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 تفسري سورة هود

يت  إىل الدعوة يف ود ههللا نيب جلهود ختليدا " هود " بسورة الكرمية السورة سورة هود مكية ُسم
ح بالريهللا فأهلكه   أجسلللامه  بقوة اغرتوا الذين   "عاد " قوم إىل تعاىل هللا أرسلللل  فقد هللا 

 " . 321العاتية ،وهي السورة احلادية عشرة بني سور املصحف وعدد آياهتا . " الصرصر 

  هب هذه السلللللورة بأصلللللوا العقيدة اقسللللل مية ، وقد عر لللللت لقصللللل  ا ن يا  لي أسللللل  وعنت
 .رسوا هللا بالصرب والث ات 

 فضائل السورة:
 من فضائل سورة هود اليت وردت با دلة الصحيحة ما يلي:

َ ْ  ِي همود ، َوالَواِقَعةم، َشيه »حديث أبو بكر ر ي هللا عن  قاا : يَا َرسموَا اَّللِه َقْد ِشْ َت، قَاَا: -
، َوَع ه يَلَ َساَ لموَن، َوِإَذا  مْرَسَ تم

    (1)«الشهْمسم كمو َِرتْ َوامل
 (2) «شي   ي هود وأخواهتا»حديث  -2
 . (3)«شي   ي هود وأخواهتا من املفصل»حديث -1

 تن يهات هامة:
 هناك أحاديث  عيفة وردت يف سورة هللود منها علي س يل املثاا :

 .(4)حديث " شي   ي  هود و أخواهتا ، و ما فعل با م  ق لي" -3
 . (5)سورة هود يوم اجلمعة"حديث " اقرؤوا -2
 ..(6)و أخواهتا : ذكر يوم القيامة ، و قص  ا م " شي   ي هودحديث " -5

 أس اب النزوا:

                                         
: َوِمْن سمورَِة الَواِقَعةِ  -(1223الرتمذي )برق /أخرج  - 3 ( 1321وصحح  ا ل اين يف صحيح اجلامع)برق  /  -بَاب 

 ( .255والصحيحة )برق /
 (1323انظر صحيح اجلام  )برق /- 2
 (1322انظر صحيح اجلامع )برق / - 1
 (1423انظر  عيف اجلامع الصغري )برق / - 4
 (3333رق / انظر  عيف اجلامع الصغري )ب - 5
 ( 1423انظر  عيف اجلامع الصغري )برق / - 6



 وسنذكرها حسب موقعها يف اآليات وهللا املس عان
 {(3الر ِكَ اب  أمْحِكَمْت َآيَاتم م ُثمه فمصِ َلْت ِمْن َلدمْن َحِكيٍ  َخِ رٍي )}

 (7)إعراب مفردات اآلية 
، )ك اب( خرب مل  دأ حمذوف تقديره هذا « (8)»)الر( ، حروف مقط عة ال حمل  هلا من اقعراب 

القرآن )أحكمت( فعل ماض م  ي  للمجهوا.. و )ال ا ( لل أنيث )آيات( نائب الفاعل مرفوع 
 (و )اهلا (  مري يف حمل  القرآن )أحكمت( فعل ماض م  ي  للمجهوا.. و )ال ا ( لل أنيث )آيات

نائب الفاعل مرفوع و )اهلا (  مري يف حمل  جر  مضاف إلي  )ُث ( حرف عطف )فص لت( مثل 
أحكمت، ونائب الفاعل  مري مس رت تقديره هي )من( حرف جر )لدن( اس  م  ي  عل  

، )حكي ( مضاف إلي  « (9)»السكون يف حمل  جر  م عل ق ب )فص لت( أو ب )أحكمت( 
 و نعت ل  جمرور.جمرور )خ ري( بدا من حكي  أ

 روائع ال يان وال فسري
  {الر }
قلت: وس ق بيان أقواا أهل العل  يف تفسري احلروف املقطعة يف أوا آية من سورة ال قرة مما -

 يف تفسريه قاا:-رمح  هللا-يغنينا عن تكراره هنا ولكن نذكر فائدة من أقواهل  ذكرها الشنقيطي
عل  رجحان  فهو: أن احلروف املقطعة ذكرت يف أوائل أما القوا الذي يدا اس قرا  القرآن 

السور اليت ذكرت فيها بيانا قعجاز القرآن، وأن اخللق عاجزون عن معار    مبثل  مع أن  
مركب من هذه احلروف املقطعة اليت ي خاط ون هبا، وحك  هذا القوا الرازي يف تفسريه عن 

 شاف.لفرا ، وقطرب، ونصره الزخمشري يف الكاملربد، ومجع من احملققني، وحكاه القرطيب عن ا
قاا ابن كثري: وإلي  ذهب الشيخ اقمام الع مة أبو الع اس بن تيمية، وشيخنا احلافظ اجمل هد 

 أبو احلجاج املزي، وحكاه يل عن ابن تيمية.
ووج  شهادة اس قرا  القرآن هلذا القوا: أن السور اليت اف  حت باحلروف املقطعة يذكر فيها 

 ئما عقب احلروف املقطعة االن صار للقرآن وبيان إعجازه، وأن  احلق الذي ال شك في .دا

                                         
 (33/231دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اقميان -انظر اجلدوا يف إعراب القرآن حملمود بن ع د الرحي  صايف-3
 انظر اآلية ا وىل من سورة ال قرة. - 8
 جيوز أن ي عل ق مبحذوف خرب ثان للم  دأ هذا، كما جيوز أن يكون نع ا لك اب. - 2



وذكر ذلك بعدها دائما دليل اس قرائي عل  أن احلروف املقطعة قصد هبا إظهار إعجاز القرآن، 
 وأن  حق.

، {ذلك الك اب ال ريب في }[ ، وأت ع ذلك بقول : 3 \ 2] {امل}« : ال قرة»قاا تعاىل يف 
هللا ال إل  إال هو احلي القيوم }[ ، وأت ع ذلك بقول : 3 \ 1] {امل}« : آا عمران»قاا يف و 

[ 3 \ 3] {امل }« : ا عراف»[ ، وقاا يف 1، 2 \ 1اآلية ]{نزا عليك الك اب باحلق 
 \ 33] {الر}« : يونس»[ ، وقاا يف سورة 2 \ 3اآلية ] {ك اب أنزا إليك}، ُث قاا: 

[ ، وقاا يف هذه السورة الكرمية اليت 3 \ 33] {آيات الك اب احلكي  تلك}[ ، ُث قاا: 3
ك اب أحكمت آيات  ُث }[ ، ُث قاا: 3 \ 33]  {الر}« هود»حنن بصددها، أع ي سورة 

[ ُث 3 \ 32] {الر}« : يوسف»[ ، وقاا يف 3 \ 33] {فصلت من لدن حكي  خ ري
« الرعد»[ ، وقاا يف 2، 3 \ 32] {ربياتلك آيات الك اب امل ني إنا أنزلناه قرآنا ع}قاا: 
 31] {تلك آيات الك اب والذي أنزا إليك من ربك احلق}[ ، ُث قاا: 3 \ 31] {املر}: 
ك اب أنزلناه إليك ل خرج }[ ، ُث قاا: 3 \ 34] {الر}« : إبراهي »[ ، وقاا يف سورة 3 \

[ 3 \ 35] {الر}:  «احلجر»[ ، وقاا يف 3 \ 34اآلية ] {الناس من الظلمات إىل النور
[ ، ُث 3 \ 23] {ط }« ط »، وقاا يف سورة {تلك آيات الك اب وقرآن م ني}، ُث قاا: 

 26] {طس }« : الشعرا »[ ، وقاا يف 2 \ 23] {ما أنزلنا عليك القرآن ل شق }قاا: 
[ ، 1، 2 \ 26اآلية ]{تلك آيات الك اب امل ني لعلك باخع نفسك }[ ، ُث قاا: 3 \

 23] {تلك آيات القرآن وك اب م ني}[ ، ُث قاا: 2 \ 23] {طس}« : لنملا»وقاا يف 
تلك آيات الك اب امل ني }[ ، ُث قاا 3 \ 28] {طس }« : القص »[ ، وقاا يف 3 \

 13] {امل}« لقمان»[ ، وقاا يف 1، 2 \ 28اآلية ]{ن لوا عليك من ن إ موس  وفرعون 
[ ، 1، 2 \ 13] {ورمحة للمحسنني تلك آيات الك اب احلكي  هدى}[ ، ُث قاا 1 \

 وقاا يف
 12] {تنزيل الك اب ال ريب في  من رب العاملني}[ ، ُث قاا 3 \ 12] {امل}« : السجدة

 \ 16اآلية ] {والقرآن احلكي }[ ، ُث قاا: 3 \ 16] {يس}« : يس»وقاا يف [ ، 2 \
 \ 18ية ]اآل {والقرآن ذي الذكر}[ ، ُث قاا: 3 \ 18] {ص}« : ص»[ ، وقاا يف 2



تنزيل الك اب من هللا العزيز }[ ، ُث قاا 3 \ 43] {ح }« : سورة املؤمن»[ وقاا يف 3
 [ .2 \ 43اآلية ]{العلي  

تنزيل من الرمحن الرحي  ك اب فصلت }[ ، ُث قاا 2 \ 43] {ح }« : فصلت»وقاا يف 
 {ح  عسق}« الشورى:»[ ، وقاا يف 1، 2 \ 42اآلية ] {آيات  قرآنا عربيا لقوم يعلمون

[ ، 1 \ 42اآلية ]{كذلك يوحي إليك وإىل الذين من ق لك }[ ، ُث قاا: 2، 3 \ 42]
والك اب امل ني إنا جعلناه قرآنا }[ ، ُث قاا: 1 \ 41] {ح }« : الزخرف»وقاا يف 

والك اب }، ُث قاا: [ 3 \ 44] {ح }« : الدخان»[ وقاا يف 1، 2 \ 41اآلية ]{عربيا
 \ 45]{ح  }« : اجلاثية»[ وقاا يف 1، 2 \ 44اآلية ] {امل ني إنا أنزلناه يف ليلة م اركة

تنزيل الك اب من هللا العزيز احلكي  إن يف السماوات وا رض آليات للمؤمنني }[ ، ُث قاا: 3
 اب من تنزيل الك}[ ، ُث قاا: 3 \ 46] {ح }« ا حقاف»[ ، وقاا يف 1، 2 \ 45]{

[ ، 1، 2 \ 46اآلية ] {هللا العزيز احلكي  ما خلقنا السماوات وا رض وما بينهما إال باحلق
 [ .3 \ 53اآلية ] {والقرآن اجمليد}[ ، ُث قاا: 3 \ 53] {ق}« : ق»وقاا يف سورة 

 :-رمح  هللا -ُث قاا
وإمنا أخرنا الك م عل  احلروف املقطعة مع أن  مرت سور مف  حة باحلروف املقطعة كال قرة، 
وآا عمران، وا عراف، ويونس ;  ن احلروف املقطعة يف القرآن املكي غال ا، وال قرة وآا 
عمران مدني ان، والغالب ل  احلك ، واخرتنا ل يان ذلك سورة هود ;  ن دالل ها عل  املعىن 

من  ك اب أحكمت آيات  ُث فصلت}قصود يف غاية الظهور واقيضاح ;  ن قول  تعاىل امل
[ وا ح جدا فيما ذكرنا، 3 \ 33] {الر}[ ، بعد قول : 3 \ 33] {لدن حكي  خ ري

 (10)والعل  عند هللا تعاىل.اهل
 {ِكَ اب  أمْحِكَمْت َآيَاتم م ُثمه فمصِ َلْت ِمْن َلدمْن َحِكيٍ  َخِ ريٍ }
 ، ونزا كرمي، عظي {ِكَ اب  }يقوا تعاىل: هذا  يف يب اهنا ما نص :-رمح  هللا-السعديقاا -
أي: أتقنت وأحسنت، صادقة أخ ارها، عادلة أوامرها ونواهيها، فصيحة  {أمْحِكَمْت آيَاتم م }

 ألفاظ  هبية معاني .

                                         
 –أ وا  ال يان يف إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي الناشر: دار الفكر للط اعة و النشر و ال وزيع بريوت   - 33
 (2/368ل نان)



ْن حَ ِمْن }أي: ميزت وبينت بيانا يف أعل  أنواع ال يان،  {ُثمه فمصِ َلتْ } يضع ا شيا   {ِكي ٍ َلدم
مطلع عل  الظواهر  {َخِ ريٍ }موا عها، وينزهلا منازهلا، ال يأمر وال ينه  إال مبا تق ضي  حكم  ، 

 وال واطن.
فإذا كان إحكام  وتفصيل  من عند هللا احلكي  اخل ري، ف  تسأا بعد هذا، عن عظم   

 (11) لالرمحة.اه احلكمة، وسعةوج ل   واش مال  عل  كماا 
ك اب أحكمت }وقول :  يف تفسريها فقاا ما خم صره: -رمح  هللا-وزا أبو جعفر الطربي-

 ، يع ي: هذا الك اب الذي أنزل  هللا عل  ن ي  حممد صل  هللا علي  وسل ، وهو القرآن. {آيات 
 ورفع قول : "ك اب" بني ة: " هذا ك اب".

، مراد  ب  سائر حروف املعج  اليت نزا هبا القرآن،  {الر}فأما عل  قوا من زع  أن قول : 
وجعلت هذه احلروف داللًة عل  مجيعها، وأن معىن الك م: " هذه احلروف ك اب أحكمت 

 . {الر}آيات "  فإن الك اب عل  قول ، ين غي أن يكون مرفوًعا بقول : 
ه : ، فإن أهل ال أويل اخ لفوا يف تأويل ، فقاا بعض {أحكمت آيات  ُث فصلت}وأما قول : 

با مر والنهي، ُث فصلت بالثهواب والعقاب. وذكر ممن قاا بذلك:  تأويل : أحكمت آيات  
 -رمح  هللا-كاحلسن

 ، بالثواب والعقاب {أحكمت}ُث قاا: وروي عن احلسن قوا  خ ف هذا قاا: قاا احلسن: 
 ، با مر والنهي.{ُث فصلت}
 من ال اطل، ُث فصلت، ف ني منها احل ا واحلرام. {أحكمت آيات }ا آخرون: معىن ذلك: وقا

 ُث رجح بني القولني فقاا:-رمح  هللا-وذكر ممن قاا بذلك: كق ادة
وأوىل القولني يف ذلك بالصواب، قوام من قاا: معناه: أحك  هللا آيات  من الدهَخل واخلََلل 

 لنهي.وال اطل، ُث فصهلها با مر وا
وذلك أن "إحكام الشي  " إص ح  وإتقان   و"إحكام آيات القرآن"، إحكامها من خلل 

 يكون فيها، أو باطل يقدر ذو زيغ أن يطعن فيها من ِقَ ل .

                                         
 (3/136 الناشر: مؤسسة الرسالة)-عديتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري ك م املنان لع د الرمحن بن ناصر الس -33



وأما "تفصيل آيات  " فإن  متييز بعضها من بعض، بال يان عما فيها من ح ا وحرام، وأمٍر 
 (12)وهني. اهل

ْ  ِمْن م َنِذير  َوَبِشري  )َأاله تَلْع مدموا }  {(2ِإاله اَّللهَ ِإنه ِي َلكم
 (13)إعراب مفردات اآلية 

، )تع دوا( مضارع منصوب « (15)»، )ال( نافية «  (14)»)أن( حرف مصدري  ونصب 
( أداة حصر )هللا( مفعوا ب  منصوب.  وع مة النصب حذف النون.. والواو فاعل )إال 

 تع دوا..( يف حمل  جر  حبرف جر  حمذوف أي بأال  تع دوا، أو لئ   تع دوا..واملصدر املؤو ا )أال  
 «.(16)»م عل ق بفعل فص لت 

)إن ( حرف مش    بالفعل و )النون( للوقاية و )اليا (  مري م  ي  يف حمل  نصب اس  إن  )ال م( 
 حمل  مري يفحرف جر  و )ك (  مري يف حمل  جر  م عل ق بنذير )من( حرف جر  و )اهلا (  

، )نذير( خرب إن  مرفوع )بشري( معطوف بالواو عل  نذير مرفوع « (17)»جر  م عل ق بنذير 
 مثل .

 روائع ال يان وال فسري
ْ  ِمْن م َنِذير  َوَبِشري  }  {َأاله تَلْع مدموا ِإاله اَّللهَ ِإنه ِي َلكم
 أي:  جل إخ ص الدين كل  هلل، وأن ال يشرك ب  أحد من خلق . {أَْن ال تَلْع مدموا ِإال اَّللهَ } -

                                         
الناشر: مؤسسة الرسالة -جامع ال يان يف تأويل القرآن  يب جعفر الطربي، حتقيق أمحد حممد شاكر -32
(35/224/33234) 

 (33/235دمشق)–نشر: دار الرشيد مؤسسة اقميان -انظر اجلدوا يف إعراب القرآن حملمود بن ع د الرحي  صايف-31
ن الثقيلة، واُسها  مري الشأن و )ال( ناهية جازمة، واجلملة خرب أن املخففة وحينئذ يس حسن إم ئي ا أو خمف فة م - 34

 وهو اخ يار أيب حي ان. -أن تك ب منفصلة )أن ال( .. أو هو حرف تفسري
 أو ناهية جازمة يف حاا كون )أن( خمف فة من الثقيلة، أو تفسريي ة - 35
 أجاز بعضه  أن يكون املصدر املؤو ا خربا مل  دأ حمذوف تقديره هي.. وقد رد  ذلك أبو حيان. - 36
عود الضمري وي -نعت تقد م عل  املنعوت -يعود الضمري عل  الك اب.. وجيوز أن يكون م علقا مبحذوف حاا- 33

 حينئذ عل  لفظ اجل لة أو عل  الك اب.



ي بعقاب ملن جترأ عل  املعاص {َنِذير  }أي: من هللا ربك   {ِمْن م }أيها الناس  {إِنه ِي َلكم ْ }
 -رمح  هللا-ديقال  السع-للمطيعني هلل بثواب الدنيا واآلخرة. اهل  {َوَبِشري  }الدنيا واآلخرة، 
 (18) يف تفسريها.

أي: إين  {ريإن ي لك  من  نذير وبش}وقول :  يف تفسريها ما نص :-رمح  هللا-وزاد ابن كثري-
لك  نذير من العذاب إن خالف موه، وبشري بالثواب إن أطع موه، كما جا  يف احلديث 

 الصفا، فدعا بطون قريش ا قرب ُثالصحيح: أن رسوا هللا صل  هللا علي  وسل  صعد 
فقاا يا معشر قريش، أرأي   لو أخربتك  أن خي  تص حك   ، ألس    ا قرب، فاج معوا،

مصدقي؟ " فقالوا: ما جربنا عليك كذبا. قاا: "فإين نذير لك  بني  يدي عذاب شديد" 
 (20)اهل. (19)
َ ِ ْعكمْ  َمَ اًعا َحَسًنا ِإىَل َأَجٍل } َسمى  َويلمْؤِت كمله ِذي َفْضٍل مم َوَأِن اْس َلْغِفرموا رَبهكمْ  ُثمه تموبموا ِإلَْيِ  ميم

 {(1َفْضَل م َوِإْن تَلَولهْوا فَِإين ِ َأَخافم َعَلْيكمْ  َعَذاَب يَلْوٍم َكِ رٍي )
 (21)إعراب مفردات اآلية 

، )اس غفروا( فعل أمر م  ي  عل  حذف النون.. «  (22)»)الواو( عاطفة )أن( مثل السابق 
( مفعوا ب  منصوب و )ك (  مري مضاف إلي  )ُث ( حرف عطف )توبوا(  والواو فاعل )رب 
مثل اس غفروا )إىل( حرف جر  و )اهلا (  مري يف حمل جر  م عل ق ب )توبوا( ، )مي  ع( مضارع 

هو أي هللا )م اعا( مفعوا مطلق جمزوم جواب الطلب و )ك (  مري مفعوا ب ، والفاعل 
نائب عن مصدره ا صلي  مت يع، منصوب )حسنا( نعت مل اع منصوب )إىل أجل( جار  وجمرور 
م عل ق بفعل مي  عك  )مسم  ( نعت  جل جمرور وع مة اجلر  الكسرة املقد رة )الواو( عاطفة 

)كل (  ل ة والفاعل هو)يؤت( مضارع جمزوم معطوف عل  )مي  ع( وع مة اجلزم حذف حرف الع

                                         
 (136/ 3الناشر:مؤسسة الرسالة) -م املنان لع د الرمحن بن ناصر السعديتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري ك  -38
باب }وأنذر عشريتك ا قربني واخفض جناحك{ ]الشعرا :  -(4333 أخرجاه يف الصحيحني ال خاري )برق / - 32
 [234باب يف قول  تعاىل: }وأنذر عشريتك ا قربني{ ]الشعرا :  -(238[ ألن جان ك، ومسل  )برق /235
 (131/  4الناشر: دار طي ة للنشر وال وزيع)-تفسري القرآن العظي  البن كثري -23
 (33/236دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اقميان -انظر اجلدوا يف إعراب القرآن حملمود بن ع د الرحي  صايف-23
 ( .2يف اآلية السابقة ) - 22



مفعوا ب  منصوب )ذي( مضاف إلي  جمرور وع مة اجلر  اليا  )فضل( مضاف إلي  جمرور 
 )فضل ( مفعوا ب  ثان منصوب.. و )اهلا ( مضاف إلي .

 واملصدر املؤو ا )أن اس غفروا( يف حمل  جر  معطوف عل  املصدر املؤو ا )أال  تع دوا( .
ف شرط جازم )تول وا( مضارع جمزوم حمذوف من  إحدى ال ا ين، )الواو( اس ئنافي ة )إن( حر 

وع مة اجلزم حذف النون.. والواو فاعل )الفا ( رابطة جلواب الشرط )إن ( حرف مش    
و )اليا (  مري يف حمل  نصب اس  إن  )أخاف( فعل مضارع والفاعل أنا  -ناسخ -بالفعل
 )عل (

، )عذاب( مفعوا ب  « (23)»ق ب )أخاف( حرف جر  و )ك (  مري يف حمل  جر  م عل  
 منصوب )يوم( مضاف إلي  جمرور )ك ري( نعت ليوم جمرور.

 روائع ال يان وال فسري
َ ِ ْعكمْ  َمَ اًعا َحَسًنا ِإىَل َأَجٍل ممَسمى  َويلمْؤتِ }  كمله ِذي َفْضٍل َوَأِن اْس َلْغِفرموا رَبهكمْ  ُثمه تموبموا ِإلَْيِ  ميم

 {َفْضَل م َوِإْن تَلَولهْوا فَِإين ِ َأَخافم َعَلْيكمْ  َعَذاَب يَلْوٍم َكِ رٍي 
منك  من  عن ما صدر {ِن اْس َلْغِفرموا رَبهكم ْ َوأَ } يف بياهنا إمجااًل ما نص :-قاا السعدي-

عما يكره   فيما تس ق لون من أعمارك ، بالرجوع إلي ، باقنابة والرجوع {ُثمه تموبموا ِإلَْي ِ }الذنوب 
 هللا إىل ما حي   وير اه.

ْ  َمَ اًعا َحَسًنا}ُث ذكر ما يرتتب عل  االس غفار وال وبة فقاا:  َ ِ ْعكم   من رزق ، أي: يعطيك {ميم
 ما ت م عون ب  وتن فعون.

أي:  { م كمله ِذي َفْضٍل َفْضلَ }منك   {َويلمْؤتِ }أي: إىل وقت وفاتك   {ِإىَل َأَجٍل ممَسمى }
يعطي أهل اقحسان والرب من فضل  وبره، ما هو جزا  قحساهن ، من حصوا ما حي ون، ودفع 

 ما يكرهون.
 َأَخافم َعَلْيكمْ  فَِإين ِ }عن ما دعوتك  إلي ، بل أعر    عن ، ورمبا كذب   ب   {َوِإْن تَلَولهْوا}

 ، وهو يوم القيامة الذي جيمع هللا في  ا ولني واآلخرين، فيجازيه  بأعماهل {َعَذاَب يَلْوٍم َكِ ريٍ 
 (24) إن خريا فخري، وإن شرا فشر.اهل

                                         
 نعت تقد م عل  املنعوت. -أو مبحذوف حاا من عذاب- 21
 (136/ 3الناشر:مؤسسة الرسالة) -الكرمي الرمحن يف تفسري ك م املنان لع د الرمحن بن ناصر السعديتيسري  -24



ذه اآلية الكرمية تدا ه ة قاا ما خم صره:يف تفسريها فائدة جليل-رمح  هللا-وأ اف الشنقيطي-
عل  أن االس غفار وال وبة إىل هللا تعاىل من الذنوب س ب  ن مي ع هللا من فعل ذلك م اعا 

 ل  شرط .ع حسنا إىل أجل مسم  ;  ن  رتب ذلك عل  االس غفار وال وبة ترتيب اجلزا 
اد ، والعافية يف الدنيا، وأن املر والظاهر أن املراد بامل اع احلسن: سعة الرزق، ورغد العيش

با جل املسم : املوت، ويدا لذلك قول  تعاىل يف هذه السورة الكرمية عن ن ي  هود علي  
ويا قوم اس غفروا ربك  ُث توبوا إلي  يرسل السما  عليك  }وعل  ن ينا الص ة والس م: 
فقلت اس غفروا }« : نوح»[ ، وقول  تعاىل عن 52 \ 33] {مدرارا ويزدك  قوة إىل قوتك 

ربك  إن  كان غفارا يرسل السما  عليك  مدرارا وميددك  بأمواا وبنني وجيعل لك  جنات 
من عمل صاحلا من ذكر أو أنث  }[ ، وقول  تعاىل: 32 - 33 \ 33] {وجيعل لك  أهنارا

ولو أن أهل القرى آمنوا }قول : [ ، و 23 \ 36اآلية ]{وهو مؤمن فلنحيين  حياة طي ة 
ولو أهن  }[ ، وقول : 26 \ 3اآلية ] {واتقوا لف حنا عليه  بركات من السما  وا رض

 \ 5] {أقاموا ال وراة واقجنيل وما أنزا إليه  من رهب   كلوا من فوقه  ومن حتت أرجله 
[ 1، 2 \ 65] {ومن ي ق هللا جيعل ل  خمرجا ويرزق  من حيث ال حي سب}[ ، وقول : 66

 (25)اهل، إىل غري ذلك من اآليات.
 {(4ِإىَل اَّللِه َمْرِجعمكمْ  َوهمَو َعَل  كملِ  َشْيٍ  َقِدير  )} 

 (26)إعراب مفردات اآلية 
)إىل هللا( جار  وجمرور م عل ق مبحذوف خرب مقد م )مرجع( م  دأ مؤخ ر مرفوع و )ك (  مري 

 مري منفصل م  ي يف حمل  رفع م  دأ )عل  كل ( ، )هو( « (27)»مضاف إلي  )الواو( عاطفة 
 جار  وجمرور م عل ق بقدير )شي ( مضاف إلي  جمرور )قدير( خرب امل  دأ مرفوع.

