .نافية    .فعل ِضارع وفاعّه 

  ّدق بـ جار وجمرور ِتع  .  والضمري يرجع إىل   . 

   ِ ل، أو كِفعول به. املحيص اسم دِّ رد وامُلعف ب واملففف رف ان بمعنى: املفه 

ل » دف . يقال: وقع يف حيص وبيص: إذا وقع ِصدر ِيمي ِْ حاص حييص إذا عف ٰ ىلد ووف

 .3«يف أِر يعَّس التخّص ِنه
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ر أند كم ِْ يشاقق الرسول، ويتدبع غري سبيل املؤِنني، وذكر اهلل تعاىل حكملا ذ»

ُر له وبنيد ح
ف ِ غ  ْ  يْشك به ال يف ر يف هذه كون ِْ نصيبه، ذكم ِْ يتبع الشيطان ويكِف

قه ويضيف إىل ذلك عمل كاآلية ح ده، ويقرُّ بنبيده ويصدِّ م ِْ يؤِْ به ويوحد

الصاحلات، وأنده سيدخّهم                ثوابًا عل أعامْلم، وجزاء

 .1«إيامَنم، وَيّدهم فيها

ثمد ّدم إىل الغيبة، تعظياًم لّمطيعني وتنوهيًا بلّللة ِقاِهم، كالتفات ِْ الت»و 

ريمة لإلشارة إىل قرب كّلم عّيه يف اآلية الكّدم ِع الغري الذي بني الكالرجوع إىل الت

ر أحوال املؤِنني، فيقرن بني كافريْ يذكر حال الكأنده إذا ذ هم، وِْ عادته رحضو

افريْ إىل اإليامن كريًا لّطائفتني، وترغيبًا لّكالوعد والوعيد؛ تتمياًم لّفائدة وتذ

حال املؤِنني وحسْ حاْلم وِا أوجب دخوْلم  ؤِنني، ويف املقام بنيد وختويفًا لّم

ان كهم طاعة الشيطان وفعّهم الصاحلات، فكاجلندة، وهو اإليامن باهلل تعاىل وتر

جزاؤهم دخول اجلندات التي جتري ِْ َتتها األَنار لتزيد روعتها وهبائها وهبلتها 

ظيم، وفعل الصاحلات، وجندات وخّود ان هنا إيامن باهلل العكفتتم هبا َسورهم، ف

ان كفيها، وهناك طاعة الشيطان ووعود ِنه وختيدل ِْ ِطيعيه وجهندم وخّودًا فيها، ف

 .2«اًِّل بني الطائفتنيكتقابًّل 

           .استئنافية  .اسم ِوصول، ِبتدأ 

             .فعل ِاض وفاعّه .عاطفة 

    ِعطوف عل  . .ألند العمل الصالح ِْ لوازم اإليامن 

              .ِفعول به .حرف استقبال لّقريب 
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       و « نحْ»فعل ِضارع وفاعّه ضمري ِستَت   ،ل ِفعول به أود

واجلمّة الفعّية خرب ِبتدأ  . 

إىل قرب احلضور « إيامء»ِستَت « نحْ»بالضمري  تفىكوار لفظ اجلّللة كمل يذ

 .1«وعدم احتلابه تعاىل عْ عباده املؤِنني وهو وليهم

    التي وعدها اهلل تعاىل لّمؤِنني به تشمل جندة »ِفعول به ثان. وهي

ل ِا يمنحها اهلل تعاىل لعاِل الفعل  األفعال، وجندة الصفات، وجندة الذات؛ واألود

احلسْ والعمل الصالح، والثانية هي التي متنح لّصفات احلميدة أو عل األفعال 

 .2«، وهي أعل ِراتب اجلنانى لديه الناشئة ِنها. والثالثة هي ِقام القرب والزلف

لد ِنها يعدد كْ محّها عل درجات اجلنة واختّلف املاهوي بينها بحيث كويم

 جنة ِستقّة ذات خمتصات ختتص هبا.

   .فعل ِضارع 

      ّدق بـ جار وجمرور وِضاف إليه. ِتع    ِْ أو بحال مذوفة

   . 

    .فاعل 

 واجلمّة الفعّية           يف ملِّ نصب نعت  لـ . 

   حال ِْ الضمري املفعوِل ، « واملعنى أند هذه احلال ستدوم ْلم

ان نتيلة إيامَنم وأعامْلم الصاحلة التي استولت عل كوااخّود إندام » 3«وتتأبدد

روا طول الدهر لفعّوا   .4«الصاحلاتِشاعرهم، فّو عمد

  َّّق بـ جار وجمرور ِتع . 

   ل لّخّود بأنده يدوم ْلم إىل كظرف زِان يدلد عل االستمرار. تأ يد أود

 د اآلباد.بأ
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  ِِفعول ِطّق ل ـ    . يد ثان.كوَشوع يف تأ 

  .ِضاف إليه 

   ِْ حال   .  أو نائب عْ ِفعول ِطّق وتقديره    

وعدًا   .  أو ينصب عل املصدر وتقديره: حقد ذلك .  وِقابّة بني ِواعيد

ون إالد كانت حقًا وِواعيد الشيطان التي ال تكاهلل التي  1. 

 .استئنافية 

  واملعنى ال أحد »اريٌّ كاسم استفهام، ِبتدأ، واستفهام تقريريٌّ وإن

 يد ثالث.كوهذه اجلمّة بداية تأ 2«أصدق ِْ اهلل

              .خربه    ّدق بـ جار وجمرور ِتع  . 

   .أي قوالً ووعدًا.ِصدر ِنصوب عل التمييز 

ام  يت كِّ وِثّه القال، وعْ ابْ السِّ  ،ِصدر قال يقول» ال  سامن ِ اأَند

 .3«التمييزِصدران، ونصبه يف املقام عل 

عّيه خّف امليعاد وال االخّلل بام جيب عّيه ِْ الثواب. تعاىل  ألنده ال جيوز»

 .4«برياً كاهلل عْ ذلك عّوًا 

 

                            

            

 

النتيلة املحصّة املّخصة ِْ اآليات السابقة بأند الديْ كهذه اآلية الْشيفة 

الذي أنزله اهلل تعاىل عل أنبيائه ليِ هو عقيدة مضة بل هو العمل عل طبق العقيدة، 

انت عقيدته كفالديْ عقيدة وعمل عل َنلها، وليِ بني اهلل وبني أحد قرابة، ِْ 
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ٌْ وإالد فهو يتخيد  ل أو يتوهم أو يزعم أو يأِل بأنده صحيحة وأعامله صاحله فهو ِتديِّ

ٍْ واقعيٍّ فّل يدخل يف والية اهلل وال جيد اهلل له نصريًا.  ِؤِْ وليِ هو بمؤِ

   ّلم عّيه وهو األِر أو كفعل ِاض ناقص واسمها مذوف لداللة ال

 عدم العذاب أو الفوز أو النلاة. والديْ أو الثواب أ

       ّدق بخرب جار وجمرور ِتع ،  وِضاف إليه. والباء ليست

ا ِثل الباء يف قولك:   «.زيد بالباب»بزائدة فأَند

أِانيهم ِا ِرد يف اسم  .  .ى »والضمري ااخطاب يرجع إىل املسّمني وسمد

ْلا يف  األِاين ليست إالد صورًا خيالية ِّذة ال أثركا املزاعم باألِاين استعارة ألَند هذه 

 .1«عياناأل

      .عاطفة يد النفي.     كزائدة لتأ    ِعطوفة عل    . 

      ِضاف إليه وِضاف إليه ثان. ِْ اليهود والنصارى

ى اهلل تعاىل عنهم: كام حيكوأقاويّهم الباطّة                     

      2  :ونقل عنهم               3. 

بوا بأفعالكيعني ليِ ِا تتمندون أنتم وال أهل ال»  .4«مكتاب أن ال تعذد

  .اسم َشط جازم، ِبتدأ، ومجّتا فعل الْشط وجوابه خربه 

   جمزوم ألنده فعل الْشط وفاعّه ضمري ِستَت. فعل ِضارع 

   .ِفعول به 

    فعل ِضارع جمهول جمزوم ألنده جواب الْشط وعّلِة جزِه حذف

ّدة يف آخره وهي األلف املقصورة ونائب فاعّه ضمري ِستَت، ويشمل اجلزاء  حرف الع

 الدنيوي واالُخروي.

 ّدق بـ جار وجمرور ِتع   والضمري يرجع إىل .  . 
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           .عاطفة .حرف نفي 

    ِعطوف عل   هو». فعل ِضارع جمزوم وفاعّه ضمري ِستَت.» 

  ّدق بـ جار وجمرور ِتع  . 

      جار وجمرور وِضاف إليه. يتعّقان بـ  ونا ك. وجيوز أن ي

يف مل نصب حاالً ِْ   .ألنده صفة ِقدِة عّيه 

    ِع أعامله الفاسدة وأفعاله اهلل ِفعول به، ألنده ال يدخل يف والية

 القبيحة.

           .عاطفة يد ِعنٰى النفي.كزائدة لتأ 

     ِعطوف عل وهو الذي يْصف عنه السوء يف الدنيا . 

 واآلخرة.

انت ِعصيته كأن اآلية خمصوصة، ألن التائب وِْ ثمد ال خّلف »قال الشيخ: 

صغرية، ال يتناوله العموم، فإذا جاز ْلم ختصيص الفريقني، جاز لنا أن نخص ِْ 

 .1«فوعباليتفضل اهلل عّيه 

 الروايات

د بْ ِسّم، عْ أيب جعفر  ، قال: ملدا نزلت هذه اآلية عْ ممد   

      ها ِْ آيةً قال بعض أصحاب رسول اهلل  !: ِا أشدُّ

م؟ قالوا: كم وذراريكم وأنفسك: أِا تبتّون يف أِوالفقال ْلم رسول اهلل

يئات.كُتب اهلل لكبل. قال: هذا ممدا يف   2م به احلسنات، ويمحو به السد

حيدث عْ أبيه، ان إسمعيل  خرب أيب الصّت اْلروي؛ قال: سمعت الرضا

: ا وِْ غرينا؟ فقال: يا أبتاه ِا تقول يف املذنب ِند قال لّصادق  

                         .3 

عْ الغّلة  خرب أيب هاشم اجلعفري قال: سألت أبااحلسْ الرضا
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ّهم كون، ِْ جالسهم أو خالطهم أو آكفار واملفوضة ِْشكواملفوضة، فقال: الغّلة 

ِانة أو أج ِنهم أو آِنوا أو ائتمنهم عل جهم أو تزود أو شارهبم أو واصّهم أو زود 

 ووالية رسول اهلل ّمة خرج ِْ والية اهلل كعاَنم بشطر أصدق حديثهم أو 

 1وواليتنا أهل البيت.

وا إىل كه ملا نزلت هذه اآلية شقت عل املسّمني، فشند أ روى أبوهريرة

 فارةكِا يصاب به املسّم  لِّ ك: فادفعوا وتشددوا، ففي فقال اهلل رسول

 ها.كة يشاكبها أو الشوكبة ينكحتدى الن

مرض، اليست تصيب األواء؟ قال: بل فهو ِا يوقيل لبعض الصحابة: أليِ 

 2به.جتزون 

 3.كام ذكره الطربيس رواه الواحدي يف تفسريه ِرفوعاً 

ة شديدة، وقالوا:  ت عل املسّمني ِشقد عْ ابْ عبداس: ملدا نزلت هذه اآلية شقد

نا مل يعمل سوءًا غريك و ون يف الدنيا كِنه ِا ييف اجلزاء؟ فقال: كيا رسول اهلل وأيد

فمْ يعمل حسنة فّه عْش حسنات، وِْ جيازي بالسيئة نقصت واحدة ِْ عْشة 

ّفبف آحاده أعشارهوبقيت له تسع حسنا  4.ت، فويل ملْ غف

 

                             

            

 

 ر اهلل تعاىل ِقابّةكيذ             يعمل صاحلًا ـ بّل فرق  ْ ِف بأنَّ 

ون كِْشوطًا باإليامن فالنلاة يف الدنيا واآلخرة إندام ت ةبني الرجل واملرأة ـ يدخل اجلند 

 باإليامن واألعامل الصاحلة وهذه هو الديْ احلقيقي وصاحبه يدخل اجلنة 
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     1«ة التي يف النواةقطالن»بقدر. 

 .عاطفة 

 .اسم َشط جازم، ِبتدأ، ومجّتا فعل الْشط وجوابه خربه 

   .فعل ِضارع جمزوم ألنده فعل الْشط وفاعّه ضمري ِستَت 

      ق بصفة حذوفة ِْ ِفعول أي:   جار وجمرور يتّعد   

عمًّل     ، ثرهتا وتعددها وعدم انحصارها. وتدلد كوِْ هنا تبعيضية ل

م اجلزاء احلسْ ملْ آِْ »، ألند 2«توسعة يف الوعد يف اجلنة»عل  الفضل اإلْلي عمد

 .3«وأتى ببعض الصاحلات

   ِبيان ل ـ . ل اآلية. حرف جرٍّ بياينٍّ  يف أود

  َِّّقان بحال مذوفة ل ـ جمروره ويتع   ونه كوتقديره: حال 

 . .أي ِْ رجل 

  .حرف عطف 

    ِعطوفة عل.  ،ْبيان لتساوي الرجال والنساء يف ُأِور الدي

وال فرق عند اهلل تعاىل يف اجلزاء واألجر ودخول اجلنة  ور ِشَتك بينهامكم املذكواحل

ام قال اهلل تعاىل: كالقبيّني  نيب                           

      4. 

  حالية، واجلمّة االسمية بعده      .يف مل نصب حال 

   ِبتدأ، يرجع إىل .ل اآلية  يف أود

     خربه، تقييد لّعاِل الذيْ يعمل الصاحلات بأن  يأيت هبا ِع اإليامن

ام قال اهلل تعاىل: كباهلل تعاىل والعقائد الصحيحة وإالد حيبط العمل          
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         1  وقال :                       

                    2. 

 واجلمّة االسمية        وليِ َشطًا لغريها »َشط لدخول اجلنة فقط

افر إذا عمل ااخري بوجه ااخري، ال لّشهرة كافأة عل العمل الصالح، فالكِْ اجلزاء وامل

يف وهو القائل: كه عادل ال يضيع أجر ِْ أحسْ عمًّل، افأه اهلل عّيه، ألند كواالجتار، 

          3. ون اجلنة جزاء كوليِ ِْ الرضوري أن ت

 4بتخفيف العذاب.ون اجلزاء يف الدنيا، أو يف اآلخرة كاملحسْ، فقد ي

  ِّجزم جواب  واقعة يف جواب الْشط، واجلمّة االسمية بعدها يف مل

 الْشط.

      ،ن بّل وسم إشارة يشري إىل العاِّني بالصاحلات وهم ِؤِناِبتدأ

 .5«الرجالكالنساء ذوات نصيب يف املثوبة »فرق بني رجاْلم ونسائهم. فـ

      ّون» 6وفاعّه، وقرأ بعضفعل ِضارع خف بضم الياء وفتح « ُيد 

 ّلم ِع كاء ليزدوج الااخ   . 

   ْلا لّلنِ فّل« ال»به، و  ِفعول تنايف بينها وِا ِرد يف اآلية يف أود

السابقة ِْ قوله تعاىل:        7. 

           .عاطفة .نافية 

     واو»فعل ِضارع ِبني لّملهول ونائب فاعّه.» 

     .8«وهي النقطة التي يف ظهر النواة وقيل ِنها تنبت النخّة»متييز .
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 .1«يرضب به املثل لَّّشء الطفيف»

واجلمّة األخرية تدلد عل عدم الفرق بني اجلنسني ِْ حيث الزيادة والنقيصة 

 ِْ سورة آل عمران. 195ة اآليام ِرد يف كيف املثوبة 

 تنبيهٌ 

ه ال يثيب إالد ِْ آِْ وعمل ند أظاهر اآلية يقتِض  :فإن قيل»قال الشيخ: 

 ذلك ِْ فعل بعض الصاحلات.كحق الثواب، وتيسالصاحلات فمْ انفرد باإليامن، ال

ه لو آِْ باهلل واليوم اآلخر واخَتم ند قّنا: ظاهر العموم خمصوص بّل خّلف أل

ب كذلك إذا اخل ببعض الصاحلات أو ارتكيدخل اجلنة، ف هند أعقيبه، ال خّلف 

ا نعّم دخوله اجلنة بدليل آخر عل أن ند إِعصية، ف   :يف قوله      

ام تقتِض ند إا لّتبعيض. وَند يقتِض أنه لو فعل بعض الصاحلات ألدخل اجلنة، أل

احتمل الظاهر ِا قّناه، سقطت  االستغراق إذا محّت عل أند ِعناها بيان الصفة، فإذا

 املعارضة.

ا ِْ قال: أند  ِد فأ  ِّلم كْ محل الكزائدة فّل يعول عل قوله، ألنده إذا ا

 .2«عل فائدة، مل جيز أن حيمل عل الزيادة

 رواية

ه عّيدًا  أنده روي عْ النبي م اهلل وجهه إىل بعض الوجوه، فقال له كوجد رد

ًا لغد؛ فإنَّ ليف بعض ِا أوىص به: يا  ْد حقد ننٌي، فّل تدع ، قد بعثتك وأنا بك ضف لد كعِلد

م الوضيع عل الْشيف، والضعيف عل القويد والنساء أيوم ِا فيه، و برز لّنداس، وقدد

ُِك.  القرآن؛ فإنده إِا
ر ِ َّْ أحدًا يغّبك عل أِرك، وشاو ِ  3قبل الرجال، وال ُتدخّ
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جعّت اآلياُت السابقُة اجلزاءف عل العمل قال تعاىل:           

1  و                 2  فيتطرق سؤال وهو: إذا

 عتقاد واإلسّلم؟ان اجلزاء عل األعامل فام فائدة الديْ واإليامن واالك

ر و ب عل نحو يجأُ و ّدم فإن »دفع دخل ِقدد باالستفهام عل طريق إرسال املس

االنسان ال ِناص له عْ الديْ، وأحسْ الديْ إسّلم الوجه هلل الذي له ِا يف 

ّدة  الساموات وِا يف األرض، وااخضوع له خضوع العبودية، والعمل بام يقتضيه ِ

ل ِْ أسّم إبراهيم حنيفًا وهو املّة الفطرية، وقد اختذ اهلل سبحانه إبر اهيم الذي هو أود

 .3«وجهه هلل مسنًا، واتبع املّة احلنيفية خّيّلً 

 عاطفة.           .  اسم استفهام، ِبتدأ، استفهاٌم تقريريٌّ

   .خربه. يدلد عل التفضيل وِعناه: أصوب طريقًا وأهدى سبيًّل 

    بالديْ.متييز، بعد أن يفرض لزوم االعتقاد 

  َّّق بـ جار وجمرور ِتع . 

     فعل ِاض وفاعّه ضمري ِستَت، استسّم وانقاد وأخّص هلل

بالطاعة ألند  ولرسوله            4 ك.  ام ِرد

     ام قال تعاىل: كِفعول به وِضاف إليه. أي: نفسه وذاته   

       5. 

 ّدق بـ جار وجمرور ِتع   . 
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  حالية واجلمّة االسمية بعدها يف مل نصب حال لّضمري الفاعِل يف

   . 

   ِبتدأ. والضمري يرجع إىل . 

     السيئات.. وتارك 1«فاعل لّفعل احلسْ ممدا أِره اهلل به»خربه. أي 

           .عاطفة   فعل وفاعّه ضمري ِستَت، ِعطوف عل    ،

 أي اقتدٰى.

   .ِْفعول به، أي دي 

     ِضاف إليه، وهو أب التوحيد ورئيِ األديان األْلية وهو الذي

 سوى اهلل تعاىل.كأعرض عْ 
ٍ
 ل يشء

وتسأل: ملاذا قال تعاىل: »         د  ؟، ومل يقل ِّة ممد

د يشء واحد:  ّدة إبراهيم وممد الً: إند ِ اجلواب: أود           

                      2. 

إبراهيم مل وفاق عند أهل األديان مجيعًا، ال عند املسّمني ثانيًا: إند نبوة 

 .3«فحسب، فاالحتلاج هبا عل غري املسّمني أقوى وأبّغ... إن صح التعبري

    ِْ حال       احلنيف: املائل عْ الزيغ والضّلل فيصري ،

ّدة املائّة عْ ّدة احلنيفية: امل الْشك والوثيقة والزائغة عْ اآلراء  ِعناه: املستقيم. وامل

 الفاسدة.

           .استئنافية   .  فعل ِاض، أي جعل وصريد

            .فاعّه    .ل  ِفعول به أود

    يب بمعنى املحبوب. ِشتق باحلكِفعول به ثان. فعيل بمعنى املفعول

ّ ة: أي املحبة   والصداقة.ِْ ااُخ

ّدة اإلْليدة » ّدة التي هي بني النداس، تبتني عل فرط احلبد بني كثمد إند ااخ ااخ

                                                 
 .3/339 التبيان .1

 .68/ عمران آل سورة .2

 .2/448 الكاشف التفسري .3
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ّدة  ّدة اإلْليدة ختالف ااخ ّدّها يف القّب، ومتازجها ِع النفِ، إالد أند ااخ احلبيبني، وخت

ة التي ت ة فيها أكالدائرة بني النداس املبتنية عل األُِور املاديد شدد ِْ ون األواَص الدنيويد

ّده اإلْليدة، فهي ليِ فيها خّل، فقد أحبده اهلل  ا ااخ ِد ة الروحانيدة. وأ األواَص املعنويد

ة، واصطفاه عندِا أظهر صدقه وإخّلصه هلل تعاىل ومبدته له مبدة  ِد اِّة كتعاىل مبدة تا

ه إالد إليه  ّدّها وهْ وال ضعف وال فَتة وال  ِألت مجيع ِشاعره، فّم يتوجد ومل يتخ

ة، وبذلك صار إبراهيم خّيّلً هلل تعاىل وهبا أصبح قدوة  شائبة ِْ شوائب املادد

 .1«لد خّيل إْلي وإِاًِا جلميع األنبياء واملرسّنيكل

 الروايات

د هو  ، قال: إند إبراهيمِعتربة ِسعدة بْ صدقة، عْ جعفر بْ ممد

ل له الرِ ل ِْ حود ل دقيقًا؛ وذلك أنده قصد صديقًا له بمْص يف قرض طعام، أود

ه أن يرجع باحلامر خاليًا، فمأل جرابه رًِّل، فكجيده يف ِنزله، ف فّم  دخل ِنزله، ّامد ر ِ

خلد بني احلامر وبني سارة، إستحياًء ِنها، ودخل البيت ونام، ففتحت سارة عْ دقيق 

ِت إليه طعاًِا طيد كأجود ِا ي : ِْ أيْ لك بًا، فقال إبراهيمون! فخبزت وقدد

 هذا؟

. فقال إبراهيم: أِا إنده  قالت: ِْ الدقيق الدذي محّته ِْ عند خّيّك املْصيد

ّدة، فش  2ل.كر اهلل ومحده وأكخّيِل، وليِ بم ِْصي، فّذلك ُأعطي ااُخ

احلنيفيدة وهي الطهارة، وهي  اهلل تعاىل عٰل إبراهيم ثمد أنزل»قال القمي: 

تي يف الرأس، فأخذ الشارب،  ا الد ِد عْشة أشياء: مخسة يف الرأس ومخسة يف البدن، فأ

تي يف البدن، فحّق الشعر ِْ  ا الد ِد وإعفاء الّحى، وطمد الشعر، والسواك، وااخّلل. وأ

سة يف البدن، وااختان، وقّم األظفار، والغسل ِْ اجلنابة، والطهور باملاء، فهذه مخ

خ  ولْ تنسخ إىل يوم ، فّم ُتنسالبدن وهي احلنيفيدة الطاهرة الدتي جاء هبا إبراهيم

قوله:  والقياِة، وه           .3 
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ْ نسب الطربيس هذه الرواية إىل كام ترى ِقطوعة مل تنسب إىل ِعصوم، ولكرواية الأقول: 

 .1«عِل بْ إبراهيم بْ هاشم يف تفسريه ارهكذ»وقال بعد نقّها:  الصادق

 3.ْ نسبة الرواية إىل املعصومكفيم عْ الطربيس 2ذا نقل صاحب الوسائلكوه

ان أبا أضياف ك قال: إنَّ إبراهيم خرب زيد الشحام، عْ أيب عبداهلل

يطّب األضياف وإنده ونوا عنده خرج يطّبهم وأغّق بابه وأخذ املفاتيح كان إذا مل يكف

ار فقال: يا عبداهلل بإذن ِْ دخّت  رجع إىل داره فإذا هو برجل أو شبه رجل يف الدَّ

ات ـ فعرف إبراهيم د ذلك ثّلث ِرَّ ا ـ يردد ار؟ قال: دخّتها بإذن رهبد أنده  هذه الدَّ

قال  ،جربئيل، فحمد اهلل، ثمد قال: أرسّني ربدك إىل عبد ِْ عبيده يتدخذه خّيّلً 

قال: وِمَّ ذلك؟  ،: فأعّمني ِْ هو أخدِه حتدى أِوت؟ قال: فأنت هوراهيمإب

: ال.  4قال: ألندك مل تسأل أحدًا شيئًا قطُّ ومل تسأل شيئًا قطُّ فقّتف

ْ رواه، عْ أيب جعفر د بْ ِروان، عمد ذ اهلل  خرب ممد إبراهيم  قال: ملدا اختد

ّدة فلاءه ِّك املوت يف صورة شابد أبيض عّيه ثوبان أبيضان  خّيًّل أتاه بْشاه بااخ

ار و يقطر رأسه ِاءًا ودهنًا فدخل إبراهيم ار فاستقبّه خارجًا ِْ الدَّ ان كالدَّ

ان إذا خرج يف حاجة أغّق بابه وأخذ ِفتاحه ِعه ثمد كرجًّل غيورًا و إبراهيم

جال فأخذه بيده وقال: يا كجل قائم أحسْ ِا يرجع ففتح فإذا هو بر ون ِْ الرِّ

ا أدخّنيها ؟عبداهلل ِْ أدخّك داري ا أحقُّ هبا ِندي فمْ أنت؟  ،فقال: رهبد فقال: رهبد

ْ كفقال: جئتني لتسّبني روحي؟ قال: ال ول قال: أنا ِّك املوت ففزع إبراهيم

ذ اهلل عبدًا خّيًّل فلئت لبشارته قال: فمْ هو ل عِلد أخدِه حتدى أِوت؟ قال: أنت اختد

ذين خّيّلً. هو، فدخل عل سارة  5فقال ْلا: إنَّ اهلل تبارك وتعاىل اختد

 .7والصدوق 6وروى ِثّها العيايش
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ْ ذ اء عمد رَّ ّفيم الفف ره عْ أيب عبداهلل ِثّه ]أي ِثل ِا ورد يف كويف صحيح ُس

ا عف الرواية السابقة[ إالد أنده قال يف حديثه: إنَّ املّك   فف رف ملدا قال: أدخّنيها رهبد

قال: جئت ُابْشد رجًّل أنَّ اهلل  ؟فقال له: ِا أهبطك أنده ِّك املوت إبراهيم

ذه خّيًّل، فقال له إبراهيم جل؟ فقال له املّك: وِا تبارك وتعاىل اختد : فمْ هذا الرَّ

ام حيايت، فقال له املّك: فأنتتريد ِنه؟ فقال له إبراهيم  1هو. : أخدِه أيد

د نان، عْ جعفر بْ ممد
م، فقدم ِْ ك، قال: إذا سافر أحدعْ ابْ س ِ

ٍر، فاند إبراهيم  لف ان إذا ضاق أتى ك صّوات اهلل عّيهسفره، فّيأت ِ أهّه بام تيَّسَّ ولو بحف

ام ذهب، فّامد قفُرب ِْ ك، فرجع 2ه ضاق ضيقة فأتى قوِه، فوافق ِنهم أزِةً قوِه، وإند 

ًِّل، إرادة أن ُيسِنزله نزل عْ محاره، ف ه رف جف ْ به ِْ روح سارة، فّامد دخل كمأل ُخر 

ج، فوجدته  ج عْ احلامر، وافتتح الصّلة، فلاءت سارة، ففتحت ااُخر  ِنزله حطد ااُخر 

ًا دقيقًا، فاعتلنت ِنه واختبزت، ثمد قالت إلبراهيم  3: انفتل ِْ صّلتكممّود

ج، فرفع رأسه إىل السامء ل. فقال ْلا: أيند لك هذا؟ قالت: ِْ الدقيق كف الذي يف ااخُر 

 4فقال: أشهد أنَّك ااخّيل.

حيدث عْ  عبداهللاقال: سمعت أب ِعتربة احلسني بْ خالد عْ الرضا

ه مل يرد أحدًا ومل يسأل أحدًا غري ند إبراهيم خّيّلً أل ه قال: اختذ اهلل ند أ أبيه

 .5 اهلل

 مل اختذ اهلل  أليب عبداهللره قال: قّت كْ ذصحيح ابْ أيب عمري، عمد 

 6ثرة سلوده عل األرض.كإبراهيم خّيًّل؟ قال: ل

د العس  ريكخرب عبدالعظيم بْ عبداهلل احلسني قال: سمعت عِل بْ ممد

د وأهل بيته كإبراهيم خّيًّل، ل ام اختذ اهلل يقول: إند  صّوات اهلل ثرة صّلته عل ممد

                                                 
 .(8/392) 591ح ،15/856 الكايف .1

ة أي: .2  .وقحط شدد

 .ِنها انْصف أي .3

 .282ح ،1/445 العيايش تفسري .4

 .4ح ،2/76 الرضا أخبار عيون ؛2ح ،34/ الْشائع عّل .5

 .1ح ،34/ الْشائع عّل .6
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 1.عّيهم

يقول: ِا أختذ  خرب جابر بْ عبداهلل األنصاري قال: سمعت رسول اهلل

 2اهلل إبراهيم خّيّلً، إالد إلطعاِه الطعام، وصّلته بالّيل والنداس نيام.

قال: ملا جاء املرسّون إىل  خرب عبداهلل بْ هّلل، عْ أيب عبداهلل

 :ل حتدى ختربنا ِا ثمنه، فقالكال نأ :فقالوا ،ّواك :جاءهم بالعلل، فقال إبراهيم

فالتفت جربئيل إىل  :قال ،اهلل محدّتم فقولوا بسم اهلل، وإذا فرغتم فقولوا كإذا أ

 يتخذ هذا خّيّلً. ن  أهلل  حقد  :انوا أربعة وجربئيل رئيسهم، فقالكأصحابه و

يف اْلواء،  يف الندار تّقاه جربئيل : ملا ألقي إبراهيمل أبوعبداهللقا

 3ِا إليك فّل.أوهو هيوي، فقال: يا إبراهيم ألك حاجة؟ فقال: 

ملا أراد : قال: قال أِرياملؤِنني خرب يونِ بْ ظبيان، عْ أيب عبداهلل

 ،هبط إليه ِّك املوت فقال: السّلم عّيك يا إبراهيم قبض روح إبراهيم  اهلل

جب، فقال أبل ناع يا إبراهيم ف :وعّيك السّلم يا ِّك املوت، أداع أم ناع؟ قال :فقال

املوت، حتدى وقف بني يدي  فرجع ِّك  :هل رأيت خّيًّل يميت خّيّه؟ قال :إبراهيم

: يا ِّك املوت ل اهلل فقال: إْلي قد سمعت ِا قال خّيّك إبراهيم، فقا ,اهلل 

 4لقاء حبيبه. احلبيب حيبد  ند إ ،ره لقاء حبيبهكاذهب إليه فقل له هل رأيت حبيبًا ي

 

                         

 

واخّلصه له العبادة، ه ه اختذ إبراهيم خّيًّل لطاعته ربد ند أر اهلل تعاىل كملا ذ»

يف حيتاج إىل كفقال: و ، ذلك بفضّه ال ِْ حاجة إىل خّتهوِسارعته إىل رضاه، بنيد 

، وِع ذلك ِستغْ عْ اً كثري ِّكخّته ِْ له ِا يف الساموات واألرض ِْ قّيل و
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ه اختذه ند كيف حيتاج إىل خّة إبراهيم، لكمجيع خّقه. ومجيع ااخّق حيتاجون إليه ف

 .1«ته إىل رضاه واِتثاله ِا يأِره بهخّيًّل ملسارع

ريمة السابقة، أي أند اهلل تعاىل كيف اآلية ال ره كتعّيل ملا ذ»خرى: أُ وبعبارة 

ّ قًا  ِالك جلميع ِا يف الساموات وِا يف األرض، وأند مجيع املوجودات له تعاىل خف

  ّ رًا و ِِ  ِ ون عمل الصاحلات له، كوته يشء، فّلبدد أن تكه وِّكًا، فّل َيرج عْ ِّكوأ

ْ يشاء ويصطفيه بمحض ِشيئته،  ِف  ام اختار إبراهيمكوهو َيتار ِْ عباده 

ا كْ ألجل حاجة وافتقار كوجعّه خّيّلً، وأند اختياره مل ي ّدة بني النداس، فإَند ام يف ااخ

ه عنهام.  قائمة عل الفقر واحلاجة بني الطرفني، واهلل تعاىل ِنزد

ُِ ل أند مجيع ِا سواه متاج إليه واآلية الْشيفة تدلد ع ام كعنها،  ٍْ غ  تف س  ، وهو 

 .2«ثبت ذلك أيضًا بالرباهني العقّيدة

    .استئنافية    .م  ِوصولة، ِبتدأ ِؤخر. جار وجمرور، خرب ِقدد

     :ّدق بفعل مذوف ِثل  «.استقر»جار وجمرور ِتع

           .عاطفة       ِعطوف عل    . 

       .استئنافية        .فعل ِاض ناقص   اسم . 

    ّدق بخرب جار وجمرور ِتع          .  .ِضاف إليه 

    خرب .  ٍق وربوبيدة وعّم وقدرة وقهر وغّبة ّ أحاطُة خف

 ألند األشياء 
ٍ
ة وجزاء  ّدها ِسخرة َتت ارادته وِشيته وقدرته.كوعزد
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ل سورة ِْ اآليات النازلة يف أِر النساء ِْ »ل ع هذه اآلية ِعطوفة ِا يف أود

زدواج والتحريم واإلرث وغري ذلك، الذي يفيده السياق أن هذه اآليات إنام آيات اإل

يف أِر النساء حيثام نزلت  اِوا رسول اهللكنزلت بعد تّك اآليات، وان النداس 

ل السورة فأحيت ِا أِاته النداس ِْ حقوق النساء يف األِوال واملعاَشات  آيات أود

 وغري ذلك.

َّْ عل الرجال ِْ األح ره ْل ام إنام هو كفأِره اهلل سبحانه أن جييبهم ان الذي قرَّ

تاب كّيهم يف الفتيا إْليدة ليِ له يف ذلك ِْ األِر يشء، وال ذاك وحده بل ِا يتل ع

فيه يشء ِْ األِر، وال ذاك  م إْلي ليِ لرسول اهللكيف يتاِى النساء أيضًا ح

 .1«وحده بل اهلل يأِرهم أن يقوِوا يف التياِى بالقسط

 .عاطفة أو استئنافية 

     .االستفتاء: طّب الفتيا وهي »فعل ِضارع وفاعّه وِفعول به

لِّ تبيني كِور وقد استعمل يف ام وِا دقد ِْ األُ كاألح ل ِْكاجلواب عامد يش

د2«مكلّح  أصحابك. . يستفتونك: يسألونك يا ممد

   ّدق بـ جار وجمرور ِتع   .  يف أِر النساء والواجب »أي

ْد وا ْد وعّيه ْد لداللة الكر النساء ِْ ذكتفى بذكْل  .3«ّلم عل املرادكر شأَن

   د« أنت»فعل أِر وفاعّه ضمري ِستَت .          يا ممد  .ِبتدأ 
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     وِفعول به. خرب. يعني « هو»فعل ِضارع وفاعّه ضمري ِستَت

ْد أح ْد وتصري سببًا كإند اهلل جيعل فيه َّْ وقدره اًِا وأنزل اهلل فيهْ ُاِورًا تعّوهبا شأَن

ْد وبالتاِل سعادة  امللتمع اإلنساين. نسب ذواجلّلل الفتيا إىل نفسه لئّل يتوهم لسعادهت

ا ِْ بقايا ِرياث العرب اجلاهِل قبل اإلسّلم.  أحدًا أَند

   َّّق بـ جار وجمرور ِتع   . 

  عاطفة، تعطف ِا بعدها عل     أو عل ضمري  . 

  ِوصولة، ِعطوفة عل فاعل   ،  أو عل ضمري   عل ِا

زه الفراء، قال الشيخ:  ون ِوضع كن يأوقاال ]أي الزجاج والفراء[ ِعًا جيوز »جود

  خفضًا بالعطف عل    ند ف هذا وقال: هذا بعيد ألالزجاج ضعد  ند أإالد 

 .1«مر ال جيوز. وقال الفراء: جيوزضعطف املظهر عل امل

     هو»فعل ِضارع ِبني لّملهول ونائب فاعّه ضمري ِستَت .»

ام يف املقام أي كالتّلوة: القراءة بعناية وتقع وصفًا لّفظ وقد يوصف املعنى هبا أيضًا »

ةكاألح  .2«ام املتّود

    ّدق بـ جار وجمرور ِتع  . 

      ِْ ّدق بحال مذوفة املوصولة تقديره:  جار وجمرور ِتع

نًا كحال  ونه ِدوَّ     ريم.كأي القرآن ال 

      ّدق بـ جار وجمرور ِتع     وِضاف إليه. بالنسبة إىل

َّْ ون . كأِواْل َّْ َّْ وِعاَشهت ْد »احه َّْ كبالذ  وإندام أفرده يستحقْ العطف  ر ألَن

ْد أثر ِْ كأ َّْ ولتوجه الظّم إليه ْد ليتمه  .3«ثركغريه

  اسم ِوصول يف ملِّ جر صفة لـ.  : .مجع ألتي 

      .ل  فعل ِضارع ِنفي وفاعّه وِفعول به أود

 .ِوصولة، يف مل نصب ألنده ِفعول به ثان 
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   ام هو كِْ املرياث «. هو»فعل ِاض جمهول ونائب فاعّه ضمري ِستَت

َّْ كون املراد ِا كفي 1.املروي عْ أيب جعفر ِْ املرياث يف آيات الفرائض  تب اهلل ْل

َّْ ِْ حقد   اختيارالزوج والتزويج به. أو ِا ُجعل ْل

   ّدق بـ جار وجمرور ِتع .           .استئنافية 

    فاعّه.          فعل ِضارع و  .ِصدرية ناصبة 

    .فعل ِضارع ِنصوب وفاعّه وِفعول به 

بعد « عْ»وقد يقال: بتقدير حرف    ،  انت مجيّة كألند اليتيمة إذا

انت ك، وإذا «عْ»احها فّل حيتاج إىل تقدير كِقبولة يرغبون الذيْ هي يف بيوهتم يف ن

ج بالغري طمعًا يف ِاْلا وحيتاج كدِيمة شوهاء يرغبون عْ ن احها ويمنعوَنا عْ التزود

 «.عْ»إىل تقدير 

 .عاطفة 

       جمرور ألنده ِعطوف عل  .  وصفهم هبذا

 الوصف إلثارة العطف يف النفوس.

     ِْ ّدق بحال مذوفة جار وجمرور ِتع      .

ثون الصبيد الصغري، وال كفإند أهل اجلاهّيدة » فيحرِوَنم عْ ِرياثهم. انوا ال يورد

انوا يرون كانوا ال يعطون املرياث إالد ملْ ُيقات ِل، وكاجلارية ِْ ِرياث آبائهم شيئًا، و

 ذلك يف دينهم حسنًا.

 دًا شديدًا، فقالوا:ج  فرائض املواريث وجدوا ِْ ذلك وف فّامد أنزل اهلل 

ه! فأتوه، فقالوا:كفنذ انطّقوا إىل رسول اهلل ّده يدعه أو ُيغريد  ر له ذلك لع

يا رسول اهلل! لّلارية نصف ِا ترك أبوه وأخوها، وُيعطى الصبيد الصغري 

؟!ب الفرس، وال حيوز الغنيمة، وال يقاتكاملرياث، وليِ أحٌد ِنهام ير  ل العدود

 .2«: بذلك ُاِرُت فقال رسول اهلل

           .عاطفة  .ِصدرية ناصبة 
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     ،فعل ِضارع ِنصوب       مكقياِ»بتأويل املصدر »

ِعطوف عل    م القيام كأو يف مل نصب بفعل مذوف تقديره: يأِر

 واالهتامم.واملراد به العناية 

     ّدق بـ جار وجمرور ِتع     . 

   ّدق بـ جار وجمرور ِتع     ألخرية ا ، واجلمّة  

            « ِّقوله  ِعطوف عل مل  م أن كواملعنى: قل اهلل يفتي

م ااخاص إىل ِا هو أعم ِنه كبالقسط، وهذا بمنزلة اإلُضاب عْ احلتقوِوا لّيتاِى 

م ِطّق اليتيم يف ِاله كم بعض يتاِى النساء والولدان إىل حكأعني االنتقال ِْ ح

 .1«وغري ِاله

م  م.كوألَند  2انوا يفسدون ِال اليتيم فأِرهم أن ُيصّ ُِحوا أِواْلف

           .استئنافية .م  اسم َشط جازم يف مل نصب ِفعول به ِقدد

             .فعل ِضارع جمزوم وفاعّه، فعل الْشط  .  حرف جرد بياينٌّ

   ِْ ّدق بحال مذوفة  تفعّوه حالة  جمرور ِتع
ٍ
تقديره: أيُّ يشء

 ونه ِْ خري.ك

  ِّجزم جواب  واقعة يف جواب الْشط، واجلمّة االسمية بعدها يف مل

 الْشط.

  وف املشبهة بالفعل.          رِْ احل   اسم . 

   هو»فعل ِاض ناقص، واسمها ضمري ِستَت.» 

 ّدق بـ جار وجمرور ِتع . 

    خرب  مجّة .       يف ملد رفع خرب ترغيب .

 لّعمل بااخريات وِا ورد ِْ االرشادات.

 اآلية الْشيفة تشمل ثّلث ِراحل:

املرحّة األُوىل: ترك الظّم عّيهم واإلعراض عْ العادة اجلائرة والسندة »
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 انت يف اجلاهّيدة، والتحذير ِْ اتدباعها.كالباطّة التي 

ة فيهم، وعل أتمد الوجوه وأ  مّها.كالثانية: ِراعاة القسط والعدل بدقد

 .1«يهمراِهم والفضل عّكالثالثة: الزيادة عل ذلك بفعل ااخري فيهم، وذلك بإ

 رواية

يف قوله:  يف رواية أيب اجلارود، عْ أيب جعفر         فإند

ْف ِْ املرياث؟ فأنزل اهلل: الُرُبع والُثُمْ. نبيد اهلل ل عْ الندساء ِا ْل
 2ُسئ ِ

 

                            

                           

               

 

د اًم فقهيًا اجتامعيًا يعالج ااخّلف الواقع بني الزوجني كيبنيد اهلل تعاىل ح وِا هيدد

ة ب  ر اهلل طرق اإلصّلح فيها.كاِّها ويذكالعّلقات األَُسيد

 شأن نزوْلا واآلية الّلحقة

ِف »نزلت يف ابنة » د بْ  انت اِرأة قد كو« رافع بْ خديج»انت اِرأة ك« ة  مف ّف س  ممد

ة  ج عّيها اِرأة شابد ، فتزود ْد ِف كدخّت يف الس د بْ   ة،مف ّف س  انت أعلب إليه ِْ ابنة ممد

؟فقال د بْ ِسّمة: أال أراك ِعرضًا عندي ِؤثرًا عِلَّ  ت: له ابنة ممد

، وإن شئت أقررت عل أند ْلا  فقال رافع: هي اِرأة شابدة، وهي أعلب إِلَّ

ّدقها  د بْ ِسّمة أن ترىض، فط يوِني أو ثّلثة ِندي، ولك يوم واحد! فأبت ابنة ممد

ّدقها   خرى، فقالت:أُ تطّيقة واحدة، ثمد ط

ي بيني وبينها. يقول اهلل تعاىل:  ال واهلل ال أرىض أن ُتسود        

 :ت عّيه، فعرض عّيها رافع د مل تطب نفسها بنصيبها وشحد  وابنة ممد
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ت عل زوجها ورضيت، فصاحلته  ّدقها الثالثة، فشحد ا أن يط ِد ا أن ترىض، وإ ِد إ

ر، فقال اهلل: كعل ِا ذ                     . 