 روائع ال يان وال فسري
 {ِإىَل اَّللِه َمْرِجعمكمْ  َوهمَو َعَل  كملِ  َشْيٍ  َقِدير  }

                                         
 –أ وا  ال يان يف إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي الناشر:دار الفكر للط اعة و النشر و ال وزيع بريوت   - 25
 (2/333ل نان)
 (33/233دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اقميان -  صايفانظر اجلدوا يف إعراب القرآن حملمود بن ع د الرحي-26
 أو هي الواو احلاا، واجلملة بعدها حاا من لفظ اجل لة، والعامل فيها هو االس قرار.- 23



م القيامة، أي: معادك  يو  {مرجعك إىل هللا } يف بياهنا ما نص :-رمح  هللا -قاا ابن كثري-
أي: وهو القادر عل  ما يشا  من إحسان  إىل أوليائ ، وان قام   {وهو عل  كل شي  قدير}

من أعدائ ، وإعادة  اخل ئق يوم القيامة، وهذا مقام الرتهيب، كما أن ا وا مقام 
 (28)ترغيب.اهل

همْ  يَلْعَل م َما يمِسرووَن َوَما يلمْعِلنموَن ِمْن م َأاَل ِحنَي َيْس َلْغشموَن ثَِيابلَ  َأاَل ِإنلههمْ  يَلثْلنموَن صمدموَرهمْ  لَِيْسَ ْخفموا}
 {(5ِإنه م َعِلي   ِبَذاِت الصودموِر )

 (29)إعراب مفردات اآلية 
، )يثنون( مضارع مرفوع.. والواو فاعل )صدور( «  (30)»)أال( أداة تن ي  )إهن  ( مثل إين  
 مري م  صل مضاف إلي  )ال م( لل عليل )يس خفوا( مضارع  مفعوا ب  منصوب و )ه (

منصوب بأن مضمرة بعد ال م، وع مة النصب حذف النون.. والواو فاعل )من( حرف جر  
 و )اهلا (  مري يف حمل  جر  م عل ق ب )يس خفوا( ، والضمري يعود عل  هللا.

 ق ب )يثنون( .واملصدر املؤو ا )أن يس خفوا..( يف حمل  جر  بال م م عل  
، )يس غشون ثياهب ( مثل «  (31)»)أال( مثل ا وىل )حني( ظرف منصوب م عل ق ب )يعل ( 

يثنون صدوره  )يعل ( مضارع مرفوع، والفاعل هو )ما( اس  موصوا م  ي  يف حمل  نصب مفعوا 
سر ون ي، والعائد حمذوف )يسر ون( مثل يثنون )الواو( عاطفة )ما يعلنون( مثل ما « (32)»ب  

 وجمرور م عل ق بعلي  ، )علي ( خرب مرفوع )بذات( جار  «  (33)»ومعطوف علي  )إن  ( مثل إين  
 )الصدور( مضاف إلي  جمرور.

 روائع ال يان وال فسري

                                         
 ( 134/ 4الناشر: دار طي ة للنشر وال وزيع)-تفسري القرآن العظي  البن كثري -28
 (33/238دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اقميان -الرحي  صايفانظر اجلدوا يف إعراب القرآن حملمود بن ع د -22
 ( من هذه السورة.1يف اآلية )- 13
عل ق الزخمشري  الظرف مبحذوف تقديره يريدون االس خفا  حني يس غشون.. وذلك حّت  ال يلزم تقييد علم  تعاىل  - 13

  أبو حي ان ره يس خفون وبفعل يعل . وعل قسر ه  وعلنه  هبذا الوقت اخلاص. وعل ق أبو ال قا  الظرف مبحذوف تقدي
 وغريه بفعل يعل   ن  ال  رورة لل قدير إذ ال ال  اس يف املعىن.

 أو هو حرف مصدري ، واملصدر املؤو ا مفعوا ب . - 12
 من هذه السورة. -1 -يف اآلية- 11



 -رمح  هللا–س ب نزوا هذه اآلية ما ذكره احملدث الع مة أبو ع د الرمحن مق ل بن هادى الوادع جا  يف 
 : وب صرف يسري ما خم صره –ل اب النقوا يف أس اب النزوا يف ك اب  منقوال من 

همْ  َأال إِنله }حممد بن ع اد بن جعفر أن  ُسع ابن ع اس يقرأ   (عن 423ص 2ج )ال خاري
ما  قاا: سأل   عنها فقاا أناس كانوا يس خفون أن ي خلوا فيفضوا إىل الس {يَلثْلنموَن صمدموَرهم ْ 

 وأن جيامعوا نسا ه  فيفضوا إىل السما  فنزا ذلك فيه .
قلت يا أبا  {َأال إِنلههمْ  يَلثْلنموَن صمدموَرهم ْ }حممد بن ع اد بن جعفر أن ابن ع اس قرأ  وعن 

، ع امرأت  فيس حي، أو ي خل  فيس حيالع اس ما يثنون صدوره ؟ قاا: كان الرجل جيام
 (34)فنزا ذلك فيه .

ِسرووَن َوَما يلمْعِلنموَن َأاَل ِإنلههمْ  يَلثْلنموَن صمدموَرهمْ  لَِيْسَ ْخفموا ِمْن م َأاَل ِحنَي َيْس َلْغشموَن ثَِيابَلهمْ  يَلْعَل م َما يم }
 {ِإنه م َعِلي   ِبَذاِت الصودموِر 

أن يس ق لوا  قاا ابن ع اس: كانوا يكرهون يف تفسريها ما خم صره: -رمح  هللا -قاا ابن كثري-
وحاا وقاعه ، فأنزا هللا هذه اآلية. رواه ال خاري عن حممد بن ع اد بن السما  بفروجه ، 

; أن ابن ع اس قرأ: "أال إهن  تثنوين صدوره "، فقلت: يا أبا ع اس، ما تثنوين (35)جعفر
فيس حيي فنزلت: "أال  (36)أو: ي خل -رأت  فيس حيي صدوره ؟ قاا: الرجل كان جيامع ام

 .(37)إهن  تثنوين  صدوره "
ويف لفظ آخر ل : قاا ابن ع اس: أناس كانوا يس حيون أن ي خلوا، فيفضوا إىل السما ، وأن 

 جيامعوا نسا ه  فيفضوا إىل السما ، فنزا ذلك فيه .
                                         

النزوا  حيح املسند من أس ابيف الص-رمح  هللا–قاا احملدث الع مة أيب ع د الرمحن مق ل بن هادى الوادع  - 14
وليس عنده ذكر  385ص 33بنحوه وأخرج  ابن جرير ج 353ص 4احلديث أخرج  ابن أيب حامت ج :(338)ص/ 

 نزوا اآلية.
حممد بن ع اد بن جعفر القرشي املخزومي، املكي. يروي عن: جده  م ; ع د هللا بن السائب املخزومي، وأيب  - 15

 ع د هللا، وعدة. هريرة، وابن ع اس، وجابر بن
  نقً  عن سري أع م الن  -وهو من العلما  ا ث ات. حدث عن : زياد بن سعد، وابن جريج، وا وزاعي، وآخرون.

 الناشر : مؤسسة الرسالة -43للذهيب خم صراً برق /
 ي خلي:  مفرد ي خلوا أي يقضوا حاج ه  يف اخل   وه  عراة. - 16
 [23باب }وجاوزنا ب  ي إسرائيل ال حر.. { ]يونس:  -(4682 أخرج  ال خاري )برق / - 13
 



 ون ر وسه  .يغط {يس غشون}س: قاا ال خاري: وقاا غريه، عن ابن ع ا-رمح  هللا -ُث قاا
وقاا ابن ع اس يف رواية أخرى يف تفسري هذه اآلية: يع ي ب  الشك يف هللا، وعمل السيئات، 

وكذا روي عن جماهد، واحلسن، وغريه : أي أهن  كانوا يثنون صدوره  إذا قالوا شيئا أو 
عملوه، يظنون أهن  يس خفون من هللا بذلك، فأعلمه  هللا تعاىل أهن  حني يس غشون ثياهب  

وما يعلنون إن  علي  بذات }من القوا:   {يعل  ما يسرون}  يف ظلمة الليل، عند منامه
 (38)أي: يعل  ما تكن صدوره  من النيات والضمائر والسرائر. اهل {الصدور

ني تعاىل يف هذه اآلية ب يف تفسريها ما خم صره وب صرف يسري:-رمح  هللا-وأ اف الشنقيطي-
مائر سر كالع نية عنده، فهو عامل مبا تنطوي علي  الضعلي  شي ، وأن الالكرمية أن  ال خيف  

ل  ما ولقد خلقنا اقنسان ونع}وما يعلن وما يسر، واآليات امل ينة هلذا كثرية جدا، كقول : 
واعلموا }[ ، وقول  جل وع : 36 \ 53] {توسوس ب  نفس  وحنن أقرب إلي  من ح ل الوريد

 \ 3] {فلنقصن عليه  بعل  وما كنا غائ ني} : وقول {أن هللا يعل  ما يف أنفسك  فاحذروه
وما تكون يف شأن وما ت لو من  من قرآن وال تعملون من عمل إال كنا عليك  }[ ، وقول : 3

اآلية  {شهودا إذ تفيضون في  وما يعزب عن ربك من مثقاا ذرة يف ا رض وال يف السما 
 [ ، وال تقلب ورقة من املصحف الكرمي إال وجدت فيها آية هبذا املعىن.63 \ 33]

 لفائدة جليلة من اآلية وغريها فقاا:-رمح  هللا -ُث ن  
اعل  أن هللا ت ارك وتعاىل ما أنزا من السما  إىل ا رض واعظا أكرب، وال زاجرا أعظ  مما 

، رقيب القرآن، من أن  تعاىل عامل بكل ما يعمل  خلق  تضمن   هذه اآليات الكرمية وأمثاهلا يف
عليه ، ليس بغائب عما يفعلون، و رب العلما  هلذا الواعظ ا كرب، والزاجر ا عظ  مث  

 ليصري ب  كاحملسوس، فقالوا: لو فر نا أن ملكا ق اال للرجاا،
  رأس ، قائ  علسفاكا للدما ، شديد ال طش والنكاا عل  من ان هك حرم   ظلما، وسياف  

والنطع م سوط للق ل، والسيف يقطر دما، وحوا هذا امللك الذي هذه صف   جواري  وأزواج  
وبنات ، فهل ترى أن أحدا من احلا رين يه  بري ة أو حبرام ينال  من بنات ذلك امللك وأزواج ، 

ئفني، وجلة اوهو ينظر إلي  عامل بأن  مطلع علي ؟ ! ال، وك ! بل مجيع احلا رين يكونون خ
 قلوهب ، خاشعة عيوهن ، ساكنة جوارحه  خوفا من بطش ذلك امللك.
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أن رب السموات وا رض جل وع  أشد علما، وأعظ  مراق ة، « وهلل املثل ا عل »وال شك 
وأشد بطشا، وأعظ  نكاال وعقوبة من ذلك امللك، ومحاه يف أر   حمارم ، فإذا الحظ اقنسان 

ليس بغائب عن ، وأن  مطلع عل  كل ما يقوا وما يفعل وما ينوي  الضعيف أن رب  جل وع 
 الن قل  ، وخشي هللا تعاىل، وأحسن عمل  هلل جل وع .

ومن أسرار هذه املوعظة الكربى أن هللا ت ارك وتعاىل صرح بأن احلكمة اليت خلق اخللق من 
حسان الب    يف إأجلها هي أن ي  ليه  أيه  أحسن عم ، ومل يقل: أيه  أكثر عم ، فا

وهو الذي خلق السماوات وا رض يف س ة }العمل، كما قاا تعاىل يف هذه السورة الكرمية: 
 [ 3 \ 33اآلية ]{أيام وكان عرش  عل  املا  لي لوك  أيك  أحسن عم  

 {الذي خلق املوت واحلياة لي لوك  أيك  أحسن عم  وهو العزيز الغفور}وقاا يف امللك: 
[63 \ 2. ] 
أي خي رب  -ال شك أن العاقل إذا عل  أن احلكمة اليت خلق من أجلها هي أن ي  ل  و 

فإن  يه   كل االه مام بالطريق املوصلة لنجاح  يف هذا االخ  ار، وهلذه  -بإحسان العمل 
احلكمة الكربى سأا جربيل النيب صل  هللا علي  وسل  عن هذا ليعلم   صحاب النيب صل  

أي وهو الذي خلق اخللق  جل االخ  ار « أخربين عن اقحسان»ا: هللا علي  وسل  فقا
في ، ف ني النيب صل  هللا علي  وسل  أن الطريق إىل ذلك هي هذا الواعظ، والزاجر ا كرب 

الذي هو مراق ة هللا تعاىل، والعل  بأن  ال خيف  علي  شي  مما يفعل خلق ، فقاا ل : 
 (40).اهل (39)«إن مل تكن تراه فإن  يراكاقحسان أن تع د هللا كأنك تراه، ف»

 
 {(6ممِ نٍي ) َوَما ِمْن َدابهٍة يف اْ َْرِض ِإاله َعَل  اَّللِه رِْزقلمَها َويَلْعَل م ممْس لََقرهَها َوممْس َلْوَدَعَها كملٌّ يف ِكَ ابٍ }

 (43)إعراب مفردات اآلية 

                                         
[، 14باب قول : }إن هللا عنده عل  الساعة{ ]لقمان:  -(4333 أخرجاه يف الصحيحني بطول  ال خاري )برق /- 12

 اقميان، واقس م، والقدر وع مة الساعةباب معرفة -(2ومسل  )برق /
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 )داب ة( جمرور لفظا مرفوع حم   م  دأ )يف ا رض( جار  وجمرور)الواو( اس ئنافي ة )ما( نافية )من( حرف جر  زائد 
( أداة حصر )عل  هللا( جار  وجمرور خرب مقد م )رزق( م  دأ مؤخ ر مرفوع و )ها(  مري مضاف  نعت لداب ة، )إال 

( مفعوا   منصوب ب إلي  يف حمل  جر  )الواو( عاطفة )يعل ( مضارع مرفوع، والفاعل  مري مس رت تقديره هو )مس قر 
)يف   ،«(42)»و )ها( مثل ا وا )الواو( عاطفة )مس ودعها( مثل مس قر ها ومعطوف علي  )كل ( م  دأ مرفوع 

 ك اب( جار  وجمرور خرب امل  دأ )م ني( نعت لك اب جمرور.
 روائع ال يان وال فسري

 َ اٍب ممِ نٍي{َويَلْعَل م ممْس لََقرهَها َوممْس َلْوَدَعَها كملٌّ يف كِ َوَما ِمْن َدابهٍة يف اْ َْرِض ِإاله َعَل  اَّللِه رِْزقلمَها }
 ،{ل  هللا رزقهاداب ة يف ا رض إال عوما من }: يع ي تعاىل ذكره بقول : -رمح  هللا -قاا أبو جعفر الطربي-

 وما تدب  داب ة يف ا رض.
، وهي داب ة.  ، وهو دابٌّ  و"الداب ة" "الفاعلة"، من دب  فهو يدب 

، يقوا: إال ومن هللا رزقها الذي يصل إليها، هو ب  م كفل، وذلك قوهتا وغذاؤها {إال عل  هللا رزقها}
 (41)وما ب  َعْيشمها.اهل

ري، ري أو حبآدمي، أو حيوان بأي: مجيع ما دب عل  وج  ا رض، من  :-رمح  هللا -وأ اف السعدي-
 عل  هللا. فاهلل تعاىل قد تكفل بأرزاقه  وأقواهت ، فرزقها

ْوَدَعَها} س قر في ، أي: يعل  مس قر هذه الدواب، وهو: املكان الذي تقي  في  وت {َويَلْعَل م ممْس َلَقرهَها َوممْس لَ
 وتأوي إلي ، ومس ودعها: املكان الذي تن قل إلي  يف ذهاهبا وجميئها، وعوارض أحواهلا.

وادث الواقعة، أي: يف اللوح احملفوظ احمل وي عل  مجيع احل {يف ِكَ اٍب ممِ نيٍ }من تفاصيل أحواهلا  {كمل ِ }
تقع يف السماوات وا رض. اجلميع قد أحاط هبا عل  هللا، وجرى هبا قلم ، ونفذت فيها مشيئ  ، واليت 

 (44) هلارزق ، فل طمئن القلوب إىل كفاية من تكفل بأرزاقها، وأحاط علما بذواهتا، وصفاهتا.ووسعها 
 فقاا: -رمح  هللا-وزاد ابن كثري-

 {ودعهاومس }حيث تأوي، أي:  {ويعل  مس قرها}وقاا علي بن أيب طلحة وغريه، عن ابن ع اس: 
 حيث متوت.

                                         
ا دال ة عل  عموم، وأهنا عل  تقدير مضاف أي: كل  شي  يف احلياة.. أو كل  ما  - (42) الذي سو غ االب دا  بالنكرة أهن 

 ذكر يف مس هل  اآلية.
   35/24ة ) الناشر : مؤسسة الرسال -جامع ال يان يف تأويل القرآن  يب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكر -(41)
/3358) 
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يف الصلب، كاليت يف ا نعام: وكذا روي عن ابن  {ومس ودعها}يف الرح ،  {مس قرها}وعن جماهد: 
اهلل أعل ، عند تلك اآلية: ف ع اس والضحاك، ومجاعة. وذكر ابن أيب حامت أقواا املفسرين هاهنا، كما ذكره

 ا رض وما من دابة يف} ك اب عند هللا م ني عن مجيع ذلك، كما قاا تعاىل: وأن مجيع ذلك مك وب يف
 ،[18]ا نعام: {وال طائر يطري جبناحي  إال أم  أمثالك  ما فرطنا يف الك اب من شي  ُث إىل رهب  حيشرون

يعلمها  وعنده مفاتح الغيب ال يعلمها إال هو ويعل  ما يف الرب وال حر وما تسقط من ورقة إال}:  وقول 
 (45)اهل.[52]ا نعام: {وال ح ة يف ظلمات ا رض وال رطب وال يابس إال يف ك اب م ني

لموَكمْ  أَيوكمْ  } ْحَسنم َعَمً  َولَِئْن قلمْلَت أَ َوهمَو الهِذي َخَلَق السهَمَواِت َواْ َْرَض يف ِس هِة أَيهاٍم وََكاَن َعْرشم م َعَل  اْلَماِ  لَِي لْ
 {(3َم لْعموثموَن ِمْن بَلْعِد اْلَمْوِت َليَلقموَلنه الهِذيَن َكَفرموا ِإْن َهَذا ِإاله ِسْحر  ممِ ني  )ِإنهكمْ  

 (46)إعراب مفردات اآلية 
)الواو( عاطفة )هو(  مري منفصل م  ي  يف حمل  رفع م  دأ )الذي( اس  موصوا م  ي  يف حمل  رفع خرب امل  دأ 

وهو العائد )السموات( مفعوا ب  منصوب، وع مة النصب الكسرة )ا رض( )خلق( فعل ماض، والفاعل هو، 
ر )الواو( )أي ام( مضاف إلي  جمرو  ،معطوف عل  السموات بالواو منصوب )يف س ة( جار  وجمرور م عل ق ب )خلق(

 )عرش( اس  كان مرفوع و )اهلا (  مري مضاف إلي  يف حمل  جر   -ناسخ -اعرتا ي ة )كان( فعل ماض ناق 
)عل  املا ( جار  وجمرور خرب كان )ال م( لل عليل )ي لو( مضارع منصوب بأن مضمرة بعد ال م و )ك (  مري 

 يف حمل  نصب مفعوا ب .
ك ( )أي ( اس  اس فهام م  دأ مرفوع و ) ،واملصدر املؤو ا )أن ي لوك ..( يف حمل  جر  بال م م عل ق ب )خلق(

 مري يف حمل  جر  مضاف إلي  )أحسن( خرب مرفوع )عم ( متييز منصوب )الواو( اس ئنافي ة )ال م( موط ئة للقس  
 -)إن( حرف شرط جازم )قلت( فعل ماض م  ي  عل  السكون يف حمل  جزم فعل الشرط )إن ( حرف مش    بالفعل

حمل  نصب اس  إن  )م عوثون( خرب إن  مرفوع وع مة الرفع الواو )من بعد( جار  وجمرور  و )ك (  مري يف -ناسخ
م عل ق ب )م عوثون( )املوت( مضاف إلي  جمرور )ال م( الم القس  )يقولن ( مضارع م  ي  عل  الف ح يف حمل  رفع.. 

ض  .. والواو ا( فعل ماض م  ي  عل  الو )النون( نون ال وكيد )الذين( اس  موصوا م  ي  يف حمل  رفع فاعل )كفرو 
( أداة حصر )سحر( خرب  فاعل )إن( حرف ناف )ها( حرف تن ي  )ذا( اس  إشارة م  ي  يف حمل  رفع م  دأ )إال 

 مرفوع )م ني( نعت لسحر مرفوع.
 روائع ال يان وال فسري

لموَكم َوهمَو الهِذي َخَلَق السهَمَواِت َواْ َْرَض يف ِس هِة أَيهاٍم َو }  ْ  أَيوكمْ  َأْحَسنم َعَمً { َكاَن َعْرشم م َعَل  اْلَماِ  لَِي لْ
 ما خم صره وب صرف: -رمح  هللا -قاا ابن كثري-

                                         
 ( 4/435الناشر: دار طي ة للنشر وال وزيع)-تفسري القرآن العظي  البن كثري -(45)
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خيرب تعاىل عن قدرت  عل  كل شي ، وأن  خلق السموات وا رض يف س ة أيام، وأن عرش  كان عل  املا  
ن باالحاديث ومما ذكر قول :ويف صحيح مسل ، ع يف ال دليل علي ذلك -رمح  هللا -ق ل ذلك، ُث قاا

قاا: قاا رسوا هللا صل  هللا علي  وسل : "إن هللا قدر مقادير اخل ئق  (43)ع د هللا بن عمرو بن العاص
 .(48)ق ل أن خيلق السموات وا رض خبمسني ألف سنة، وكان عرش  عل  املا " 

 رمح  هللا:-بعد ك م-ُث أ اف
وهو الذي خلق السماوات وا رض يف س ة أيام وكان عرش  عل  }وقاا حممد بن إسحاق يف قول  تعاىل: 

وصف نفس  تعاىل، إذ ليس إال املا  وعلي  العرش، وعل  العرش ذو اجل ا واقكرام،  فكان كما {املا 
 (42)ا يريد.اهلوالعزة والسلطان، وامللك والقدرة، واحلل  والعل ، والرمحة والنعمة، الفعاا مل

أوهلا يوم  {أَيهامٍ  هِة َخَلَق السهَماَواِت َوا ْرَض يف سِ }يف تفسريها: خيرب تعاىل أن  -رمح  هللا -وزاد السعدي-
ما  فوق الس {َكاَن َعْرشم م َعَل  اْلَما ِ }حني خلق السماوات وا رض  {و}ا حد وآخرها يوم اجلمعة 

 السابعة.
وا رض اس وى علي ، يدبر ا مور، ويصرفها كيف شا  من ا حكام القدرية، ف عد أن خلق السماوات 

 وا حكام الشرعية.
لموَكمْ  أَيوكمْ  َأْحَسنم َعَم }وهلذا قاا:  أمره أي: ليم حنك ، إذ خلق لك  ما يف السماوات وا رض ب {ِلَي لْ

 وهني ، فينظر أيك  أحسن عم .
                                         

 علي  وسل  صل  هللا-ع د هللا بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي اقمام، احلرب، العابد، صاحب رسوا هللا  - (43)
وابن صاح  ، أبو حممد. وقيل: أبو ع د الرمحن. وقيل: أبو نصري القرشي، السهمي. وأم : هي رائطة بنت احلجاج بن  -

 .-فيما بلغنا  -حدى عشرة سنة، أو حنوها. وقد أسل  ق ل أبي  من   السهمية، وليس أبوه أكرب من  إال بإ
 بع د هللا. -صل  هللا علي  وسل  -ويقاا: كان اُس  العاص، فلما أسل  غريه النيب 

 علما مجا. -صل  هللا علي  وسل  -ول : مناقب، وفضائل، ومقام راسخ يف العل  والعمل، محل عن النيب 
 ، اتفقا ل  عل  س عة أحاديث، وانفرد ال خاري بثمانية، ومسل  بعشرين.ي لغ ما أسند: س ع مائة حديث 

وا عن  سوى وترخيص  ل  يف الك ابة بعد كراهي   للصحابة أن يك   -صل  هللا علي  وسل  -وك ب الكثري بإذن النيب 
 س ني.ة ث ث و قاا أمحد بن حن ل: مات ع د هللا ليايل احلرة، سن-صل  هللا علي  وسل  -القرآن ، وسوغ ذلك 

 وقاا حيىي بن بكري: تويف ع د هللا بن عمرو مبصر، ودفن بداره الصغرية سنة مخس وس ني.
لذهيب خم صرا نق ً عن  سري أع م الن    ل-وكذا قاا يف تاريخ موت : خليفة، وأبو ع يد، والواقدي، والف س، وغريه .اهل

 (1/32وب صرف)
 - 1/133; وسنن الرتمذي )ط. املدينة املنورة( -عليهما الس م  -  باب حجاج آدم وموس -4/44مسل   - (48)

 (4434وانظر صحيح اجلامع  لألل اين )برق / -باب ما جا  يف الر ا بالقضا 
 (433/  4الناشر: دار طي ة للنشر وال وزيع)-تفسري القرآن العظي  البن كثري -(42)



 ص  وأصوب "قاا الفضيل بن عياض رمح  هللا: "أخل
 قيل يا أبا علي: "ما أخلص  وأصوب "؟.