ت مل يستطع أن يعدل بينهام، فنزلت:  فّامد رضيت واستقرد

                                

        1  ُخرى، ال أيدم وال ذات بعل، وهذه السندة أن تأيت واحده وتذر األ

ت املرأة ورضيت عل ِا صاحلها عّيه زوجها، فّل جناح عل كان كفيام  ذلك إذا أقرد

ّدقها، أو يساوي بينهام ال يسعه إالد ذلك  .2«الزوج وال عل املرأة، وإن هي أبت ط

د بْ ِسّمة، »أنده قال:  ورواها الشيخ خمتْصًا عْ أيب جعفر هي بنت ممد

ج عّيها شابة فآثر الشابة عّيها، ف بت االُوىل أن تقر عل ذلك، فطّقها تطّيقة أفتزود

حتدى إذا بقي ِْ أجّها يسريًا قال: إن شئت راجعتك وصربت عل األثرة، وان شئت 

الً، قكتر الت: بل تك حتدى َيّو أجّك، ثمد طّقها الثانية، وفعل فيها ِا فعل أود

راجعني وأصرب عل األثرة، فراجعها. فذلك الصّح الذي بّغنا أن اهلل أنزل فيه   

       3«اآلية. 

           .استئنافية .حرف َشط جازم 

    .فاعٌل لفعل مذوف دلد عّيه الفعل اآليت 

    ِستَت ترجع إليها، يف ملد جزم ألنده « هي»فعل ِاض، ِؤنث وفاعّه

وإنام اعترب خوف النشوز واإلعراض دون نفِ َتققهام ألند الصّح »فعل الْشط. 

 .4«يتحقق ِوضوعه ِْ حني َتقق العّلئم واآلثار املعقبة لّخوف

روه بظهور بعض أِاراته وأسبابه، وإندام كااخوف: توقدع امل»خرى: أُ بعبارة 

ق ِْ حني   اعترب خوف النشوز واإلعراض دون نفسهام؛ ألند ِوضوع الصّح يتحقد
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بها ااخوف . 1«ظهور العّلِات واألِارات الدتي يتعقد   .أي عّمت 

      جار وجمرور وِضاف إليه، يتعّقان بـ    أو بحال مذوف

 ِْ  .       .أي: ِْ زوجها 

    ِفعول به. النشوز: االرتفاع، يقال: أرض ناشزة: أي ِرتفعة، ويف

أي قطعة حلم ِرتفعة عْ اجلسم، ونشوز أحد « بضعة ناشزة»حديث خاتم النبوة: 

الزوجني ترفعه عْ القيام باحلقوق الزوجية. ونشوز الزوج يتحقق بإيذاء الزوجة أو 

ثر ِْ زوجة أو ترك كعند الزوج أ انتكعدم اإلنفاق عّيها أو ترك القسمة ْلا إذا 

 احلقوق الواجبة اجلنسية ْلا ونحوها.

  .عاطفة 

   ِعطوف عل  .  ،اإلعراض: امليل واالنحراف عْ الَّشء

 .2«انت ْلا ِنهكيعني انْصافًا بوجهه أو ببعض ِنافعه التي »

اكباإلعراض جفوته الدالة عل »فاملراد  ِد انْصافه إىل أشغاله  رهه ْلا وأ

 .3«اره ْلاكّه فعّيها أن تعذره فيه، وتصرب عّيه، ِادام غري كوِشا

 لد واقعة يف جواب الْشط، واجلمّة االسمية بعدها جواب الْشط يف م

 جزم.

  إند »نافية لّلنِ، تعمل عمل.» 

   اسم  .ِبنيٌّ عل الفتح يف ملد نصب :  ،والتعبري حرج

 بـ  .يدلد عل عدم الوجوب وااللزام الْشعي 

     ّدق بخرب ائْ أو ِوجود. والضمري كوتقديره:  جار وجمرور ِتع

 يرجع إىل الزوجني.

   ِصدرية ناصبة، ِع ِا بعدها بتأويل ِصدر يف ملد جر بحرف جمرور

مذوف تقديره: يف اإلصّلح  . 
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    .فعل ِضارع ِنصوب وفاعّه 

  ِ ان وِضاف إليه. ِفعول به كظرف   حذف ك، ويم ْ

 ِفعول به اختصارًا تقديره:     احلال . 

    .والسياق يدلد عل أند املراد بالصّح هو الصّح »ِفعول ِطّق

املرأة عْ بعض حقوقها يف الزوجية أو مجيعها جلّب األُنِ واألُلفة واملوافقة  بغضِّ 

 .1«والتحفظ عْ وقوع املفارقة

           .اعَتاضية واجلمّة االسمية بعد ها ِعَتضة  .ِبتدأ 

  .خربه 

ٌْ اًم اجتامعيًا عاًِا ترشد إىل أند كتبيدنت اجلمُّة االعَتاضيُة ح الصّح خرٌي وحس

ّلم واألِْ واالستقرار، ال ديْ  يف مجيع األحوال، وأند اإلسّلم ديْ الصّح والسَّ

 النزاع واحلرب واإلرهاب والقتل وااخصوصمة والتباغض واالضطراب والفتنة.

 .اعَتاضية 

     فعل ِاض ِؤنث ِبني لّملهول تتعدٰى إىل ِفعولني بواسطة

.هزة التعدية.  ّفت  ّفت  أو ُجع ِ  أي ُجب ِ

  .ل  نائب فاعل ساد ِسدد ِفعول به أود

  .ِفعول به ثان: «ون باملال كافراط يف احلرص عل الَّشء وي

وبغريه ِْ األعراض يقال: هو شحيح بمودَّتك أي حريص عل دواِها وال يقال يف 

 .2«ون باملال خاصةكذلك بخيل والبخل ي

منافعها، هلل عّيها لتحفظ بِْ الغرائز النفسانية التي جبّها ا ِعناه: أن الشحد »

ٍِ  لِّ كوتصوَنا عْ الضيعة، فام ل هو حاُض عندها، فاملرأة تبخل بامْلا  ِْ الشحد  نف

سوة والنفقة والفراش والوقاع، والرجل يبخل باملوافقة كالكِْ احلقوق يف الزوجية 

ن يصّحا ِا بينهام أره املعاَشة، وال جناح عّيهام حينئٍذ كاملفارقة، و حبد أوامليل إذا 
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 .1«ّيهام عْ بعض حقوقهكحدها أو أباغامض 

 .2«احرضت الشح: فمنها ِا اختارته وِنها ِا مل ختَته»

 . ْد اِون عّيه م قود  استئنافية وِا بعدها ِوعظة ختتص بالرجال ألَند

  .حرف َشط جازم 

   .فعل ِضارع جمزوم وفاعّه، ألنده فعل الْشط 

           .عاطفة    ِعطوفة عل  . 

 .واقعة يف جواب الْشط، واجلمّة بعدها يف مل جزم جواب الْشط 

  يد.          كِْ احلروف املشبهة بالفعل، تأ   اسم . 

   هو»فعل ِاض ناقص واسمه ضمري ِستَت          .» .حرف جر 

  ،ِوصولة يف مل جر  ّدق بخرب ِتع ون ك، أو ِصدرية فت

  ّدق بخرب وِا بعدها بتأويل ِصدر يف مل جر بالباء واجلار وامللرور ِتع

  م.كتقديره: خبري بأإعامل 

              .فعل ِضارع وفاعّه     خرب . 

رهون ِْ النساء، وتتقوا ِْ اجلور كيعني ان تفعّوا اجلميل بالصرب عل ِْ ت»

 َّْ ان عاملًا بام تعمّون فيام قبل كاهلل عامل بذلك. و نَّ إيف النفقة والعْشة باملعروف، ف عّيه

 .3«م عل ذلككفيلازي

 الروايات

 :قال: سألته عْ قول اهلل  عْ أيب عبداهللصحيحة احلّبي،       

               جل فيكفقال: هي املرأة ت رهها فيقول كون عند الرَّ

ّدقك، فتقول له: ال تفعل إيند أ ْ انظر يف ليّتي كره أن تشمت يب ولكْلا: إيند ُاريد أن ُاط

ان سوى ذلك ِْ يشء فهو لك ودعني عل حالتي فهو قوله كفاصنع هبا ِا شئت وِا 
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تبارك وتعاىل:                    .1وهو هذا الصّح 

 2رواها العيايش يف تفسريه.

 :قال: سألته عْ قول اهلل  ِوثقة أيب بصري، عْ أيب عبداهلل     

             ون عنده املرأة ال تعلبه فرييد طّلقها كقال: ت

ّدّك كفتقول له: أِس ّدقني وأدع لك ِا عل ظهرك وُاعطيك ِْ ِاِل وُاح ني وال تط

 3ّده.كِْ يوِي وليّتي فقد طاب ذلك له 

 :عْ قول اهلل  عِل بْ أيب محزة قال: سألت أبااحلسْخرب      

                ذلك فهمَّ بطّلقها قالت له: كان كفقال: إذا

ّدّك ِْ يوِي وليّتي حلَّ له ذلك وال جناح كأِس ني وأدع لك بعض ِا عّيك وُاح

 4عّيهام.

 5يف تفسريه.رواها العيايش 

د، عْ أيب احلسْ الرضا  ، يف قول اهلل: عْ أمحد بْ ممد       

            . 

ُمد بطّلق اِرأته، فتقول له: ادفع ِا عل ظهرك وأعطيك  قال: النشوز الرجل هيف

ّدّك ِْ يوِي وليّتي، عل ِا اصطّحا، كذا وك  6فهو جائز.ذا، وُاح

ة يشَتط عّيها عند عقد الن عْ زرارة قال: ُسئ ِل أبوجعفر اح كعْ النهاريَّ

 .ذاكذا وكلد مُجعٍة أو شهٍر يوًِا، وِْ النفقة كأن يأتيها ِا شاء َنارًا، أو ِْ 

قة  ج اِرأًة فّها ِا لّمرأة ِْ النَّفف ، ِْ تزوَّ
ٍ
قال: فّيِ ذلك الْشط بَّشء

ج عّيها،  تفزوَّ ج اِرأًة خافت ِنه ُنُشوزًا، أو خافت أن يف وَّ سمة، ولكنَّه إن تفزف
والق ِ
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 نم قسمتها أو بعضها، فاند ذلك جائٌز ال بأس به
ٍ
ها عل يشء  1.فصاحلت ِْ حقد

ذلك، فّل كْ كفإن مل ي»ان بطيبة ِْ نفسها كذا الصّح بَتك بعض احلقد جائز إ

سوة والنفقة، والقسمة وإالد يطّق. وهبذه كجيوز له إالد ِا يسوغ يف الْشع ِْ القيام بال

 .2«اجلمّة قال عِل

 

                           

                          

 

حد ِْ عباده عل التسوية بني النساء أن يقدر أنفٰى اهلل تعاىل يف هذه اآلية »

َّْ حبواالزدواج يف  َّْ  ه ْد إالد ِثل كحتدى ال ي وامليل إليه ِا يميل ون ِيّه إىل واحدة ِنه

ذلك تابع ملا فيه ِْ الشهوة، وِيل الطبع. وذلك ِْ فعل اهلل تعاىل،  ند خرى. ألإىل األُ 

احلرص. وليِ يريد بذلك نفي  لد كحرص عل ذلك  ن  إوال صنع لّخّق فيه، و

 َّْ ذلك ملا أِر اهلل كان كه لو ند سوة والقسمة، ألكيف النفقة، وال القدرة عل التسوية بينه

 ام قال: كف العبد ِا ال يطيقه. ّد كه تعاىل ال يند يف مجيع ذلك، أل تعاىل بالتسوية   

         3  :وقال            4  وال جتوز املناقضة يف

َّْ  ىه نفند أّلِه تعاىل. ولو محّنا عل ك يف النفقة، جاز أن  االستطاعة يف التسوية بينه

َّْ تم تسويكعّي م بل يثقل ويشقد كذلك ال َيف عّي ند أون املراد به كي م إىل ك، مليّه

 َّْ َّْ أ، فبعضه عل بعض يف ِا زاد عل  باح اهلل تعاىل حينئٍذ ورخص ان يفضل بعضه

 .5«الواجب ِْ القسمة والنفقة، وال يؤاخذه بذلك

           .استئنافية .حرف نفي ونصب واستقبال 
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     ِان التعديل كفعل ِضارع ِنصوب. نفٰى إىل األبد عدم ا  

  ة.يف العّلئق الزوجية واملحبد 

   ِصدرية ناصبة، وهي ِع ِا بعدها بتأويل املصدر ِفعول به  

     تقديره: العدل  . 

              .فعل ِضارع ِنصوب  ِ ّدق بـكظرف ان ِتع   . 

       .ِضاف إليه      .استئنافية  .اِتناعية وَشطية غري جازِة 

      فعل ِاض وفاعّه. أي      .عل التعديل 

           .واقعة يف جواب الْشط .ناهية جازِة 

   .فعل ِضارع جمزوم وفاعّه 

  انت كان ِصدرًا كم ِا تضاف إليه فإن كِفعول ِطّق، ألند ْلا ح

 انت ظرفًا. أو نائب عْ املصدر املضاف إليه لبيان نوعه.كان ظرفًا كِصدرًا وان 

    ِضاف إليه، أو      :قام ِقام املفعول املطّق تقديره

لد امليل كالمتيّوا ِيًّل            ِع الزوجة املحبوبة وَترِوا االُخرى

 ِْ حقوقها.

 .عاطفة تفريعية، أو سببية 

     تفريع وِعطوف عل  ،  فعل ِضارع جمزوم وفاعّه

 به.وِفعول 

التي هي ال ذات زوج، وال كاملعّقة يعني كيعني تذروا التي ال متيّون إليها »

 2.وأيب عبداهلل . وهو املروي عْ أيب جعفر1«هي أيم

 ِبنيدًا عل الفتح يف مل « ِثل»ون اساًم بمعنى كحرف جر لّتشبيه، أو ت

 نصب حاالً.

    جمروره ِتعّق بـ  ،  أو ِضاف إليه اسم .بمعنى ِثل 

جة ْلا ِا لّزوجات وال ِطّقة تستطيع الزواج بمْ تريد.  أي: ال ِزود
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  استئنافية، وِا بعدها ِوعظة ُاخرى لّرجال أِرهم اهلل تعاىل باملصاحلة

 وِراعاة التقوى يف حقوق الزوجية.

                       تعرب اعراب         

                .يف اآلية السابقة 

   نعت لـ    ون خربًا ثانيًا لـكأو ي . 

 الروايات

قال القمي: إنده روي ملدا سأل رجل ِْ الزنادقة أباجعفر األحول، فقال: أخربين 

عْ قوله:                                    

   1  وقال يف آخر السورة                        

        فبني القولني فرق؟ 

ْ يف ذلك عندي جواب، فقدِت املدينة، كفقال أبوجعفر األحول: فّم ي

 فسألته عْ اآليتني؟ فقال: فدخّت عل أيب عبداهلل

ا قوله:  ِد أ               2 :فإندام عنى به ]يف[ النفقة، وقوله 

                       ،ة  فإندام عنى به ]يف[ املودد

ة. فرجع أبوجعفر األحول إىل  فإنده ال يقدر أحد أن يعدل بني اِرأتني يف املودد

 3محّته اإلبل ِْ احللاز.الرجل فأخربه، فقال: هذا ِا 

د بْ احلسْ 4قد ِرد   .5ِثّها يف صحيحة نوح بْ شعيب وممد

 ، يف قول اهلل تعاىل:شام بْ سامل، عْ أيب عبداهللعْ ه ِ          

             ، ة.قال  6: يف املودَّ

باملدينة قال: ... وِْ  الصدوق بإسناده إىل آخر خطبة خطبها النبي
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م ِْ نفسه وِاله جاء يوم القياِة ِغّوالً ك س  انت له اِرأتان فّم يعدل بينهام يف القف

 1حتدى يدخل الندار، ااخطبة. هِائًّل شقد 

ون له كعْ الرجل ت عبداملّك بْ ُعت بة اْلاشمي قال: سألت أبااحلسْخرب 

سوة والعطية، أيصّح ذلك؟ قال: ال بأس واجتهد كاِرأتان يريد أن يؤثر إحداها بال

 2يف العدل بينهام.

د ان يقسم ك النبي ند أ عْ أبيه عْ آبائه روي عْ جعفر بْ ممد

. ْد  3بني نسائه يف ِرضه، فيطاف ]به[ بينه

ان يوم واحدة ال يتوضأ يف كان إذا كان له اِرأتان، فكانه  روي عْ عِل

 4خرى.بيت األُ 

ان يقسم بني نسائه ويقول: الّهم هذه كأنده  روٰى أبوقّلبة عْ رسول اهلل

 5ِني فيام متّك، وال أُِّك.أقسمتي يف ِا أُِّك فّل ت

 

                    

 

ق كر اهلل تعاىل يف هذه اآلية حكيذ اًم عّلجيًا بعد أن مل تنفع املصاحلة ومل تتحقد

 ل واحد ِنهام ِْ فضّه ورزقه.كوزوجته الطّلق فإن اهلل يغني  املوافقة، وأراد الرجل

وحاصل ِا تقدم يف اآليتني السابقتني وهذه اآلية يدور حول موريْ وها 

             6 «ِساك أفضل ِع عدم املفسدة وِعها واإل

                                                 
 القسم أبواب ِْ 4 الباب ،1ح ،21/342 الشيعة وسائل عنه ونقل ؛333/ األعامل عقاب .1

 .والشقاق والنشوز

 .1ح ،21/341 الشيعة وسائل يف عنهام ونقل ؛3/241 االستبصار ؛7/422 التهذيب .2

 .2ح ،21/343 الشيعة وسائل يف األخري عْ وروى ؛3/121 البيان جممع ؛3/350 التبيان .3

 .3ح ،21/343 الشيعة وسائل يف األخري عْ وروى ؛3/121 البيان جممع ؛3/350 انالتبي .4

 .3/121 البيان جممع ؛3/349 التبيان .5

 .229/ البقرة سورة .6
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 .1«فالتَّسيح هو األفضل

ها بيد اهلل وهو الذي يتوالها ّد كاألرزاق  ند أويف اآلية دليل عل »قال الشيخ: 

 .2«ام أجراها عل يدي ِْ يشاء ِْ عبادهان ربد كلعباده وإن 

           .عاطفة َشطية جازِة. 

    .فعل ِضارع جمزوم وفاعّه، فعل الْشط، واملراد بالتفرق الطّلق 

    دالة َّسة كوبقيت ال« الياء»فعل ِضارع جمزوم بحذف حرف العّة

َّّ »جواب الْشط. عّيها  ق باالزدواج ِْ اإلغناء بقرينة املقام إغناء يف مجيع ِا يتع

ِد  اهلل مل َيّق أحد هذيْ  سوة الزوجة ونفقتها فإند كو االيتّلف واالستيناس وامل

قا مل يوجد لّواحد ِنهام زوج ِدى حياته بل هذه السندة الزوجني لآلخر حتدى لو تفرد 

 .3«بحسب فطرته فردٍ  لد كراد هذا النوع يميل إليها فة بني أسندة فطرية فاشي

            .فاعّه   واحد ِْ الزوجني. لد كِفعول به، أي 

    جار وجمرور وِضاف إليه. يتعّقان بـ  . « يعني ِْ فضّه

 .4«ورزقه

           .استئنافية، وِا بعدها تعّيل ملا قبّها  .فعل ِاض ناقص 

   اسم          .       خربا . 

 روايةٌ 

ا إليه احلاجة كفأتاه رجٌل فش عبداهلل عند أيب نُت كخرب عاصم بْ محيد قال: 

ت به احلاجة فأتى أباعبداهللفأِره  فسأله عْ حاله فقال له:  بالتزويج قال: فاشتدَّ

ت يب احلاجة فقال: ففارق، ثمد أتاه فسأله عْ حاله فقال  ،أثريت وحسْ حاِل :اشتدد

: : إيند أِرتك بأِريْ أِر اهلل هبام قال اهلل فقال أبوعبداهلل        

                                                 
 .2/454 الكاشف التفسري .1

 .3/350 التبيان .2

 .5/102 امليزان .3

 .3/350 التبيان .4
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   إىل قوله     1  :وقال              .2 

 أثرى فّلٌن أي كثر ِاله واستغنٰى.

 

                            

                            

             

 

يد يف الدعوة إىل ِراعاة التقوى كفقرهتا األوىل تعّيل ملا ورد قبّها ثمد الثانية تأ

ترك التقوى ِساويًا  يف مجيع ِراحل احلياة وِنها املعاَشة والزوجيدة ويف الثالثة جعل

 فر الباطني... .كلّ

 .استئنافية 

 ّم. والّلم لّم ّدق بخرب ِقدَّ ية وهي أعم ِْ احلقيقية كجار وجمرور ِتع

 واالعتبارية.

 .ِوصولة، ِبتدأ 

    .ّدق بفعل مذوف تقديره: استقر أو وجد  جار وجمرور ِتع

 .عاطفة 

       ِعطوفة عل      وتعرب إعراهبا. وهذه الفقرة

تعّيل آخر لقوله تعاىل:                3 ر عّيه تعاىل . فّل يتعذد

  واحد ِْ الزوجني عند التفرق ألند  لد كإغناء           . 

           .استئنافية يد.          كالم االبتداء والتو  .حرف َتقيق 

   .فعل ِاض وفاعّه، أي أِرنا 

                                                 
 .32/ النور سورة .1

 .(5/331) 6ح ،10/588 الكايف .2

 .130/ النساء سورة .3
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  .اسم ِوصول يف مل نصب ِفعول به 

   .فعل ِاض ِبني لّملهول ونائب فاعّه 

   .ِفعول به، ِْ التوراة واإلنليل 

      ّدق بـ جار وجمرور ِتع    .وِضاف إليه      

 ِْ االُِم السابقة ِثل اليهود والنصارى.

 .عاطفة 

    ِعطوف عل  خطاب لّمسّمني. فالدعوة عاِة جلميع .

 االُِم.

   ِصدرية، أو ِفَّسة ألند التوصية    يف ِعنى القول واجلمّة

 ون تفسريية.كبعدها ت

    .فعل أِر وفاعّه 

   ِفعول به، أي بتقوى  بناًء عل ِصدرية .  أِر بتقوى اهلل .

لِّ االُِور االجتامعية والفردية وِنها احلياة كتعاىل يف مجيع ِواقف احلياة البْشية و

 الزوجيدة والتعايش األَُسية.