 فقاا: إن العمل إذا كان خالصا ومل يكن صوابا، مل يق ل.
 وإذا كان صوابا ومل يكن خالصا مل يق ل، حّت يكون خالصا صوابا.

َوَما }واخلال : أن يكون لوج  هللا، والصواب: أن يكون م  عا في  الشرع والسنة، وهذا كما قاا تعاىل: 
 (53) اهل.{َخَلْقتم اجلِْنه َواقْنَس ِإال لِيَلْع مدمونِ 

  

                                         
 (133ة) ص/الناشر :مؤسسة الرسال-لع د الرمحن بن ناصر السعديتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري ك م املنان -(53)



 {َولَِئْن قلمْلَت ِإنهكمْ  َم لْعموثموَن ِمْن بَلْعِد اْلَمْوِت َليَلقموَلنه الهِذيَن َكَفرموا ِإْن َهَذا ِإاله ِسْحر  ممِ ني  }
ئن قلت يقوا تعاىل ذكره لن ي  حممد صل  هللا علي  وسل : ول رمح  هللا ما نص :-قاا أبو جعفر الطربي-

هلؤال  املشركني من قومك: إنك  م عوثون أحيا  من بعد مماتك ! ف لوت عليه  بذلك تنزيلي ووحيي 
أي: ما هذا الذي ت لوه علينا مما تقوا، إال سحر لسامع ، م ني  لسامع   ،{ليقولن إن هذا إال سحر م ني}

 (53)سحر. اهل عن حقيق   أن 
هم م اْلَعَذاَب ِإىَل أممهٍة َمْعدموَدٍة َليَلقمولمنه َما حَيِْ سم م َأاَل يَلْوَم يَْأتِيِهْ  َلْيسَ } ْصرموفًا َعنلْهمْ  َوَحاَق هِبِْ  َما  مَ  َولَِئْن َأخهْرنَا َعنلْ

 {(8َكانموا ِبِ  َيْس َلْهزِ موَن )
 (52)إعراب مفردات اآلية 

 ،أخ رنا( مثل لئن قلت )عن( حرف جر  و )ه (  مري يف حمل  جر  م عل ق ب )أخ رنا()الواو( عاطفة )لئن 
 م( )معدودة( نعت  م ة جمرور )ال ،)العذاب( مفعوا ب  منصوب )إىل أم ة( جار  وجمرور م عل ق ب )أخ رنا(

الواو احملذوفة و الم القس  )يقولن ( مضارع مرفوع وع مة الرفع ث وت النون، وقد حذفت ل وايل ا مثاا، 
الل قا  الساكنني  مري يف حمل  رفع فاعل، و )النون( نون ال وكيد )ما( اس  اس فهام م  ي  يف حمل  رفع 
م  دأ )حي س( مضارع مرفوع، و )اهلا (  مري مفعوا ب ، والفاعل هو. )أال( أداة تن ي  )يوم( ظرف زمان 

ة املقد رة عي اليا ، والفاعل ه)يأيت( مضارع مرفوع وع م ،منصوب م علق ب )مصروفا( و ة الرفع الضم 
ديره واُس   مري مس رت تق -ناسخ -أي العذاب و )ه (  مري مفعوا ب  )ليس( فعل ماض ناق  جامد

ل )الواو( عاطفة )حاق( فع ،هو )مصروفا( خرب ليس منصوب )عنه ( مثل ا وا م عل ق ب )مصروفا(
اس  موصوا م  ي  يف حمل  رفع فاعل )كانوا( فعل ماض  )ما( ،ماض )هب ( مثل عنه  م عل ق ب )حاق(

م  ي  عل  الض  .. والواو  مري م  صل م  ي  يف حمل  رفع اس  كان )ب ( مثل عنه  م عل ق  -ناسخ -ناق 
 ب )يس هزئون( وهو فعل مضارع وع مة الرفع ث وت النون.. والواو فاعل.
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 ( 224/ 32دمشق)– نشر:دار الرشيد مؤسسة اقميان-اجلدوا يف إعراب القرآن حملمود بن ع د الرحي  صايف-(52)



 روائع ال يان وال فسري
هم م اْلَعَذاَب ِإىَل أممهٍة َمْعدموَدٍة{َولَِئْن َأخهْرنَا }  َعنلْ

ا عن هؤال  يقوا تعاىل ذكره: ولئن أخرن يف تفسريها ما خم صره: -رمح  هللا -قاا أبو جعفر الطربي-
وقت ، و {أمة معدودة}إىل املشركني من قومك، يا حممد، العذاَب فل  نعجل  هل ، وأنسأنا يف آجاهل 

 حمدود وسنني معلومة.
وأصل "ا مة" ما قد بينا فيما مض  من ك ابنا هذا، أهنا اجلماعة من الناس جت مع عل  مذهب ودين، ُث 

 تس عمل يف معان كثرية ترجع إىل معىن ا صل الذي ذكرت. 
 وإمنا قيل للسنني "املعدودة" واحلني، يف هذا املو ع وحنوه: أمة،  ن فيها تكون ا مة. 

 (51)اهلأخرنا عنه  العذاب إىل جمي  أمة وانقراض أخرى ق لها.وإمنا معىن الك م: ولئن 
  يف بيان  للمقصود با مة يف اآلية فقاا: -رمح  هللا -الشنقيطيوأ اف -

املراد با مة هنا: املدة من الزمن، ونظريه قول  تعاىل: وقاا الذي جنا منهما وادكر بعد أمة، أي: تذكر بعد 
 مدة.
 عن مدلوا االمة فقاا: ة جليلة من اآليةلفائد -رمح  هللا -ُث ن  

 يف القرآن أربعة اس عماالت:« ا مة»اس عمل لفظ 
 ا وا: هو ما ذكرنا هنا من اس عماا ا مة يف الربهة من الزمن.

الثاين: اس عماهلا يف اجلماعة من الناس، وهو االس عماا الغالب، كقول  وجد علي  أمة من الناس يسقون 
 ،[231 \ 2وقول  كان الناس أمة اآلية ] ،[43 \ 33وقول : ولكل أمة رسوا اآلية ] ،[21 \ 28اآلية ]

 إىل غري ذلك من اآليات.
 .[323 \ 36آلية ] {إن إبراهي  كان أمة}يف الرجل املق دى ب ، كقول : « ا مة»الثالث: اس عماا 

 الرابع:
وقول : إن  ،[22 \ 41نا عل  أمة اآلية ]يف الشريعة والطريقة، كقول : إنا وجدنا آبا « ا مة»اس عماا  

 (54)إىل غري ذلك من اآليات.اهل ،[52 \ 21هذه أم ك  أمة واحدة اآلية ]
 {نَ َليَلقمولمنه َما حَيِْ سم م َأاَل يَلْوَم يَْأتِيِهْ  َلْيَس َمْصرموًفا َعنلْهمْ  َوَحاَق هِبِْ  َما َكانموا ِبِ  َيْس َلْهزِ مو }

                                         
   35/252ة )  الناشر : مؤسسة الرسال -جامع ال يان يف تأويل القرآن  يب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكر -(51)
/33223  ) 
 2ل نان)–أ وا  ال يان يف إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي الناشر : دار الفكر للط اعة و النشر و ال وزيع بريوت - (54)
 /331 ) 



لون  اس عجاال شي  حي س ؟ يقو أي  {ليقولن ما حي س }ما نص :  -رمح  هللا –قاا ال غوي يف بياهنا -
 للعذاب واس هزا ، يعنون: أن  ليس بشي .

وحاق }ه ، ال يكون مصروفا عن {ليس مصروفا عنه }يع ي: العذاب،  {أال يوم يأتيه }قاا هللا تعاىل: 
 أي: وباا اس هزائه . {نما كانوا ب  يس هزئو }نزا هب ،  {هب 

 {إن  ليئوس}أي: سل ناها من ،  {ُث نزعناها من }نعمة وسعة،  {ولئن أذقنا اقنسان منا رمحة}قول  تعاىل: 
 (55)النعمة.اهل يف  {كفور}قنوط يف الشدة، 

ْنَساَن ِمنها َرمْحًَة ُثمه نَلَزْعَناَها ِمْن م ِإنه م َلَيئموس   } َنا اْقِ  {(2َكفمور  )َولَِئْن َأَذقلْ
 (56)إعراب مفردات اآلية 

)الواو( عاطفة )لئن أذقنا( مثل لئن قلت )اقنسان( مفعوا ب  منصوب )من( حرف جر  و )نا(  مري يف حمل  جر  
ل )رمحة( مفعوا ب  ثان منصوب )ُث ( حرف عطف )نزعنا( فع -نعت تقد م عل  املنعوت -م عل ق حباا من رمحة

 مفعوا و )ها(  مري ،)نا(  مري فاعل، والفعل يف حمل  جزم معطوف عل  )أذقنا( ماض م  ي  عل  السكون.. و
)إن ( حرف مش   بالفعل و )اهلا (  مري يف حمل  نصب اس  إن  )ال م(  ،ب  )من ( مثل من ا م عل ق ب )نزعنا(

 )يئوس( خرب إن  مرفوع مرفوع )كفور( خرب ثان مرفوع. .«(53)»املزحلقة تفيد ال وكيد 
 روائع ال يان وال فسري

ْنَساَن ِمنها َرمْحًَة ُثمه نَلَزْعَناَها ِمْن م ِإنه م َلَيئموس  َكفمور {} َنا اْقِ  َولَِئْن َأَذقلْ
أَذقنا اقنسان من ا  تعاىل ذكره: ولئنيف تفسريها إمجاالً ما نص : يقوا  -رمح  هللا -قاا أبو جعفر الطربي-

 ذا املو عوهي "الرمحة " اليت ذكرها تعاىل ذكره يف ه سطنا علي  من الدنيارخا  وسعًة يف الرزق والعيش، ف 
 ،{يئوس كفورإن  ل}يقوا: ُث سل ناه ذلك، فأصاب   مصائب أجاح   فذه ت ب   ،{ُث نزعناها من }

 يقوا: يظل قَِنطًا من رمحة هللا، آيًسا من اخلري.
 .كذا، فهو يئوس"، إذا كان ذلك صفة ل .  وقول : "يئوس"، " فعوا"، من قوا القائل: "يئس ف ن من

وقول : "كفور"، يقوا: هو كفمور ملن أنع  علي ، قليل الشكر لرب   امل فضل علي ، مبا كان َوَهب ل  من 
 (58)نعم  .اهل

َناهم نَلْعَماَ  بَلْعَد َ رهاَ  َمسهْ  م لَيَلقموَلنه َذَهَب السهيِ َئاتم َع يِ  ِإنه م لَ }   {(33رِح  َفخمور  )فَ َولَِئْن َأَذقلْ
                                         

 (4/361الناشر : دار طي ة للنشر وال وزيع )  -انظر معامل ال نزيل لل غوي -(55)
 (224/  32دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اقميان -اجلدوا يف إعراب القرآن حملمود بن ع د الرحي  صايف-(56)
 وهذه ال م واج ة هنا  ن اجلملة جواب القس ، فال م حبك  الم القس . - (53)
 35ة ) الناشر : مؤسسة الرسال -يان يف تأويل القرآن  يب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكرجامع ال  -(58)
/255   /38331  ) 



 (52)إعراب مفردات اآلية 
)الواو( وعاطفة )لئن أذقنا( مثل لئن قلت، و )اهلا (  مري مفعوا ب  )نعما ( مفعوا ب  ثان منصوب، ومنع من 

ضاف إلي  جمرور ) ر ا ( م ،ال نوين  ن  من   بألف ال أنيث املمدودة )بعد( ظرف زمان منصوب م عل ق ب )أذقناه(
( فعل ماض، و )ال ا ( تا  ال أنيث، و )اهلا (  مري مفعوا ب ، والفاعل  وع مة اجلر  الف حة فهو مثل نعما  )مس 
 مري مس رت تقديره هي )ليقولن ( مثل ا وا والفاعل  مري مس رت تقديره هو )ذهب( مثل خلق )السي ئات( فاعل 

( مثل عنه ، وفي ر( مثل إن   ليؤوس  )إن   لفرح فخو  ،  نون الوقاية ق ل يا  امل كل  ، م عل ق ب )ذهب(مرفوع )ع ي 
 كفور.

 روائع ال يان وال فسري
َناهم نَلْعَماَ  بَلْعَد َ رهاَ  َمسهْ  م لَيَلقموَلنه َذَهَب السهيِ َئاتم َع يِ  ِإنه م َلَفرِح  َفخمور {}   َولَِئْن َأَذقلْ

الصفات الذميمة،  منخيرب تعاىل عن اقنسان وما في   يف تفسريها ما نص  :-هللارمح   -قاا ابن كثري-
خلري بالنس ة وقنوط من ا إال من رح  هللا من ع اده املؤمنني، فإن  إذا أصاب   شدة بعد نعمة، حصل ل  يأس

أصاب    نإإىل املس ق ل، وكفر وجحود ملا ي احلاا، كأن  مل ير خريا، ومل يرج بعد ذلك فرجا. وهكذا 
إن  }أي: يقوا: ما بقي ينال ي بعد هذا  ي  وال سو ،  {ليقولن ذهب السيئات ع ي}نعمة بعد نقمة 

 (63)عل  غريه. اهلأي: فرح مبا يف يده، بطر فخور  {لفرح فخور
ويظن أن   أن  يفرح وي طر،وأن  إذا أذاق  رمحة من بعد  را  مس  ،  يف بياهنا:-رمح  هللا -وأ اف السعدي-

ويت مما يوافق هوى نفس ، مبا أ أي: فرح {َذَهَب السهيِ َئاتم َع يِ  ِإنه م َلَفرِح  َفخمور  }سيدوم ل  ذلك اخلري، ويقوا: 
فخور بنع  هللا عل  ع اد هللا، وذلك حيمل  عل  ا شر وال طر واقعجاب بالنفس، وال كرب عل  اخللق، واح قاره  

  ، وأي عيب أشد من هذا؟!!وازدرائه
وهذه ط يعة اقنسان من حيث هو، إال من وفق  هللا وأخرج  من هذا اخللق الذمي  إىل  ده، وه  الذين 
صربوا أنفسه  عند الضرا  فل  ييأسوا، وعند السرا  فل  ي طروا، وعملوا الصاحلات من واج ات 

 (63) اهلومس ح ات.
 {(33َوَعِملموا الصهاحِلَاِت أموَلِئَك هَلمْ  َمْغِفَرة  َوَأْجر  َكِ ري  )ِإاله الهِذيَن َص َلرموا }

 (62)إعراب مفردات اآلية 

                                         
 ( 225/ 32دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اقميان -اجلدوا يف إعراب القرآن حملمود بن ع د الرحي  صايف-(52)
 ( 4/432للنشر وال وزيع)الناشر: دار طي ة -تفسري القرآن العظي  البن كثري -(63)
 ( 138ة) ص/الناشر:مؤسسة الرسال-تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري ك م املنان لع د الرمحن بن ناصر السعدي -(63)
 ( 32/226دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اقميان -اجلدوا يف إعراب القرآن حملمود بن ع د الرحي  صايف-(62)



( حرف اس ثنا   )الذين( اس  موصوا م  ي  عل  الف ح يف حمل  نصب عل  االس ثنا  امل  صل  ،«(61)»)إال 
ك( وب وع مة النصب الكسرة )أولئ)الصاحلات( مفعوا ب  منص ،)صربوا( مثل كفروا، ومثل  )عملوا(« (64)»

اس  إشارة م  ي  عل  الكسر يف حمل  رفع م  دأ.. و )الكاف( حرف خطاب )ال م( حرف جر  و )ه (  مري 
م  صل يف حمل  جر  م عل ق مبحذوف خرب مقد م )مغفرة( م  دأ مؤخ ر مرفوع )أجر( معطوف عل  مغفرة بالواو مرفوع 

 )ك ري( نعت  جر مرفوع.
 ال يان وال فسريروائع 
 ِإاله الهِذيَن َص َلرموا َوَعِملموا الصهاحِلَاِت أموَلِئَك هَلمْ  َمْغِفَرة  َوَأْجر  َكِ ري {}
شدائد واملكاره، أي: يف ال {إال الذين صربوا}قاا هللا تعاىل:  يف تفسريها إمجااًل:-رمح  هللا -قاا ابن كثري-
 {وأجر ك ري}أي: مبا يصي ه  من الضرا ،  {أولئك هل  مغفرة}أي: يف الرخا  والعافية،  {وعملوا الصاحلات}

مبا أسلفوه يف زمن الرخا ، كما جا  يف احلديث: "والذي نفسي بيده، ال يصيب املؤمن ه  وال غ ، وال نصب 
ويف الصحيحني: "والذي  ،(65)وال وصب، وال حزن حّت الشوكة يشاكها، إال كفر هللا عن  هبا من خطاياه "

نفسي بيده، ال يقضي هللا للمؤمن قضا  إال كان خريا ل ، إن أصاب   سرا  فشكر كان خريا ل ، وإن أصاب    را  
والعصر إن اقنسان لفي خسر }وهكذا قاا هللا تعاىل:  (66)فصرب كان خريا ل ، وليس ذلك  حد غري املؤمن" 

إن اقنسان خلق }سورة العصر، وقاا تعاىل: - {اصوا باحلق وتواصوا بالصربإال الذين آمنوا وعملوا الصاحلات وتو 
 (63)اهل .[22- 32اآلية ]املعارج: {هلوعا إذا مس  الشر جزوعا وإذا مس  اخلري منوعا إال املصلني

                                         
 ها مجلة اُسي ة من م  دأ وخرب.وقد تكون مبعىن لكن، وما بعد - (61)
من اقنسان امل قد م يف اآلية السابقة الداا عل  اجلنس.. وقد يكون االس ثنا  منقطعا إذا كان اقنسان رج   - (64)

 بعين .
 روي بلفظ: "ما من مصي ة تصيب املسل  إال كفر هللا هبا عن  حّت الشوكة يشاكها" رواه ال خاري برق / - (65)

باب باب ثواب املؤمن فيما يصي   من مرض، أو – 2532 ب ما جا  يف كفارة املرض، ومسل   برق /باب با-5643
 ر ي هللا عنها.–من حديث عائشة –حزن 

ك اب الزهد، باب املؤمن أمره كل  خري، ولفظ  في : "عج ا  مر املؤمن، إن أمره    2225أخرج  مسل  برق /  - (66)
عن 1/384، إن أصاب   سرا  شكر" احلديث.و أخرج  أمحد يف املسند ط احلليب كل  خري وليس ذاك  حد إال للمؤمن

أنس ر ي هللا ولفظ : "عج ت للمؤمن، إن هللا مل يقض قضا  إال كان خريا ل ، ، ولفظ : "عج ت للمؤمن، إن هللا ال 
 إن  صحيح. 4/28حة يقضي للمؤمن قضا  إال كان خريا ل ". وقاا ا ل اين عن احلديث يف سلسلة ا حاديث الصحي

 
 ( 4/432الناشر: دار طي ة للنشر وال وزيع) -تفسري القرآن العظي  البن كثري -(63)



  هباتني ثناؤه من اقنسان الذي وصفُث اس ثىن جل يف بياهنا ما نص  : -رمح  هللا-وزاد أبو جعفر الطربي-
. . وإمنا جاز اس ثناؤه  من   ن "اقنسان" مبعىن اجلنس ومعىن اجلمع{الذين صربوا وعملوا الصاحلات}الصف ني: 

فقاا  ،[1-3سورة العصر: ] ،{َواْلَعْصِر ِإنه اِقْنَساَن َلِفي خمْسٍر ِإال الهِذيَن آَمنموا َوَعِملموا الصهاحلَِاتِ }وهو كقول : 
عن  فإهن  إن تأهت  شد ة من الدنيا وعسرة فيها، مل يثنه  ذلك ،{وا وعملوا الصاحلاتإال الذين صرب }تعاىل ذكره:

طاعة هللا، ولكنه  صربوا  مره وقضائ . فإن نالوا فيها رخا  وسعًة، شكروه وأدهوا حقوق  مبا آتاه  منها. يقوا 
هللا مع مغفرة  يقوا: وهل  من ،{ك ريوأجر  }يغفرها هل ، وال يفضحه  هبا يف معاده   {أولئك هل  مغفرة}هللا: 

 (68)جزيل ، وجزا   عظي .اهلذنوهب ، ثواب  عل  أعماهل  الصاحلة اليت عملوها يف دار الدنيا، 
  

                                         
 35ة ) الناشر : مؤسسة الرسال -جامع ال يان يف تأويل القرآن  يب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكر -(68)
/253   /38335) 



ز  َأْو جَ } َا أَْنَت اَ  مَ فَلَلَعلهَك تَارِك  بَلْعَض َما يموَح  ِإَلْيَك َوَ اِئق  ِبِ  َصْدرمَك َأْن يَلقمولموا َلْواَل أمْنزَِا َعَلْيِ  َكنلْ َع م َمَلك  ِإمنه
 {(32َنِذير  َواَّللهم َعَل  كملِ  َشْيٍ  وَِكيل  )

 (62)إعراب مفردات اآلية 
)الكاف(  مري يف حمل  نصب اس  لعل   -ناسخ -« (33)»)الفا ( اس ئنافي ة )لعل ( حرف مش    بالفعل للرتجي 

ف إلي  )ما( اس  موصوا م  ي  يف حمل  جر  مضا)تارك( خرب مرفوع )بعض( مفعوا ب  الس  الفاعل تارك منصوب 
)يوح ( مضارع م  ي  للمجهوا مرفوع، ونائب الفاعل  مري مس رت تقديره هو، وهو العائد )إىل( حرف جر  و 

 ،«(33)»)الواو( عاطفة ) ائق( معطوف عل  تارك مرفوع  ،)الكاف(  مري يف حمل  جر  م عل ق ب )يوح (
 مري يف حمل  جر  م عل ق بضائق )صدر( فاعل اس  الفاعل  ائق مرفوع و )الكاف( )ال ا ( حرف جر  و )اهلا ( 

مضاف إلي  )أن( حرف مصدري  ونصب )يقولوا( مضارع منصوب وع مة النصب حذف النون.. والواو فاعل 
ر  ج)لوال( حرف حتضيض مبعىن ه   )أنزا( فعل ماض م  ي  للمجهوا )عل ( حرف جر  و )اهلا (  مري يف حمل  

)كنز( نائب الفاعل مرفوع )أو( حرف عطف )جا ( فعل ماض )مع( ظرف منصوب م عل ق  ،م عل ق ب )أنزا(
 و )اهلا (  مري مضاف إلي  )ملك( فاعل مرفوع. ،«(32)»ب )جا ( 

ا(  « (31)»واملصدر املؤو ا )أن يقولوا( يف حمل  نصب مفعوا  جل  عل  حذف مضاف أي خشية أن يقولوا  )إمن 
مكفوفة )أنت(  مري منفصل م  ي  يف حمل  رفع م  دأ )نذير( خرب امل  دأ مرفوع )الواو( عاطفة )هللا( لفظ كاف ة و 

 اجل لة م  دأ مرفوع )عل  كل ( جار  وجمرور م عل ق بوكيل )شي ( مضاف إلي  جمرور )وكيل( خرب مرفوع.
 روائع ال يان وال فسري

 {ِإَلْيَك َوَ اِئق  ِبِ  َصْدرمَك َأْن يَلقمولموافَلَلَعلهَك تَارِك  بَلْعَض َما يموَح  }
ل ، عما كان ي عنت ب  هللا علي  وسيقوا تعاىل مسليا لرسول  هللا صل   يف تفسريه:-رمح  هللا -قاا ابن كثري-

ميشي وقالوا ماا هذا الرسوا يأكل الطعام و }: -كما أخرب تعاىل عنه  -املشركون، فيما كانوا يقولون  عن الرسوا 
 ا سواق لوال أنزا إلي  ملك فيكون مع  نذيرا أو يلق  إلي  كنز أو تكون ل  جنة يأكل منها وقاا الظاملون إن يف

فأمر هللا تعاىل رسول ، صلوات هللا تعاىل وس م  علي ، وأرشده إىل  .[8، 3]الفرقان: {ت  عون إال رج  مسحورا
هار،  ن  عن دعائه  إىل هللا عز وجل آنا  الليل وأطراف النأال يضيق بذلك منه  صدره، وال يهيدن  ذلك وال يثني

ولقد نعل  أنك يضيق صدرك مبا يقولون * فس ح حبمد ربك وكن من الساجدين * واع د ربك }كما قاا تعاىل: 
                                         

 ( 32/222دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اقميان -الرحي  صايفاجلدوا يف إعراب القرآن حملمود بن ع د -(62)
 وقيل هو لل قرير.. وقيل هو ل س فهام.. وقيل هو لل  عيد  ن الرتجي  املق ضي ال وق ع ال يليق مبقام الن و ة. - (33)
 أو هو خرب مقد م و )صدرك( م  دأ مؤخ ر.. واجلملة معطوفة عل  تارك. - (33)
 ا من ملك.أو م عل ق حبا - (32)
 جيوز أن يكون جمرورا ب م ال عليل املقد رة املنفي ة أي لئ   يقولوا - (31)



فلعلك تارك بعض ما يوح  إليك و ائق ب  صدرك أن }وقاا هاهنا:  ،[22- 23]احلجر: {حّت يأتيك اليقني
وهل  ذلك، فإمنا أنت نذير، ولك أسوة بإخوانك من الرسل ق لك، فإهن  كذبوا وأوذوا فصربوا حّت أي: لق {يقولوا

 (34)أتاه  نصر هللا عز وجل.اهل
 {نز َأْو َجاَ  َمَع م َمَلك  أمنزَا َعَلْيِ  كَ َلْوال }ويضيق صدرك ل عن ه  بقوهل :  فقاا: وزاد السعدي يف بياهنا -

فإن هذا القوا ناشئ من تعنت، وظل ، وعناد، و  ا، وجهل مبواقع احلجج وا دلة، فامض عل  أمرك، 
 وال تصدك هذه ا قواا الركيكة اليت ال تصدر إال من سفي  وال يضق لذلك صدرك.

فهل أوردوا عليك حجة ال تس طيع حلها؟ أم قدحوا ب عض ما جئت ب  قدحا، يؤثر في  وينق  قدره، 
 (35) صدرك لذلك؟!.اهل فيضيق

َا أَْنَت َنِذير  َواَّللهم َعَل  كملِ  َشْيٍ  وَِكيل {}  َلْوال أمْنزَِا َعَلْيِ  َكنلْز  َأْو َجاَ  َمَع م َمَلك  ِإمنه
  يقوا تعاىل ذكره: ف لغه  ما أوحي   إليك، فإنك إمنا أنت نذير تلمْنذره :-رمح  هللا -قاا أبو جعفر الطربي-

عقايب، وحتذره  بأسي عل  كفره  يب، وإمنا اآليات اليت يسألونكها عندي ويف سلطاين، أنزهلا إذا شئت، وليس 
، فانفذ ملا هيقوا: وهللا القي  بكل شي  وبيده تدبري  ،{وهللا عل  كل شي  وكيل}عليك، إال ال  غ واقنذار 

 (36).اهلوال متنعك مسأل ه  إياك اآليات، من ت ليغه  وحيي والنفوذ  مريأمرتك ب ، 
  

                                         
 ( 4/133الناشر: دار طي ة للنشر وال وزيع) -تفسري القرآن العظي  البن كثري -(34)
 (138/الة)صالناشر :مؤسسة الرس -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري ك م املنان لع د الرمحن بن ناصر السعدي -(35)
 35ة ) الناشر : مؤسسة الرسال -جامع ال يان يف تأويل القرآن  يب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكر -(36)
/258  /38336  ) 



 {(31 ِإْن كمْن مْ  َصاِدِقنَي )َأْم يَلقمولموَن افلْ َلرَاهم قمْل َفْأتموا ِبَعْشِر سمَوٍر ِمْثِلِ  ممْف َلَريَاٍت َواْدعموا َمِن اْسَ َطْع مْ  ِمْن دموِن اَّللهِ }
 (33)إعراب مفردات اآلية 

)أم( هي املنقطعة مبعىن بل واهلمزة )يقولون( مضارع مرفوع.. والواو فاعل )افرتى( فعل ماض م  ي  عل  الف ح 
املقد ر عل  ا لف و )اهلا (  مري مفعوا ب ، والفاعل هو )قل( فعل أمر، والفاعل أنت )الفا ( رابطة جلواب 

  وا( فعل أمر م  ي  عل  حذف النون.. والواو فاعل )بعشر( جار  وجمرور م عل قشرط مقد ر يفس ره الشرط اآليت )ائ
)سور( مضاف إلي  جمرور )مثل( نعت لعشر جمرور و )اهلا (  مري مضاف إلي  )مفرتيات( نعت لعشر  ،ب )ائ وا(
 طع  (   )اس، )الواو( عاطفة )ادعوا( مثل ائ وا )من( اس  موصوا م  ي  يف حمل  نصب مفعوا ب«(38)»جمرور 

فعل ماض م  ي  عل  السكون.. و )مت(  مري فاعل )من دون( جار  وجمرور حاا من العائد احملذوف )هللا( لفظ 
جمرور )إن( حرف شرط جازم )كن  ( فعل ماض م  ي  عل  السكون يف حمل  جزم فعل الشرط.  اجل لة مضاف إلي 

 كن   منصوب وع مة النصب اليا .والضمري )مت( يف حمل  رفع اس  كان )صادقني( خرب  
 روائع ال يان وال فسري

  ِإْن كمْن مْ  َصاِدِقنَي{َأْم يَلقمولموَن افلْ َلرَاهم قمْل َفْأتموا ِبَعْشِر سمَوٍر ِمْثِلِ  ممْف َلَريَاٍت َواْدعموا َمِن اْسَ َطْع مْ  ِمْن دموِن اَّللهِ }
مد صل  هللا علي  وسل :  حمف يسري: يقوا تعاىل ذكره لن ي  ما خم صره وب صر  -رمح  هللا -قاا أبو جعفر الطربي-

كفاك حجًة عل  حقيقة ما أتي ه  ب ، وداللًة عل  صحة ن و تك، هذا القرآن، من سائر اآليات غريه، إذ كانت 
 قاآليات إمنا تكون ملن أعطيها داللة عل  صدق ، لعجز مجيع اخللق عن أن يأتوا مبثلها. وهذا القرآن، مجيع اخلل

 َعَجَزة  عن أن يأتوا مبثل ، فان ه  قالوا: "افرتي  "، أي: اخ لق   وتكذهب  . 
:فقل هل : يأتوا بعشر سمور مثل هذا القرآن "مفرتيات"، يع ي مف ع ت خم لقات، إن كان ما -رمح  هللا-ُث أ اف

  : َه  أنزا كالكنز الذي قلأتي ك  ب  من هذا القرآن مفرتًى، وليس بآية معجزٍةكسائر ما سمئل   من اآليات،  
علي ؟ أو امللك الذي قل  : ه  جا  مع  نذيًرا ل  مصدقًا! فإنك  قومي، وأن   من أهل لساين، وأنا رجل منك ، 
وحماا أن أقدر أخلق وحدي مائة سورة وأربع عشرة سورة، وال تقدروا بأمجعك  أن تفرتوا وخت لقوا عشر سور مثلها، 

 يف ذلك مبن شئ   من اخللق.وال سيما إذا اس عن   
اخ  ق  يع ي سوى هللا، ال فرتا  ذلك و  {وادعوا من اس طع   أن تدعوه  من دون هللا}يقوا جل ثناؤه: قل هل : 

 ،من اآلهلة، فإن أن   مل تقدروا عل  أن تفرتوا عشر سور مثل ، فقد ت ني لك  أنك  كذبة  يف قولك : )افرتاه(
وصح ت عندك  حقيقة ما أتي ك  ب  أن  من عند هللا. ومل يكن لك  أن ت خريوا اآليات عل  ربك ، وقد جا ك  

                                         
 ( 213/ 32دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اقميان -اجلدوا يف إعراب القرآن حملمود بن ع د الرحي  صايف-(33)
 ة باق افة، منصوبة.أو حاا من عشر  ن النكرة خم ص  - (38)



قون  من احلجة عل  حقيقة ما تكذبون ب  أن  من عند هللا، مثل الذي تسألون من احلجة وترغ ون أنك  تصدِ 
 (32)مبجيئها.اهل

-رمح  هللا-{فقاا َمِن اْسَ َطْع مْ  ِمْن دموِن اَّللِه ِإْن كمْن مْ  َصاِدِقنيَ  َواْدعموا}وأ اف السعدي ويف بيان  لقول  تعايل -
طاا وأن   ا عدا  حقا، احلريصون بغاية ما ميكنك  عل  إبفإن  ال فرق بينك  وبين  يف الفصاحة وال  غة،  :

 (83) دعوت ، فإن كن   صادقني، فأتوا بعشر سور مثل  مفرتيات.اهل
َا أمْنِزَا ِبِعْلِ  اَّللِه َوَأْن ال ِإَلَ  ِإاله همَو فَلَهْل أَنْل مْ  ممْسِلمموَن )فَِإْن مَلْ يَ }  {(34ْسَ ِجي موا َلكمْ  فَاْعَلمموا َأمنه

 (83)إعراب مفردات اآلية 
وع مة اجلزم  ،«(82)»)الفا ( اس ئنافي ة )إن( مثل امل قد م )مل( حرف نفي )يس جي وا( مضارع جمزوم فعل الشرط 

ا ( رابطة )الف ،حذف النون.. والواو فاعل )ال م( حرف جر و )ك (  مري يف حمل  جر  م عل ق ب )يس جي وا(
ا( كاف ة ومكفوفة )أنزا( فعل ماض م  ي  جملهوا، ونائب الفاعل  ،«(81)»جلواب الشرط )اعلموا( مثل ائ وا  )أمن 

ل  وجمرور م عل ق مبحذوف حاا من نائب الفاعل أي مل  سا بع  مري مس رت تقديره هو أي القرآن )بعل ( جار  
هللا )هللا( لفظ اجل لة مضاف إلي  )الواو( عاطفة )أن( خمف فة من الثقيلة، واُسها  مري الشأن حمذوف )ال( نافية 

( حرف ل س ثن   )هو( اللجنس )إل ( اس  ال م  ي  عل  الف ح يف حمل  نصب، وخرب ال حمذوف تقديره موجود )إال 
 مري منفصل م  ي  يف حمل  رفع بدا من الضمري املس كن  يف اخلرب )الفا ( رابطة جلواب شرط مقد ر )هل( حرف 
 اس فهام في  معىن ا مر )أن  (  مري منفصل م  ي  يف حمل  رفع م  دأ )مسلمون( خرب مرفوع، وع مة الرفع الواو.

 روائع ال يان وال فسري
َا أمْنِزَا ِبِعْلِ  اَّللِه َوَأْن ال ِإَلَ  ِإاله همَو فَلَهْل أَنْل مْ  ممْسِلممونَ فَِإْن مَلْ }  {َيْسَ ِجي موا َلكمْ  فَاْعَلمموا َأمنه

كني: فإن مل يس جب املشر : يقوا تعاىل ذكره لن ي : قل يا حممد هلؤال  -رمح  هللا -قاا أبو جعفر الطربي-
ْن يأتوا بعشر سور مثل هذا القرآن مفرتيات، ومل تطيقوا أن   وه  أن لكْ  من تدعون من دون هللا إىل أ

تأتوا بذلك، فاعلموا وأيقنوا أن  إمنا أنزا من السما  عل  حممد صل  هللا علي  وسل  بعل  هللا وإذن ، وأن 
س حق ا لوهة ي يقوا: وأيقنوا أيًضا أن ال مع ود ،حممًدا مل يفرته، وال يقدر أن يفرتي  = )وأن ال إل  إال هو(

 عل  اخللق إال هللا الذي ل  اخللق وا مر، فاخلعوا ا نداد واآلهلة، وأفردوا ل  الع ادة.
                                         

 35ة ) الناشر : مؤسسة الرسال -جامع ال يان يف تأويل القرآن  يب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكر -(32)
/252    /38336 ) 
 (138لة)ص/الناشر:مؤسسة الرسا -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري ك م املنان لع د الرمحن بن ناصر السعدي -(83)
 ( 212/ 32دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اقميان -إعراب القرآن حملمود بن ع د الرحي  صايفاجلدوا يف -(83)
 ( من سورة ال قرة ففيها مزيد تفصيل حوا جزم فعل الشرط املس وق ب )مل( .24انظر اآلية)- (82)
 ( .31يف اآلية السابقة ) - (81)



ال  خطاب من هللا لن ي ، كأن  قاا: فإن مل يس جب لك هؤ  {فإن مل يس جي وا لك }وقد قيل: إن قول : 
 لك تأويل بعيد من املفهوم.وذ الكفار، يا حممد، فاعلموا، أيها املشركون، أمنا أنزا بعل  هللا

يقوا: فهل أن   مذعنون هلل بالطاعة، وخملصون ل  الع ادة، بعد ث وت  ،{فهل أن   مسلمون}وقول : 
 (84)احلجة عليك ؟.اهل

ليلة قاا :أي: منقادون جفَلَهْل أَنْل مْ  ممْسِلمموَن{ مع فوائد } يف بيان قول  تعايل:-رمح  هللا -وزاد السعدي-
مس سلمون لع ودي  ، ويف هذه اآليات إرشاد إىل أن  ال ين غي للداعي إىل هللا أن يصده اعرتاض  لوهي  ، 

 املعرت ني، وال قدح القادحني.
خصوصا إذا كان القدح ال مس ند ل ، وال يقدح فيما دعا إلي ، وأن  ال يضيق صدره، بل يطمئن بذلك، 

بل يكفي  ة اقرتاحات املقرتحني لألدلة اليت خي اروهنا.ما يا عل  أمره، مق   عل  شأن ، وأن  ال جيب إجاب
إقامة الدليل السامل عن املعارض، عل  مجيع املسائل واملطالب. وفيها أن هذا القرآن، معجز بنفس ، ال 
يقدر أحد من ال شر أن يأيت مبثل ، وال بعشر سور من مثل ، بل وال بسورة من مثل ،  ن ا عدا  ال لغا  

 اه  هللا بذلك، فل  يعار وه، لعلمه  أهن  ال قدرة فيه  عل  ذلك.الفصحا ، حتد
فَاْعَلمموا }عاىل: ال وحيد، لقول  توفيها: أن مما يطلب في  العل ، وال يكفي غل ة الظن، عل  القرآن، وعل  

َا أمنزَا ِبِعْلِ  اَّللِه َوَأْن ال ِإَلَ  ِإال هموَ   (85)اهل .{َأمنه
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نْلَيا َوزِيَن َلَها نلمَوفِ  ِإلَْيِهْ  َأْعَماهَلمْ  ِفيَها َوهمْ  ِفيَها اَل يلمْ َخسموَن )َمْن َكاَن يمرِيدم }  {(35احْلََياَة الدو
 (86)إعراب مفردات اآلية 

)من( اس  شرط جازم م  ي  يف حمل  رفع م  دأ )كان( فعل ماض ناق  م  ي  يف حمل  جزم فعل الشرط، واُس   مري 
عل  اس  الشرط )يريد( مضارع مرفوع، والفاعل هو )احلياة( مفعوا ب  منصوب )الدنيا( مس رت تقديره هو يعود 

نعت للحياة منصوب وع مة النصب الف حة املقد رة عل  ا لف )الواو( عاطفة )زينة( معطوف عل  احلياة 
( مضارع جمزوم جواب الشرط وع مة اجلزم حذف حرف العل   الفاعل ة، و منصوب و )ها(  مري مضاف إلي  )نوف 

) )أعماا( مفعوا  ، مري مس رت تقديره حنن لل عظي  )إىل( حرف جر  و )ه (  مري يف حمل  جر  م عل ق ب )نوف 
) )أعماا(  ،ب  منصوب و )ه (  مري مضاف إلي  )يف( حرف جر  و )ها(  مري يف حمل  جر م عل ق ب )نوف 

(مفعوا ب  منصوب و )ه (  مري مضاف إلي  )يف( حرف جر  و )ه  ،ا(  مري يف حمل  جر  م عل ق ب )نوف 
)ال( نافية  ،)الواو( عاطفة )ه (  مري منفصل م  ي  يف حمل  رفع م  دأ )فيها( مثل ا وا م عل ق ب )ي خسون(

 )ي خسون( مضارع م  ي  للمجهوا مرفوع.. والواو نائب الفاعل.
 روائع ال يان وال فسري

نْلَيا َوزِيَن َلَها نلمَوفِ  ِإلَْيِهْ  َأْعَماهَلمْ  ِفيَها َوهمْ  ِفيَها اَل يلمْ َخسموَن{َمْن َكاَن يمرِيدم احْلََياَة }  الدو
يعطون حبسناهت   إن أهل الريا قاا العويف، عن ابن ع اس، يف هذه اآلية: ما خم صره: -رمح  هللا –قاا ابن كثري -

، ال ماس الدنيا، صوما أو ص ة أو هتجدا بالليل يف الدنيا، وذلك أهن  ال يظلمون نقريا، يقوا: من عمل صاحلا
إال ال ماس الدنيا، يقوا هللا: أوفي  الذي ال مس يف الدنيا من املثابة، وح ط عمل  الذي كان يعمل  ال ماس  عمل  ال

 الدنيا، وهو يف اآلخرة من اخلاسرين وهكذا روي عن جماهد، والضحاك، وغري واحد.
 .زلت يف اليهود والنصارى. وقاا جماهد وغريه: نزلت يف أهل الريا وقاا أنس بن مالك، واحلسن: ن

وقاا ق ادة: من كانت الدنيا مه  وسدم  وطل    وني  ، جازاه هللا حبسنات  يف الدنيا، ُث يفضي إىل اآلخرة 
 (83)وليس ل  حسنة يعط  هبا جزا . وأما املؤمن فيجازى حبسنات  يف الدنيا ويثاب عليها يف اآلخرة.اهل

نْلَيا َوزِيَن َلَها َمْن َكاَن يمرِيدم احْلََياةَ }قوا تعاىل:  يف تفسريها إمجااًل فقاا: -رمح  هللا -وزاد السعدي-  {الدو
لذهب، من النسا  وال نني، والقناطري املقنطرة، من ا أي: كل إرادت  مقصورة عل  احلياة الدنيا، وعل  زين ها

دار ث. قد صرف رغ    وسعي  وعمل  يف هذه ا شيا ، ومل جيعل لوالفضة، واخليل املسومة، وا نعام واحلر 
القرار من إرادت  شيئا، فهذا ال يكون إال كافرا،  ن  لو كان مؤمنا، لكان ما مع  من اقميان مينع  أن تكون 

 مجيع إرادت  للدار الدنيا، بل نفس إميان  وما تيسر ل  من ا عماا أثر من آثار إرادت  الدار اآلخرة.
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يه  ما قس  هل  أي: نعط {نلمَوفِ  ِإَلْيِهْ  َأْعَماهَلمْ  ِفيَها}ولكن هذا الشقي، الذي كأن  خلق للدنيا وحدها 
لكن هذا أي: ال ينقصون شيئا مما قدر هل ، و  {َوهمْ  ِفيَها ال يلمْ َخسمونَ }يف أم الك اب من ثواب الدنيا. 

 (88) من ه  نعيمه .اهل
 {(36َلْيَس هَلمْ  يف اآْلَِخَرِة ِإاله النهارم َوَحِ َط َما َصنَلعموا ِفيَها َوبَاِطل  َما َكانموا يَلْعَملموَن )أموَلِئَك الهِذيَن }

 (82)إعراب مفردات اآلية 
)أولئك( اس  إشارة م  ي  يف حمل  رفع م  دأ.. والكاف حرف خطاب )الذين( اس  موصوا م  ي  يف حمل  

)ال م( حرف جر  و )ه (  مري يف حمل  جر  م عل ق خبرب ليس )يف  رفع خرب )ليس( فعل ماض ناق 
( أداة حصر )النار( اس  ليس مؤخ ر مرفوع )الواو( «(23)»اآلخرة( جار  وجمرور م عل ق باخلرب املقد ر  ، )إال 

)صنعوا( فعل ماض م  ي  عل  الض  .. والواو  ،«(23)»عاطفة )ح ط( فعل ماض )ما( حرف مصدري  
 .م عل ق ب )صنعوا(« (22)»( مثل امل قد م فاعل )فيها

 واملصدر املؤو ا )ما صنعوا( يف حمل  رفع فاعل ح ط.
)الواو( عاطفة )باطل( خرب مقد م مرفوع )ما( اس  موصوا م  ي  يف حمل  رفع م  دأ مؤخ ر والعائد 

 .«(21)»حمذوف
 والواو فاعل.والواو اس  كان )يعملون( مضارع مرفوع..  -ناسخ -)كانوا( فعل ماض ناق 

 روائع ال يان وال فسري
 َن{و أموَلِئَك الهِذيَن َلْيَس هَلمْ  يف اآْلَِخَرِة ِإاله النهارم َوَحِ َط َما َصنَلعموا ِفيَها َوبَاِطل  َما َكانموا يَلْعَملم }
إشارة  {إال النارآلخرة اأولئك الذين ليس هل  يف }قول  تعاىل:  رمح  هللا ما خم صره يف تفسريه: -قاا القرطيب-

[ 48]النسا :  {إن هللا ال يغفر أن يشرك ب  ويغفر ما دون ذلك}إىل ال خليد، واملؤمن ال خيلد، لقول  تعاىل:
اآلية. فهو حمموا عل  ما لو كانت. موافاة هذا املرائي عل  الكفر. وقيل: املعىن ليس هل  إال النار يف أيام معلومة 

 (24).اهلالق ضة. واآلية تق ضي الوعيد بسلب اقميانُث خيرج، إما بالشفاعة، وإما ب

                                         
 (138ة)ص /الناشر:مؤسسة الرسال-تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري ك م املنان لع د الرمحن بن ناصر السعدي -(88)
 ( 215/ 32دمشق)–سة اقميان نشر:دار الرشيد مؤس-اجلدوا يف إعراب القرآن حملمود بن ع د الرحي  صايف-(82)
 أو م عل ق حباا من النار.- (23)
 أو اس  موصوا يف حمل  رفع فاعل، والعائد حمذوف.- (23)
 ( من هذه السورة.35يف اآلية ) - (22)
 أو هو حرف مصدري ، واملصدر املؤو ا يف حمل  رفع م  دأ، أي باطل عمله . - (21)
 ( 35/ 2القاهرة ) –الناشر : دار الك ب املصرية  -اجلامع  حكام القرآن للقرطيب-(24)



أن ا نوفيه  أجور  ذكرتيف بياهنا إمجااًل: يقوا تعاىل ذكره: هؤال  الذين -رمح  هللا -وأ اف أبو جعفر الطربي-
ما عملوا يف  يقوا: وذهب ،{وح ط ما صنعوا فيها}يصلوهنا  ،{ليس هل  يف اآلخرة إال النار}أعماهل  يف الدنيا 

 (25) هن  كانوا يعملون لغري هللا، فأبطل  هللا وأح ط عامل  أجره.اهل ،{وباطل ما كانوا يعملون}الدنيا، 
لموهم َشاِهد  ِمْن م َوِمْن قَلْ ِلِ  ِكَ ابم مموَس  ِإَماًما َوَرمْحًَة أمو } يلمْؤِمنموَن ِبِ  َوَمْن َيْكفمْر ِئَك لَ أََفَمْن َكاَن َعَل  بَليِ َنٍة ِمْن َربِ ِ  َويَل لْ

 {(33لنهاِس اَل يلمْؤِمنموَن )اِبِ  ِمَن اْ َْحَزاِب فَالنهارم َمْوِعدمهم َفَ  َتكم يف ِمْريٍَة ِمْن م ِإنه م احلَْقو ِمْن َربِ َك َوَلِكنه َأْكثَلَر 
 (26)إعراب مفردات اآلية 

و:  موصوا م  ي  يف حمل  رفع م  دأ، خربه حمذوف تقديره كغريه، أ)اهلمزة( ل س فهام )الفا ( عاطفة )من( اس  
( جار  وجمرور «(23)»كمن ليس كذلك )كان( مثل السابق  ، )عل  بي نة( جار  وجمرور م عل ق خبرب كان )من رب 

ة املقد رة عل   لواو انعت ل ي نة و )اهلا ( مضاف إلي ، )الواو( عاطفة )ي لو( مضارع مرفوع وع مة الرفع الضم 
)اهلا (  مري مفعوا ب  )شاهد( فاعل مرفوع )من( حرف جر  و )اهلا (  مري يف حمل  جر  م عل ق بنعت لشاهد، 
والضمري عائد عل  هللا، )الواو( عاطفة )من ق ل( جار  وجمرور حاا من ك اب، و )اهلا (  مري مضاف إلي  

ا لف  عل  ر وع مة اجلر  الف حة املقد رةمرفوع )موس ( مضاف إلي  جمرو « (28)»)ك اب( معطوف عل  شاهد 
فهو ممنوع من الصرف )إماما( حاا منصوبة من ك اب عاملها ي لوه، )الواو( عاطفة )رمحة( معطوفة عل  )إماما( 

من( مر  )الواو( عاطفة ) ،منصوب )أولئك( مثل ا وا )يؤمنون( مثل يعملون )ب ( مثل من  م عل ق ب )يؤمنون(
من ا حزاب( ) ،كفر( مضارع جمزوم فعل الشرط، والفاعل هو )ب ( مثل من  م عل ق ب )يكفر()ي ،«(22)»إعراب  

جار  وجمرور م عل ق حباا من فاعل يكفر )الفا ( رابطة جلواب الشرط )النار( م  دأ مرفوع )موعد( خرب مرفوع و 
جلزم ( مضارع جمزوم وع مة ا)اهلا ( مضاف إلي  )الفا ( عاطفة لربط املس  ب بالس ب )ال( ناهية جازمة )تك

)يف مرية( جار  وجمرور  ،«(333)»السكون الظاهر عل  النون احملذوفة لل خفيف، واُس   مري مس رت تقديره أنت 
م عل ق خبرب تك )من ( مثل ا وا م عل ق بنعت ملرية )إن ( حرف مش    بالفعل و )اهلا (  مري يف حمل  نصب اس  

( مثل ا وا م عل ق حباا من احلق ..إن  )احلق ( خرب مرفوع )من ر   ب 
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 ( 32/216دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اقميان -اجلدوا يف إعراب القرآن حملمود بن ع د الرحي  صايف-(26)
 ( من هذه السورة.35يف اآلية )- (23)
ال مانع من عطف )ك اب( عل  )شاهد( مع وجود الفاصل  ن الفاصل هو اجلار.. وجيوز أن يكون )ك اب(  - (28)

 م  دأ خربه اجلار  واجملرور ق ل ، والعطف هو من عطف اجلمل.
 ( من هذه السورة.35يف اآلية ) - (22)
 واملقصود ب  غريه.اخلطاب للرسوا علي  الس م  - (333)



و )الكاف(  مري مضاف إلي  )الواو( عاطفة )لكن( حرف مش    بالفعل ل س دراك )أكثر( اس  لكن  
 منصوب )الناس( مضاف إلي  جمرور )ال( نافية )يؤمنون( مثل يعملون.

 روائع ال يان وال فسري
لموهم َشاِهد  ِمْن م َوِمْن قَلْ ِلِ  ِكَ ابم مموَس  ِإَماًما َوَرمْحًَة{ }  أََفَمْن َكاَن َعَل  بَليِ َنٍة ِمْن َربِ ِ  َويَل لْ

اىل اليت فطر عليها تعخيرب تعاىل عن حاا املؤمنني الذين ه  عل  فطرة هللا  :-رمح  هللا -قاا ابن كثري-
ليت فطر فأق  وجهك للدين حنيفا فطرة هللا ا}إال هو، كما قاا تعاىل: ع اده، من االعرتاف ل  بأن  ال إل  

ويف الصحيحني عن أيب هريرة قاا: قاا  ،[13]الروم:  {الناس عليها ال ت ديل خللق هللا ذلك الدين القي 
لد و رسوا هللا صل  هللا علي  وسل  "كل مولود يولد عل  الفطرة، فأبواه يهودان  وينصران  وميجسان ، كما ت

  .(333)ال هيمة هبيمة مجعا ، هل حتسون فيها من جدعا ؟ " 
 أي: وجا ه شاهد من هللا، وهو ما أوحاه إىل ا ن يا ، من {وي لوه شاهد من }:وقول : -رمح  هللا -ُث قاا

الشرائع املطهرة املكملة املعظمة املخ  مة بشريعة حممد، صلوات هللا وس م  علي  وعليه  أمجعني. وهلذا 
قاا ابن ع اس، وجماهد، وعكرمة، وأبو العالية، والضحاك، وإبراهي  النخعي، والسدي، وغري واحد يف 

 إن  جربيلعلي  الس م. {وي لوه شاهد من }قول  تعاىل: 
 وعن علي، واحلسن، وق ادة: هو حممد صل  هللا علي  وسل .