 .عاطفة 

        ِعطوف عل      فر كوتعرب ِثّها. قابل بني التقوى وال

 فرًا باطنيًا.كتشديدًا ملراعاة التقوى وهتديدًا عل ِْ أعرض عنها، جعل ترك التقوى 

  فرتم كواقعة يف جواب الْشط املستفاد ِْ ِفهوم الفقرة السابقة أي إن

 ِراعاة تقوى.باهلل يف عدم 

                م كفركِرد اعراهبا يف ِستهل اآلية. أي

 م ألند كم وإىل تقواكإلي اهلل سبحانه شيئًا لعدم حاجته  ال يرضد       

      . 

           .استئنافية           .فعل ِاض ناقص  .اسمه 

      خربا  .    أي غري متاج إىل خّقه وااخّق متاجون

إليه لغنائه بذاته،      ِا يف الوجود يصدر ِنه  لد كأي ممودًا بذاته لذاته ألند
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 وهو ِصدر مجيع املحاِد. ّده له كتعاىل فريجع احلمد 

 الروايات

ُّ الرَّ السيدد 
أنده  طالب ِام املتقني وأِرياملؤِنني عِل بْ أيبإرفعه عْ  يض ِ

 1م.كقال: اتقوا ِعايص اهلل يف ااخّوات فإند الشاهد هو احلا

يف خطبة: ... فإند التقوى يف اليوم احلرز واجلُّنَّة ويف غٍد الطريق إىل  وقال

ْ  رفعته التقوى، ااخطبة. ِف  2اجلنة... وال تضعوا 

 3: فإند تقوى اهلل ِفتاح سداٍد وذخرية ِعاٍد، ااخطبة.وقال

 4مة.ك: وال عزد أعزد ِْ التقوى؛ احلوقال

قال الشيخ يف ذيل قوله تعاىل:     :م كيعني ِستوجب احلمد عّي

الئه اجلميّة، فاستدعوا ذلك باتقاء ِعاصيه، واملسارعة إىل آم، وكبصنائعه احلميدة إلي

 .م به وهذه اجلمّة ِروية عْ عِلكطاعته فيام يأِر

 5ثمد قال: وهو قول مجيع املفَّسيْ.

أحاديث أهل  ِوسوعة»تايب كراجع فثرية جدًا فإن شئت كوالروايات الواردة يف شأن التقوى 

 .6«البيت

 

                       

 

ف يف خّقه » يفام كمجّة استئنافية، توطئة ملا يأيت ِْ إظهار قدرته، فإند له التْصد

خمّوق له تعاىل يدًا ملا سبق وإيذانا بأند مجيع ِا سواه كيشاء إجيادًا وإحياًء وإِاتة، وتأ

 يل عّيهم يدبدر شؤوَنم ويرعى ِصاحلهم.كمتاج بذاته لذاته، وهو الو

                                                 
 .324 حكمة البّلغة، َنج .1

 .191 خطبة البّلغه، َنج .2

 .230 خطبة البّلغة، َنج .3

 .371 حكمة البّلغة، َنج .4

 .3/352 التبيان .5

 .(213-220/)2 البيت أهل أحاديث ِوسوعة .6
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ات، لبيان متام قدرته كولعلد الوجه يف ت رار هذه اآلية الْشيفة ثّلث ِرد

ر ملا يف السموات وِا يف كامل، وإلرشاد النداس إىل التفكواستلامعه جلميع صفات ال

ةكوحدانيدته وعّمه األتمد وح األرض ممدا فيها ِْ آيات تدلد عل ِد  .1«مته التا

               ت إعراهبا وتعّيل ملا يرد يف اآلية اآلتية ِرد

               2. 

           .استئنافية .فعل ِاض 

           .حرف جر زائد  .جمروره يف مل رفع فاعل 

    ،واملراد به القيدم عل ُأِور خّقه واملهيمْ عّيهم، واستقّلله »متييز

ال »ِا أوعده وحافظ جلميع خّقه و  لد ك. ألنده قادر عل انلاز 3«ل إليهكبشؤون املو

 .4«يعزب عنه عّم يشء وال يؤوده حفظه وتدبريه

  رار قوله كقّت: ِا وجه تفإن »          فقد ُأورد  ؟

 ثّلث ِرات.

ل فإند  ه تعّيل لقوله قّت: أِا األود         5،  ه وأِا الثاين فإند

واقع ِوقع جواب الْشط يف قوله      6، غني ه فروا فإند كوالتقدير: وإن ت

م، وتعّيل لّلواب وقد ظهر يف قوله كعن         7. 

 . 8»9 ه استيناف وتعّيل بوجه لقولهوأِا الثالث فإند 
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انوا غري ِتقني بآخريْ ِْ النداس كن إناظرة إىل تبديل النداس »اآلية الْشيفة 

 .1«يتقون اهلل

  .َشطية جازِة 

  فعل ِضارع جمزوم وفاعّه ضمري ِستَت يرجع إىل اهلل تعاىل، فعل

 الْشط.

      فعل ِضارع جمزوم جواب الْشط وفاعّه ضمري ِستَت وِفعول

 م عْ اآلخريْ.كم أو يؤخركم ويفنيككبه. أي: هيّ

    اسم ِنادى بأداء نداء مذوفة تقديرها: يا . 

   ِْ بدل          .  .عاطفة 

   فعل ِضارع جمزوم ألنده ِعطوف عل      وفاعّه ضمري

 ِستَت.

  جار وجمرور ِتعّق بـ .  أي   بقوم 

 ه ويرتضيه ويتقون اهلل تعاىل حقد تقاته.م وهم يقوِون ملا حيبد كعّي

ِف ِة إىل ِّلزِة التقوى الذي أوىص اهلل به هذه األُ »دعوة  قبّهم ِْ أهل  ْ  و

 غ  ت ِ ظهار االس  إ عل أنَّ  تاب يدلد كال
ِ 
وعدم احلاجة املدلول عّيه بقوله  ناء  ،  ام إند

  أِر التقوى.يفهو 

ه غني فرتم فإند كن إم مجيعًا بمّلزِة التقوى فاتقوه، وكااهلل وصد  واملعنى أند 

ن يشأ أن يعبد ويتقى إيفام شاء وملا شاء كيشء املتْصف فيه  لِّ كم، وهو املالك لكعن

ه م آخريْ يقوِون ملا حيبد م ويقدد كالقيام فهو قادر أن يؤخر ومل تقوِوا بذلك حقد 

 .2«ان اهلل عل ذلك قديراً كويرتضيه، و

                                                 
 .5/104 امليزان .1

 .5/103 امليزان .2
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           .استئنافية           .فعل ِاض ناقص  .اسمه 

    ّدق بخرب وجار وجمر ر ِتع . 

     خرب.  تعّيل ملشيدته وإذهابه وإيتائه . 

 روايةٌ 

ه ملا نزلت هذه اآلية ُضب بيده عل ظهر سّامن، ند أ روي عْ النبي

 .1«فقال: هم قوم هذا رواه أبوهريرة عْ النبي

ل بـ 3والبيضاوي 2رواها الزخمْشي ه األود  5والطربيس 4«أبناء فارس»يف تفسريهيام وفَّسد

س»بـ  «.علم الُفر 

تهم وقدرهتم ـ ألند ْلم األهّية بتبديل كوهم اليوم اإليرانيون ـ حفظهم اهلل ورعاهم وأدام شو

لّصفة الّلئقة لذلك فيهم وهي التقوى، فاألِر يدور ِدار التقوٰى ال  خصوصاً هبم« العرب»النداس و 

ول واملامليك.  القوِية والُعن ُْصيدة واحلدود والدُّ

ْ   جرٰى يف لسان رسوله األعظمأواحلمد هلل عل ِا 
 فخر العرب والعلم. ِِ

 

                     

          

 

ّدة التي توجب َصف النداس عْ التقوى، إعراضهم عْ الطاعة، » بيان لّع

نيا والرغبة يف ِتاعها، أي ِْ ترك التقوى وضيدع وصيته  التي  وهي اإلقبال عل الدُّ

نيا والرغبة يف ِتاعها، فإند ذلك خطأ وسوء  أوصاها جلميع األُِم ابتغاء ثواب الدُّ

                                                 
 .3/122 البيان جممع ؛3/352 التبيان .1

 .1/574 الكشاف .2

 بريوت؛ العريب، الَتاث إحياء دار ،1433 سنة الطبعة ِْ 2/130 التأويل وأَسار التنزيل أنوار .3
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 .1«ا واآلخرةيتقدير ِنه؛ ألند اهلل تبارك تعاىل ِالك الدن

  .اسم َشط جازم، ِبتدأ 

  .فعل ِاض ناقص، يف ملد جزم فعل الْشط واسمها ضمري ِستَت فيه 

    فعل ِضارع وفاعّه ضمري ِستَت خرب. 

  .ِفعول به، واملراد به عرض الدنيا وِتاعها 

    ِضاف إليه. فيَتك تقوى اهلل لّوصول إىل نعيم الدنيا وزخارفها

 وثرواهتا وِغانمها.

           .واقعة يف جواب الْشط ِ ّدق بخرب ِقدم.كظرف  ان ِتع

            .ِضاف إليه  .ِتبدأ ِؤخر 

             .ِضاف إليه .عاطفة 

     ِعطوفة عل   :أن ثواب الدنيا واآلخرة وسعادهتام ».يعني

 ِعًا إندام هو عند اهلل سبحانه فّيتقرب إليه حتدى ِْ أراد ثواب الدنيا وسعادهتا فإند 

السعادة ال توجد لإلنسان يف غري تقوى اهلل احلاصل بدينه الذي َشعه له فّيِ الديْ 

يف ينال نائل ثوابًا ِْ غري إيتائه تعاىل وإفاضته ِْ كإالد طريق السعادة احلقيقية، ف

 .2«عنده

           .استئنافية           .فعل ِاض ناقص  .اسمه 

       خربا  « . إند اهلل سميع ألقوال عباده وِا هيلِ يف

هم ِا عنده كخواطرهم، بصري ألفعاْلم، ال َيفى عّيه خافية. وفيه ِْ التوبيخ ـ بَت

تعاىل، وإعراضهم عْ الطاعة، واالقتصار عل ِا يريدونه ـ ِا ال َيفي، فّلبدد ِْ 

 .3«يف مجيع األُِور ِراقبته 
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توجيهيدة إلقاِة العدل اإلْلي يف هذه األرض املّيئة بالعدوان؛  ةآية تربويد »

م البْشية وتقوم بالقسط. وهذه املهمة ال يُ  ْ كمليتنعد ِف ْ أن ُيقوم ْلا أساس إالد بَتبية 

د لّحقد وإقاِة العدل، فإند اإلنسان عرضة لّميل  ة صاحلة؛ ليتلرد يقوم هبا تربية خاصد

ك بالقسط يف ونوا كأن ي إىل األهواء، فأِر  لد شؤوَنم وِا كقواِني شديدي التمسد

ِف  ّدق أو  ْ يتع ِف ّدق أو  ّدق هبم حتدى ي ْ  يتع ونوا شهداء هلل تعاىل، ال إىل املصالح كيتع

ّدب التضحية، فّل ي ون الغنى والفقر وال غريها هو كواملنافع وال رئاه النداس، وهو يتط

هي اْلدف  عدل هلل تعاىل وأند ِرضاته ان إقاِة القسط والكامليزان يف العدل، بعد أن 

ه عْ إقاِة العدل. تي تزيغ اإلنسان وَتدد  والغاية، ال األهواء الد

باع اْلوى الذي هو كة توكواآلية املبار د عل أخذ احليطة واالجتناب عْ اتد

السبيل الوحيد لّضّلل، ويعترب جانب الضعف يف اإلنسان الذي به يستوِل الشيطان 

ة التي تعدد األِة إعدادًا فعل ِشاعره، ف ريًا كهذه اآلية الْشيفة ِْ اآليات الَتبويد

 .1«أمجعنيونوا شهداء عل ااخّق كتربويًا لتطبيق العدل الرباين لي

                   .خطاٌب لّمؤِنني   .فعل أِر ناقص واسمه 

    خرب .  :مّه ِْ غري انعطاف وعدول كأتم قيام وأ»قائمني أي

 .2«عنه إىل خّلفه لعاِل ِْ هوى وعاطفة أو خوف أو طمع أو غري ذلك

   ّدق بـ جار وجمرور ِتع  .  ،ط: العدل س 
والقيام بالقسط »الق ِ

هذه الصفة أقرب العواِل وأتم األسباب التباع احلقد »و  3«العمل به والتحفظ له
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 .1«وحفظه عْ الضيعة

   خرب ثان لـ، أو صفة لـ  ،  أو حال ِْ الضمري يف

    وهو ضمري      .ام اسم فاعل ألند قود    مجع شهيد بمعنى

 شاهد.

  وإقاِة الشهادة هلل  2«م هللكون شهادتكونوا شهداء تكأي »الّلم لّغاية

 وإحيائه واتباعه. ون ِْ ِتفرعات القيام بالقسط والعدل وألجل إظهار احلقد كتعاىل ت

 .اعَتاضية أو حالية واجلمّة بعدها عل االُوىٰل اعَتاضية وعل الثانية حال 

            .لّتمني .حرف جر 

    ّدقان بـ جمروره وِضاف إليه، واجلار وامللرور يتع  .  أو

بمحذوف تقديره:    شهدتم    . 

 م.كم وِصاحلكانت الشهادة عل خّلف ِنافعكأي: ولو 

   ،نني.كَّسها اللتقاء الساكعاطفة 

    ِعطوف عل            .  .عاطفة 

     ِعطوف عل   .   م كشهادت  أقرب النداس

.كإلي  م فقوِوا فيها بالعدل والقسط وأقيموها عل صحتها وواقعها وقولوا فيها احلقد

  .حرف َشط جازم 

   فعل ِضارع ناقص جمزوم ألنده فعل الْشط واسمه ضمري ِستَت

 ان مذوف تقديره: كأو اسم «. هو»  رنا ظهر ِرجع كاملشهود عّيه. وبام ذ

 ان.كعل تقدير أنده اسم « هو» ضمري

    خرب ، ة و... .كوهو صاحب الثروة وامل  نة والقدرة والعزد

   ًا عل املعنى ال الّفظ ولذا ُيثفندٰى الضمري عاطفة جريد  .اآليت 

     ِعطوف عل   .وِعناه واضح 

  ِّواقعة يف جواب الْشط، واجلمّة االسمية بعدها جواب الْشط يف مل

                                                 
 .5/108 امليزان .1

 .5/108 امليزان .2
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 جزم.

            .ِبتدأ   .خربه 

   ّدق بـجار وجمرور ِتع   .  أي    بغنٰى الغني وفقر الفقري ألند

م غنى الغنيد أن متيّوا عْ احلق كواملراد ـ واهلل أعّم ـ : ال حيمّن»ذلك ِنه تعاىل.  لد ك

إليه، وال فقر الفقري أن تراعوا حاله بالعدول عْ احلق بل أقيموا الشهادة هلل سبحانه 

فهو أوىل هبام وأرحم بحاْلام، وِْ رمحته أن جعل ثمد خاوا بينه وبني الغني والفقري 

هو املتبع واجب االتباع، والقسط هو املندوب إىل إقاِته، ويف قيام القسط  احلقد 

 وظهور احلق سعادة النوع التي يقوم هبا صّب الغني، ويصّح هبا حال الفقري.

فة أو َِتو وقائع ة يف شخص واقعة أو كوالواحد ِنهام وإن انتفع بشهادة مرد

ويميت العدل، ويف ذلك قوة الباطل وحياة  ْ ذلك ال يّبث دون أن يضعف احلقد كل

 .1«اجلور والظّم، ويف ذلك الداء العضال وهّلك اإلنسانية

        .تفريعية        .ناهية جازِة    .فعل ِضارع جمزوم وفاعّه 

   م.          كوأِيالم كِفعول به. أي هوى أنفس  .ِصدرية ناصبة 

     .فعل ِضارع ِنصوب وفاعّه      بتأويل ِصدر ِفعول

ا كراهة أو إرادة أن تعدلوا، أو يكألجّه املحذوف وتقديره:  ِد ون املصدر جمرورًا إ

بتقدير الّلم راهية العدل، أو جمرورًا كباضافته إىل ِفعول ألجّه مذوف وتقديره: 
ّدقًا باالتباع أي ل ـِ ِتع     . 

ا ِعناه  ِد خمافة أن تعدلوا عْ احلقد والقسط باتباع اْلوى »ون: كْ أن يكميُ فف وأ

 .2«وترك الشهادة هلل

 راهةكون: كْ أن يكويم       بالعدل  رهاً كم تتبعون اْلوى كأي: إند

 تصريون ِْ أهل العدل بَتك اْلوى وخمالفته. مكون: انكْ أن يكوبغضًا به. ويم

           .استئنافية .حرف َشط جازم 

      ،فعل ِضارع جمزوم ألنده فعل الْشط وفاعّه. الِل: املطل والتسويف

                                                 
 .5/109 امليزان .1
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 والِل بالشهادة: تأخريها وتسويفها وتبديّها وَتريفها.

 وقرىء »     الواو ِْ وِل يِل والية، واملعنى:  انكبضم الّلم وإس

 .1«وإن وليتم أِر الشهادة وأتيتم هبا

  .عاطفة 

      ِعطوفة عل     دة اوتعرب ِثّها. اإلعراض هنا: ترك الشه

 2.ام هو املروي عْ أيب جعفركتامَنا كأصًّل و

           .واقعة يف جواب الْشط   يد.كاملشبهة بالفعل، تأِْ احلروف 

            .اسمه   هو»فعل ِاض ناقص واسمها ضمري ِستَت.» 

   ّدق بخرب جار وجمرور، ِوصولة ِتع . 

    .فعل ِضارع وفاعّه 

     خرب م، واجلمّة ك. بأعامل            يف مل رفع

خرب  « . ِف د بأن   .3«يفعل ذلك يعّم به اهلل ويعاقبه عّيه ْ  توعد

 الروايات

: إند لّمؤِْ عل املؤِْ سبع حقوق: يف تفسري القمي: قال أبوعبداهلل

ًا وإن  ُبها أن يقول الرجل حقد ان عل نفسه أو عل والديه، فّل يميل ْلم عْ كفأوجف

، ثمد قال:   احلقد                               يعني عْ احلقد   

           .4 

 : ... ويف قوله تعاىل: يف خرب أيب بصري عْ أيب عبداهلل       

     وتعرضوا عامد ُاِرتم به  5فقال: إن تّووا األِر           

   .6 
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تب أيب يف رسالته إِلد كقال:  خرب عِل بْ سويد السائي عْ أيب احلسْ

وسألته عْ الشهادة ْلم: فأقم الشهادة هلل ولو عل نفسك أو الوالديْ واألقربني فيام 

 1فّل.بينك وبينهم فإن خفت عل أخيك ضياًم 

 .3أيضًا والشيخ يف التهذيب 2ايفكّيني يف روضة الكالضيم: الظّم واالنتقاص، ورواه ال

ُيشهدين هؤالء عل » صحيحة عِل بْ سويد قال: قّت أليب احلسْ املايض

 4«.إخواين؟ قال: نعم أقم الشهادة ْلم وإن خفت عل أخيك ُضراً 

وإن خفت عل أخيك »، ووجدت يف غري نسختي ذا وجدته يف نسختيكه: »قال الصدوق

 .5«قريبوِعناها « ُضراً فّل

يقول: أقيموا الشهادة عل  خرب داود بْ احلصني قال: سمعت أباعبداهلل

يْ ري؟ قال: إذا  الوالديْ والولد وال تقيموها عل األخ يف الدَّ ري قّت: وِا الضد الضد

عيه ق ِبّه خّلف ِا أِر اهلل  ى فيه صاحب احلقِّ الذي يدَّ ثُل ورسوله تعدَّ ِف ، و

ون لرجل عل آخر ديْ وهو ِعَّس، وقد أِر اهلل تعاىل بإنظاره حتدى ييَّس، كذلك أن ي

فقال:           6  ويسألك أن تقيم الشهادة وأنت تعرفه بالُعَّس، فّل حيلُّ لك

 7أن تقيم الشهادة يف حال الُعَّس.
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أِر املؤِنني باإليامن ثانيًا بقرينة التفصيل يف ِتعّق اإليامن الثاين أعني قوله »

          لِّ ك)إلخ( وأيضًا بقرينة اإليعاد والتهديد عل ترك اإليامن ب 

ام هو أِر ببسط املؤِنني إمجال إيامَنم عل تفاصيل هذه واحد ِْ هذا التفاصيل إند 

ا ِعارف ِرتبطة بعضها ببعض، ِستّزِة بعضها لبعض، فاهلل سبحانه ال احلقائق فإَند 

وهيدهيم إىل ِا  يا، وهي املوجبة َيّق خّقاً إله إالد هو له األسامء احلسنى والصفات العّ

يرشدهم ويسعدهم ثمد يبعثهم ليوم اجلزاء، وال يتم ذلك إالد بإرسال رسل ِبْشيْ 

 ْلم ِعارف املبدء واملعاد، م بينهم فيام اختّفوا فيه، وتبنيد كتب َتكوِنذريْ، وإنزال 

 ام.كواصول الْشائع واألح

فاإليامن بواحد ِْ حقائق هذه املعارف ال يتم إالد ِع اإليامن بلميعها ِْ غري 

خفى، أتم وكظهر، ونفاق لو أفر لو كلبعضها ِع األخذ ببعض آخر  استثناء، والردد 

يفارق جمتمع  أن  كبعض ذلك،  املؤِْ ِسريًا ينتهي به إىل ردد ن يتخذ أوِْ النفاق 

فار ويواليهم، ويصدقهم يف بعض ِا يرِون به اإليامن كب إىل جمتمع الاملؤِنني ويتقرد 

وأهّه، أو يعَتضوا أو يستهزؤن به احلق وخاصته، ولذلك عقب تعاىل هذه اآلية 

 .1«بالتعرض حلال املنافقني ووعيدهم بالعذاب األليم

          .خطاب لّمؤِنني جمددًا 

    :قوا»فعل أِر وفاعّه. أي وا وصدد م يف العمل كأو التزِوا بإيامن 2«أقرد

 أو تداوِوا عّيه أو اثبتوا عّيه أو آِنوا تفصيًّل ومجًّة أو آِنوا حقيقًة وباطنًا.