وك مها قريب يف املعىن;  ن ك  من جربيل وحممد، صلوات هللا عليهما، بلغ رسالة هللا تعاىل، فجربيل إىل 
 حممد، وحممد إىل ا مة.

رة وا وا والثاين هو احلق; وذلك أن املؤمن عنده من الفطوقيل: هو علي. وهو  عيف ال يث ت ل  قائل، 
ما يشهد للشريعة من حيث اجلملة، وال فاصيل تؤخذ من الشريعة، والفطرة تصدقها وتؤمن هبا; وهلذا قاا 

مد صل  هللا وهو القرآن، بلغ  جربيل إىل النيب حم {أفمن كان عل  بينة من رب  وي لوه شاهد من }تعاىل: 
 وبلغ  النيب حممد إىل أم  .علي  وسل ، 

إماما }أي: ومن ق ل هذا القرآن ك اب موس ، وهو ال وراة،  {ومن ق ل  ك اب موس }ُث قاا تعاىل: 
أي: أنزا هللا تعاىل إىل تلك ا مة إماما هل ، وقدوة يق دون هبا، ورمحة من هللا هب . فمن آمن هبا  {ورمحة

 (332).اهلحق اقميان قاده ذلك إىل اقميان بالقرآن
 أموَلِئَك يلمْؤِمنموَن ِبِ  َوَمْن َيْكفمْر ِبِ  ِمَن اْ َْحزَاِب فَالنهارم َمْوِعدمهم{}

                                         
باب  -2658باب إذا أسل  الصيب فمات، هل يصل  علي ،ومسل  برق /  -3158أخرج  ال خاري برق /  - (333)

 معىن كل مولود يولد عل  الفطرة وحك  موت أطفاا الكفار وأطفاا املسلمني
 ( 4/133الناشر: دار طي ة للنشر وال وزيع) -تفسري القرآن العظي  البن كثري -(332)



القرآن حقيقة، ب {يلمْؤِمنمونَ }أي: الذين وفقوا لقيام ا دلة عنده ،  {أمولَِئكَ } رمح  هللا: -قاا السعدي-
 فيثمر هل  إمياهن  كل خري يف الدنيا واآلخرة.

أي: سائر طوائف أهل ا رض، امل حزبة عل  رد احلق،  {ِمَن ا ْحزَابِ }أي: القرآن  {َيْكفمْر ِب ِ َوَمْن }
ِإنه م احلَْقو ِمْن َربِ َك }أي: يف أدىن شك  {َف  َتكم يف ِمْريٍَة ِمْن م }ال بد من وروده إليها  {فَالنهارم َمْوِعدمهم }

إما جه  منه  و  ال وإما ظلما وعنادا وبغيا، وإال فمن كان قصده  {َوَلِكنه َأْكثَلَر النهاِس ال يلمْؤِمنمونَ 
 (331) اهلوج .حسنا وفهم  مس قيما، ف  بد أن يؤمن ب ،  ن  يرى ما يدعوه إىل اقميان من كل 

 ما خم صره: -رمح  هللا -وزاد ابن كثري-
أي: ومن كفر بالقرآن من سائر أهل ا رض مشركيه : أهل  {ومن يكفر ب  من ا حزاب فالنار موعده}

الك اب وغريه ، من سائر طوائف ب ي آدم عل  اخ  ف ألواهن  وأشكاهل  وأجناسه ، ممن بلغ  القرآن،  
قل يا أيها الناس إين رسوا هللا }وقاا تعاىل:  ،[32]ا نعام:  { نذرك  ب  ومن بلغ}كما قاا تعاىل: 

ح ويف صحي {ومن يكفر ب  من ا حزاب فالنار موعده}وقاا تعاىل:  .[358عراف: ]ا  {إليك  مجيعا
مسل ، عن أيب موس  ا شعري، ر ي هللا عن ، أن رسوا هللا صل  هللا علي  وسل  قاا: "والذي نفسي 

 (334)اهل .(2بيده، ال يسمع يب أحد من هذه ا مة يهودي أو نصراين، ُث ال يؤمن يب إال دخل النار" )
 َفَ  َتكم يف ِمْريٍَة ِمْن م ِإنه م احلَْقو ِمْن َربِ َك َوَلِكنه َأْكثَلَر النهاِس اَل يلمْؤِمنموَن{}

 يف تفسريها: -رمح  هللا -قاا أبو جعفر الطربي-
،  يقوا: ف  تك يف شك من ، ،{ف  تك يف مرية من } من أن موعَد من كفر بالقرآن من ا حزاب النارم

 القرآن الذي أنزلناه إليك من عند هللا.وأن هذا 
ُث اب دأ جل ثناؤه اخلرب عن القرآن فقاا: إن هذا القرآن الذي أنزلناه إليك، يا حممد، احلق  من ربك ال 

قون بأن ذلك كذلك.  شك في ، ولكن  أكثر الناس ال يصدِ 
، حّت قيل ن عند هللا، وأن  حقفإن قاا قائل: أَو كان النيب صل  هللا علي  وسل  يف شكٍ  من أن القرآن م

 ؟{ف  تك يف مرية من }ل : 
 (335).اهلبينا ذلك هنالك.[ وقد 24قيل: هذا نظري قول : )فَِإْن كمْنَت يف َشكٍ  ممها أَنزْلَنا ِإَلْيَك( ]سورة يونس: 

                                         
 132الة)ص/ الناشر:مؤسسة الرس -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري ك م املنان لع د الرمحن بن ناصر السعدي -(331)
) 
 ( 132/ 4الناشر: دار طي ة للنشر وال وزيع)-تفسري القرآن العظي  البن كثري -(334)
 35الة ) الناشر : مؤسسة الرس -جامع ال يان يف تأويل القرآن  يب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكر -(335)
/232   /38332  ) 



وقد بينا ذلك    أنفاً "يف قول -رمح  هللا-الطربير ابن جري :وحيت حييط القاري مبقصودقلت)أنا سيد م ارك(
فَِإْن كمْنَت يف َشكٍ  ممها }" ويك مل املع ي الذي يشري إلي  نذكر هنا من ك م  يف تفسريه لقول  تعايل هنالك

خرَبِ  "فإن قاا قائل: أو كان رسوا هللا صل  هللا علي  وسل  يف شكٍ  من سلفًا ما خم صره : {أَنزْلَنا ِإَلْيكَ 
  .هللا أن  حقٌّ يقني

: فإن قاا: فما وج  خمرج هذا الك م، إذْن، -رمح  هللا-وكذلك قاا مجاعة من أهل العل .ُث قاا قيل: ال
غري مو ع من ك ابنا هذا، اس جازة العرب قوا القائل إن كان ا مر عل  ما وصفت؟ قيل: قد بي نا يف 

ل  ذلك أن   يدمه القائلمنه  ململوك : "إن كنت مملوكي فان   إىل أمري" والع د املأمور بذلك ال يشكو س
من    ي فربهين"، وهو ال يشك يف ابن  أن  ابن ، وأن  ذلكاب ع ده. كذلك قوا الرجل منه  البن : "إن كنت

ا ِعيَس  اْبَن َوِإْذ َقاَا اَّللهم يَ }ك مه  صحيح مس فيض فيه ، وذكرنا ذلك بشواهده، وأن  من  قوا هللا: 
ذموين َوأممِ َي ِإهَلنَْيِ ِمْن دموِن اَّللهِ  َمْرمَيَ أَأَْنَت قلمْلَت ِللنهاسِ  وقد عل  جل ثناؤه أن  ،[336]سورة املائدة:  ،{اختِه

عيس  مل يقل ذلك. وهذا من ذلك، مل يكن صل  هللا علي  وسل  شاكىا يف حقيقة خرب هللا وصح  ، وهللا 
ا، ولكن  جل ثناؤه خاط   خطاب قو 

ً
ان القرآن م  بعضه  بعًضا، إْذ كتعاىل ذكره بذلك من أمره كان عامل

 (336)بلساهن  نزا.اهل
  يف تفسريها فائدة جليلة قاا: -رمح  هللا-وأ اف الشنقيطي-

، واآليات وصرح أن  احلق من هللاهن  هللا جل وع  يف هذه اآلية الكرمية عن الشك يف هذا القرآن العظي ، 
امل }وقول :  ،[2، 3 \ 2اآلية ] {الك اب ال ريب في امل ذلك }املو حة هلذا املعىن كثرية جدا، كقول : 

 (333)، وحنو ذلك من اآليات، واملرية: الشك.اهل{تنزيل الك اب ال ريب في  من رب العاملني
لهِذيَن َكَذبموا َعَل  َرهبِ ِْ  َأاَل ا َوَمْن َأْظَل م ممهِن افْل َلَرى َعَل  اَّللِه َكِذبًا أمولَِئَك يلمْعَر موَن َعَل  َرهبِ ِْ  َويَلقموام اْ َْشَهادم َهؤماَل ِ }

 {(38َلْعَنةم اَّللِه َعَل  الظهاِلِمنَي )
 (338)إعراب مفردات اآلية 

)الواو( اس ئنافي ة )من( اس  اس فهام م  ي  يف حمل  رفع م  دأ )أظل ( خرب مرفوع )من( حرف جر  )من( 
اس  موصوا م  ي يف حمل  جر  م عل ق بأظل  )افرتى( فعل ماض م  ي  عل  الف ح املقد ر،والفاعل هو )عل  

                                         
ة الرسالة ) الناشر : مؤسس -انظر جامع ال يان يف تأويل القرآن  يب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكر -(336)

35  /232  /38332  ) 
 –وزيع بريوت ال  أ وا  ال يان يف إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي الناشر : دار الفكر للط اعة و النشر و - (333)

 (2/334ل نان) 
 ( 32/212دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اقميان -اجلدوا يف إعراب القرآن حملمود بن ع د الرحي  صايف-(338)



أولئك( اس  إشارة م  ي  يف منصوب ) ،«(332)»هللا( جار  وجمرور م عل ق ب )افرتى( )كذبا( مفعوا ب  
 ...للمجهوا مرفوعحمل  رفع م  دأ.. و )الكاف( حرف خطاب )يعر ون( مضارع م  ي  
( جار  وجمرور م عل ق ب )يعر ون( او( و )ه (  مري مضاف إلي  )الو  ،و )الواو( نائب الفاعل )عل  رب 

عاطفة )يقوا( مضارع مرفوع )ا شهاد( فاعل مرفوع )ها( حرف تن ي  )أوال ( اس  إشارة م  دأ )الذين( 
اس  موصوا خرب )كذبوا( فعل ماض م  ي  عل  الض  .. والواو فاعل )عل  رهب  ( جار  وجمرور م عل ق ب 

ور تن ي  )لعنة( م  دأ مرفوع )هللا( لفظ اجل لة مضاف إلي  جمر و )اهلا ( مضاف إلي  )أال( حرف  ،)كذبوا(
 )عل  الظاملني( جار  وجمرور م عل ق خبرب حمذوف.

  

                                         
 أو هو مفعوا مطلق نائب عن املصدر  ن الكذب مرادف ل فرتا ، ومفعوا افرتى حمذوف.- (332)



 روائع ال يان وال فسري
لهِذيَن َكَذبموا َعَل  َرهبِ ِْ  َأاَل ا َوَمْن َأْظَل م ممهِن افْل َلَرى َعَل  اَّللِه َكِذبًا أمولَِئَك يلمْعَر موَن َعَل  َرهبِ ِْ  َويَلقموام اْ َْشَهادم َهؤماَل ِ }

 َلْعَنةم اَّللِه َعَل  الظهاِلِمنَي{
لدار اآلخرة عل  اي ني تعاىل حاا املفرتين علي  وفضيح ه  يف  ما خم صره:-رمح  هللا -قاا ابن كثري-

 أمحد:ر وس اخل ئق; من امل ئكة، والرسل، وا ن يا ، وسائر ال شر واجلان، كما قاا اقمام 
قاا: كنت آخذا بيد ابن عمر، إذ عرض ل  رجل قاا: كيف ُسعت رسوا  (333)عن صفوان بن حمرز

هللا صل  هللا علي  وسل  يقوا يف النجوى يوم القيامة؟ قاا: ُسعت رسوا هللا صل  هللا علي  وسل : يقوا: 
قوا ل : أتعرف ذنب  وب ، وي"إن هللا عز وجل يدين املؤمن، فيضع علي  كنف ، ويسرته من الناس، ويقرره بذن

؟ أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا ؟ حّت إذا قرره بذنوب ، ورأى يف نفس  أن  قد هلك قاا: فإين  كذا
 (332).اهل(333)وإين أغفرها لك اليوم. ُث يعط  ك اب حسنات"قد سرتهتا عليك يف الدنيا، 

فْل َلَرى َعَل  اَّللِه  اَأْظَل م ممهِن }أن  ال أحد خيرب تعاىل  يف بياهنا إمجااًل ما نص :-رمح  هللا -وزاد السعدي-
ويدخل يف هذا كل من كذب عل  هللا، بنس ة الشريك ل ، أو وصف  مبا ال يليق جب ل ، أو اقخ ار  {َكِذبًا

أمولَِئَك }عن ، مبا مل يقل، أو ادعا  الن وة، أو غري ذلك من الكذب عل  هللا، فهؤال  أعظ  الناس ظلما 
أي:  {قموام ا ْشَهادم يلَ }ليجازيه  بظلمه ، فعندما حيك  عليه  بالعقاب الشديد  {وَن َعَل  َرهبِ ِ ْ يلمْعَر م 

أي:  {  الظهاِلِمنيَ َهؤمالِ  الهِذيَن َكَذبموا َعَل  َرهبِ ِْ  َأال َلْعَنةم اَّللِه َعلَ }الذين شهدوا عليه  بافرتائه  وكذهب : 
 (331) لعنة ال تنقطع،  ن ظلمه  صار وصفا هل  م زما، ال يق ل ال خفيف.اهل

 {(32الهِذيَن َيصمدووَن َعْن َسِ يِل اَّللِه َويَل لْغمونَلَها ِعَوًجا َوهمْ  بِاآْلَِخَرِة همْ  َكاِفرموَن )}

                                         
ذ بالع ادة وال اذلني في  النفس وما ملك من حطام هذه الفانية اختصفوان بن حمرز املازين من امل جردين هلل  - (333)

شاهري علما  ا مصار انظر م-لنفس  سربا ي ك  في  عامة يوم  ويصل  في  عامة ليل  مات يف والية ع د امللك بن مروان
 (652البن ح ان )برق / 

َ يمْدين اْلممْؤِمَن ِمْن م ( 635- 634أخرج  ابن ح ان وصحح  ا ل اين يف ))ظ ا اجلنة(( )- (333) ومتام م ن   " ِإنه اَّلله
َناِفقموَن فَليَلقموام اْ َْشَهادم: }َهؤماَلِ  ا ِذيَن َكَذبموا َعَل  َرهبِ ِْ  َأاَل لَْعَنةم اَّللِه له يَلْوَم اْلِقيَاَمِة .. ويمعط  ِك َاَب َحَسنَاتِِ  َوأَمها اْلكمفهارم َواْلمم

باب ق وا توبة القاتل وإن كثر ق ل  ولفظ   - 3534[ "قلت وحنوه يف صحيح ال خاري برق / 38عل  الظاملني{ ]هود: 
" " يدنو أحدك  من رب  حّت يضع كنف  علي ، فيقوا: أعملت كذا وكذا؟ فيقوا: نع ، ويقوا: عملت كذا وكذا؟ فيقوا: 

 "  نع ، فيقرره، ُث يقوا: إين سرتت عليك يف الدنيا، وأنا أغفرها لك اليوم
 ( 131/ 4الناشر: دار طي ة للنشر وال وزيع)-تفسري القرآن العظي  البن كثري -(332)
 (132الة)ص/الناشر:مؤسسة الرس -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري ك م املنان لع د الرمحن بن ناصر السعدي -(331)



 (334)إعراب مفردات اآلية 
ا من جر  نعت للظاملني. الثاين: يف حمل  رفع بد )الذين( موصوا يف إعراب  عد ة وجوه: ا وا: يف حمل  

 الرابع:«. (335)»)الذين( امل قد م. الثالث: يف حمل  رفع خرب مل  دأ حمذوف وجوبا عل  الذم  تقديره ه  
يف حمل  نصب مفعوا ب  لفعل حمذوف تقديره أذم . )يصد ون( مضارع مرفوع.. والواو فاعل )عن س يل( 

)هللا( لفظ اجل لة مضاف إلي  جمرور )الواو( عاطفة )ي غون( مثل  ،د ون(جار  وجمرور م عل ق ب )يص
يصد ون و )ها(  مري مفعوا ب  )عوجا( مصدر يف مو ع احلاا منصوب )الواو( عاطفة )ه (  مري 
منفصل م  ي  يف حمل  رفع م  دأ )باآلخرة( جار  وجمرور م عل ق ب )كافرون( خرب امل  دأ مرفوع )ه ( الثاين 

 د لفظي  لألوا.توكي
 روائع ال يان وال فسري

 الهِذيَن َيصمدووَن َعْن َسِ يِل اَّللِه َويَل لْغمونَلَها ِعَوًجا َوهمْ  بِاآْلَِخَرِة همْ  َكاِفرموَن{}
ل  الظهاملني الذين عيف تفسريها إمجااًل: يقوال تعاىل ذكره: أال لعنة هللا -رمح  هللا -قاا أبو جعفر الطربي-

الناَس، عن اقميان ب ، واققرار ل  بالع ودة، وإخ ص الع ادة ل  دون اآلهلة وا نداد، من مشركي يصد ون 
ون س يل هللا، يقوا: ويل مس ،{وي غوهنا عوًجا}قريش، وه  الذين كانوا يف نون عن اقس م من دخل في .

 ،{وه  باآلخرة ه  كافرون}. يقوا: زيًغا ومي  عن االس قامة وهو اقس م الذي دعا الناس إلي  حممد،
قوا: ه  ي {كافرون}يقوا: وه  بال عث بعد املمات مع صده  عن س يل هللا وبغيه  إياها عوًجا 

 (336)جاحدون ذلك منكرون.اهل
 م اْلَعَذابم َما َكانموا َيْسَ ِطيعموَن أموَلِئَك مَلْ َيكمونموا ممْعِجزِيَن يف اْ َْرِض َوَما َكاَن هَلمْ  ِمْن دموِن اَّللِه ِمْن َأْولَِيا َ يمَضاَعفم هَلم }

 {(23السهْمَع َوَما َكانموا يلمْ ِصرموَن )
 (333)إعراب مفردات اآلية 
)مل( حرف نفي وجزم )يكونوا( مضارع ناق  جمزوم وع مة اجلزم حذف  ،« (338)»)أولئك( م  دأ 

النون.. والواو اس  كان )معجزين( خرب امل  دأ منصوب وع مة النصب اليا  )يف ا رض( جار  وجمرور 
)ال م( حرف جر  و )ه (  مري  -ناسخ -م عل ق مبعجزين )الواو( عاطفة )ما( نافية )كان( ماض ناق 

                                         
 (243/  32دمشق)–اقميان نشر:دار الرشيد مؤسسة -اجلدوا يف إعراب القرآن حملمود بن ع د الرحي  صايف-(334)
 واجلملة اس ئنافي ة.- (335)
/  35الة ) الناشر : مؤسسة الرس -جامع ال يان يف تأويل القرآن  يب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكر -(336)

285  /38323  ) 
 ( 243/ 23دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اقميان -اجلدوا يف إعراب القرآن حملمود بن ع د الرحي  صايف-(333)
 ( من هذه السورة.38انظر اآلية ) - (338)



م عل ق مبحذوف خرب كان )من دون( جار  وجمرور حاا من أوليا  )من( حرف جر  زائد )أوليا ( يف حمل  جر  
جمرور لفظا مرفوع حم   اس  كان مؤخ ر، وع مة اجلر  الف حة فهو ممنوع من الصرف، اس  من   بألف 

م عل ق ب  اال أنيث املمدودة عل  وزن أفع   )يضاعف( مضارع م  ي  للمجهوا مرفوع )هل ( مثل ا و 
)كانوا( فعل ماض ناق  م  ي  عل   ،« (332)»)العذاب( نائب الفاعل )ما( مثل ا وىل  ،)يضاعف(

الض  .. والواو اس  كان )يس طيعون( مضارع مرفوع.. والواو فاعل )السمع( مفعوا ب  منصوب )الواو( 
 عاطفة )ما كانوا ي صرون( مثل ما كانوا يس طيعون.

 روائع ال يان وال فسري
َعَذابم َما َكانموا َيْسَ ِطيعموَن أموَلِئَك مَلْ َيكمونموا ممْعِجزِيَن يف اْ َْرِض َوَما َكاَن هَلمْ  ِمْن دموِن اَّللِه ِمْن َأْولَِيا َ يمَضاَعفم هَلم م الْ }

 السهْمَع َوَما َكانموا يلمْ ِصرموَن{
 : -رمح  هللا -قاا ابن كثري-

أي: بل كانوا حتت قهره وغل   ، ويف ق ض   وسلطان ، وهو قادر عل  االن قام منه  يف الدار الدنيا ق ل 
ويف الصحيحني: "إن هللا ليملي  ،[42]إبراهي :  {يؤخره  ليوم تشخ  في  ا بصار}اآلخرة، ولكن 

ا كانوا يس طيعون يضاعف هل  العذاب م}وهلذا قاا تعاىل:  (323)للظامل، حّت إذا أخذه مل يفل  "; 
أي: يضاعف عليه  العذاب، وذلك  ن هللا تعاىل جعل هل  ُسعا وأبصارا  {السمع وما كانوا ي صرون

ميا بل كانوا صما عن ُساع احلق، ع ،وأفئدة، فما أغىن عنه  ُسعه  وال أبصاره  وال أفئدهت  من شي 
اب و كنا نسمع أو نعقل ما كنا يف أصحوقالوا ل}عن ات اع ، كما أخرب تعاىل عنه  حني دخوهل  النار: 

الذين كفروا وصدوا عن س يل هللا زدناه  عذابا فوق العذاب مبا  }وقاا تعاىل:  ،[33]امللك:  {السعري
[ ; وهلذا يعذبون عل  كل أمر تركوه، وعل  كل هني ارتك وه; وهلذا كان 88]النحل:  {كانوا يفسدون

 (323)إىل الدار اآلخرة.اهلأمرها وهنيها بالنس ة أصح ا قواا أهن  مكلفون بفروع الشرائع 
 {انوا ي صرونكما كانوا يس طيعون السمع وما  }تعاىل:  يف تفسريه لقول -رمح  هللا -وزاد الشنقيطي-

 : يف هذه اآلية الكرمية للعلما  أوج ، بعضها يشهد ل  القرآن:-رمح  هللا -فقاا
ق ادة: أن : يف تفسريه، ونقل  عن ابن ع اس و -رمح  هللا-الطربيا وا وهو اخ يار ابن جرير أبو جعفر 

[ : أهن  ال يس طيعون أن يسمعوا احلق ُساع من فع، 23 \ 33اآلية ] {ما كانوا يس طيعون السمع}معىن

                                         
 أجاز العكربي  جعلها مصدري ة ظرفي ة أي مد ة اس طاع ه  السمع. - (332)
باب قول : }وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظاملة إن أخذه ألي   -4686أخرج  ال خاري برق /  - (323)

 [332شديد{ ]هود: 
 ( 134/ 4الناشر: دار طي ة للنشر وال وزيع)-تفسري القرآن العظي  البن كثري -(323)



وال أن ي صروه إبصار مه د ; الش غاهل  بالكفر الذي كانوا علي  مقيمني عن اس عماا جوارحه  يف طاعة 
 وقد كانت هل  أُساع وأبصار. هللا تعاىل،

وجعلنا هل  ُسعا وأبصارا وأفئدة فما أغىن عنه  ُسعه  وال أبصاره  وال أفئدهت  }ويدا هلذا قول  تعاىل: 
 .[26 \ 46من شي  إذ كانوا جيحدون بآيات هللا{ اآلية ]

ل  قلوهب     هللا عالثاين وهو أظهرها عندي: أن عدم االس طاعة املذكور يف اآلية إمنا هو للخ   الذي خ
 وأُساعه ، والغشاوة اليت جعل عل  أبصاره .