   ّدق بـ جار وجمرور ِتع            . .عاطفة 

                                                 
 .112 و 5/111 امليزان .1

 .1/228 القمي تفسري يف كام .2
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     ِعطوف عل ،  د واملراد به خاتم األنبياء واملرسّني ممد

 .رسول اهلل

 .عاطفة 

     ِعطوف عل ،  دواملراد به املعلزة ااخالدة لنبيدنا ممد 

ة واألعامل الصاحلة واألخّلق الفاضّة  وهو القرآن العظيم بام فيه ِْ العقائد احلقد

واألواِر األْلية الثابتة والنواهي الرادعة وغريها ِْ العّوم واملعارف التوحيدية 

 ااخالصة.

  اسم ِوصول يف مل جرد نعت لـ  . 

    يرجع إىل اهلل تعاىل.فعل ِاض وفاعّه ضمري ِستَت 

                .جار وجمرور وِضاف إليه .عاطفة 

     ِعطوف عل    تب الساموية كالسابق، واملراد به ال

 التوراة واإلنليل األصّيني.كالسابقة 

  اسم ِوصول يف ملد جر نعت لـ . 

   .فعل ِاض وفاعّه ضمري ِستَت 

     ّدق بـ جار وجمرور ِتع . وأند أصّها ِْ  1أِر اهلل بتصديقها

 عند اهلل تعاىل.

 .استئنافية 

  .اسم َشط جازم، ِبتدأ ومجّتا فعل الْشط وجوابه خربه 

     :فرًا كفعل ِضارع جمزوم وفاعّه ضمري ِستَت، فعل الْشط، أي

 ِْ أجزاء اإليامن كي»اعتقاديًا أو عمّيًا فمْ 
ٍ
فر بَّشء         »2. 

  ّدق بـ جار وجمرور ِتع   . 

  عاطفة بمعنى ، فرًا وضّلالً.كل واحد ممدا يأيت يعدد كفر بكألند ال 

                                                 
 .السابقة الساموية الكتب إىل يرجع الضمري .1
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       ِعطوف عل اسم اجلّللة .          1  و

                     2 :وهم الذيْ يقولون .   

         3،  :وقال اهلل تعاىل يف شأَنم            

                                            

     4. 

    تب الساموية كِعطوف عل اسم اجلّللة، وقد ِرد أند املراد هبا ال

فة املوجودة يف أيدي أهّها.السابقة األصّيدة دون   املحرد

      ِعطوف عل اسم اجلّللة، وهم األنبياء املاضون عل درب التوحيد

ْ  بعدهم. هم 
ْ  يأيت  ِِ ْ  رسّه وتبشري بمف

ْ  ِىض  ِِ ِف الذيْ أخذ اهلل ِيثاقهم بتصديق 

 قبيّة وسّسّة واحدة.

       ِعطوف عل اسم اجلّللة و    نعت  ،  وهو

ربٰى، اليوم البعث والنشور والعرض عل رمحة اهلل وِغفرته كاليوم القياِة ال

رِه وعفوه وجوده ورمحانيته وعظمته و... كه بفضّه وتالواسعتان والدخول يف جند 

 بغري حساب.

           .واقعة يف جواب الْشط  .حرف َتقيق 

   فعل ِاض وفاعّه ضمري ِستَت يرجع إىل     ،  يف مل جزم

ِعناه: فقد ذهب عْ قصد السبيل وجاز عْ ملة الطريق إىل »ألنده جواب الْشط. 

 .5«املهالك

             .ِفعول ِطّق    .نعته 
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 تنبيهٌ 

 هي:ان اإليامن الصحيح، كأر»اآلية الْشيفة تدلد عل 

ل: اإليامن باهلل الواحد األحد املستلمع جلميع صفات الكالر ه كْ األود امل، املنزد

عْ النواقص التي هي صفات اجلّلل، وهذا االعتقاد يستدعي نبذ الْشك واألنداد 

 واالتدصاف بصفات الواحد املندان.

اهلل تعاىل، ال يعصون اهلل ة الدذيْ هم رسل كْ الثاين: اإليامن بلنِ املّلئكالر

 ِا ُأِروا به، وهم وسائط الوحي والفيض.

تب التي أنزْلا اهلل تعاىل عل األنبياء والرسل، كْ الثالث: اإليامن بالكالر

تب يستدعي نبذ كاحلاوية جلميع املعارف اإلْليدة والتْشيعات السامويدة. واإليامن بال

باع اْلوى. ب واتد  التعصد

يامن بلميع رسل اهلل تعاىل الدذيْ هم وسائط الفيض، ْ الرابع: اإلكالر

 ريهم ِنِس الفطرة.كْلداية البْش وإرجاعهم إىل املبدأ وتذ  أرسّهم

ْ ااخاِِ: اإليامن باليوم اآلخر، واالعتقاد به يستدعي ِراقبة النفِ كالر

ت ِنه أحد، والعمل بام أِره اهلل تعاىل، فإند ذلك اليوم يوم اجلزاء عل األعامل وال يفّ

قال تعاىل:                    *                  1. 

ِد كهذه هي أر ا ان اإليامن املطّوب يف اإلنسان، وهي جممع ااخري والسعادة، وأ

الشقاء امل، وهو يستدعي كغري ذلك فهو الضّلل والبعد عْ ِنبع ااخري وال

 .2«واحلرِان
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ة هي الذبذبة يف اإليامن وعدم » ة وأحوال أهّها، فإند الردد يبنيد تعاىل حقيقة الردد

عي اإليامن ثمد ي ْ  يدد ِف فر كفر ثمد يزداد يف الكفر ثمد يؤِْ ثمد يكاالستقرار فيه، واملرتدد 

ة، ومل يصدر ِنهم صدورًا  ًا، بل والطغيان، فّم يستقرد اإليامن يف قّوب أهل الردد جديد

ة عل اإليامن، ... »1«يتّلعبون به ويستهزئون أِر اهلل تعاىل فيه عدم استقرار أهل الردد

وعدم الثبات فيه، والتذبذت يف االعتقاد، ويتدبعون األهواء الباطّة، ويطّبون املنافع 

ّدلاج يف نفوسهم، كواملصالح، فطبع الغيد والطغيان عل قّوهبم، واستقرد االست بار وال

، وانقطع املدد الربويب عنهم، وانطفأ  فّم هيتدوا سبيًّل؛ ألند بصائرهم عميت عْ احلقد

 .2«نور الفطرة فيهم، فّل يرجى ْلم االهتداء وقد خَّسوا خَّسانًا ِبيناً 

ون يف كْ هذه اآلية ِع ِا قبّها وِا بعدها عل سياق واحد فهذه اآلية تكول

تبه كته وكفر باهلل وِّلئكِْ ي»واحد أي  ِقام التعّيل لآلية السابقة وْلام ِصداق

ون أيضًا كفرًا، ويكفر ثمد ازداد كفر ثمد آِْ ثمد كورسّه واليوم اآلخر هو الذي آِْ ثمد 

ض تعاىل ْلم يف قوله بعد  هو ِْ املنافقني الذيْ تعرد             

 3«إىل آخر اآليات. 

  يد.كِْ احلروف املشبهة بالفعل، جاء لّتأ 

   اسم ِوصول يف مل نصب اسم.  ومجّة          

    خرب . 

   .فعل ِاض وفاعّه، صّة املوصول ال ملد ْلا ِْ اإلعراب 

  .حرف عطف لَّتتيب 
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     ِعطوف عل   .وتعرب اعراهبا 

         ِْ عطفان وِعطوفان، وَيتّف ِعناها بحسب املراد

 ِْ تفاسريه املختّفة:»اآلية السابقة 

ان ِعنى كام آِنتم به يف الظاهر كفإن فَّسد بأن آِنوا باهلل ورسوله يف الباطْ 

يبتل به املنافقون ِْ اختّلف احلال دائاًم إذا فر ِا كفر ثمد اإليامن ثمد الكاإليامن ثمد ال

 فار.كلقوا املؤِنني وإذا لقوا ال

فر كان املراد ِْ اإليامن ثمد الكن فَّسد بأن اثبتوا عل اإليامن الذي تّبستم به إو

 ذا هو الردة بعد الردة املعروفة.كوه

املراد  انكتاب إىل اإليامن باهلل ورسوله كن فَّسد بأن املراد دعوة أهل الإو

فر به بعبادة العلل ثمد اإليامن بعزير أو كذا اإليامن بموسى ثمد الكفر وهكباإليامن ثمد ال

دكفر به ثمد االزدياد فيه بالكبعيسى ثمد ال ام كه، وِا جاء به ِْ عند ربد  فر بمحمد

 قيل.

ان كام استظهرناه كم عل تفاصيل احلقائق كن فَّسد بأن ابسطوا امجال إيامنإو

قوله             وريْ فيام بعد، ك، تعّيًّل ِنطبقًا عل حال املنافقني املذ

املفَّسيْ بقوله                      فإن ِْ اتصل

ماُضهم واالستيناس فار ِنفصّلً عْ جمتمع املؤِنني ال َيّو عْ احلضور يف كبال

ّلم الذي ال كرونه ِْ الكة يف ماوراهتم، والتصديق لبعض ِا يتذاكهبم، والْش

يرتضيه اهلل سبحانه، وينسبونه إىل الديْ وأوليائه ِْ املطاعْ واملساوي ويستهزؤن 

 ويسخرون به.

ام ّد كام لقى املؤِنني واشَتك ِعهم يف يشء ِْ شعائر الديْ آِْ به، وّد كفهو 

لونه كاللقى  فر زِانًا حتدى إذا كفر، فّل يزال يؤِْ زِانًا ويكفار وأِىض بعض ِا يتقود

 .1«فر، واهلل أعّمكان ذلك ِنه ازديادًا يف الكم فيه هذه السليدة كاستح

     .عطف وِعطوف 
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     امل البعد عْ احلقد ومتادهيم يف الغي، وإَصارهم عل ك»متييز. وهذا

دكهم فيه، وِْ آثاره كفر واَنامكنسهم بالأُ الطغيان، و ِع وضوح  فرهم بمحمد

 .1«احلقد فيه

            .حرف نفي وجزم وقّب  .فعل ِضارع ناقص جمزوم 

   اسمه . 

  ْكمل ي»أو « انكِا »التي تأيت بعد « الّلم»»حرف جر لّلحود وهي »

 .2«إالد عل الفعل املضارع فينصب بأن ِضمرة وجوبًا بعدهايده وال تدخل كلتو

    اجلحود وفاعّه ضمري « الم»ِضمرة بعد « أن  »فعل ِضارع ِنصوب بـ

ِستَت يرجع إىل  . 

   ّدق بـ جار وجمرور ِتع   . .لعنادهم وجلاجهم وجحودهم 

           .عاطفة النفي.يد كزائدة لتأ 

    ِعطوف عل              .وتعرب إعراهبا  .ل ِفعول به أود

   .به وِغفرته ودخول رمحته  ِفعول به ثاٍن. يصّوَنم إىل اهلل وتقرد

ونفي املغفرة واْلداية إندام ثبت لعدم وجود املقتِض ْلام، وهو اإليامن ااخالص »

قت االستتابة  ىيأبال ان ِطّقًا إالد أنده كاملستقرد يف القّوب، وهذا وإن  االستثناء لو َتقد

 .3«واتدفق اإليامن الواقعي واالستقاِة عّيه

 شأن نزوْلا

تبوا كفروا ملدا كًا تصديقًا، ثمد إقرار نزلت يف الدذيْ آِنوا برسول اهلل»

 تاب فيام بينهم أن ال يرددوا األِر إىل أهل بيته أبدًا،كال

آِنوا  امليثاق عّيهم ألِرياملؤِنني فّامد نزلت الوالية وأخذ رسول اهلل

 فرًا،كفروا وازدادوا ك إقرارًا، ال تصديقًا، فّامد ِىض رسول اهلل

                                                 
 .10/37 الرمحْ ِواهب .1

 .563/ واإلعراب والْصف النحو ِوسوعة .2

 .10/38 الرمحْ ِواهب .3



 اِِااخ اجلزء / القرآن تفسري يف البيان أجود  ............................................... 386

                         1«يعني طريقًا إالد طريق جهندم. 

 الروايات

 :يف قول اهلل  ثري، عْ أيب عبداهللكخرب عبدالرمحْ بْ        

                                2  قال: نزلت يف فّلن

ل األِر و فّلن، آِنوا بالنبيد ووفّلن  فروا حيث عرضت عّيهم الوالية، كيف أود

ِف حني قال النبيُّ  بالبيعة  اواله فهذا عِلٌّ ِواله، ثمد آِنوِ نُت ك ْ  : 

وا بالبيعة، ثمد فروا حيث ِىض رسول اهللكثمد  ألِرياملؤِنني ، فّم يقرد

ِف كازدادوا   3 بايعه بالبيعة ْلم فهؤالء مل يبق فيهم ِْ اإليامن يشٌء. ْ  فرًا بأخذهم 

 .4وِثّه يف تفسري العيايش

د بْ عِل تابه ك: قول اهلل تعاىل يف عْ جابر، قال: قّت ملحمد     

    انوا سبعة عْش رجّلً.ك؟ قال: ها والثالث والرابع وعبدالرمحْ وطّحة، و 

ه النبيقال: ملدا  ر بْ ياَس عِلد بْ أيب طالب وجد إىل أهل  وعامد

، ولو بعث غريه يا حذيفة إىل أهل ِكِ ة كة، ويف ِكة، قالوا: بعث هذا الصبيد

ون عّيداً كصناديدها ـ و ، ألنَّه  انوا ُيسمد تاب اهلل الصبيد لقول كان اسمه يف كالصبيد

اهلل تعاىل:                     وهو صبيد       

  5 فوها بأهل كـ واهلل ال فر بنا أوىل ممدا نحْ فيه، فساروا فقالوا ْلام، وخوَّ

َّّظوا عّيهام األِر. فقال عِلد كِ : حسبنا اهلل ونعم صّوات اهلل عّيهة، فعرضوا ْلام، وغ

، وبقول عِلد  ة، أخرب اهلل نبيدهكفّامد دخّل ِيل، وِىض، كالو ْلم،  بقوْلم لعِلد

تابه، وذلك قول اهلل: أمل تر إىل كفأنزل اهلل بأسامئهم يف            

                                    :إىل قوله
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         1. 

قيا عّيد نزلت: وإندام  رف إىل فّلٍن وفّلٍن لف ًا وعامرًا فقاال: إنَّ أباسفيان وعبداهلل )أمل تف

يل( وها كم فاخشوهم، فقالوا: حسبنا اهلل ونعم الوكة قد مجعوا لكبْ عاِر وأهل ِ

الّذان قال اهلل:               ل  فرهم.كإىل آخر اآلية، فهذا أود

ُّع عّي: »عّيه وآله السّلمفر الثاين قول النبي كوال ط  عب رجٌل، كيف م ِْ هذا الشِّ

ُّع عّي ون كمل يبق ِنهم أحٌد إالد متندى أن ي«. مثل عيسىكم بوجهه، فمثّه عند اهلل كفيفط 

قد خرج، وطّع بوجهه، قال: هو هذا، فخرجوا غضابًا  بعض أهّه، فإذا بعِلد 

ه، ْلوقالوا: ِا بقي إالد أن جيعّه نبيدًا، واهلل الرجوع إىل آ تنا خرٌي ممدا نسمع ِنه يف ابْ عمد

نا عِلد إن دام هذا، فأنزل اهلل     وليفُصدد              

   2 فر الثاين.كإىل آخر اآلية، فهذا ال 

حني قال اهلل تعاىل:  3فركوزاد ال                  

      4أصبحت وأِسيت خري الربيَّة: »، فقال النبي ، فقال له «. يا عِلُّ

 النداس: هو خرٌي ِْ آدم ونوح، وِْ إبراهيم، وِْ األنبياء! فأنزل اهلل     

           إىل     5. 

د؟ قال اهلل:  قالوا: فهو خري ِنك يا ممد               

    6 تكنَّه خرٌي ِنكول ته خرٌي ِْ ُذريد بعه خرٌي ممَّْ كم، وُذريَّ م، وِْ اتَّ

فر أهون عّينا ممدا يقول يف ابْ كم. فقاِوا غضابًا وقالوا زيادة: الرجوع إىل الكاتدبع

ه، وذلك قول اهلل  عمد        .7 

، يف قول عْ زرارة ومُحران وممد بْ ِسّم، عْ أيب جعفر وأيب عبداهلل
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 اهلل:                             . 

ح ، الذي بعثه عثامن إىل ِْص، قال: وازدادوا 1قال: نزلت يف عبداهلل بْ أيب َسف 

 2فرًا حني مل يبقف فيه ِْ اإليامن يشء.ك

عُته يقول: م ِ  عْ أيب بصري، قال: سف                        

          م عف م أنَّ الزنا حرام ثمد زنى، ِْ زف عف هبا، وِْ زف أن ااخمر حرام ثمد َشف ِ

م أن الز عف  3اة حقد ومل ُيؤددها.كوِْ زف

 

               

 

وريْ يف اآلية السابقة بـكقد وصف اهلل تعاىل املذ     م ِذبذبني ألَند

ِّّبني بني الِوِتزلزلني وِتّلعبني و املؤِْ هو »ونوا ِؤِنني ألند كفر واإليامن فّل يكتق

اجلبل الراسخ كألنده  4«الذي يثبت عٰل إيامنه ِهام تقّبت الظروف واختّفت األحوال

 ه العواصف.كال حيرد 

   أن  أِر اهلل تعاىل نبيه. »فعل أِر وفاعّه أنت يا رسول اهلل

                                                 
 ِْ عفان بْ عثامن أخو وهو حييى، أبا يكنى العاِري، القريش َسح أيب بْ سعد بْ عبداهلل هو .1

 ثمد  ،اهلل لرسول الوحي يكتب وكان ،اهلل رسول إىل وهاجر الفتح، قبل أسّم الرضاعة،

 عزيز عِلد  يمِل كان ُأريد، حيث داً ممد  أَصف كنت إيند  ْلم: فقال بمكة، قريش إىل وصار ِْشكاً  ارتد

 بقتّه اهلل رسول أِر الفتح يوم كان فّام صواب، كلد  نعم فيقول: حكيم، عّيم فأقول: حكيم،

 إىل سعد بْ عبداهلل ففرد  الكعبة، أستار َتت وجدوا ولو صبابة، بْ وِقيِ خطل بْ عبداهلل وقتل

 له، فاستأِنه ِكة أهل اطمأن ِا بعد هللا رسول إىل به أتى حتدى عثامن فغيدبه عفان بْ عثامن

 ِا حوله: ملْ اهلل رسول قال عثامن انْصف فّامد  نعم، قال: ثمد  طويًّل، اهلل رسول فصمت

 اهلل، رسول يا إِلد  ِأت أو فهّلد  األنصار: ِْ رجل فقال عنقه، فيرضب بعضكم إليه ليقوم إالد  صمتد 

ه األعني، خائنة له يكون أن ينبغي ال النبي إند  فقال:  بمعاوية والتحق ،  ه25 سنة ِْص عل عثامن ووالد

 .3/173 ُاسدالغاية .  ه37 سنة وتويفد  عِل أِرياملؤِنني خّلفة يف
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يبْش    »1. 

أصل البشارة ااخرب السار الذي يظهر به الَّسور يف بْشة الوجه، فإذا قال »و 

 ند أر شيئًا فهم ِنه عل سبيل االمجال كشخص آلخر: بشارة، أو أبْشك دون أن يذ

. فّم يستعمل اهلل سبحانه 2«روه إالد ِع القرينةكهناك شيئًا مبوبًا، وال يستعمل يف امل

مقالة العرب: َتيتك الرضب وعتابك كميدة وهي كيف العذاب باالستعارة الته البشارة

املراد بالبشارة  ند أم واألقرب كون عْ التهكأسّوب القرآن أبعد ِا ي»السيف، ألند 

 .3«روه لوجود القرينةكخبار، وجاز استعامْلا يف املجمرد اإل

     .افريْ كوصفهم بمواالة الهتديد لّمنافقني، وقد »ِفعول به

ام دون املؤِنني، وهذا وصف اعمَّ ِصداقًا ِْ املنافقني الذيْ مل يؤِْ قّوهبم، واند 

فار، واالنقطاع كطائفة ِْ املؤِنني ال يزالون ِبتّني بمواالة ال يتظاهرون باإليامن فإند 

 عْ مجاعة املؤِنني، واالتصال هبم باطنًا واختاذ الوليلة ِنهم حتدى يف زِْ

 .الرسول

ون املراد هبؤالء املنافقني طائفة ِْ املؤِنني كي ن  أ وهذا يؤيد بعض التأييد

افريْ اولياء ِْ دون املؤِنني، ويؤيده ظاهر قوله يف اآلية ك]الذيْ[ يتخذون ال

الّلحقة                     إىل قوله          فإن

ذلك تقرير لتهديد املنافقني، وااخطاب فيه لّمؤِنني، ويؤيده أيضًا ِا سيصف تعاىل 

حاْلم يف نفاقهم بقوله              4 ر اهلل كفأثبت ْلم شيئًا ِْ ذ

 .5«تعاىل، وهو بعيد االنطباق عل املنافقني الذيْ مل يؤِنوا بقّوهبم قطد 

  حرف جر، وجمروره   ِع اسمها وخربها بتأويل ِصدر يف مل جرد

ّدق بـ ِتع . 
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  يد.كِْ احلروف املشبهة بالفعل، تأ 

    ّدق بخرب جار وجمرور يف ملد رفع ِتع . 

   اسم          .   .نعت، أي ِؤملًا ِوجعًا 

 

                          

        

 

لّعذاب األليم، أي أند املنافقني  تعّيل التدصافهم بصفة النفاق واستحقاقهم»

ني والية كافريْ املعانديْ أولياء حيبدوَنم ويقتدون هبم، تاركهم الدذيْ يتدخذون ال

 .1«املؤِنني الدذيْ أِر اهلل تعاىل بمواالهتم والدخول يف مجاعتهم واختاذ سبيّهم

  اسم ِوصول يف مل نصب نعت آخر لـ    وريْ يف كاملذ

ة. أو يف ملِّ نصب عل الذمد ِفعوالً به بفعل مذوف تقديره: أذم قاآلية الساب

 . 

      .االختاذ هو األخذ ِع االعتامد والثقة »فعل ِضارع وفاعّه

ّدم...  .2«والتع

    .ل  ِفعول به أود

    ِعنى  3ِفعول به ثان. وقد ِرد  . 

اذ ِ واختيار واالنتخاب افرون هم أولياء كوال قيقيد احلواقع الال عٰل سبيل االختد

؛ ال  وشؤونه ِْ والية رسول اهلل« والية اهلل»ألند الوالية تنحْص يف تكوينيد

 .واألئمة املعصوِني

     ِْ ّدق بصفة مذوفة جار وجمرور ِتع  . 
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              .ِضاف إليه ارية تفيد التوبيخ والتقريع.كاستفهاِية ان 

   .فعل ِضارع وفاعّه، يف مل نصب حال. أي يطّبون 

  ِ ّدق بـكظرف ان ِتع  . 

  ك بالضم اللتقاء السا نني. والضمري يرجع إىل كِضاف إليه. حرد

   . 

     :ورفعة القدر واملنفعة والغّبة التي  الْشف»ِفعول به واملراد هبا هنا

زون هبا، وِنه قوله تعاىل:  يتعزَّ        1  2«غّبنيأي. 

 ة وِنه قيل لألرض الصّبة الشديدة: عزاز ويقال: استعزد ة الشدد وأصل العزد »

ذا، أي كون كن يأعِلَّ  وِنه قيل: عزد  ِرضه وتعزز الّحم: إذا اشتدد  املريض إذا اشتدد 

ِف « زَّ بف  زَّ عف  ْ  ِف »عِلد وِنه قوْلم:  اشتدد  . وقوْلم: عزد الَّشء ِعناه بف ّف سف  بف ّف غف  ْ  أي 

 .3«حصوله صعب وجوده واشتدد 

    .اسئنافية واقعة يف جواب استفهام أو َشط  يد.كِشبهة بالفعل، تأ 

     اسم          .   ّدق بخرب جار وجمرور ِتع . 

    ِْ حال   . «ك هلل وحده ّ ّ ك وامُل  .4«ألند العزة ِْ فروع امُل

 :ة األصّية هلل تعاىل وبتبعه قال العزد                  

         5.صدق اهلل العِلُّ العظيم. 

 شأن نزوْلا

نزلت يف بني ُاِيدة، حيث خالفوا نبيدهم عل أن يرددوا األِر يف بني هاشم، ثمد »

قال:             ة  .6«يعني القود
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تاب اهلل الذي هو كاملنافقني هيزءون ب ند أأعّم اهلل تعاىل يف هذه اآلية املؤِنني »

ال يقعدوا ِعهم حتدى َيوضوا، يعني يأخذوا يف حديث غري  ن  أالقرآن، وأِرهم 

نتم أتاب اهلل واْلزء به، فكجالستموهم عل ااخوض يف  ن  إم كند إالقرآن، ثمد قال: 

روا عّيهم ِع القدرة عل كم ِثّهم ِتى رضوا بام هم فيه، ومل ينَند أم بكام حند إِثّهم، و

الرضا  ند فارًا، ألكانوا كفر، كانوا راضني بالكم ِتى َند إراهية، فكار، ومل يظهروا كاالن

ر ِع القدرة عل ذلك، وزوال كار املنكنفر. ويف اآلية داللة عل وجوب اكفر كبال

ذلك فيها داللة عل كو .ان خمطئًا آثامً كترك ذلك ِع القدرة عّيه  ْ  ِف  العذر عنه. وإند 

 .1«انكنوع  ه ال جيوز جمالسة الفساق، واملبتدعني ِْ أيِّ ند أ

           .استئنافية .حرف َتقيق 

    ،قرأ عاصم »فعل ِاض وفاعّه ضمري ِستَت يرجع إىل اهلل تعاىل

ويعقوب     َّس الزاي كبفتح النون والزاي وتشديده. الباقون بضم النون و

ل يف ال ل[ وامُلن زف  .2«تابك]ُنز ِ

ِع اسمها بتأويل ِصدر يف مل نصب ِفعول  و  ،  :تقديره  

    فر ِنهم.كاملنع ِْ جمالستهم عند سامع ال 

    ّدق بـ جار وجمرور ِتع . 

      ّدق بحال مذوف ِْ فاعل جار وجمرور ِتع .  له يريد ِا نزد

 يف سورة األنعام:                           
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                                 1  ألند

 ند أويستفاد ِْ اشارة اآلية إىل آية األنعام »يدة وسورة النساء ِدنية. كسورة األنعام ِ

ه إىل النبي  .2«ِةخاصة، واملراد هبا ِا يعم األُ  بعض ااخطابات القرآنية وجد

انوا كام جاء يف التفاسري ـ كبعض املسّمني ـ  ند أري فهو كأِا سبب هذا التذ»

دكني بمكجيّسون يف جمالِ املْش ، ويستهزئون ة، وهم َيوضون يف ذم ممد

عّيهم... فنزلت آية االنعام َتذر  اركبالقرآن، واملسّمون ضعاف، ال يستطيعون االن

ني، وتأِرهم أن يعرضوا عنهم وعْ جمالسهم حني يسمعون كاملسّمني ِْ املْش

 فر واالستهزاء بآيات اهلل.كال

ومتِض األيام، وهياجر املسّمون إىل املدينة، وفيها هيود وِنافقون أظهروا 

، وجالسوا اليهود فر، وأعاد بعض املسّمني السرية األُوىلكاإلسّلم، وأضمروا ال

واملنافقني باملدينة، وهم َيوضون يف ذم اإلسّلم ونبيه، فنزلت هذه اآلية املدنية التي 

افريْ واملنافقني كر املسّمني بآية االنعام السابقة، وتأِرهم بمقاطعة الكد نفَّسها، لتذ

 .3«املستهزئني بآيات اهلل

   :والشأن ِا « أنده»خمففة ِْ الثقيّة واسمه ضمري الشأن مذوف وتقديره

 .أفادته اجلمّة بْشطها وجزائها، ومجّتا فعل الْشط وجوابه يف ملِّ رفع خرب 

  ظرف ملا يستقبل ِْ الزِان ِتضمْ ِعنى الْشط خافض لْشطه ِتعّق

 بلوابه.

     جر باإلضافة لوقوعها بعد الظرف.فعل ِاض وفاعّه يف ملد 

     ِفعول به    وِضاف إليه وقد ُفَّسد ،    

ابر كِْ أ وبالقطع هم 4.باألئمة    .تعاىل 

     ِْ فعل ِضارع ِبني لّملهول، يف ملد نصب حال   . 
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   جار وجمرور يف ملِّ رفع نائب فاعل             . .عاطفة 

              .فعل ِضارع ِبني لّملهول  سابقتها.ك 

 .واقعة يف جواب الْشط، واجلمّة الفعّية بعدها جواب َشط غري جازم 

           .ناهية جازِة     فعل ِضارع جمزوم بـ .ناهية وفاعّه 

 ِ ّدق بـكظرف ان ِتع    .يدلد عل االجتامع واملصاحبة 

   ِضاف إليه. والضمري عائد عل مذوف وتقديره       ِع

 افريْ واملستهزئني.كال

  .  لّغاية وحرف جرٍّ

    فعل ِضارع ِنصوب بـ   ِضمرة بعد  .وفاعّه .

ل ِْ  واملصدر املؤوَّ   و     يف ملِّ جر بحرف جر :تقديره . 

         ااخوض       . 

     ّدق بـ جار وجمرور ِتع   . 

    نعت لـ   فر كأو بدل ِنه، وِضاف إليه والضمري يرجع إىل ال

 بآيات اهلل واالستهزاء هبا.

ْ  َيوض بالباطلكعاِة الداللة عل وجوب االعراض عْ »اآلية  ِف . و 1«لِّ 

 .2«راهية ِا سمعه أو يراهكاملحظور جمالستهم ِْ غري اظهار »

   يد لّنهي كِْ احلروف املشبهة بالفعل والضمري اسمه. تعّيل وتأ

الوارد يف            .وملا يأيت ِْ اجلمع يف جهنم 

  .حرف جواب ال عمل له، وِّغاة لتوسطها بني االسم وااخرب 

      خرب  ند واملستهزيْ. ألفار كوِضاف إليه. والضمري يرجع إىل ال 

 .3«ان نوعه باتفاق الفقهاء والعّامءكافر وباإلثم آثٌم ِهام كفر كبال الرايض»

            .احلروف املشبهة بالفعل ِْ            .اسمه   .خربه 
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              .ِضاف إليه .عاطفة 

              .ِعطوفة      ّدق بـ جار وجمرور ِتع . 

    ِْ حال        إن اهلل جيمع الفريقني ِْ أهل ». أي

ا يف الدنيا عل عداوة و  قُ فف تَّ اام كفر، والنفاق يف القياِة يف الندار والعقوبة فيها كال

 .1«املؤِنني، واملؤازرة عّيهم

ة، ة بدهييد ف ِْ ِقدِتني ينتلان قضية حتميد نؤلف قياسًا ِنطقيًا، يتألَّ  أن»لنا 

افر، لقوله تعاىل: كفر فهو كريض بال ْ  ِف  لد كذا: كونقول ه        لد ك، و 

افر فهو يف جهنم، لقوله: ك                   لد كذن، إ  ِْ

 .يدخل يف جهنم 2«افركفر فهو كريض بال

 الروايات

 :، عْ قول اهلل صحيحة شعيب العقرقويف قال، سألت أباعبداهلل   

                                  :إىل آخر اآلية. فقال

جل ]الدذي[ جيحد احلقَّ وي ة فقم كإندام عنى هبذا: ]إذا سمعتم[ الرَّ ب به ويقع يف األئمد ذِّ

 3ان.كائنًا ِْ كِْ عنده وال تقاعده، 

 .4رواها العيايش يف تفسريه

أنده قال: ال تصحبوا أهل البدع وال  صحيحة عمر بْ يزيد، عْ أيب عبداهلل

: املرء عل ديْ واحد ِنهم، قال رسول اهللكجتالسوهم فتصريوا عند النداس 

 5خّيّه وقرينه.

يف حديث: وفرض عل السمع أن  خرب أيب عمرو الزبريي عْ أيب عبداهلل

م اهلل وأن يعرض عامد ال حيلُّ له ممدا َنى  ه عْ االستامع إىل ِا حرد عنه  اهلل يتنزَّ
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فقال يف ذلك:  واالصغاء إىل ِا أسخط اهلل                 

                                            ثمد

ِوضع النسيان فقال:  استثنى اهلل                    

       1  :وقال     *                

                        2  وقال :         * 

               *              *           

  3  :وقال                          4  :وقال

         5  فهذا ِا فرض اهلل عل السمع ِْ اإليامن أن ال يصغي

م  إىل ِا ال حيلُّ له وهو عمّه وهو ِْ اإليامن وفرض عل البْص أن ال ينظر إىل ِا حرَّ

اهلل عّيه وأن  يعرض عامد َنى اهلل عنه، ممدا ال حيلُّ له وهو عمّه وهو ِْ اإليامن، 

 6احلديث.

 .8والصدوق يف الفقيه 7رواها العيايش يف تفسريه

د بْ عاصم د بْ عاصم، بّغني  ، قال سمعت الرضاخرب ممد يقول: يا ممد

 أندك جتالِ الواقفة؟ قُّت: نعم، جعّت فداك ُأجالسهم وأنا خمالف ْلم.

يقول:  اهلل  فإند قال: ال جتالسهم                    

                                            

     ْ9ة.ففروا هبا الواقكيعني باآليات: األوصياء الذي 

د بْ الفضيل، عْ أيب احلسْ الرضا ، يف قول اهلل تعاىل: عْ ممد    
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                    :إىل قوله          قال: إذا ،

د احلقد وي عت الرجل جيف حف
م ِ ب كسف ده.ذد  1به ويقع يف أهّه، فُقم ِْ عنده وال ُتقاع ِ

 .2رواه الطربيس يف جممع البيان

 فراجعها. 3رت بعضها يف ِوسوعتيكثرية جداً ذكوالروايات الواردة حول امللالسة 

 

                          

                           

                           

 

م يَتبصون باملؤِنني أي ينتظرون هبم املنافقني أَند أخرب اهلل تعاىل عْ هؤالء »

مل أ فتح اهلل عل املؤِنني فتحًا ِْ عدوهم، فأفاء عّيهم فيئًا ِْ الغنائم، قالوا ْلم  ن  إف

ا شهدنا ند إم، فاعطونا نصيبنا ِْ الغنيمة، فكم ونغزوهم ِعكم نلاهد عدود كْ ِعكن

م ِْ املؤِنني، وليِ املراد بذلك باصابته افريْ نصيب أي حظد كان لّكن إو ،القتال

باح ْلم شيئًا ِْ أمل جيعل ْلم غّبة املسّمني، وال  ه تعاىلند ْلم نصيبًا ِْ اهلل، أل ند أ

 .4«أِواْلم، بل حظر ذلك عّيهم

ام حفظوا رابطة ند إم هذا وصف آخر ْلؤالء املنافقني فإَند »خرى: أُ وبعبارة 

ون الطائفتني ويستفيدون ممْ كاالتصال بالفريقني مجيعًا: املؤِنني وال افريْ، يستدرُّ

ْ لنا سهم مما كم فّيكا ِعند كان لّمؤِنني فتح قالوا: اندا ك هام، فإن  نحسْ حاله ِ

م كم ونمنعكمل نغّبأ افريْ نصيب قالوا: كان لّك ن  إُأوتيتموه ِْ غنيمة ونحوها، و

م مما ُأوتيتموه ِْ ِْ املؤِنني؟ أي ِْ اإليامن بام آِنوا به واالتصال هبم فّنا سه
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 .1«م النصيبكم حيث جررنا إليكالنصيب أو ِندة عّي

ترسم هذه اآلية صورة حلال املنافقني إذا وقعت احلرب بني »وبعبارة ثالثة: 

انوا َيرجون ِع املسّمني كاملنافقني  ني، وتتّخص هذه الصورة بأنَّ كاملسّمني واملْش

م  الوقت نفسه يتظاهرون بأَند يف حروهبم لّدس والتثبيط وتفتيت الصفوف، ويف

م، كا ِعند كان الظفر لّمسّمني قالوا ْلم: ك ن  إخرجوا لنْصة املسّمني، وينتظرون: ف

ني قالوا ْلم: نحْ الطابور ااخاِِ، كان لّمْشك ن  إاء يف الغنيمة، وكفنحْ وأنتم َش

 ون العصا ِْ وسطها... .كذا يمسكفأيْ األجر؟ وه

، وتضاعف عددهم يف البّلد العربية يوًِا بعد عٍْص  لِّ كوهؤالء ِوجودون يف 

ام تظاهر كظهر فيها الذهب األسود، واختذوا الوطنية شعارًا ْلم، متاًِا  ن  أيوم ِنذ 

تغّب األحرار املناضّون عل  ن  إ... فاملنافقون باإلسّلم يف عهد الرسول

لا املستغّون ن ن  إم؟ وكْ ِعكريْ واملستغّني قال ْلم ِنافقو العْص: أمل نكاملحت

 .2«م األحرار؟كبفريستهم قالوا ْلم: أمل نمنع عن

  افريْ يف قوله تعاىل: كاسم ِوصول يف ملِّ جر صفة لّمنافقني وال

             3،  :أو يف مل نصب بدالً ِْ االسم املوصول يف

     4. 

    ر ِتعّقه ليشمل كفعل ِضارع وفاعّه. الَتبص: االنتظار. ومل يذ

 ل أٍِر، فهم ينتظرون وقوع أٍِر ِا باملؤِنني ِْ الْش أو ااخري.ك

   ّدق بـ جار وجمرور ِتع  .  والضمري يرجع إىل املؤِنني

 امللاهديْ.

  التفصيل بعد االمجال.استئنافية أو تفريعية لبيان 

  .حرف َشط جازم 
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  .فعل ِاض ناقص يف مل جزم ألنده فعل الْشط 

    جار وجمرور، خرب ِقدم . 

    اسم ِؤخر . م، والفتح ِوعود كأو ظفر أو غّبة عل أعدائ

 لّمؤِنني.

     ِْ جار وجمرور ِتعّق بصفة مذوفة . 

    فعل ِاض وفاعّه يف ملِّ جزم ألنده جواب الْشط. والضمري الفاعِل

يرجع إىل املنافقني حيث     لّمؤِنني. واجلمّة الفعّية بعدها يف مل نصب

 ِفعول به ـ ِقول القول ـ .

           .حرف استفهام  .حرف نفي وجزم وقّب 

    نحْ»ناقص جمزوم واسمها ضمري ِستَت فيه فعل ِضارع.» 

  ّدق بخرب ظرف يدلد عل املصاحبة واالجتامع ِتع  . 

   ِضاف إليه. الضمري يرجع إىل املؤِنني الذيْ أصاهبم  . 

 .عاطفة 

                  ِعطوفة عل                 

  .وتعرب ِثّها. التعبري بالنصيب وعدم انتسابه إىل اهلل َتقري ِنه تعاىل له 

  فعل ِضارع جمزوم بـ   :نحْ»وفاعّه ضمري ِستَت .»

ّدط،  االستحواذ: الغّبة والتس      :أي  م. أي: كّبنغ    

 م عل املؤِنني.كسببًا يف غّبت

           .عاطفة     ِعطوفة عل . 

      ّدق بـ جار وجمرور ِتع    يعني يقول املنافقون .

أخبارهم، م عل كااهم، واطّلعنا إيد م بتخذيّنا إيد كِنعنا املؤِنني ِن»افريْ: كلّ

 .1«م وغّبتموهمكم حتدى انْصفوا عنكل وننا عيوناً كو

           .استئنافية  .ِبتدأ 

                                                 
 .3/364 التبيان .1



 اِِااخ اجلزء / القرآن تفسري يف البيان أجود  ............................................... 400

     فعل ِضارع وفاعّه ضمري ِستَت يرجع إىل .خرب . 

   ِ ّدق بـكظرف ان ِتع   . 

   ِضاف إليه. والضمري يرجع إىل املؤِنني تغّيبًا عّيهم بالنسبة عل

افريْ واملنافقني تنبيهًا عل دناءة كافريْ وبلهة عدم خماطبتهام أي الكاملنافقني وال

 ِنزلتهم عند اهلل تعاىل.

   ظرف زِان ِتعّق بـ             .    .ِضاف إليه 

           .استئنافية .حرف نفي واستقبال ونصب 

              .فعل ِضارع ِنصوب  .فاعل 

     ّدق بـ جار وجمرور ِتع   . 

       ِْ ّدق بحال جار وجمرور ِتع   .ألنده صفة ِقدِة عّيه 

    أو باحللة والداللة. 1.ام عْ عِلكِفعول به. أي بالغّبة والقهر 

املؤِنني  ون نفي السبيل أعم ِْ النشأتني: الدنيا واآلخرة، فإند كْ أن يكويم»

غالبون بإذن اهلل دائاًم ِا داِوا ِّتزِني بّوازم إيامَنم، قال تعاىل:             

               2»3. 

 تنبيه: قاعدة نفي السبيل

ٰى عند الفقهاء بقاعدة نفي مد سف ِْ اآلية الْشيفة قاعدة تُ  فادُ تف س  تُ تي ِور الد ِْ األُ 

ثريه وتعدد ِْ ِبطّلت كافر عل املسّم وْلا فروع كالسبيل واملراد هبا نفي السبيل لّ

عدم ثبوت الوالية »املبطّلت ـ وِْ مجّة فروعها: العقود وإن مل تنحْص فيها ـ أي يف 

ام كم عّيه، فّل عربة بإذنه يف أحكافر، حيث ترجع الوالية عل املسّم والتحكلّ

ة له يف املرياث.  األِوات، ألنده ال والية له، وال أولويد

ة املسّم ِْ جانب اهلل تعاىل ـ ِْ ز ِد اة أو مخِ أو كوعدم ثبوت حقد له يف ذ

 نحو ذلك؛ وهذا َسد اشَتاط اإلسّلم يف املستحقني.فارة أو ك
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ة نذر الولد ونحوه ِْ العهد واليمني عل إذن الوالد  وعدم اشَتاط صحد

الزوج ونحوه ـ ويف املاليدات كلد ِْ يشَتط إذنه يف عبادٍة ـ كذا كافر يف وجه؛ وكال

 خرى.أُ ِسألة 

 ان ِسّاًم لوجب.كافر يف ِقاِات لو كوعدم لزوم إطاعة ال

 افر وإن مجع سائر الْشائط.كوعدم نفوذ قضاء ال

 لِّ وف وعدم جواز تف 
ّدق باملسّمني. ي ه ِ  لّوقف املتع

ّد   أو صّح وهبة وإصداق، أو نحو ذلك ِْ كوعدم جواز مت
ٍ
ه لّمسّمل بْشاء

 دفع عوض ديْ أو ضامن.

افر، فإنده غري صحيح. كلد سبب اختياريد ناقل لّمّك إىل الكخرى: أُ وبعبارة 

افر كافرًا عند كان املمّوك كاإلرث لو قّنا به ـ أو كنده لو ِّك بسبٍب قهري ـ ام أك

 ه قهرًا وال يقرد يده عّيه.كفأسّم املمّوك ُيباع عل ِال

افر ورهنه عنده وال إيداعه يف وجٍه ِبنيد عل أند كوعدم جواز إعارة املسّم ِ لّ

 االستنابة يف احلفظ السبيل.

 اح أو ِال.كغري أو جمنون أو سفيه يف نعل ص اً افركواليته وعدم 

 ة العبد املسّم له.روعدم جواز إجا

 افر أو ِسّم.كعل ِسّم ل اً افركوكالته وعدم جواز 

 الته يف بيع عبد ِسّم ِرهون أو غريه.كوعدم جواز و

 افرًا.كان البائع كان املشَتي ِسّاًم وإن كوعدم ثبوت شفعة له إذا 

وم بإسّلِه ولو كِسّم أو ِوىلد عّيه موعدم جواز وصايته عل ِال 

 باالشَتاك.

ذا استداًِة، فإند بإسّلِها زوجة يبطل كاحه لّمسّمة ابتداءًا وكوعدم جواز ن

ه.كالن  اح لو مل يسّم الزوج يف العدد

ورة يف كوًِا بإسّلِه بأحد الطرق املذكان الّقيط مكوعدم العربة بالتقاطه إذا 

ّدها.  م

قه اإلرث ِع الوارث املسّم وعدم جواز القصاص ِْ ويف عدد عدم استحقا
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 ال.كافر ِْ هذا الباب إشكاملسّم بال

ب بمعونة ِا ذكوغري ذلك ِْ املواضع الدتي مل نذ  .1«رناهكرها يتنبده عّيها املتدرد

 أدلة قاعدة نفي السبيل

 ِور التالية:م هذه القاعدة ِْ األُ كْ استفادة حكيم

ل القطعي احلاصل ِْ تتبدع » األصحاب يف  تّامكأحدها: اإلمجاع املحصد

تي ذ م ِتساملون عل عدم وجود السبيل لّكاملقاِات الد افر عل كرناها يف الباب، فاَند

ّدامت ِْ دون ن اشف عْ رضا الْشع بذلك كري، وهذا كاملسّم ويرسّونه إرسال املس

 مه به.كوح

ام ال كدد االستفاضة، بل التواتر ِْ األصحاب ـ وثانيها: اإلمجاعات املنقولة ح

 َيفى عل املتتبدع ـ املؤيددة بالشهرة العظيمة البالغة حدد الرضورة.