 ،[3 \ 2] {خ   هللا عل  قلوهب  وعل  ُسعه  وعل  أبصاره  غشاوة}ويشهد هلذا القوا قول  تعاىل: 
 ، وحنو ذلك من اآليات.{إنا جعلنا عل  قلوهب  أكنة أن يفقهوه ويف آذاهن  وقرا}وقول :

 قلوب جزا  من هللا تعاىل هل  عل  م ادرهت  إىل الكفروذلك اخل   وا كنة عل  ال
 4ليها بكفره {]بل ط ع هللا ع}وتكذيب الرسل باخ ياره  ومشيئ ه  كما دلت علي  آيات كثرية كقول : 

يف قلوهب  مرض فزاده  هللا مر ا{اآلية }وقول  ،[5 \ 63فلما زاغوا أزاغ هللا قلوهب {]}وقول   ،[355 \
وقول   ،[325 \ 2وأما الذين يف قلوهب  مرض فزادهت  رجسا إىل رجسه {اآلية ]}وقول :  ،[33 \ 2]
 إىل غري ذلك من اآليات. ،[333 \ 6ونقلب أفئدهت  وأبصاره  كما مل يؤمنوا ب  أوا مرة{اآلية ]}

الثالث: أن املعىن: ما كانوا يس طيعون السمع، أي: لشدة كراهي ه  لك م الرسل، عل  عادة العرب يف 
وإذا }هل : ال أس طيع أن أُسع كذا: إذا كان شديد الكراهية وال غض ل ، ويشهد هلذا القوا قول  تعاىل: قو 

 {ت ل  عليه  آياتنا بينات تعرف يف وجوه الذين كفروا املنكر يكادون يسطون بالذين ي لون عليه  آياتنا
وإين  }وقول   ،[26 \ 43اآلية ] {وقاا الذين كفروا ال تسمعوا هلذا القرآن}وقول  تعاىل  ،[32 \ 22]

 .{كلما دعوهت  ل غفر هل  جعلوا أصابعه  يف آذاهن 
مصدرية ظرفية، أي يضاعف هل  العذاب مدة كوهن  يس طيعون أن يسمعوا وي صروا، أي « ما»الرابع: أن 

 يضاعف هل  العذاب دائما.
س طيعون اب بس ب كوهن  يمصدرية يف حمل نصب بنزع اخلافض، أي يضاعف هل  العذ« ما»اخلامس: أن 

السمع واقبصار يف دار الدنيا، وتركوا احلق مع أهن  يس طيعون إدراك  بأُساعه  وأبصاره ، وقد قدمنا يف 
 سورة النسا  قوا ا خفش ا صغر بأن النصب بنزع اخلافض مقيس مطلقا عند أمن الل س.

[ من صفة ا صنام اليت 23 \ 33] {نما كانوا يس طيعون السمع وما كانوا ي صرو }السادس: أن قول : 
[ 23 \ 33] {وما كان هل  من دون هللا من أوليا }اختذوها أوليا  من دون هللا، فيكون م ص  بقول  

[ اعرتا ية، وتقرير املعىن عل  هذا القوا: وما كان هل  23 \ 33] {يضاعف هل  العذاب}وتكون مجلة 
السمع وما كانوا ي صرون، أي ا صنام اليت اختذوها أوليا  من من دون هللا من أوليا  ما كانوا يس طيعون 

 دون هللا، وما ال يسمع وال ي صر ال يصح أن يكون وليا  حد.



ا أم هل  أهل  أرجل ميشون هبا أم هل  أيد ي طشون هب}« : ا عراف»ويشهد ملعىن هذا القوا قول  تعاىل يف 
 وحنوها من اآليات. ،[325 \ 3ة ]اآلي{أعني ي صرون هبا أم هل  آذان يسمعون هبا

وقد قدمنا يف ترمجة هذا الك اب امل ارك: أن اآلية الكرمية قد تكون فيها أقواا، كلها يشهد ل  قرآن فنذكر 
 (322)اجلميع، والعل  عند هللا تعاىل.اهل

  

                                         
 –أ وا  ال يان يف إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي الناشر : دار الفكر للط اعة و النشر و ال وزيع بريوت  - (322)

 (2/335ل نان) 



 {(23)أموَلِئَك الهِذيَن َخِسرموا أَنْلفمَسهمْ  َوَ له َعنلْهمْ  َما َكانموا يَلْف لَرموَن }
 (321)إعراب مفردات اآلية 

)أنفس( مفعوا  ،« (325)»، )خسروا( مثل كذبوا - «(324)»وقد مر  إعراهبما  -)أولئك الذين( م  دأ وخرب
ب  منصوب و )ه (  مري مضاف إلي  )الواو( عاطفة ) ل ( فعل ماض )عن( حرف جر  و )ه (  مري يف حمل  
جر  م عل ق ب ) ل ( ب ضمين  معىن غاب )ما( اس  موصوا م  ي  يف حمل  نصب مفعوا ب ، والعائد حمذوف 

 «.(326)»)كانوا يفرتون( مثل كانوا يس طيعون 
  فسريروائع ال يان وال

 أموَلِئَك الهِذيَن َخِسرموا أَنْلفمَسهمْ  َوَ له َعنلْهمْ  َما َكانموا يَلْف لَرموَن{}
سه  و ل عنه  أنفأولئك الذين خسروا }قول :  يف تفسريها إمجااًل ما نص :-رمح  هللا -قاا ابن كثري-

أي: خسروا أنفسه   هن  دخلوا نارا حامية، فه  معذبون فيها ال يفرت عنه  من عذاهبا  {ما كانوا يفرتون
 .[23]اقسرا :  {كلما خ ت زدناه  سعريا}طرفة عني، كما قاا تعاىل: 

من دون هللا من ا نداد وا صنام، فل  جتد عنه   {ما كانوا يفرتون}أي: ذهب عنه   { ل عنه }و 
 {وإذا حشر الناس كانوا هل  أعدا  وكانوا بع ادهت  كافرين}ر، كما قاا تعاىل: شيئا، بل  رهت  كل الضر 

واختذوا من دون هللا آهلة ليكونوا هل  عزا ك  سيكفرون بع ادهت  ويكونون }وقاا تعاىل:  ،[6]ا حقاف: 
 احلياة نك  يفإمنا اختذمت من دون هللا أوثانا مودة بي}وقاا اخلليل لقوم : ، [82، 83]مرمي:  {عليه   دا

 {الدنيا ُث يوم القيامة يكفر بعضك  ب عض ويلعن بعضك  بعضا ومأواك  النار وما لك  من ناصرين
 {إذ تربأ الذين ات عوا من الذين ات عوا ورأوا العذاب وتقطعت هب  ا س اب}وقاا تعاىل: ، [25]العنك وت: 

 (323)ودماره .اهل  [ ;إىل غري ذلك من اآليات الدالة عل  خسره 366]ال قرة: 
  

                                         
 ( 241/ 32دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اقميان -اجلدوا يف إعراب القرآن حملمود بن ع د الرحي  صايف-(321)
 ( من هذه السورة.36يف اآلية ) - (324)
 ( من هذه السورة.38يف اآلية ) - (325)
 ( .23يف اآلية السابقة ) - (326)
 ( 134/ 4الناشر: دار طي ة للنشر وال وزيع)-تفسري القرآن العظي  البن كثري -(323)



 {(22ال َجَرَم أَنلههمْ  يف اآْلَِخَرِة هم م اْ َْخَسرموَن )}
 (328)إعراب مفردات اآلية 

 -)أن ( حرف مش    بالفعل ،« (322)»)ال( نافية للجنس )جرم( اس  ال م  ي  عل  الف ح يف حمل  نصب 
ه ( ) ،و )ه (  مري يف حمل  نصب اس  أن  )يف اآلخرة( جار  وجمرور م عل ق ب )ا خسرون( -ناسخ

 )ا خسرون( خرب أن  مرفوع وع مة الرفع الواو. ،« (313)» مري فصل 
و من أهن  . يف أهن .. أواملصدر املؤو ا )أهن .. ا خسرون( يف حمل  جر  حبرف جر  حمذوف تقديره يف أو من أي: 

 م عل ق خبرب ال.
 روائع ال يان وال فسري

 ال َجَرَم أَنلههمْ  يف اآْلَِخَرِة هم م اْ َْخَسرموَن{}
فقة يف خيرب تعاىل عن حاهل  أهن  أخسر الناس ص يف بياهنا إمجااًل ما نص : -رمح  هللا –قاا ابن كثري -

عن الدرجات، واع ا وا عن نعي  اجلنان حبمي  آن، وعن شرب الدار اآلخرة;  هن  اس  دلوا بالدركات 
الرحيق املخ وم، بسموم ومحي ، وظل من حيموم، وعن احلور العني بطعام من غسلني، وعن القصور العالية 
باهلاوية، وعن قرب الرمحن، ورؤي   بغضب الديان وعقوب  ، ف  جرم أهن  يف اآلخرة ه  

 (313)ا خسرون.اهل
لقوم الذين هذه ايف بياهنا فقاا: يقوا تعاىل ذكره: حقا أن هؤال  -رمح  هللا -فر الطربيوزاد أبو جع-

صف ه  يف الدنيا ويف اآلخرة ه  ا خسرون الذين قد باعوا منازهل  من اجلنان مبنازا أهل اجلنة من النار ; 
 وذلك هو اخلسران امل ني.

"، كس ت ا اه لذنب و"جرم  "، وأن العرب كثر اس عماهلا إيوقد بينا فيما مض  أن معىن قوهل : "َجرمتم
يف موا ع ا ميان، ويف موا ع "ال بد" كقوهل : "ال جرم أنك ذاهب"، مبعىن: "ال بد"، حّت اس عملوا 

                                         
 ( 32/244دمشق)–اقميان  نشر:دار الرشيد مؤسسة-اجلدوا يف إعراب القرآن حملمود بن ع د الرحي  صايف-(328)
  ن  أسهل وال حي اج إىل تأويل. -خ فا لسي وي  -آثرنا إعراب اجلمهور - (322)

وجيوز إعراب اآلية كما يلي: ال: نافية. جرم: فعل ماض مبعىن وجب أو حق  أو ث ت.. واملصدر املؤو ا )أهن  .. ا خسرون( 
 يف حمل  رفع فاعل أي: ث ت خسراهن  يف اآلخرة.

جيمع اللفظان )ال جرم( بكلمة واحدة مبعىن حق ا، فهو يف حمل  نصب مفعوا مطلق.. واملصدر املؤو ا يف حمل  رفع  وقد
 فاعل للمصدر حقا أي: حق ا خسراهن . ومث ة أوج  أخرى  ربنا الصفح عنها ل عدها.

 أو  مري منفصل م  دأ خربه ا خسرون.. واجلملة االُسي ة خرب أن . - (313)
 ( 4/135الناشر: دار طي ة للنشر وال وزيع) - القرآن العظي  البن كثريتفسري -(313)



ذلك يف موا ع ال حقيق، فقالوا: "ال َجَرم ل قومن"، مبعىن: َحقىا ل قومن. فمعىن الك م: ال منع عن أهن ، 
 (312)وال صد  عن أهن .اهل

 {(21دموَن )لِ ِإنه الهِذيَن َآَمنموا َوَعِملموا الصهاحِلَاِت َوَأْخَ  موا ِإىَل َرهبِ ِْ  أموَلِئَك َأْصَحابم اجْلَنهِة همْ  ِفيَها َخا}
 (311)إعراب مفردات اآلية 

الواو( ) )إن ( حرف مش    بالفعل )الذين( اس  موصوا م  ي  يف حمل  نصب اس  إن  )آمنوا( فعل ماض وفاعل 
عاطفة )عملوا( ومثل آمنوا )الصاحلات( مفعوا ب  منصوب وع مة النصب الكسرة )الواو( عاطفة )أخ  وا( مثل 

( جار  وجمرور م عل ق ب )أخ  وا( و )ه (  مري مضاف إلي  )أولئك( م  دأ كالسابق   ،«(314)»آمنوا )إىل رب 
منفصل م  دأ )يف( حرف جر  و )ها(  مري يف )أصحاب( خرب مرفوع )اجلنة( مضاف إلي  جمرور )ه (  مري 

 حمل  جر  م عل ق ب )خالدون( وهو خرب امل  دأ ه  مرفوع وع مة الرفع الواو.
 روائع ال يان وال فسري

 اِلدموَن{خَ  ِإنه الهِذيَن َآَمنموا َوَعِملموا الصهاحِلَاِت َوَأْخَ  موا ِإىَل َرهبِ ِْ  أموَلِئَك َأْصَحابم اجْلَنهِة همْ  ِفيَها}
دقوا واعرتفوا، ملا صبقلوهب ، أي:  {ِإنه الهِذيَن آَمنموا}قوا تعاىل:  يف تفسريها:-رمح  هللا -قاا السعدي-

 أمر هللا باقميان ب ، من أصوا الدين وقواعده.
أي:  {ىَل َرهبِ ِ ْ َوَأْخَ  موا إِ }املش ملة عل  أعماا القلوب واجلوارح، وأقواا اللسان.  {َوَعِملموا الصهاحِلَاتِ }

 خضعوا ل ، واس كانوا لعظم  ، وذلوا لسلطان ، وأنابوا إلي  مبح   ، وخوف ، ورجائ ، وال ضرع إلي .
كوا من اخلري مطل ا،  هن  مل يرت  {َأْصَحابم اجْلَنهِة همْ  ِفيَها َخاِلدمونَ }الذين مجعوا تلك الصفات  {أموَلِئكَ }

 (315) ا إلي .اهلإال أدركوه، وال خريا، إال س قو 
لسعدا ، وه  املا ذكر تعاىل حاا ا شقيا  ثىن بذكر  يف تفسريه لآلية:-رمح  هللا -وأ اف ابن كثري-

الذين آمنوا وعملوا الصاحلات، فآمنت قلوهب  وعملت جوارحه  ا عماا الصاحلة قوال وفع  من اقتيان 
، عل  الغرف العاليات، والسرر املصفوفاتبالطاعات وترك املنكرات، وهبذا ورثوا اجلنات، املش ملة 

 والقطوف الدانيات، والفرش املرتفعات، واحلسان اخلريات، والفواك  امل نوعات، واملآكل املش هيات

                                         
 35الة ) الناشر : مؤسسة الرس -جامع ال يان يف تأويل القرآن  يب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكر -(312)
/282 /38324) 
 ( 32/245دمشق)–اقميان نشر:دار الرشيد مؤسسة -اجلدوا يف إعراب القرآن حملمود بن ع د الرحي  صايف-(311)
 ( من هذه السورة.36يف اآلية ) - (314)
 183الة)ص /الناشر:مؤسسة الرس-تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري ك م املنان لع د الرمحن بن ناصر السعدي -(315)
) 



واملشارب املس لذات، والنظر إىل خالق ا رض والسموات، وه  يف ذلك خالدون، ال ميوتون وال يهرمون 
 (316)ي صقون وال ي مخطون، إن هو إال رشح مسك يعرقون.اهل وال ي غطون، وال وال مير ون، وينامون

 {(24َمَثلم اْلَفرِيَقنْيِ َكاْ َْعَم  َواْ ََص ِ  َواْلَ ِصرِي َوالسهِميِع َهْل َيْسَ ِويَاِن َمَثً  أََفَ  َتذَكهرموَن )}
 (313)إعراب مفردات اآلية 

  دأ اجلر  اليا  )كا عم ( جار  وجمرور خرب امل )مثل( م  دأ مرفوع )الفريقني( مضاف إلي  جمرور وع مة
عل  حذف مضاف أي كمثل ا عم ، وع مة اجلر  الكسرة املقد رة عل  ا لف )ا ص  ( معطوف عل  
ا عم  بالواو جمرور ومثل  )ال صري( عل  حذف مضاف أي مثل ال صري، جمرور )السميع( معطوفة عل  

)يس ويان( مضارع مرفوع وع مة الرفع  «(318)»هام لإلنكار ال صري بالواو جمرور )هل( حرف اس ف
 ث وت النون..

و )ا لف(  مري م  صل يف حمل  رفع فاعل )مث ( متييز منصوب )اهلمزة( ل س فهام اقنكاري  )الفا ( عاطفة )ال( 
 نافية )تذك رون( مضارع مرفوع وحذف من  إحدى ال ا ين.. والواو فاعل.

 وال فسريروائع ال يان 
 َمَثلم اْلَفرِيَقنْيِ َكاْ َْعَم  َواْ ََص ِ  َواْلَ ِصرِي َوالسهِميِع َهْل َيْسَ ِويَاِن َمَثً  أََفَ  َتذَكهرموَن{}

  يف تفسريها إمجااًل ما نص :-رمح  هللا -قاا السعدي-
َواْلَ ِصرِي }شقيا ، هؤال  ا  {َوا َص  ِ َكا ْعَم  }أي: فريق ا شقيا ، وفريق السعدا .  {َمَثلم اْلَفرِيَقنْيِ }

 مثل السعدا . {َوالسهِميعِ 
 {أََف  َتَذكهرمونَ }ال يس وون مث  بل بينهما من الفرق ما ال يأيت علي  الوصف،  {َهْل َيْسَ ِويَاِن َمَث }

 (312)اهل ا عماا، اليت تنفعك ، ف فعلوهنا، وا عماا اليت تضرك ، ف رتكوهنا.
 {مثل الفريقني}قاا: ف رب هللا تعاىل مثل الكافرين واملؤمنني،  يف بياهنا فقاا: -رمح  هللا -ن كثريوزاد اب-

أي: الذين وصفه  أوال بالشقا  واملؤمنني السعدا ، فأولئك كا عم  وا ص ، وهؤال  كال صري والسميع. 
فالكافر أعم  عن وج  احلق يف الدنيا، ويف اآلخرة ال يه دي إىل خري وال يعرف ، أص  عن ُساع احلجج، 

]ا نفاا:  {ن ولوا وه  معر و ولو عل  هللا فيه  خريا  ُسعه  ولو أُسعه  ل}ف  يسمع ما ين فع ب ، 

                                         
 ( 4/135الناشر: دار طي ة للنشر وال وزيع)-تفسري القرآن العظي  البن كثري -(316)
 (245/  32دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اقميان -القرآن حملمود بن ع د الرحي  صايفاجلدوا يف إعراب -(313)
 أو للنفي أي ال يس ويان مث . - (318)
رسالة)ص/ الناشر : مؤسسة ال -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري ك م املنان لع د الرمحن بن ناصر السعدي -(312)

183) 



 وأما املؤمن ففطن ذكي ل يب، بصري باحلق، مييز بين  وبني ال اطل، في  ع اخلري ويرتك الشر، ُسيع ،[21
 علي  باطل، فهل يس وي هذا وهذا. للحجة، يفرق بينها وبني الش هة، ف  يروج

 يس وي أصحاب ال}يف اآلية ا خرى: أف  تع ربون وتفرقون بني هؤال  وهؤال ، كما قاا  {أف  تذكرون}
وما يس وي ا عم  وال صري وال }[ وقاا 23]احلشر:  {النار وأصحاب اجلنة أصحاب اجلنة ه  الفائزون

الظلمات وال النور وال الظل وال احلرور وما يس وي ا حيا  وال ا موات إن هللا يسمع من يشا  وما أنت 
 {بشريا ونذيرا وإن من أمة إال خ  فيها نذيرإنا أرسلناك باحلق مبسمع من يف الق ور إن أنت إال نذير 

 (343)اهل.[24- 32]فاطر:
 {(25َوَلَقْد َأْرَسْلَنا نموًحا ِإىَل قَلْوِمِ  ِإين ِ َلكمْ  َنِذير  ممِ ني  )}

 (343)إعراب مفردات اآلية 
ل  فعل ماض م  ي  ع )الواو( اس ئنافي ة )ال م( الم القس  لقس  مقد ر )قد( حرف حتقيق )أرسلنا(

و  ،السكون.. و )نا(  مري فاعل )نوحا( مفعوا ب  منصوب )إىل قوم( جار  وجمرور م عل ق ب )أرسلنا(
)اهلا (  مري مضاف إلي  )إن ( حرف مش    بالفعل و )اليا (  مري يف حمل  نصب اس  إن  )ال م( حرف 

 مرفوع )م ني( نعت لنذير مرفوع. جر  و )ك (  مري يف حمل  جر م عل ق ب )نذير( وهو خرب إن  
  

                                         
 ( 4/135اشر: دار طي ة للنشر وال وزيع) الن-تفسري القرآن العظي  البن كثري -(343)
 (243/ 32دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اقميان -اجلدوا يف إعراب القرآن حملمود بن ع د الرحي  صايف-(343)



 روائع ال يان وال فسري
 َوَلَقْد َأْرَسْلَنا نموًحا ِإىَل قَلْوِمِ  ِإين ِ َلكمْ  َنِذير  ممِ ني {}

ذكر س حان   {ولقد أرسلنا نوحا إىل قوم }يف بياهنا ما خم صره: قول  تعاىل: -رمح  هللا–قاا القرطيب -
قص  ا ن يا  عليه  الس م للنيب صل  هللا علي  وسل  تن يها ل  عل  م زمة الصرب عل  أذى الكفار إىل 

 (342)أن يكفي  هللا أمره .اهل
ا رسوا خيرب تعاىل عن نوح، علي  الس م، وكان أو  يف تفسريها ما نص :-رمح  هللا -وأ اف ابن كثري-

أي: ظاهر  {إين لك  نذير م ني}بعث  هللا إىل أهل ا رض من املشركني ع دة ا صنام أن  قاا لقوم : 
 (341)النذارة لك  من عذاب هللا إن أن   ع دمت غري هللا.اهل

 
 {(26َعَذاَب يَلْوٍم أَلِيٍ  ) َأْن اَل تَلْع مدموا ِإاله اَّللَه ِإين ِ َأَخافم َعَلْيكم ْ }

 (344)إعراب مفردات اآلية 
)ال( ناهية جازمة )تع دوا( مضارع جمزوم وع مة اجلزم حذف النون.. والواو  ،« (345)»)أن( حرف تفسري 

( مثل ا وا )أخاف( مضارع مرفوع، والفاعل  ( أداة حصر )هللا( لفظ اجل لة مفعوا ب  منصوب )إين  فاعل )إال 
يوم( )عذاب( مفعوا ب  منصوب ) ،« (346)» مري مس رت تقديره أنا )عليك ( مثل لك  م عل ق ب )أخاف( 

 «.(343)»مضاف إلي  جمرور )ألي ( نعت ليوم جمرور 
  

                                         
 (  2/22القاهرة )  –الناشر : دار الك ب املصرية  -اجلامع  حكام القرآن للقرطيب-(342)
 ( 4/136ر: دار طي ة للنشر وال وزيع) الناش-تفسري القرآن العظي  البن كثري -(341)
 ( 248/ 32دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اقميان -اجلدوا يف إعراب القرآن حملمود بن ع د الرحي  صايف-(344)
س ق احلرف بفعل في  معىن القوا دون حروف  وهو قول : إين  لك  نذير م ني أي أنذرك  أي أقوا لك  منذرا  - (345)

 ( .33( من هذه السورة )اجلز  2ومث ة توجيهات أخرى جائزة كما يف اآلية )
 أو مبحذوف حاا من عذاب. - (346)
 زي .ا مل يصف العذاب ال اليوم، ولذا فهو من اقسناد اجملا - (343)



 روائع ال يان وال فسري
 َأْن اَل تَلْع مدموا ِإاله اَّللَه ِإين ِ َأَخافم َعَلْيكمْ  َعَذاَب يَلْوٍم أَلِيٍ {}

لع ادة هلل وحده، اأي: أخلصوا  {َأْن ال تَلْع مدموا ِإال اَّللهَ }يف تفسريها ما نص : -رمح  هللا -قاا السعدي-
  وحيد هللا وتطيعوين.اهلإن مل تقوموا ب {ِإين ِ َأَخافم َعَلْيكمْ  َعَذاَب يَلْوٍم أَلِي ٍ }واتركوا كل ما يع د من دون هللا. 

(348) 
يقوا:  ،{إين أخاف عليك  عذاب يوم ألي }يف بياهنا فقاا:وقول : -رمح  هللا –وزاد أبو جعفر الطربي-

إين أيها القوم، إن مل ختصووا هللا بالع ادة، وتفردوه بال وحيد، وختلعوا ما دون  من ا نداد وا وثان أخاف 
 عليك  من هللا عذاَب يوم مؤمل عقابم  وعذابم  ملن عمذِ ب في .