ون صاحبه ِقهورًا كوثالثها: االعتبار العقِل، فإند َشف اإلسّلم قاٍض بأن ال ي

وهذا وإن افر ِا مل ينشأ السبب ِْ نفسه، فإنده حينئٍذ أسقط احَتام نفسه. كَتت يد ال

 نده ِؤيدد قويد ِستند إىل فحوى ِا ورد يف الْشع.كْ يف حدد ذاته دليّلً، لكمل ي

ة يف بعض املوارد،  ة ااخاصد اح، فإند كباب النكورابعها: ِا دلد ِْ األدلد

 افر.كالنصوص قضت بعدم جواز تزويج املؤِنة لّ

فإند املستفاد ِنها: وغري ذلك ممدا دلد عل اشَتاط اإلسّلم يف الوِلد عل املسّم، 

ّدة يف ذلك  ّدط الكأند الع ى إىل سائر كّده عدم رضا الشارع بتس افر عل املسّم فيتَّسد

ّدة املنصوصة املستفادة ِْ  ان ِْ كّلم الْشع وإن كاملقاِات بتنقيح املناط، أو بالع

ْد ورود التعّيل َصحيًا يف روايات النكحيثيدة تعّيق احل اح، كم عل الوصف. وأظ

 فينبغي الرجوع إليها.

ى بحيث يغني عْ ِّلحظة  وخاِسها: ااخرب املشهور يف ألسنة الفقهاء املتّقد

ّامت اجلارية كفإنبه ِْ ال« اإلسّلم يعّو وال يعل عّيه: »سنده، وهو قوله

ونحوه، فّل وجه لّبحث يف سنده، وإندام « ال ُضر وال ُضار»ـكجمرى القاعدة، 
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 ّلم يف الداللة.كال

م كّنا: إند داللته عل نفي السبييل ممدا يفإن ق شف عنها فهم الفقهاء ـ ألَند

ري، وهو ِْ أعظم القرائْ عل ِعرفة املراد ـ كيستدلدون به يف هذه املقاِات ِْ دون ن

ّدط الكفّل بحث، إذ ِقتضاه   1.2«افر عل املسّمكون املراد ِْ ااخرب: عدم تس

 شأن نزوْلا

 بْ ُايبد وأصحابه الدذيْ قعدوا عْ رسول نزلت يف عبداهلل»قال القمي: 

ار، قالوا له: كبال ان إذا ظفر رسول اهللكيوم ُاحد، ف اهلل فد     

    ار، قالوا: كوإذا ظفر ال فد         م! كم ولْ نعْ عّيكأن نعين

 قال اهلل:                                     .3 

 روايةٌ 

يابْ رسول اهلل  :قال: قّت لّرضا يف حديث: خرب أيب الصّت اْلروي

ه القى شبهه عل حنظّة بْ ند أمل يقتل و احلسني بْ عِل ند إيزعمون  قوِاً  4وفيهم

 وحيتلون هبذه اآلية ام رفع عيسى بْ ِريمكفع إىل السامء ه رُ ند أسعد الشاِي وأ

                    :ذبوا عّيهم غضب اهلل ولعنته كفقال

سيقتل واهلل لقد  احلسني بْ عِل ند أخباره بأيف  ذيبهم لنبي اهللكفروا بتكو

، ان خريًا ِْ احلسني أِرياملؤِنني واحلسْ بْ عِلكوقتل ِْ  قتل احلسني

عرف ذلك بعهد أ ،يال ِْ يغتالنيتم باغ واهلل ملقتول بالسَّ يند أا إالد ِقتول ووِا ِند 

ا قول اهلل ِد أ، والعاملني  خربه به جربئيل عْ ربِّ أ ِعهود اِلد ِْ رسول اهلل

 :                     افر عل كيقول: لْ جيعل اهلل ل ن  إف

اهم لْ يد إوِع قتّهم  فار قتّوا النبيني بغري احلقد كعْ  خرب اهلل أِؤِْ حلة، ولقد 
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 1سبيًّل ِْ طريق احللة. جيعل اهلل ْلم عل أنبيائه

 

                         

                  

 

 يبنيد اهلل تعاىل صفات ِتعددة ِْ صفات املنافقني يف هذه اآلية الْشيفة.

   ِْيد، وِا بعدها صفة ِْ صفاهتم.كاحلروف املشبهة بالفعل، تأ 

    .اسمه 

     .ة ااخديعة واإل»فعل ِضارع وفاعّه ثار ِنها، كاملخادعة: هي شدد

 وهي متويه احلقيقة وإهباِها، وإظهار خّلف ِا َيفيه... .

لشأَنم، تنبيهًا عل فظاعة  وخمادعة اهلل هي خمادعة الرسول واملؤِنني تعظيامً 

، وأند املعاِّة ِع الرسول ِعاِّة جلد شأنهونه ِبغوضًا عنده كفعل املنافقني وشناعته ل

 :ِع اهلل تعاىل، قال                 2. 

ق باالستهزاء بدينه، والغشد يف  سة، وخمادعة اهلل تعاىل إندام تتحقد تعاليمه املقدد

م يظهرون اإليامن بذلك، ويبطنون اإلعراض عنها وخمالفتها وت بون كفإَند ذيبها، ويتقرد

 .3«يدًا هبمكإىل الرسول واملؤِنني 

   ِفعول به، مجّة       يف مل رفع خرب. 

  أند سائًّل كال مل ْلا ِْ االعراب، »حالية أو استئنافية، وعل الثاين

 .4«وبال خداعهم يرجع عّيهم يسأل: ِا هو جزاء املخادعني؟ فأجيب بأند 

  .ِبتدأ 

     .ِريْ:أوِعنى ااخداع ِْ اهلل حيتمل »خرب وِضاف إليه 
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ام كى اجلزاء باسم الَّشء، لّلزدواج، جيازهيم عل خداعهم فسمد  ن  أحدها: أ

قال:            1 ليِ بسيئة. وقال: ء واجلزا        2 

 ه جيازي عّيه.ند أر، غري كواهلل ال يم

ظهروه ِْ اإليامن بّساَنم ِع أم اهلل فيهم ِْ ِنع دِائهم بام كوالثاين: ِا ح

فر استدراجًا ِنه ْلم يف الدنيا حتدى يّقوه يوم القياِة، كبباطنهم، واعتقادهم المه ّع

 .3«فيوردهم بام ابطنوا نار جهنم

 َيادعون اهلل يف حال هو َيدعهم ويؤول املعنى إىل أند »وهو  بل حيتمل أِرًا آخرف 

هؤالء يريدون بأعامْلم الصادرة عْ النفاق ِْ إظهار اإليامن، واالقَتاب ِْ 

واملؤِنني  ملؤِنني، واحلضور يف ماُضهم وِشاهدهم أن َيادعوا اهلل أي النبيا

وا ِنهم بظاهر إيامَنم وأعامْلم ِْ غري حقيقة، وال يدرون أند  هذا الذي خل  فيستدرُّ

بينهم وبني هذه األعامل ومل يمنعهم ِنها هو اهلل سبحانه، وهو خدعة ِنه ْلم وجمازاة 

 .4«أعامْلم، فخدعتهم له بعينها خدعته ْلم اهتم وخباثةْلم بسوء نيد 

 .5«ة ِْ اهلل العذابعااخدي»وقد ورد: 

  ،خرى ِْ صفات املنافقني.أُ ة وِا بعدها صفاستئنافية 

  ظرف زِان لّمستقبل ِتضمْ ِعنى الْشط خافض لْشطه ِتعّق

 بلوابه.

    ِّباإلضافة لوقوعها بعد الظرف. جرٍّ  فعل ِاض وفاعّه. يف مل 

      ّدق بـ جار وجمرور ِتع  . 

  عراب.فعل ِاض وفاعّه، جواب الْشط، ال ملد ْلا ِْ اإل 

   حال ِْ الضمري الفاعِل يف .   سّلن وهو كمجع
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 املتباطٰى املتثاقل.

وجبها عل أُ املنافقني ال يعمّون شيئًا ِْ أعامل العبادات التي  ند إيعني »

ْلم عّيها ثوابًا أو عقابًا  ند أم غري ِوقنني هبا، وال َند املؤِنني عل وجه القربة إىل اهلل، أل

ام يفعّون ذلك إبقاًء عل أنفسهم، وحذرًا ِْ املؤِنني أن يقتّوهم، ويسّبوا ند إو

ساِل إليها رياء لّمؤِنني، ليحسبوهم كالصّلة، قاِوا  أِواْلم، فهم إذا قاِوا إىل

 .1«م ال يعتقدون فرضهاَند املؤِنون ِنهم، وليسوا ِنهم، أل

ّد كر فيها اهلل، ولو كالصّلة أفضل عبادة يذ»وبعبارة ُاخرى:  قة انت قّوهبم ِتع

عمّهم ره، ومل يعمّوا كه إليه وذسل والتواين يف التوجد كم ِؤِنة به مل يأخذهم البرهبد 

 .2«ثريًا عل ِا هو شأن تعّق القّب واشتغال البالكروا اهلل تعاىل كملراءاة النداس، ولذ

    فعل ِضارع وفاعّه، حال ثانية ِْ الضمري الفاعِل يف  

ون املرء يف ِشهد ِْ النداس، كة يف الرؤية، أي يكواملراءاة ِشار»وهذه صفتهم الثالثة. 

 .3«النداس وهو يراهم قصدًا ِنه رؤية النداس ألعامله فيحسبونه ِْ املؤِننيبحيث يراه 

        .ِفعول به      .عاطفة، وِا بعدها صفة رابعة ْلم .نافية 

          .فعل ِضارع وفاعّه       .ِفعول به  .أداة استئثناء 

    :نعت ملصدر مذوف وتقديره  رًا كذ .  م ال يقصدون ألَند

 به اهلل والتقرب إليه، بل          « ا إذا انفردوا ِد حني يراهم النداس، أ

ون قّيّلً كل عمل بّل تقوى يك. أو لعدم ِراعاهتم تقوى اهلل و4«طّلقاً إرونه كفّل يذ

ِهام عظم لعدم ِقبوليته هلل تعاىل ألن اهلل يقول:              5. 

 الروايات

يف  ر اهلل ك: ِْ ذخرب أيب املغراء ااخصاف، رفعه، قال: قال أِرياملؤِنني

                                                 
 .3/365 التبيان .1

 .5/117 امليزان .2

 .10/49 الرمحْ ِواهب .3

 .2/468 التفسريالكاشف .4

 .27/ املائدة سورة .5
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، كيذرون اهلل عّلنية وال كانوا يذكثريًا، إنَّ املنافقني كر اهلل كالَّسد فقد ذ رونه يف الَّسد

 :فقال اهلل                 .1 

تف عْ زرارة، عْ أيب جعفر ُِ تفناعسًا ك، قال: ال تفُقم إىل الصّلة  ُِ اسًّل، وال 

ّلل النِّفاق، قال لّمنافقني: ا ِْ خ ِ تفثاقًّل، فاَند ُِ   وال             

                 .2 

د، عْ أبيه دة بْ زياد، عْ جعفر بْ ممد عف س  ِف  : أنُّ رسول اهللعْ 

دعُسئ ِل فيام النلاة غدًا؟ فقال م، فإنَّه ِْ َُيادع ك: النلاة أن ال ختادعوا اهلل فيفخ 

ّفع عه، وَيف  ُعر. اهلل َيف دف ش  ع لو يف  ِنه اإليامن، ونفسه َيف دف

يف َُيادع اهلل؟ قال: يعمل بام أِره اهلل، ثمد ُيريد به غريه، فاتَّقوا الرياء كفقيل: ف

ك باهلل، إند  افر، يا فاجر، يا غادر، يا كاملرائي ُيدعى يوم القياِة بأربعة أسامء: يا  فانَّه َش ِ

ك ممَّْ  رف ّلق لك اليوم، فالتمِ أج  ُرك، وال خف ُّك، وبفطفل أج  مف ب ِط عف نُت كخاَس، حف

 3تعمل له.

: عْ قول اهلل  حسنة احلسْ بْ عِل بْ فضال قال: سألُت الرضا  

                4  :فيه  ان حيلد كاهلل تعاىل ال يوصف بم ند إفقال

م عْ ثواب رهبم ملوبون، قال: وسألته عْ َند أه يعني ند كفيحلب عنه فيه عباده، ول

 :قول اهلل            5  :اهلل تعاىل ال يوصف باملليىء  ند إفقال

ام يعني بذلك ند إوالذهاب، تعاىل عْ االنتقال،     أِر       

 6وسألته عْ قول اهلل  :، قال :                       

     7  :قال: يقول                ة كباملّلئ     
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    ذا نزلت، قال: وسألته عْ قوله تعاىل: كوه      1  :وعْ قوله

       2  :وعْ قوله       3  :وعْ قوله      

      : ر وال َيادع، كاهلل تعاىل ال يسخر وال يستهزىء وال يم ند إ :فقال

 ر ااخديعة تعاىل اهلل عامد كاالستهزاء وجزاء امل ه تعاىل جيازهيم جزاء السخرية وجزاءند كول

 4بريًا.كيقول الظاملون عّوًا 

إذ قال ]له[  ندا جّوسًا عند أيب عبداهللكصحيحة عبداهلل بْ سنان قال: 

داك يا ابْ رسول اهلل أختاف عِلد أن أ
ون ِنافقًا؟ فقال له: كرجٌل ِْ اجلّساء: ُجع ُِّت ف ِ

؟ فقال:  ؟ فقال: بل. فقال: فّمْ تصِلد ارًا أو ليًّل أليِ تصِلد إذا خّوت يف بيتك َنف

 5ال لغريه؟ ون ِنافقًا وأنت تصِلد هلل كيف تك. قال: ف هلل

 

                                 

   

 

املَتددة بني اإليامن  ةُ يَّ س ِ ف  خرى ِْ صفات املنافقني وهي حالتهم النَّ أُ صفة 

وا عل أحدها، فّل هم ِؤِنون حقيقة وال » فركوال افرون مضًا، وإندام كفّم يستقرد

افريْ ك، وبني ِواالة الذلك لَتدددهم بني جمتمع املؤِنني والصّلة ِعهم رياءً كانوا ك

 .6«وجمالستهم

       ،حال ِْ املنافقني، أصل التذبذب: التحرك واالضطراب

ْ  يَتددد بني جانبني ويت ِف رر ِنه ذلك. والقهر اإلْلي جعّهم كواملذبذب:       
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هم إىل غاية ثابتة ِطمئنة. وهم كبحيث ال ينتهي َترد      فر كبني اإليامن وال

 وأهّهام.

 ِذبذبني: ِطروديْ ِْ هؤالء وِْ هؤالء، ِْ الذبد »وقال الوزير املغريب: 

م ال يرجعون َند أ. وصف اهلل تعالی هؤالء املنافقني باحلرية يف دينهم، والذي هو الطرد

 .1«جهالةفار عل كفيه، ال ِع املؤِنني عل بصرية، وال ِع ال إىل صحة

   ِ ان ِتعلدٔ بـكظرف    . 

  فر.          كِضاف إليه. مجع به بيان اإليامن وال .نافية 

      .ّدق بفعل مذوف تقديره: ينتسبون  جار وجمرور ِتع

 .عاطفة 

        إىل ِنافعهم »ِعطوفة عل ِثّها يف القبل. بل هم يذهبون

انت اليد، كتقبض عل ِنفعتهم، أو عل يشء ِنها، قذرة  يدٍ  لد كوِطاِعهم... يقبّون 

 .2«أو طاهرة

 .استئنافية واجلمّة بعدها يف ِقام التعّيل ملا قبّه ِْ التذبذب 

   اسم َشط جازم يف مل نصب ِفعول به ِقدم   . 

              .فعل ِضارع جمزوم ألنده فعل الْشط  .فاعّه 

           .واقعة يف جواب الْشط  .حرف نفي ونصب واستقبال 

   فعل ِضارع ِنصوب بـ   أنت»وفاعّه ضمري ِستَت.» 

    ّدق بـ جار وجمرور ِتع   أو بـ  . 

    ّدهم بنفاقهم االختياري، واضّلل اهلل ال تنايف ِفعول به. ألند اهلل أض

ّده فهم مروِون عْ اْلداية بسوء اختيارهم ال باإلضّلل كاالختيار  ام ُقرر يف م

                                                 
 أبوالقاسم احلسني بْ عِلٍّ  بْ احلسني املغريب: الوزير واسم .3/366 التبيان يف الشيخ عنه نقل .1

 البحَتي شعر واختيار متام أيب شعر واختيار السياسة وله أديباً  عاملاً  وكان (418-370) املغريب

ّفح يف واملأثور ااخواص وأدب الّغة يف املنطق اصّلح وخمتْص عّيه والطعْ املتنبي شعر واختيار ُِ 

 يف ترمجته راجع «الغيبة» كتاب صاحب النُعاميند  ُأخت ابْ وهو ونثر، شعر ديوانو واإليناس ااخدور

 املصادر. ِْ وغريه ؛2/245 واألعّلم ؛1/155 األعيان وفيات

 .2/470 الكاشف التفسري .2
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 ام هو واضح.كويني اجلربي كالت

 رواية

د بْ الفضيل قال:  تب كأسأله عْ ِسألة ف تبت إىل أيب احلسْكحسنة ممد

 :  إِلَّ                                 

               *                           

                 افريْ وليسوا ِْ املؤِنني وليسواكليسوا ِْ ال  ِْ

 1ذيب لعنهم اهلل.كفر والتكاملسّمني، يظهرون اإليامن ويصريون إىل ال

 .3العيايش يف تفسريهو 2احلسني بْ سعيد األهوازي يف كتاب الزهدرواها 

 

                             

            

 

م أو الفرع املتفرع عّيه، وهذا كهذه اآلية الْشيفة:  النتيلة املستنتتلة ممدا تقدد

الْصيح يف أند اآليات السابقة إندام تتعرض حلال ِرىٰض القّوب وضعفاء اإليامن ِْ ك

ْلم، ثمد يعظ املؤِنني أن ال يقربوا هذا املؤِنني ويسميدهم املنافقني وال أقل ِْ شموْلا 

احلمى وال يتعرضوا لسخط اهلل، وال جيعّوا اهلل تعاىل عل أنفسهم حلة واضحة 

افريْ يف جهنم كفيضّهم وَيدعهم ويذبذهبم يف احلياة الدنيا، ثمد جيمع بينهم وبني ال

ينْصهم،  نصريٍ  لد كنهم يف أسفل درك ِْ النار، ويقطع بينهم وبني كمجيعًا، ثمد يس

 .4«وشفيع يشفع ْلم

ام عْ ِْ هذا القبيل إند  اْلٍي  سخطٍ  لَّ كإند اإلضّلل وااخدعة و»ويظهر ِنها: 

حلة واضحة تعطيها أعامل العباد، فهي إخزاء عل طريق املقابّة وامللازاة، وحاشا 
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م ِا يوجب ذلك ِْ قبّهم،  اجلناب اإلْلي أن يبدءهم بالْشِّ  والشقوة ِْ غري تقدد

ه فقول                    ؟ جيري جمرى قوله      

      1»2. 

         ْكانوا ضعفاء اإليامن كخطاب لّمؤِنني الذي.  ام ِرد

      ون والية كأند والية غري اهلل واوليائه تفعل َني وفاعّه. وقد ِرد

فار وترك والية املؤِنني كاهلل املؤِنني عْ االتصال بوالية ال ىًا وَنذيًا ال حقيقيد ااخت

 وقد ِرد نظريها يف قوله تعاىل:                     3 

 4هناك.فراجع ِا حررُتُه 

              .ل ِفعول به أود   .ِفعول به ثان 

    ّدق بصفة لـ جار وجمرور ِتع  . 

     .ريمة النهي السابق عْ ِواالة كد اآلية الكوتؤ»ِضاف إليه

ون الوالية املنهيد كِنهم، فتافريْ التي هي حبدهم واالعتامد عّيهم وطّب املعونة كال

عنها هي نفِ الوالية املأِور هبا لّمؤِنني ِْ دون فرق، فإند اهلل تعاىل يأِرنا بوالية 

املؤِنني، وهي حبدهم والدخول يف زِرهتم واالعتامد عّيهم وطّب املعونة ِنهم 

 افريْ.كونْصهتم، وهذه هي التي َنى املؤِنني أن يتدخذوها ِع ال

لد تّك كافريْ تستّزم كيد عل هذا األِر، أند والية الك التأولعلد الَّسد يف

هم وعدم  الصفات الذِيمة التي اتدصف هبا املنافقون، فأوجبت إضّلل أنفسهم وَتريد

ثر اإلسّلم، وإطفاء أاهتدائهم السبيل الذي تنليهم ِْ الشقاء واْلّلك، وأند فيها مو 

ويدة يف النفوس املؤِنة باآلخرة واملنقطعة نور اإليامن يف القّوب، وتضعيف الروح املعن

 ي  عال ِ تف يان امللتمع النبيل عْ َشيعة اهلل تعاىل وف ك، وهدم إليه 
سة والدخول يف  ه ِ م ِ املقدد
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 .»1سخطه 

 افريْ اولياء.كيد لّنهي السابق يف عدم اختاذ الكاريٌّ وتأكاستفهاٌم إن 

    .فار كم الكباختاذ»فعل ِضارع وفاعّه      

   »2. 

   ِصدرية ناصبة، وهي ِع ِا بعدها بتأويل ِصدر يف مل نصب ِفعول

به   . 

     .فعل ِضارع ِنصوب وفاعّه 

 ّدق بـ جار وجمرور ِتع   . 

    ِجار وجمرور بمنزلة ِفعول به ثان ل ـ   ،  والضمري يرجع إىل

 املؤِنني الذيْ يضعف إيامَنم.