 اللهْيَل لَ َوَجعَ }وجعل "ا لي " من صفة "اليوم" وهو من صفة "العذاب"، إذ كان العذاب في ، كما قيل: 
 (342)وإمنا "السكن" من صفة ما سكن في  دون الليل.اهل ،[26، ]سورة ا نعام: {َسَكًنا

ِي َوَما يَن همْ  َأَراِذلمَنا بَاِدَي الرهأْ فَلَقاَا اْلَمأَلم الهِذيَن َكَفرموا ِمْن قَلْوِمِ  َما نَلرَاَك ِإاله َبَشًرا ِمثْلَلَنا َوَما نَلرَاَك اتله َلَعَك ِإاله الهذِ }
َنا ِمْن َفْضٍل َبْل َنظمنوكمْ  َكاِذِبنَي )  {(23نَلَرى َلكمْ  َعَليلْ

 (353)إعراب مفردات اآلية 
)الفا ( عاطفة )قاا( فعل ماض )املأل( فاعل مرفوع )الذين( اس  موصوا م  ي  يف حمل  رفع نعت للمأل، )كفروا( 

فاعل كفروا و )اهلا ( مضاف إلي  )ما( نافية )نرى( فعل ماض وفاعل  )من قوم( جار  وجمرور م عل ق حباا من 
ة املقد رة عل  ا لف، والفاعل  مري مس رت تقديره حنن و )الكاف(  مري  مضارع مرفوع وع مة الرفع الضم 

( أداة )مثل( نعت ا )بشرا( منصوب و )نا(  ،« (353)»حصر )بشرا( مفعوا ب  ثان منصوب  مفعوا ب  )إال 
)الواو( عاطفة )ما نراك( مثل ا وىل )ات  ع( فعل ماض و )الكاف( مفعوا ب   ، «(352)» مري مضاف إلي  

( مثل ا وىل )الذين( موصوا يف حمل  رفع فاعل  )ه (  مري منفصل م  ي  يف حمل  رفع م  دأ  ،« (351)»)إال 

                                         
 (183لة)ص/ الناشر:مؤسسة الرسا-تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري ك م املنان لع د الرمحن بن ناصر السعدي-(348)
 35ة ) الناشر : مؤسسة الرسال-جامع ال يان يف تأويل القرآن  يب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكر -(342)
/224 /38334) 
 (248/ 32دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اقميان -ع د الرحي  صايفاجلدوا يف إعراب القرآن حملمود بن -(353)
 أو حاا إذا كانت الرؤية بصري ة - (353)
 أو حاا ثانية من  مري اخلطاب. - (352)
( حرفا ل س ثنا ، والذين بدا من الفاعل املقد ر أي ما نراك ات  عك إنسان إال  الذين..  - (351) جيوز أن يكون )إال 

 وصوا منصوبا عل  االس ثنا .وجيوز أن يكون امل



)الرأي(  ،« (354)»)أراذا( خرب مرفوع و )نا(  مري مضاف إلي  )بادي( ظرف زمان منصوب م عل ق ب )ات  ع( 
 ،مضاف إلي  جمرور )الواو( عاطفة )ما نرى( مثل ا وىل )لك ( مر  إعراب  م عل ق مبحذوف مفعوا ب  ثان ا )نرى(

)من(  -نعت تقد م عل  املنعوت -)عل ( حرف جر  و )نا(  مري يف حمل  جر  م عل ق مبحذوف حاا من فضل
ة و ا )بل( حرف إ راب )نظن ك ( مثل نراك، والضم  حرف جر  زائد )فضل( جمرور لفظا منصوب حم   مفعوا ب  أ

 ظاهرة )كاذبني( مفعوا ب  ثان منصوب وع مة النصب اليا .
 روائع ال يان وال فسري

 همْ  َأَراِذلمَنا بَاِدَي الرهْأِي{يَن فَلَقاَا اْلَمأَلم الهِذيَن َكَفرموا ِمْن قَلْوِمِ  َما نَلرَاَك ِإاله َبَشرًا ِمثْلَلَنا َوَما نَلرَاَك اتله َلَعَك ِإاله الهذِ }
أي: ا شراف  {ْوِم ِ قلَ فَلَقاَا اْلَمأل الهِذيَن َكَفرموا ِمْن } يف بياهنا إمجااًل ما نص :-رمح  هللا -قاا السعدي-

 والرؤسا ، رادين لدعوة نوح علي  الس م، كما جرت العادة  مثاهل ، أهن  أوا من رد دعوة املرسلني.
وهذا مانع بزعمه  عن ات اع ، مع أن  يف نفس ا مر هو الصواب، الذي ال  {ِإال َبَشًرا ِمثْلَلَناَما نَلَراَك }

 ين غي غريه،  ن ال شر ي مكن ال شر، أن ي لقوا عن ، ويراجعوه يف كل أمر، خب ف امل ئكة.
 مه .ا إال ا راذا والسفلة، بزعأي: ما نرى ات عك من {َوَما نَلَراَك اتله لََعَك ِإال الهِذيَن همْ  َأَراِذلمَنا}

وه  يف احلقيقة ا شراف، وأهل العقوا، الذين انقادوا للحق ومل يكونوا كا راذا، الذين يقاا هل  املأل 
الذين ات عوا كل شيطان مريد، واختذوا آهلة من احلجر والشجر، ي قربون إليها ويسجدون هلا، فهل ترى 

 أرذا من هؤال  وأخس؟.
، أي: إمنا ات عوك من غري تفكر وروية، بل مبجرد ما دعوهت  ات عوك، يعنون بذلك {َي الرهْأيِ بَادِ }وقوهل : 

أهن  ليسوا عل  بصرية من أمره ، ومل يعلموا أن احلق امل ني تدعو إلي  بداهة العقوا، ومبجرد ما يصل إىل 
 (355) ل.اهلأمل، وفكر طويأويل ا ل اب، يعرفون  وي حققون ، ال كا مور اخلفية، اليت حت اج إىل ت

َنا ِمْن َفْضٍل َبْل َنظمنوكمْ  َكاِذِبنَي{}  َوَما نَلَرى َلكمْ  َعَليلْ
ه  ال يرون ذلك;  هن  عمي عن احلق، ال يسمعون وال  {وما نرى لك  علينا من فضل}وقوهل : -

ي صرون: بل ه  يف ري ه  يرتددون، يف ظلمات اجلهل يعمهون، وه  ا فاكون الكاذبون، ا قلون ا رذلون، 
 (356)يف تفسريها.اهل-رمح  هللا-ويف اآلخرة ه  ا خسرون.قال  ابن كثري

                                         
ت اع باال -أي بادئ أو بادي -وان صاب من مهز ومن مل يهمز»أو بفعل نراك. وقد جا  يف لسان العرب:  - (354)

عل  مذهب املصدر أي ات  عوك ات  اعا ظاهرا أو ات  اعا م  دأ. وإذا كانت بادي الرأي مبعىن ظاهر الرأي جيوز إعراهبا منصوبة 
 « .أي: يف بادي الرأي عل  نزع اخلافض

 (183لة)ص/ الناشر:مؤسسة الرسا-تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري ك م املنان لع د الرمحن بن ناصر السعدي-(355)
 ( 4/133الناشر: دار طي ة للنشر وال وزيع) -تفسري القرآن العظي  البن كثري -(356)



َيْت َعَلْيكم ْ قَاَا يَا قَلْوِم َأَرأَيْل مْ  ِإْن كمْنتم }.  أَنلمْلزِممكممموَها َوأَنْل مْ  هَلَا َكارِهموَن َعَل  بَليِ َنٍة ِمْن َريبِ  َوَآتَاين َرمْحًَة ِمْن ِعْنِدِه فَلعممِ 
(28)} 

 (353)إعراب مفردات اآلية 
  )قاا( فعل ماض، والفاعل هو )يا( أداة ندا  )قوم( منادى مضاف منصوب وع مة النصب الف حة املقد رة عل

احملذوفة و )اليا ( احملذوفة لل خفيف مضاف إلي  )اهلمزة( ل س فهام )رأي  ( فعل ماض م  ي  عل   ما ق ل اليا 
السكون.. و )مت(  مري فاعل مبعىن أخربوين، ومفعوا رأي   حمذوف دا  علي  لفظ ال ي نة بعد الشرط أي أرأي   

( ل  جزم فعل الشرط.. و )ال ا ( اس  كان )عل  بي نةال ي نة )إن( حرف شرط جازم )كنت( فعل ماض ناق  يف حم
( جار  وجمرور نعت ل ي نة و )اليا (  مري مضاف إلي  )الواو( عاطفة )آت ( فعل  جار  وجمرور خرب كنت )من رب 
ماض م  ي  عل  الف ح املقد ر عل  ا لف و )النون( للوقاية و )اليا (  مري مفعوا ب ، والفاعل هو )رمحة( مفعوا 
ب  ثان منصوب )من عند( جار  وجمرور نعت لرمحة و )اهلا (  مري مضاف إلي  )الفا ( عاطفة )عم يت( فعل 

)عل ( حرف جر   -أي ال ي نة -ماض م  ي  للمجهوا.. و )ال ا ( لل أنيث، ونائب الفاعل  مري مس رت تقديره هي
عوا )نلزم( مضارع مرفوع و )ك (  مري مف)اهلمزة( ل س فهام  ،و )ك (  مري يف حمل  جر  م عل ق ب )عم يت(

ب  و )الواو( زائدة هي حركة إش اع املي  و )ها(  مري مفعوا ب  ثان. والفاعل حنن لل عظي  )الواو( واو احلاا 
)أن  (  مري منفصل م  ي يف حمل  رفع م  دأ )ال م( حرف جر  و )ها(  مري يف حمل  جر  م عل ق ب )كارهون( 

 رفوع وع مة الرفع الواو.وهو خرب امل  دأ م
 روائع ال يان وال فسري

َيْت َعَلْيكم ْ }. أَنلمْلزِممكممموَها َوأَنْل مْ  هَلَا   قَاَا يَا قَلْوِم َأرَأَيْل مْ  ِإْن كمْنتم َعَل  بَليِ َنٍة ِمْن َريبِ  َوَآتَاين َرمْحًَة ِمْن ِعْنِدِه فَلعممِ 
 َكارِهموَن{

أرأي   } لآلية ما نص : يقوا تعاىل خمربا عن نوح ما رد عل  قوم  يف ذلك: تفسريهيف -رمح  هللا -قاا ابن كثري-
أي: عل  يقني وأمر جلي، ون وة صادقة، وهي الرمحة العظيمة من هللا ب  وهب ،  {إن كنت عل  بينة من ريب

ا وردها، هأي: خفيت عليك ، فل  هت دوا إليها، وال عرف   قدرها، بل بادرمت إىل تكذي  {فعميت عليك }
 (358).اهل{وأن   هلا كارهون}بق وهلا  أي: نغض ك  {أنلزمكموها}

ذكر تعاىل يف هذه اآلية الكرمية عن ن ي  نوح: أن  قاا لقوم :  :-رمح  هللا-وأ اف الشنقيطي-
أي: عل  يقني ون وة  ،[28 \ 33] {ريبإن كنت عل  بينة من }أي: أخربوين  ،[28 \ 33أرأي  {]}

صادقة ال شك فيها، وأعطاين رمحة من  مما أوح  إيل من ال وحيد واهلدى، فخفي ذلك كل  عليك ، ومل 
تع قدوا أن  حق، أميكن ي أن ألزمك  ب ، وأجرب قلوبك  عل  االنقياد واقذعان ل لك ال ينة اليت تفضل هللا 

                                         
 (253/  32دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اقميان -صايفاجلدوا يف إعراب القرآن حملمود بن ع د الرحي  -(353)
 (133/ 4الناشر: دار طي ة للنشر وال وزيع)-تفسري القرآن العظي  البن كثري -(358)



 لذلك؟ يع ي ليس بيدي توفيقك  إىل اهلدى وإن كانعلي هبا، ورمح ي بإي ائها، واحلاا أنك  كارهون 
 بس في ، إن مل يهدك  هللا جل وع  إلي . وا حا جليا ال

حي إن أردت وال ينفعك  نص}وهذا املعىن صرح ب  جل وع  عن نوح أيضا يف هذه السورة الكرمية بقول : 
 (352)اهل.[14 \ 33أن أنصح لك  إن كان هللا يريد أن يغويك  هو ربك {اآلية ]

  

                                         
 –أ وا  ال يان يف إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي الناشر : دار الفكر للط اعة و النشر و ال وزيع بريوت  - (352)

 (2/333ل نان) 



همْ  ممَ قموْا َرهبِ ِْ  َوَلِك يِ  َأرَاكمْ  َويَا قَلْوِم اَل َأْسأَلمكمْ  َعَلْيِ  َمااًل ِإْن َأْجرَِي ِإاله َعَل  اَّللِه َوَما أَنَا ِبطَارِِد الهِذيَن َآَمنموا ِإنله }
 {(22قَلْوًما جَتَْهلموَن )

 (363)إعراب مفردات اآلية 
مثل ا وىل )ال( نافية )أسأا( مضارع مرفوع و )ك (  مري مفعوا ب ، والفاعل )الواو( عاطفة )يا قوم( 

أنا )علي ( مثل عليك  م عل ق حباا من )ماال( وهو مفعوا ب  ثان منصوب )إن( حرف نفي )أجري( م  دأ 
( أداة حصر )عل  ة املقدرة عل  ما ق ل اليا .. و )اليا ( مضاف إلي  )إال  ( هللا مرفوع وع مة الرفع الضم 

جار  وجمرور خرب امل  دأ )الواو( عاطفة )ما( نافية عاملة عمل ليس )أنا(  مري منفصل يف حمل  رفع اس  
ما )ال ا ( حرف جر  زائد )طارد( جمرور لفظا منصوب حم   خرب ما )الذين( موصوا يف حمل  جر  مضاف 

و )ه (  -ناسخ -رف مش    بالفعلإلي  )آمنوا( فعل ماض م  ي  عل  الض  .. و )الواو( فاعل )إن ( ح
 مري يف حمل  نصب اس  إن  )م قو( خرب إن  مرفوع وع مة الرفع الواو، وحذفت النون لإل افة )رهب  ( 
مضاف إلي  جمرور.. و )اهلا ( مضاف إلي ، و )املي ( جلمع الذكور )الواو( عاطفة )لكن ( حرف مش    

نصب اس  لكن  )أرى( مضارع مرفوع وع مة الرفع الضم ة  بالفعل ل س دراك و )اليا (  مري يف حمل  
املقد رة عل  ا لف و )ك (  مري مفعوا ب ، والفاعل أنا )قوما( مفعوا ب  ثان منصوب )جتهلون( مضارع 

 مرفوع.. والواو فاعل.
 روائع ال يان وال فسري

 َ قموْا َرهبِ ِْ {َعَل  اَّللِه َوَما أَنَا ِبطَارِِد الهِذيَن َآَمنموا ِإنلههمْ  مم  َويَا قَلْوِم اَل َأْسأَلمكمْ  َعَلْيِ  َمااًل ِإْن َأْجرَِي ِإاله }
َما }ل  دعويت إياك  عأي:  {َويَا قَلْوِم ال َأْسَألمكمْ  َعَلْي ِ } يف تفسريها ما نص :–رمح  هللا  -قاا السعدي-
 فس س ثقلون املغرم. {ال
 {نَا ِبطَارِِد الهِذيَن آَمنمواَوَما أَ }وكأهن  طل وا من  طرد املؤمنني الضعفا ، فقاا هل :  {ِإْن َأْجرَِي ِإال َعَل  اَّللهِ }

 {ْ  مم قمو َرهبِ ِ ْ ِإنلههم }أي: ما ين غي يل، وال يليق يب ذلك، بل أتلقاه  بالرحب واقكرام، واقعزاز واقعظام 
 (363) فمثي ه  عل  إمياهن  وتقواه  جبنات النعي .اهل

شاما كأهن  طل وا من  أن يطرد املؤمنني عن ، اح   {وما أنا بطارد الذين آمنوا}:-رمح  هللا-ابن كثري وزاد-
الرسل صل  هللا علي  وسل  أن يطرد عنه  مجاعة  ونفاسة منه  أن جيلسوا معه ، كما سأا أمثاهل  خامت

 {غداة والعشييدعون رهب  بالوال تطرد الذين }من الضعفا  وجيلس معه  جملسا خاصا، فأنزا هللا تعاىل: 
واصرب نفسك مع الذين يدعون رهب  بالغداة والعشي يريدون وجه  وال تعد عيناك } ،[52]ا نعام: 

                                         
 ( 32/251دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اقميان- إعراب القرآن حملمود بن ع د الرحي  صايفاجلدوا يف-(363)
 (183لة)ص/ الناشر:مؤسسة الرسا-تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري ك م املنان لع د الرمحن بن ناصر السعدي-(363)



وكذلك ف نا بعضه  ب عض ليقولوا أهؤال  من هللا عليه  من بيننا }وقاا تعاىل:  ،[28]الكهف:  {عنه 
 (362)هلا.[51اآليات ]ا نعام:  {أليس هللا بأعل  بالشاكرين

 َوَلِك يِ  َأَراكمْ  قَلْوًما جَتَْهلموَن{}
 َوَلِك يِ  َأَراكمْ  قَلْوًما جَتَْهلموَن{}يف بياهنا:  -رمح  هللا -قاا السعدي-

حيث تأمرون ي، بطرد أوليا  هللا، وإبعاده  ع ي. وحيث رددمت احلق،  هن  أت اع ، وحيث اس دلل   عل  
 (361) وإن  ليس لنا عليك  من فضل.اهلبط ن احلق بقولك  إين بشر مثلك  

كر تعاىل يف ذ  فائدة جليلة يف تفسريه لآلية قاا ما خم صره وب صرف يسري: -رمح  هللا -وذكر الشنقيطي-
هذه اآلية الكرمية عن ن ي  نوح علي  وعل  ن ينا الص ة والس م: أن  أخرب قوم  أن  ال يسأهل  ماال يف 

 اهلدى، بل ي ذا هل  ذلك اخلري العظي  جمانا من غري أخذ أجرة يف مقابل .مقابلة ما جا ه  ب  من الوحي و 
عن ن ينا صل  « إس »وبني يف آيات كثرية أن ذلك هو شأن الرسل عليه  صلوات هللا وس م ، كقول  يف 

 .[43 \ 14اآلية ] {قل ما سأل ك  من أجر فهو لك  إن أجري إال عل  هللا}هللا علي  وسل : 
 \ 18] {قل ما أسألك  علي  من أجر وما أنا من امل كلفني}« : سورة ص»وقول  في  أيضا يف آخر 

86]. 
 .[46 \ 68[ ]43 \ 52أم تسأهل  أجرا فه  من مغرم مثقلون{]}« : القل »و  ،«الطور»وقول  يف 
 .[53 \ 25{]قل ما أسألك  علي  من أجر إال من شا  أن ي خذ إىل رب  س ي }« : الفرقان»وقول  يف 
 .[23 \ 6] {قل ال أسألك  علي  أجرا إن هو إال ذكرى للعاملني}« : ا نعام»وقول  يف 

اآلية  {ياقوم ال أسألك  علي  أجرا إن أجري إال عل  الذي فطرين}« : سورة هود»وقول  عن هود يف 
[33 \ 53]. 

وما }م: ن ينا الص ة والس  عن نوح، وهود، وصاحل، ولوط، وشعيب عليه  وعل « الشعرا »وقول  يف 
 .[332 \ 26] {أسألك  علي  من أجر إن أجري إال عل  رب العاملني

 16اآلية ] {ات عوا املرسلني ات عوا من ال يسألك  أجرا}« : يس»وقول  تعاىل عن رسل القرية املذكورة يف 
\ 23 ،23]. 

 :-رمح  هللا -ُث قاا

                                         
 ( 4/331الناشر: دار طي ة للنشر وال وزيع) -تفسري القرآن العظي  البن كثري -(362)
 (183لة)ص/الناشر:مؤسسة الرسا-تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري ك م املنان لع د الرمحن بن ناصر السعدي-(361)



عل  أت اع الرسل من العلما  وغريه  أن ي ذلوا ما عنده  من ويؤخذ من هذه اآليات الكرمية: أن الواجب 
العل  جمانا من غري أخذ عوض عل  ذلك، وأن  ال ين غي أخذ ا جرة عل  تعلي  ك اب هللا تعاىل، وال عل  

 (364)تعلي  العقائد واحل ا واحلرام.اهل
 {(13أََفَ  َتذَكهرموَن )َويَا قَلْوِم َمْن يَلْنصمرمين ِمَن اَّللِه ِإْن َطَرْدتلمهمْ  }

 (365)إعراب مفردات اآلية 
)الواو( عاطفة )يا قوم( مثل ا وىل )من( اس  اس فهام م  ي  يف حمل  رفع م  دأ )ينصر( مضارع مرفوع و )النون( 
 نون الوقاية و )اليا (  مري مفعوا ب  )من هللا( جار  وجمرور م عل ق ب )ينصر( ب ضمين  معىن مينع وحيمي )أن(
حرف شرط جازم )طردت( فعل ماض م  ي  عل  السكون يف حمل  جزم فعل الشرط.. و )ال ا ( فاعل و )ه ( 
 مري مفعوا ب  )اهلمزة( ل س فهام )الفا ( عاطفة )ال( نافية )تذك رون( مثل جتهلون وقد حذف إحدى ال ا ين 

 لل خفيف.
 روائع ال يان وال فسري

 ِمَن اَّللِه ِإْن َطَرْدتلمهمْ  أََفَ  َتذَكهرموَن{َويَا قَلْوِم َمْن يَلْنصمرمين }
فيمنع ي من هللا  ،{ويا قوم من ينصرين}يف تفسريها إمجااًل ما نص : -رمح  هللا–قاا أبو جعفر الطربي -

 فكرون فيما يقوا: أف  ت ،{أف  تذكرون}إن هو عاق  ي عل  طردي املؤمنني املوحِ دين هللا إن طردهت ؟ 
 (366)علمون خطأه، ف ن هوا عن ؟. اهلتقولون: ف 

  

                                         
 –أ وا  ال يان يف إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي الناشر : دار الفكر للط اعة و النشر و ال وزيع بريوت  - (364)

 (2/332ل نان) 
 ( 32/254دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اقميان-د بن ع د الرحي  صايفاجلدوا يف إعراب القرآن حملمو -(365)
 35الة ) الناشر : مؤسسة الرس -جامع ال يان يف تأويل القرآن  يب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكر -(366)
/132    /38335 ) 



ْزَدِري َأْعيلمنمكمْ  َلْن يلمْؤتِيَلهم م تلَ َوال أَقموام َلكمْ  ِعْنِدي َخزَاِئنم اَّللِه َواَل َأْعَل م اْلَغْيَب َوال أَقموام ِإين ِ َمَلك  َوال أَقموام لِلهِذيَن }
ًرا اَّللهم َأْعَل م مبَا يف   {(13أَنْلفمِسِهْ  ِإين ِ ِإًذا َلِمَن الظهاِلِمنَي )اَّللهم َخيلْ
 (363)إعراب مفردات اآلية 

)عندي( ظرف منصوب وع مة  ،)الواو( عاطفة )ال أقوا( مثل ال أسأا )لك ( مثل هلا م عل ق ب )أقوا(
ن( ئالنصب الف حة املقد رة عل  ما ق ل اليا ، م عل ق مبحذوف خرب مقد م، و )اليا ( مضاف إلي  )خزا

( مثل  م  دأ مؤخ ر مرفوع )هللا( لفظ اجل لة مضاف إلي  جمرور )الواو( عاطفة )ال أقوا( مثل ال أسأا )إين 
إهن   )ملك( خرب إن  مرفوع )الواو( عاطفة )ال أقوا( مثل ال أسأا )ال م( حرف جر  )الذين( اس  موصوا 

ة املقد رة عل  )تزدري( مضارع  ،« (368)»م  ي  يف حمل  جر  م عل ق ب )أقوا(  مرفوع وع مة الرفع الضم 
اليا  )أعني( فاعل مرفوع و )ك (  مري مضاف إلي ، والعائد حمذوف أي تزدريه  )لن( حرف ناصب 
وناف )يؤيت( مضارع منصوب و )ه (  مري مفعوا ب  )هللا( لفظ اجل لة فاعل مرفوع )خريا( مفعوا ب  

لة )أعل ( خرب مرفوع )ال ا ( جار  وجمرور م عل ق مبحذوف ص ثان منصوب )هللا( لفظ اجل لة م  دأ مرفوع
( مثل إهن   )إذا( حرف جواب ال عمل ل  )ال م( هي املزحلقة )من الظاملني(  ما و )ه ( مضاف إلي  )إين 

 جار  وجمرور م عل ق خبرب إن .
 روائع ال يان وال فسري

{ َوال أَقموام َلكمْ  ِعْنِدي َخزَاِئنم اَّللِه َواَل }  َأْعَل م اْلَغْيَب َواَل أَقموام ِإين ِ َمَلك 
أما ما و أي: غاييت أين رسوا هللا إليك ، أبشرك ، وأنذرك ، يف تفسريه لآلية:-رمح  هللا -قاا السعدي-

عدا ذلك، فليس بيدي من ا مر شي ، فليست خزائن هللا عندي، أدبرها أنا، وأعطي من أشا ، وأحرم 
املعىن: أين ال أدعي و  {َوال أَقموام ِإين ِ َمَلك  }فأخربك  بسرائرك  وبواطنك   {اْلَغْيبَ  َوال َأْعَل م }من أشا ، 

 (362) رت ة فوق رت يت، وال منزلة سوى املنزلة، اليت أنزل ي هللا هبا.اهل
ا ليس ل  من ميف بياهنا فقاا: أخرب ب ذهلل وتوا ع  هلل عز وجل، وأن  ال يدعي -رمح  هللا -وزاد القرطيب -

خزائن هللا، وهي إنعام  عل  من يشا  من ع اده، وأن  ال يعل  الغيب،  ن الغيب ال يعلم  إال هللا عز 
أي ال أقوا إن منزليت عند الناس منزلة امل ئكة. وقد قالت العلما : الفائدة  {وال أقوا إين ملك}وجل. 

                                         
 ( 32/255دمشق)–اقميان نشر:دار الرشيد مؤسسة -اجلدوا يف إعراب القرآن حملمود بن ع د الرحي  صايف-(363)
 ال م مبعىن )يف( ، ويف الك م حذف مضاف أي يف شأن الذين - (368)
 183الة)ص/ الناشر:مؤسسة الرس -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري ك م املنان لع د الرمحن بن ناصر السعدي -(362)
) 



 ، لدوامه  عل  الطاعة، واتصاا ع اداهت  إىل يوميف الك م الداللة عل  أن امل ئكة أفضل من ا ن يا 
 (333)صلوات هللا عليه  أمجعني.اهلالقيامة، 

رًا اَّللهم َأْعَل م مبَا يف أَنْلفمِسِهْ  ِإين ِ }   ِإًذا َلِمَن الظهاِلِمنَي{َوال أَقموام لِلهِذيَن تَلْزَدرِي َأْعيلمنمكمْ  َلْن يلمْؤتِيلَهم م اَّللهم َخيلْ
وال أعل  }ل ون، تطفآيت منها ما  {وال أقوا لك  عندي خزائن هللا}يف بياهنا: -رمح  هللا -قاا ال غوي-

فأخربك  مبا تريدون. وقيل: إهن  ملا قالوا لنوح: إن الذين آمنوا بك إمنا ات عوك يف ظاهر ما ترى  {الغيب
منه ، قاا نوح جمي ا هل : وال أقوا لك : عندي خزائن غيوب هللا، اليت يعل  منها ما يضمر الناس، وال 

هذا  {ا إين ملكوال أقو } ، أعل  الغيب، فأعل  ما يسرتون  يف نفوسه ، فس يلي ق وا ما ظهر من إمياهن
 وما نراك إال بشرا مثلنا{.}جواب قوهل :

 أي: حت قره وتس صغره أعينك ، يع ي: املؤمنني، وذلك أهن  قالوا: ه  {وال أقوا للذين تزدري أعينك } 
م ي،  ن اخلري والشرم {هللا أعل  مبا يف أنفسه }أي: توفيقا وإميانا وأجرا،  {لن يؤتيه  هللا خريا}أراذلنا، 

 (333) لو قلت هذا.اهل {إين إذا ملن الظاملني}
 فقاا: ِإين ِ ِإًذا َلِمَن الظهاِلِمنَي{}يف بيان قول  تعايل -رمح  هللا-وزاد السعدي-

الس م وهذا تأييس من ، علي  الص ة و  {َلِمَن الظهاِلِمنيَ }أي: إن قلت لك  شيئا مما تقدم  {ِإين ِ ِإًذا}
 (332) لقوم ، أن ين ذ فقرا  املؤمنني، أو ميق ه ، وتقنيع لقوم ، بالطرق املقنعة للمنصف.اهل

 {(12قَالموا يَا نموحم َقْد َجاَدْل َلَنا َفَأْكثَلْرَت ِجَداَلَنا َفْأتَِنا مبَا َتِعدمنَا ِإْن كمْنَت ِمَن الصهاِدِقنَي )}
 (331)إعراب مفردات اآلية 

)قالوا( فعل ماض م  ي  عل  الض  .. و )الواو( فاعل )يا( حرف ندا  )نوح( منادى مفرد عل  م  ي  عل  
الض   يف حمل  نصب )قد( حرف حتقيق )جادلت( فعل ماض وفاعل  و )نا(  مري مفعوا ب  )الفا ( 

 مري مضاف إلي  )الفا ( رابطة جلوابعاطفة )أكثرت( مثل جادلت )جداا( مفعوا ب  منصوب و )نا(  
شرط مقد ر )ائت( فعل أمر م  ي  عل  حذف حرف العل ة، والفاعل  مري مس رت تقديره أنت )نا( مفعوا 

( مضارع والعائد حمذوف )تعد ،ب  )ال ا ( حرف جر )ما( اس  موصوا م  ي  يف حمل  جر  م عل ق ب )ائت(
( حرف شرط جازم )كنت( فعل ماض م  ي  عل  السكون يف مرفوع، والفاعل أنت و )نا( مفعوا ب  )إن

 حمل  جزم فعل الشرط.. و )ال ا (  مري اس  كان )من الصادقني( جار  وجمرور خرب كنت.