    ل ِفعول به أود   ،  وقيل لألِري سّطان، »السّطان: احللة

فار أولياء ِْ دون املؤِنني. فمْ كالن ِعناه ذواحللة وِعنى اآلية النهي عْ اختاذ ال

وتعرض لغضبه وعقابه ويف اآلية داللة عل فعل ذلك، فقد جعل هلل عل نفسه احللة، 

ه ال جيوز أن يبتدىء اهلل ااخّق بالعذاب، وال يعاقب االطفال بذنوب اآلباء... وأنده أند 

 .3«ان له حلة عل ااخّق لوال ِعاصيهم وخمالفتهم له تعاىلكال 

   .نعت. أي حلة ظاهرة واضحة 

 ة تشري إىل أِريْ:كاآلية املبار»

ة.كأند اهلل تعاىل َنى املؤِنني عْ ِواالة ال حدها:أ  افريْ، وهذه حلد

ة ثانية، وكالثاين: أند ِواالة ال ّتا كافريْ أوضح دليل عل النفاق، وهذه حلد

تني قد ذ  .4«في يف استحقاق العذابكيف اآليات السابقة، وإحداها ت رها كاحللد

ك ال تعاقب إالد بعد قيام الّهم اندا نعَتف بأند »ونقول بْصاحة لّربد اجلّيل: 

                                                 
 .10/53 الرمحْ ِواهب .1

 .3/367 التبيان .2

 .3/367 التبيان .3

 .10/54/ الرمحْ ِواهب .4
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احللة، وأيضًا نقر ونعَتف بقيام احللة عّينا، بل َنتز ونرجتف خوفًا ِْ بطشك، 

مة كذن ال داعي ألن توقفنا بني يديك لّمحاإرِك... كونعوذ ِنه بعفوك و

 .1«والتحقيق والتدقيق واحلساب،

 

                       

 

ى االُوىل كتدل اآلية املبار» ة عل وجود طبقات وِنازل لّندار، وهي سبع: تسمد

جهنم، والثانية لظى، والثالثة احلطمة، والرابعة السعري، وااخاِسة سقر، والسادسة 

ي مجيعها باسم الطبقة االُوىل  ي بعض كاجلحيم، والسابعة اْلاوية، وقد تسمد ام يسمد

، أعاذنا اهلل تعاىل بّطفه ورأفته الطبقات باسم الطبقة االُخرى، ولفظ الندار جيمعها

د وآله األطهاركومجيع املؤِنني برمحته و  .2«رِه ِنها بحقد ممد

  يد.          كِْ احلروف املشبهة بالفعل، تأ     .اسمه 

       ّدق بخرب جار وجمرور يف مل رفع ِتع . 

ج لك كُ ر  الدَّ »قال الراغب األصفهاين:  ر  ُج ُيقاُل اعتبارً كالدَّ ر  ُعود  ْ  الدَّ بالصُّ

الدرَّ  رف لوزُ نُ ُك اعتبارًا بالوف دف  وف
اُت اجلنَّة ِ جف ر ِ الك، وْلذا قيلف درف وُّ ، ولتفصف يف  نزولاُت الندار ِ

يفت    ُسمِّ
 .3«اويةً هف النار ِ

ون الراء وفتحها عبارة عْ الطبقة أو الدرجة ِْ اجلانب كالدرك بس»فـ

 .4«الَّشء األسفل ِْ

    ِنعت ل ـ   . « ِ و ّ دُّ الُع ُل: ض ِ ف   .5«السُّ

    ِْ ّدق بحال مذوفة جار وجمرور ِتع   ،  و  .  بياينٌّ
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           .استئنافية .حرف نفي ونصب واستقبال 

    طبًا لّرسول خما«. أنت»فعل ِضارع ِنصوب وفاعّه ضمري ِستَت

 . وأعرض اهلل عْ خماطبة املنافقني َتقريًا ْلم.األعظم

   ّدق بـ جار وجمرور ِتع  . .والضمري يرجع إىل املنافقني 

     ،مناَصًا ينْصهم، فينقذهم ِْ عذابه، ويدفع عنه»أي ِفعول به 

 .1«أليم عقابه

ند يف الندار ألهّها ِراتب ختتّف يف السفالة، وال مالة يشتدد بحسبها عذاهبم إ»

 .2«اتكيسميها اهلل تعاىل بالدر

 شأن نزوْلا

 .3«لِّ ِنافق وِْشككوجرت يف ل[ و  ُّ ]بْ سف نزلت يف عبداهلل بْ ُأيبد »

 

                     

                      

 

والزم ذلك خروجهم ِْ مجاعة املنافقني، وحلوقهم »استثناء ِْ اآلية السابقة 

ر ثواب املؤِنني كوَنم ِع املؤِنني، وذكر كاملؤِنني، ولذلك ذيَّل االستثناء بذبصف 

مجيعًا فقال تعاىل:                           

  »4. 

  .أداة استثناء 

  اسم ِوصول يف ملِّ نصب ِستثنى بـ   الضمري يف ِْ   

 ر اهلل تعاىل َشوط أربعة لّمستثنٰى وهي:كثمد ذ
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   فعل ِاض وفاعّه. التوبة: هي الرجوع إىل اهلل تعاىل وهنا الدخول يف

 والية اهلل ووالية ُاوليائه وهي الْشيطة األوىٰل.

 .عاطفة 

     ِعطوف عل   .وُحذف ِفعوله اختصارًا وهو وتعرب ِثّه

ِا فسد ِنهم ِْ  لد كوال ينفع الرجوع والتوب وحده حتدى يصّحوا »«. ِا أفسدوه»

 . وهي الْشيطة الثانية.1«نفِ وعمل

 .عاطفة 

   وال ينفع اإلصّلح إالد أن يعتصموا باهلل أي » .ِعطوف ِثل سابقه

إذ ال سبيل إىل اهلل إالد ِا عينه وِا سوى ذلك فهو سبيل  تابه وسنة نبيهكيتبعوا 

 .2«الشيطان

  ّدق بـ جار وجمرور ِتع  .  واالعتصام   هو التمسك

 وهي الْشيطة الثالثة. تاب اهلل وتصديق نبيدهكب

 .عاطفة 

      ِثل سوابقه. وال ينفع االعتصام إالد إذا      ألند الْشك ظّم

 ال يغفر وال يعفي عنه.

    .ِفعول به وِضاف إليه وهي الْشيطة الرابعة 

 ّدق بـ جار وجمرور ِتع    . 

  واقعة يف جواب  .املتضمْ ِعنى الْشط 

     .اسم اشارة يف ملِّ رفع ِبتدأ 

 ِ عل الفتح يف ملد رفع خرب  ان لّلجتامع واملصاحبة ِبنيٌّ كظرف

(  يستعمل ال  ْ
قها »بدالً ِْ لفظة ) ِِ ل َتقد م بتحقق هذه األوصاف فيهم أود ألَند

ونوا ِنهم حتدى تستمر فيهم األوصاف عل استقرارها، فافهم كيّحقون هبم، ولْ ي

                                                 
 .5/118 امليزان .1

 .5/118 امليزان .2
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 .1«ذلك

     ِْ ِضاف إليه. واملراد هبم املؤِنون حقيقة ويف املراتب العالية

هذا هو ِراد القرآن باملؤِنني إذا أطّق الّفظ إطّلقًا ِْ غري قرينة تدل عل »اإليامن و 

 .2«خّلفه

           .استئنافية   .حرف استقبال وتسويف 

    .فعل ِضارع ِرفوع بالضمة املقدرة لّثقل عل آخره الياء املحذوفة

 أي: يعطي.

  .فاعّه 

     ل ِفعول به أود  .التائبني ِنهم والباقني عل إيامَنم . 

    ِفعول به ثان   ..أي ثوابًا 

    نعت   نهه وقدره إالد اهلل تعاىل.ك.أي ال يعّم 

 

                          

 

ناية عْ كوهو »ون عاًِا جلميع النداس كْ أن يكخطاب لّمؤِنني ويم هُ ظاهر

ر واإليامن مل كهم الشكم لو مل يستوجبوا العذاب بَتتعاىل إىل عذاهبم، وأَند عدم حاجته 

ه ال ينتفع بعذاهبم حتدى يؤثره، وال يسترض ْ ِْ قبّه تعاىل ِا يوجب عذاهبم، ألند كي

 .3«بوجودهم حتدى يدفعه عْ نفسه بعذاهبم

  م اسم استفهام يف مل نصب ِفعول به ِقدَّ   . 

    .فعل ِضارع، أي يصنع أو ينال أو يربح 

  .فاعّه 

    ق بـ جار وجمرور وِضاف إليه. ِتّعد    أي ال ِوجب .
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 م.كم أو ال حاجة هلل إىل عذابكلعذاب

  .م ِعناه  حرف َشط جازم، وحذف جواب الْشط لتقدد

      وفاعّه يف ملد جزم ألنده فعل الْشط. أي  ِاضٍ  فعٌل     

ه وشكنعم اهلل تعاىل عّي ر كوالش»اختصارًا.  هِفعول فف ذ ِ ره. وُح كم بأداء واجب حقد

 .1«هو االعَتاف بالنعمة ِع ُضب ِْ تعظيم املنعم

 .عاطفة 

    ِعطوف عل     أي .   باهلل تعاىل ونبيده 

 .وُأوصياء نبيده

           .استئنافية  ٍناقٌص  فعل ِاض          .  .اسمه 

       خربا«. ًره يف كر عل شكلّشا يعني مل يزل اهلل جمازيا

 .2«بام يستحقونه عل طاعاته ِْ الثواب مجيع عباده عّيامً 

» خرى:أُ وبعبارة        ره وآِْ به كملْ ش    ال جيهل

 ر ويوفيه أجره.ك. ويعّم ِْ أطاع وش3«ِورده

  وف ام هُ العذاب الشاِل ألهّه إند  ويف اآلية داللة عل أند »
ِِ   ْ  

 بف ق ِ
  ْ  ال  ِِ  م  ه ِ ّ ِ

 بف ق ِ
، ه ِ ّ ِ

ذلك  ْ   ِِ ان يشء كضّلل أو َشك أو ِعصية، ولو  ْ  ِا يستوجب العذاب  ِِ  لد كذا كو

املسبدب يستند إىل ِْ  قبّه ألند  ْ  ان العذاب الذي يستتبعه أيضًا  ِِ كقبّه تعاىل ل ْ   ِِ 

 .4«استند إليه السبب

ثمد أتربك يف ختام هذا اجلزء بنقل دعاء زيْ العابديْ وسيدد الساجديْ عِل بْ 

ّ  اف »ر التوبة وطّبها: كيف ذ احلسني السلاد ْ   كف ي  إلف  ُتوُب إيند أ مَّ هُ ل
ا ٰخالففف ك ِِ ِٰ لِّ 

ح ِ  ي ني وف  عف
فٰظات ِ حلف ب ِي وف  ّ  قف

طفٰرات ِ ْ  خف
فبَّت ِكف  ِِ ْ  مف ٰزالف عف تفكف افو  ًة كٰ إٰرادف بف ساين تفو 

اٰيات ِ ل ِ

ٰا  ّفُم هب ِ س  ْ  أليم ِ كتف
تفُدونف  ِِ ٰاُف امل ُع   ا َيف

ُْ مم ِ ِف أ  تف كف وف
ب ِٰعات ِ ْ  تف

ٰا  ِِ ٰياْل ِ ٰل ح ِ ٍة عف حف لِّ ٰجار ِ
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ٰوا طف ٰرابف سف
ط ِ اض  كف وف

يفت ِ ش  ْ  خف
ّ بي  ِِ جيبف قف وف ي كف وف دف ف يف يت بفني  دف ح  م  وف حف ّ ُهمَّ ففار  ل . اف كف

ت ِ

نٰآئكف ففإن  سف كٰ افر  
ي ِ ب ِف ِ ز 

ٰقاُم ااخ  ِ ِف بِّ ُذُنويب  ت ني ٰيا رف ِف د  افٰقا قف كف فف
ي بفت ِ ْ  هف

ن ط ُِق كاين  ِِ تُّ ملف  يف

ت ب ِأ ّفس  ُت فف ع  فف إن  شف ٌد وف ندي افحف ة ِ عف ٰفاعف ل ِ الشَّ  1الدعاء.« ه 

عل يد  أجود البيان يف تفسري القرآنتاب كوإىل هنا انتهى اجلزء ااخاِِ ِْ 

فه الفاين   سنة ةخراجلمعة العْشيْ ِْ شهر مجادي اآليف يوم  العبد هادي النلفيِؤلد

ديقة الشهيدة يوم اجلزاء الصد  تنا يف ، يوم والدة سيددتنا وِوالتنا وشفيعق1436

وسائر بّلد  بمدينة اصفهان صاَنا اهلل تعاىل عْ احلدثان سّلم اهلل عّيهافاطمة الزهراء 

 .املسّمني

د وآله الطيبني  الً وآخرًا وظاهرًا وباطنًا وصل اهلل عل ممد واحلمد هلل أود

ّدم تسّياًم كثرياً  الطاهريْ املعصوِني  .وس

 

 

                                                 
 .31 الدعاء / السلادية الصحيفة .1



 

 

 

 

 

 

 

 
 

   .....  3تقريظ املرجع الديني آيةاهلل العظمى الشيخ يداهلل الدوزدوزاين التربيزي

ِة ِْ نظم  اجلزءإكامل هذا تاريخ     ....  5احللة السيدد عبدالستار احلسني العّلد

   ............................................  6 اجلزء لهكامل هذا ثان إل تاريخ

 

 تتمة سورة النساء

 7  ...................... ( 24اآلية )

 12 ...................  الروايات

 14 ..................... ( 25اآلية )

 18 ........................  تنبيه

 18 ...................  الروايات

 21 ..................... ( 26اآلية )

 22 ..................... ( 27اآلية )

 23 ..................... ( 28اآلية )

 24 .....................  روايتان

 25 ..................... ( 29اآلية )

 27 ................... الروايات 

 29 ..................... ( 30اآلية )

 30  .................... ( 31اآلية )

 34  ................... الروايات 

 36  .................... ( 32اآلية )

 36  ................. شأن نزوْلا 

 38  ................... الروايات 

 40  .................... ( 33اآلية )

 43  ................... الروايات 

 44  .................... ( 34اآلية )

 48  ................... الروايات 

 50  .................... ( 35اآلية )

 52  ...................... اشارة 

 53  ................... الروايات 



 اِِااخ اجلزء / القرآن تفسري يف البيان أجود  ............................................... 420

 54 ..................... ( 36اآلية )

 58 ................... الروايات 

 59 ..................... ( 37اآلية )

 61 ................... الروايات 

 61 ..................... ( 38اآلية )

 63 ..................... ( 39اآلية )

 64 ....................... رواية 

 65 ..................... ( 40اآلية )

 66 ..................... ( 41اآلية )

 67 ...................  اتروايال

 69 ..................... ( 42اآلية )

 70 ....................... روايٌة 

 70 ..................... ( 43اآلية )

 74 ..................... تنبيهان 

 77 ................... الروايات 

 80 ..................... ( 44اآلية )

 82 ..................... ( 45اآلية )

 83 ..................... ( 46اآلية )

 86 ....................... رواية 

 88 ..................... ( 47اآلية )

 91 ................... الروايات 

 92 ..................... ( 48اآلية )

 94 ................... الروايات 

 96 ..................... ( 49اآلية )

 99 ....................... رواية 

 99  ...................... ( 50اآلية )

 100  .................... ( 51اآلية )

 102  ................... الروايات 

 103  .................... ( 52اآلية )

 104  .................... ( 53اآلية )

 105  ........................تنبيٌه 

 107  .................... ( 54اآلية )

 109  ................... الروايات 

 111  .................... ( 55اآلية )

 112  ...................... روايٌة 

 113  .................... ( 56اآلية )

 114  ................... الروايات 

 115  .................... ( 57اآلية )

 116  .................... ( 58اآلية )

 119  ................... الروايات 

 121  .................... ( 59اآلية )

 124  ................... الروايات 

 131  .................... ( 60اآلية )

 134  ................... الروايات 

 137  .................... ( 61اآلية )

 139  .................... ( 62اآلية )

 140  ......................  رواية

 141  .................... ( 63اآلية )

 142  ....................  روايتان

 142  .................... ( 64اآلية )



 421  ...................................................................................  فهرس

 147 ..................... ( 65اآلية )

 150 ................... الروايات 

 153 ..................... ( 66اآلية )

 156 ................... الروايات 

 157 ..................... ( 67اآلية )

 158 ..................... ( 68اآلية )

 158 ..................... ( 69اآلية )

 163 ................... الروايات 

 165 ..................... ِغالطٌة 

 166 ......................  تذكرةٌ 

 166 ..................... ( 70اآلية )

 167 ..................... ( 71اآلية )

 169 ........................ تنبيٌه 

 171 ..................... ( 72اآلية )

 172 ................... الروايات 

 173 ..................... ( 73اآلية )

 175 ....................... رواية 

 175 ..................... ( 74اآلية )

 178 ................... الروايات 

 181 ..................... ( 75اآلية )

 184 ................... الروايات 

 185 ..................... ( 76اآلية )

 188 ....................... رواية 

 189 ..................... ( 77اآلية )

 194 ................... الروايات 

 195  .................... ( 78اآلية )

 197  .................... ( 79اآلية )

 199  ................... الروايات 

 201  .................... ( 80اآلية )

 203  ........................تنبيه 

 203  ................... الروايات 

 205  .................... ( 81اآلية )

 207  ...................... رواية 

 207  .................... ( 82اآلية )

 211  ...................... روايٌة 

 212  .................... ( 83اآلية )

 214  ................... الروايات 

 216  .................... ( 84اآلية )

 218  ................... الروايات 

 220  .................... ( 85اآلية )

 221  ...................... رواية 

 221  .................... ( 86اآلية )

 222  ................ ِسألة فقهية 

 223  ................... الروايات 

 224  .................... ( 87اآلية )

 227  .................... ( 88اآلية )

 229  .................... ( 89اآلية )

 232  ....... شأن نزوْلا وِا بعدها 

 234  ......... سؤاالن وجواباُها 

 235  ...................... روايٌة 



 اِِااخ اجلزء / القرآن تفسري يف البيان أجود  ............................................... 422

 236 ..................... ( 90اآلية )

 239 ...................... تذكري 

 240 ................... الروايات 

 240 ..................... ( 91اآلية )

 243 ........................ تنبيٌه 

 243 ...................... تذكرٌي 

 244 ....................... روايٌة 

 244 ..................... ( 92اآلية )

 248 ................. شأن نزوْلا 

 249 ................... الروايات 

 252 ..................... ( 93اآلية )

 254 ................... الروايات 

 257 ..................... ( 94اآلية )

 260 ................. شأن نزوْلا 

 261 .............. حكامن فقهيان 

 262 ..................... ( 95اآلية )

وأبوبكر  تنبيه: أِرياملؤِنني عِل

 ............................. 265 

 267 ................. شأن نزوْلا 

 267 ..................... ( 96اآلية )

 269 ..................... ( 97اآلية )

استدالل الفقهاء عل وجوب اْللرة 

 ............................. 271 

 272 ..................... ( 98اآلية )

 273 ................... الروايات 

 275  .................... ( 99اآلية )

 276  ................... ( 100اآلية )

 278  ................. شأن نزوْلا 

 279  ................... الروايات 

 281  ................... ( 101اآلية )

 283  ................... الروايات 

 285  ................... ( 102اآلية )

 288  ...................... تذكرة 

 288  ................... الروايات 

 290  ................... ( 103اآلية )

 292  ................... الروايات 

 294  ................... ( 104اآلية )

 297  ................. شأن نزوْلا 

 298  ................... ( 105اآلية )

 299  ................... الروايات 

 301  ................... ( 106اآلية )

 302  ................... ( 107اآلية )

 303  ................... ( 108اآلية )

 305  ................... الروايات 

 305  ................... ( 109اآلية )

 307  ................... ( 110اآلية )

 308  ................... الروايات 

 309  ................... ( 111اآلية )

 310  ................... ( 112اآلية )

 311  ....................  روايتان



 423  ...................................................................................  فهرس

 312 ................... ( 113اآلية )

 316 ................... ( 114اآلية )

 319 ................... الروايات 

 320 ................... ( 115اآلية )

 323 ................. شأن نزوْلا 

 323 ........................ تنبيٌه 

 324 ................... الروايات 

 325 ................... ( 116اآلية )

 327 ................... ( 117اآلية )

 328 ....................... رواية 

 328 ................... ( 118اآلية )

 329 ................... الروايات 

 330 ................... ( 119اآلية )

 333 ................... الروايات 

 333 ................... ( 120اآلية )

 334 ....................... رواية 

 335 ................... ( 121اآلية )

 336 ................... ( 122اآلية )

 338 ................... ( 123اآلية )

 340 ................... الروايات 

 341 ................... ( 124اآلية )

 344 ........................ تنبيٌه 

 344 ....................... رواية 

 345 ................... ( 125اآلية )

 347 ................... الروايات 

 350  ................... ( 126اآلية )

 352  ................... ( 127اآلية )

 356  ...................... رواية 

 356  ................... ( 128اآلية )

 356  .. شأن نزوْلا واآلية الّلحقة 

 360  ................... الروايات 

 362  ................... ( 129اآلية )

 364  ................... الروايات 

 365  ................... ( 130اآلية )

 366  ...................... روايٌة 

 367  ................... ( 131اآلية )

 369  ................... الروايات 

 369  ................... ( 132اآلية )

 371  ................... ( 133اآلية )

 372  ...................... روايٌة 

 372  ................... ( 134اآلية )

 374  ................... ( 135اآلية )

 377  ................... الروايات 

 379  ................... ( 136اآلية )

 382  ........................تنبيٌه 

 383  ................... ( 137اآلية )

 385  ................. شأن نزوْلا 

 386  ................... الروايات 

 388  ................... ( 138اآلية )

 390  ................... ( 139اآلية )



 اِِااخ اجلزء / القرآن تفسري يف البيان أجود  ............................................... 424

 391 ................. شأن نزوْلا 

 392 ................... ( 140اآلية )

 395 ................... الروايات 

 397 ................... ( 141اآلية )

 400 ..... تنبيه: قاعدة نفي السبيل 

 402 ... أدلة قاعدة نفي السبيل 

 403 ................. شأن نزوْلا 

 403 ....................... روايٌة 

404 ................... ( 142اآلية )

 406  ...................... الروايات 

 408  ................... ( 143اآلية )

 410  ...................... رواية 

 410  ................... ( 144اآلية )

 413  ................... ( 145اآلية )

 414  ................. شأن نزوْلا 

 414  ................... ( 146اآلية )

 416  ................... ( 147اآلية )

 

 

 

 