                                         
 (  2/23القاهرة ) –الناشر : دار الك ب املصرية  -اجلامع  حكام القرآن للقرطيب--(333)
 ( 4/332الناشر : دار طي ة للنشر وال وزيع )  -انظر معامل ال نزيل لل غوي -(333)
 (183لة)ص/ الناشر:مؤسسة الرسا-تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري ك م املنان لع د الرمحن بن ناصر السعدي-(332)
 ( 32/258دمشق)–رشيد مؤسسة اقميان نشر:دار ال-اجلدوا يف إعراب القرآن حملمود بن ع د الرحي  صايف-(331)



 روائع ال يان وال فسري
 اِدِقنَي{الصه قَالموا يَا نموحم َقْد َجاَدْل َلَنا َفَأْكثَلْرَت ِجَداَلَنا َفْأتَِنا مبَا َتِعدمنَا ِإْن كمْنَت ِمَن }

وعذاب   يقوا تعاىل خمربا عن اس عجاا قوم نوح نقمة هللا يف بياهنا ما نص  : -رمح  هللا-قاا ابن كثري-
ثرت من أي: حاجج نا فأك {قالوا يا نوح قد جادل نا فأكثرت جدالنا}وسخط ، وال    موكل باملنطق: 

 أي: من النقمة والعذاب، ادع علينا مبا شئت، فليأتنا ما تدعو {فأتنا مبا تعدنا}ذلك، وحنن ال ن  عك 
 (334)ب .اهل
 ص : ما ن {ِإْن كمْنَت ِمَن الصهاِدِقنيَ }يف بيان  لقول  تعايل -رمح  هللا -السعدي وأ اف -

 فما أجهله  وأ له ، حيث قالوا هذه املقالة، لن يه  الناصح.
ريد منك  نا، وأشفقت علينا، ودعوتنا إىل أمر، مل ي  ني لنا، فنفه  قالوا إن كانوا صادقني: يا نوح قد نصح

أن ت ين  لنا لننقاد لك، وإال فأنت مشكور يف نصحك. لكان هذا اجلواب املنصف، الذي قد دعي إىل 
أمر خفي علي ، ولكنه  يف قوهل ، كاذبون، وعل  ن يه  م جرئون. ومل يردوا ما قال  بأدىن ش هة، فض  

 (335)جة.اهل حبعن أن يردوه 
رسل  سرا وب أت اع أودع هللا يف قل :-ما خم صره-رمح  هللا-بيانا عن اآلية إمجااًل فقاا -رمح  هللا-وزاد ابن القي -

من أسرار معرف   وحم   ، واقميان ب  خفي عل  أعدا  الرسل، فنظروا إىل ظواهره ، وعموا عن بواطنه ، فازدروه  
واح قروه  وقالوا للرسوا: وهؤال  عنك حّت نأتيك ونسمع منك، وقالوا: َأهؤمالِ  َمنه اَّللهم َعَلْيِهْ  ِمْن بَلْيِننا فقاا 

، َوال أَقموام لِلهِذينَ َوال أَقموام }نوح لقوم   : ِإين ِ َمَلك  ، َوال َأْعَل م اْلَغْيَب، َوال أَقموام  تَلْزَدِري َأْعيلمنمكمْ  َلكمْ  ِعْنِدي َخزاِئنم اَّللِه
 .{َلْن يلمْؤتِيَلهم م اَّللهم َخرْياً. اَّللهم َأْعَل م مبا يف أَنْلفمِسِه ْ 

ما يف   يف بادئ الرأي وظاهره فليس علي  أن أطلع عل قاا الزجاج: املعىن: إن كن   تزعمون أهن  ات عوين
أنفسه ، فإذا رأيت من يوحد هللا عملت عل  ظاهره ورددت عل  ما يف نفوسه  إىل هللا. وهذا معىن 

 حسن.
 والذي يظهر من اآلية: أن هللا يعل  ما يف أنفسه  إذ أه له ، لق وا

 حكي ، يضع العطا  يف موا ع . دين ، وتوحيده، وتصديق رسل ، وهللا س حان  وتعاىل
ِمْن بَلْيِننا؟  وََكذِلَك فَل َلنها بَلْعَضهمْ  بِ َلْعٍض لِيلَقمولموا َأهؤمالِ  َمنه اَّللهم َعَلْيِه ْ }51: 6وتكون هذه اآلية مثل قول  
 .{أََلْيَس اَّللهم ِبَأْعَلَ  بِالشهاِكرِيَن؟

حلق، وحرم  رؤسا  الكفار وأهل العزة منه  والثروة،  فإهن  أنكروا أن يكون هللا س حان  أه له  للهدى وا
كأهن  اس دلوا بعطا  الدنيا عل  عطا  اآلخرة، فأخرب س حان  أن  أعل  مبن يؤهل  لذلك، لسر عنده من 

                                         
 ( 4/138الناشر: دار طي ة للنشر وال وزيع) -تفسري القرآن العظي  البن كثري -(334)
 (183لة)ص/الناشر:مؤسسة الرسا-تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري ك م املنان لع د الرمحن بن ناصر السعدي-(335)



معرفة قدر النعمة ورؤي ها من جمرد فضل املنع  وحم    وشكره عليها، وليس كل أحد عنده هذا السر، ف  
 (336) ل أحد.اهليؤهل هلذا العطا  ك

َا يَْأتِيكمْ  ِبِ  اَّللهم ِإْن َشاَ  َوَما أَنْل مْ  مبمْعِجزِيَن )}  {(11قَاَا ِإمنه
 (333)إعراب مفردات اآلية 

ا( كاف ة ومكفوفة )يأيت( مضارع مرفوع وع مة الرفع الضم ة املقد رة عل   )قاا( فعل ماض، والفاعل هو )إمن 
)هللا( لفظ  ،)ال ا ( حرف جر  )اهلا (  مري يف حمل  جر  م عل ق ب )يأيت(اليا  و )ك (  مري مفعوا ب  

اجل لة فاعل مرفوع )إن( حرف شرط )شا ( فعل ماض يف حمل  جزم فعل الشرط، والفاعل هو، واملفعوا 
حمذوف أي شا  تعجيل  لك  )الواو( واو احلاا )ما( نافية عاملة عمل ليس )أن  (  مري منفصل يف حمل  

 اس  ما )ال ا ( حرف جر  زائد زيد يف اخلرب )معجزين(رفع 
 روائع ال يان وال فسري

َا يَْأتِيكمْ  ِبِ  اَّللهم ِإْن َشاَ  َوَما أَنْل مْ  مبمْعِجزِيَن{}  قَاَا ِإمنه
يف -رمح  هللا-قال  ابن كثري-أي: إمنا الذي يعاق ك  ويعجلها لك  هللا الذي ال يعجزه شي ، -

 (338)تفسريه.اهل
أي إن أراد  {قاا إمنا يأتيك  ب  هللا إن شا }يف تفسريها : قول  تعاىل:  -رمح  هللا -وأ اف القرطيب-

انوا أي بفائ ني. وقيل: بغال ني بكثرتك ،  هن  أعج وا بذلك، ك {وما أن   مبعجزين}إه كك  عذبك . 
 (332)ملئوا ا رض سه  وج  .اهل

َا } :-رمح  هللا -وزاد السعدي- حكم  ، أن ينزل  و أي: إن اق ضت مشيئ    {يَْأتِيكمْ  ِبِ  اَّللهم ِإْن َشا َ ِإمنه
 (383) .هلل، وأنا ليس بيدي من ا مر شي .اهل {َوَما أَنْل مْ  مبمْعِجزِينَ }بك ، فعل ذلك. 

َفعمكمْ  نمْصِحي ِإْن َأَرْدتم َأْن أَْنَصَح َلكمْ  ِإْن َكاَن اَّللهم يمرِيدم َأْن يلم }  {(14َربوكمْ  َوِإَلْيِ  تلمْرَجعموَن ) ْغِوَيكمْ  هموَ َوال يَلنلْ
 (383)إعراب مفردات اآلية 

                                         
بريوت الناشر: دار ومك  ة  –( الناشر: دار ومك  ة اهل ا  124/ ) ص  -تفسري القرآن الكرمي ل )البن القي  ( -(336)

 بريوت –اهل ا 
 ( 32/252دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اقميان -اجلدوا يف إعراب القرآن حملمود بن ع د الرحي  صايف-(333)
 ( 138/ 4الناشر: دار طي ة للنشر وال وزيع)-تفسري القرآن العظي  البن كثري -(338)
 (  2/28القاهرة )  –الناشر : دار الك ب املصرية  -اجلامع  حكام القرآن للقرطيب-(332)
 (183الة)ص/الناشر: مؤسسة الرس-تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري ك م املنان لع د الرمحن بن ناصر السعدي -(383)
 ( 32/263دمشق)–اقمياندار الرشيد مؤسسة  -اجلدوا يف إعراب القرآن حملمود بن ع د الرحي  صايف-(383)



)الواو( عاطفة )ال( نافية )ينفع( مضارع مرفوع و )ك (  مري مفعوا ب  )نصحي( فاعل مرفوع وع مة 
ة املقد رة عل  ما ق ل اليا .. و )اليا ( مضاف إلي  )إن أردت( مثل إن شا .. و  ا ( فاعل )ال الرفع الضم 

)أن( حرف مصدري  ونصب )أنصح( مضارع منصوب، والفاعل أنا )ال م( حرف جر  و )ك (  مري يف 
)هللا( لفظ اجل لة اس  كان مرفوع )يريد(  ،«(382)»)إن كان( مثل كنت  ،حمل  جر  م عل ق ب )أنصح(

 يف حمل  منفصل م  ي  مثل ينفع، والفاعل هو )أن يغوي( مثل أن أنصح و )ك ( مفعوا ب  )هو(  مري 
رفع م  دأ )رب ك ( خرب مرفوع ومضاف إلي  )الواو( عاطفة )إىل( حرف جر  و )اهلا (  مري يف حمل  جر  

 م عل ق ب )ترجعون( وهو مضارع م  ي للمجهوا مرفوع.. والواو نائب الفاعل.
 واملصدر املؤو ا )أن أنصح( يف حمل  نصب مفعوا ب  عامل  أردت.

 ا )أن يغويك ( يف حمل  نصب مفعوا ب  عامل  يريد.واملصدر املؤو  
 روائع ال يان وال فسري

َفعمكمْ  نمْصِحي ِإْن َأَرْدتم َأْن أَْنَصَح َلكمْ  ِإْن َكاَن اَّللهم يمرِيدم َأْن يلمْغِوَيكمْ  همَو َربوكمْ  َوإِ }  {َلْيِ  تلمْرَجعمونَ َوال يَلنلْ
إياك   لك  وإنذاريأي: أي شي  جيدي عليك  إب غي  فقاا ما نص :–رمح  هللا -فسرها ابن كثري-

أي: هو مالك أزمة ا مور،  {هو ربك  وإلي  ترجعون}ونصحي، إن كان هللا يريد إغوا ك  ودمارك ، 
وامل صرف احلاك  العادا الذي ال جيور، ل  اخللق ول  ا مر، وهو امل دئ املعيد، مالك الدنيا 

 (381)واآلخرة.اهل
يف بياهنا: أي: إن إرادة هللا غال ة، فإن  إذا أراد أن يغويك ، لردك  احلق، -مح  هللار  -وأ اف السعدي-

ك بنافع فليس ذل -وهو قد فعل علي  الس م  -فلو حرصت غاية جمهودي، ونصحت لك  أمت النصح 
فيجازيك   {َوِإَلْيِ  تلمْرَجعمونَ }يفعل بك  ما يشا ، وحيك  فيك  مبا يريد  {همَو َربوكم ْ }لك  شيئا، 
 (384) بأعمالك .اهل

 {(15َأْم يَلقمولموَن افلْ َلرَاهم قمْل ِإِن افْل َلَريْل م م فَلَعَليه ِإْجَراِمي َوأَنَا َبرِي   ممها جتمْرِمموَن )}
« (383)»)إن افرتيت( مثل إن أردت  ،«(386)»)أم يقولون افرتاه قل( مر  إعراهبا (385)إعراب مفردات اآلية 

و )اهلا (  مري مفعوا ب  )الفا ( رابطة جلواب الشرط )عل ( حرف جر  و )اليا (  مري يف حمل  جر  م عل ق  ،
                                         

 ( .12يف اآلية السابقة ) - (382)
 ( 4/138الناشر: دار طي ة للنشر وال وزيع) -تفسري القرآن العظي  البن كثري -(381)
 (183الة)ص/الناشر:مؤسسة الرس-تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري ك م املنان لع د الرمحن بن ناصر السعدي -(384)
 ( 32/262دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اقميان-حملمود بن ع د الرحي  صايف اجلدوا يف إعراب القرآن -(385)
 ( من هذه السورة.31يف اآلية ) - (386)
 ( .14يف اآلية السابقة ) - (383)



ة املقد رة عل  ما ق ل اليا .. و )اليا ( مضاف إلي   خبرب مقد م )إجرامي( م  دأ مؤخ ر مرفوع وع مة الرفع الضم 
ري ( خرب مرفوع )من( حرف جر  )ما( حرف مصدري  )الواو( عاطفة )أنا(  مري منفصل يف حمل  رفع م  دأ )ب

 )جترمون( مضارع مرفوع.. والواو فاعل.
 واملصدر املؤو ا )ما جترمون( يف حمل  جر  ب )من( م عل ق بربي .

 روائع ال يان وال فسري
 ممها جتمْرِمموَن{َأْم يَلقمولموَن افلْ َلرَاهم قمْل ِإِن افْل َلَريْل م م فَلَعَليه ِإْجَراِمي َوأَنَا َبرِي   }

حم مل أن يعود مري هذا الض {َأْم يَلقمولموَن افلْ َلرَاهم } يف تفسريها إمجااًل ما نص :-رمح  هللا -قاا السعدي-
إىل نوح، كما كان السياق يف قص   مع قوم ، وأن املعىن: أن قوم  يقولون: افرتى عل  هللا كذبا، وكذب 

 {نَا َبرِي   ممها جتمْرِممونَ قمْل ِإِن افْل َلَريْل م م فَلَعَليه ِإْجَراِمي َوأَ } أمره أن يقوا: بالوحي الذي يزع  أن  من هللا، وأن هللا
  {َوال َتزِرم َوازَِرة  ِوْزَر أمْخَرى}أي: كل علي  وزره 

وحي مل أن يكون عائدا إىل النيب حممد صل  هللا علي  وسل ، وتكون هذه اآلية معرت ة، يف أثنا  قصة نوح 
وقوم ،  هنا من ا مور اليت ال يعلمها إال ا ن يا ، فلما شرع هللا يف قصها عل  رسول ، وكانت من مجلة 

أي:  {وَن افلْ َلرَاهم َأْم يَلقمولم }ال ام فقاا: اآليات الدالة عل  صدق  ورسال  ، ذكر تكذيب قوم  ل  مع ال يان 
هذا القرآن اخ لق  حممد من تلقا  نفس ، أي: فهذا من أعجب ا قواا وأبطلها، فإهن  يعلمون أن  مل يقرأ 
ومل يك ب، ومل يرحل عنه  لدراسة عل  أهل الك اب، فجا  هبذا الك اب الذي حتداه  أن يأتوا بسورة 

 من مثل .
أن  افرتاه، عل  أهن  معاندون، ومل ي ق فائدة يف حجاجه ، بل ال ئق يف هذه  -ع هذا م -فإذا زعموا 

 (388) احلاا، اقعراض عنه .اهل
 {(16)َوأموِحَي ِإىَل نموٍح أَنه م َلْن يلمْؤِمَن ِمْن قَلْوِمَك ِإاله َمْن َقْد َآَمَن َفَ  تَلْ َ ِئْس مبَا َكانموا يَلْفَعلموَن }

 (382)إعراب مفردات اآلية 
)أن (  ،)الواو( اس ئنافي ة )أوحي( فعل ماض م  ي  للمجهوا )إىل نوح( جار  وجمرور م عل ق ب )أوحي(

ن( حرف نفي )ل -وهو  مري الشأن -حرف مش    بالفعل لل وكيد )اهلا (  مري يف حمل  نصب اس  أن  
فاعل يؤمن و )الكاف(  مري مضاف ونصب )يؤمن( مضارع منصوب )من قوم( جار  وجمرور حاا من 

( أداة حصر )من( اس  موصوا م  ي  يف حمل  رفع فاعل يؤمن )قد( حرف حتقيق )آمن( فعل  إلي  )إال 
ماض، والفاعل هو وهو العائد )الفا ( رابطة جلواب شرط مقد ر )ال( ناهية جازمة )ت  ئس( مضارع جمزوم، 

                                         
 (183لة)ص/ الناشر:مؤسسة الرسا-تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري ك م املنان لع د الرمحن بن ناصر السعدي-(388)
 (32/261دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اقميان -القرآن حملمود بن ع د الرحي  صايف اجلدوا يف إعراب -(382)



 -ناسخ -)كانوا( فعل ماض ناق  ،« (323)» والفاعل أنت )ال ا ( حرف جر  )ما( حرف مصدري  
 الض  .. والواو اس  كان )يفعلون( مضارع مرفوع والواو فاعل. م  ي  عل 

 .واملصدر املؤو ا )ما كانوا..( يف حمل  جر  بال ا  م عل ق ب )ت  ئس(
 واملصدر املؤو ا )أن   لن يؤمن..( يف حمل  رفع نائب الفاعل لفعل أوحي.

 فسريروائع ال يان وال 
 َوأموِحَي ِإىَل نموٍح أَنه م َلْن يلمْؤِمَن ِمْن قَلْوِمَك ِإاله َمْن َقْد َآَمَن َفَ  تَلْ َ ِئْس مبَا َكانموا يَلْفَعلموَن{}

 هب  وعذاب  خيرب تعاىل أن  أوح  إىل نوح ملا اس عجل قوم  نقمة هللا يف تفسريها:-رمح  هللا -قاا ابن كثري-
رب ال تذر عل  ا رض من }( خمربا عن  أن  قاا: 3هل ، فدعا عليه  نوح دعوت  اليت قاا هللا تعاىل )

فعند ذلك أوح  هللا تعاىل  ،[33]القمر:  {فدعا رب  أين مغلوب فان صر} ،[26]نوح:  {الكافرين ديارا
 (323)ف  حتزن عليه  وال يهمنك أمره .اهل {أن  لن يؤمن من قومك إال من قد آمن}: إلي 
ق  عل  يقوا تعاىل ذكره: وأوَح  هللا إىل نوح، مل ا حَ  وأ اف أبو جعفر الطربي يف بياهنا ما خم صره :-

، وأظلهه  أمرم هللا، أن  لن يؤمن، يا نوح، باهلل  من قومك }  فيوحِ ده، وي  عك عل  ما تدعوه إليقوم  القوام
 ،{مبا كانوا يفعلون}يقوا: ف  تس كن وال حتزن  ،{ف  ت  ئس}فصد ق بذلك وات عك.  ،{إال من قد آمنْ 

فإين مهلكه ، ومنقذك منه  ومن ات عك. وأوح  هللا ذلك إلي ، بعد ما دعا عليه  نوح  باهل ك فقاا: 
 .[26]سورة نوح:  ،{ْرِض ِمَن اْلَكاِفرِيَن َديهارًابِ  ال َتَذْر َعَل  ا َ }

 وهو "تف عل" من "ال ؤس"، يقاا: "اب أس ف ن با مر ي  ئس اب ئاًسا":
 :(322)كما قاا ل يد بن ربيعة

 (321)اهل... َرَة يَلْ َ ِئْسَن مبَا َلَقْينا.يف َمْأمتٍَ َكِنَعاِج َصا
                                         

 أو اس  موصوا يف حمل  جر ، واجلملة بعده صلة، والعائد حمذوف أي: - (323)
 يفعلون .

 ( 132/ 4الناشر: دار طي ة للنشر وال وزيع)-تفسري القرآن العظي  البن كثري -(323)
َقِدَم  مالك بن جعفر ْبِن ِك ِب ْبِن رَبِيَعَة ْبِن َعاِمِر ْبِن صعصعة الشاعر. ويكىن أبا عقيل.ل يد بن ربيعة بن  - (322)

نون ل . ومات هبا فأسل  ورجع إىل ب د قوم  ُث هاجر إىل الكوفة فنزهلا ومع  ب -َصله  اَّللهم َعَلْيِ  وسل   -َعَل  َرسموِا اَّللِه 
َلَة نَلَزَا ممَعاِويَةم النو  ع بنوه إىل َخيلَْلَة ِلممَصاحَلَِة احلََْسِن ْبِن علي. رمحهما هللا. ودفن يف صحرا  ب ي جعفر بن ك ب. ورجلَيلْ

ن سعد انظر الط قات الكربى الب-ال ادية أعرابا. ومل يقل ل يد يف اقس م شعرا وقاا: أبدل ي هللا بذلك القرآن.
 (3833)برق /

الة )  الناشر : مؤسسة الرس - جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكرجامع ال يان يف تأويل القرآن  يب -(321)
35/136/38332) 



َاِطْ  ِي يف الهِذيَن ظََلمموا ِإنلههمْ  ممْغَرقموَن )َواْصَنِع اْلفمْلَك ِبَأْعيمِنَنا }  {(13َوَوْحِيَنا َوال ختم
 (324)إعراب مفردات اآلية 

)الواو( عاطفة )اصنع( فعل أمر، والفاعل أنت )الفلك( مفعوا ب  منصوب )بأعني( جار  وجمرور حاا من 
او( عل  أعيننا، ومضاف إلي  )الو  فاعل اصنع و )نا(  مري مضاف إلي  )الواو( عاطفة )وحينا( معطوف

عاطفة )ال( ناهية جازمة )ختاطب( فعل مضارع جمزوم، والفاعل  مري مس رت تقديره أنت و )النون( للوقاية 
و )اليا (  مري مفعوا ب  )يف( حرف جر  )الذين( موصوا يف حمل  جر  م عل ق ب )ختاطب( عل  حذف 

 ( و )ه -ناسخ -)ظلموا( فعل ماض وفاعل  )إن ( حرف مش   بالفعل ...مضاف أي يف أمر الذين
  مري م  صل م  ي  يف حمل  نصب اس  إن  )مغرقون( خرب مرفوع وع مة الرفع الواو.

 روائع ال يان وال فسري
َاِطْ  ِي يف الهِذيَن ظََلمموا ِإنلههم ْ }  {ونَ ممْغَرقم  َواْصَنِع اْلفمْلَك ِبَأْعيمِنَنا َوَوْحِيَنا َوال ختم

أي: حبفظنا،  {اَواْصَنِع اْلفمْلَك ِبَأْعيمِنَنا َوَوْحِينَ } يف تفسريها إمجااًل ما نص :-رمح  هللا -قاا السعدي-
َاِطْ  ِي يف الهِذيَن ظََلمموا}ومرأى منا، وعل  مر اتنا،   {ِإنلههمْ  ممْغَرقمونَ }، أي: ال تراجع ي يف إه كه  {َوال ختم

 (325)اهل فيه  القدر.أي: قد حق عليه  القوا، ونفذ 
واصنع الفلك }ول  تعاىل: ققاا ما خم صره وب صرف يسري:-بياناً يف تفسريه لآلية -رمح  هللا–وزاد القرطيب-

أي اعمل السفينة لرتك ها أنت ومن آمن معك." بأعيننا" أي مبرأى منا وحيث نراك. وقاا  {بأعيننا ووحينا
، واملعىن واحد، {احبراس ن}: حبفظنا إياك حفظ من يراك. وقاا ابن ع اس ر ي هللا عنهما: الربيع بن أنس

فنع  }فعرب عن الرؤية با عني،  ن الرؤية تكون هبا. ويكون مجع ا عني للعظمة ال لل كثري، كما قاا تعاىل:
 [.48]الذاريات:  {فنع  املاهدون}[ 21]املرس ت: {القادرون
ول صنع }: وقد يرجع معىن ا عني يف هذه اآلية وغريها إىل معىن عني، كما قاا:-رمح  هللا -ُث أ اف
وذلك كل  ع ارة عن اقدراك واقحاطة، وهو س حان  منزه عن احلواس وال ش ي  وال كييف، ال  {عل  عي ي

معون ك، فيكون و رب غريه. وقيل: املعىن" بأعيننا" أي بأعني م ئك نا الذين جعلناه  عيونا عل  حفظك 
اجلمع عل  هذا ال كثري عل  باب . وقيل:" بأعيننا" أي بعلمنا، قال  مقاتل: وقاا الضحاك وسفيان:" 
بأعيننا" بأمرنا. وقيل: بوحينا. وقيل: مبعون نا لك عل  صنعها." ووحينا" أي عل  ما أوحينا إليك، من 

 (326)تطلب إمهاهل  فإين مغرقه .اهلأي ال  {وال ختاط  ي يف الذين ظلموا إهن  مغرقون}صنع ها.

                                         
 (264/ 32دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اقميان -اجلدوا يف إعراب القرآن حملمود بن ع د الرحي  صايف-(324)
 (183رسالة)ص/سة الالناشر:مؤس-تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري ك م املنان لع د الرمحن بن ناصر السعدي-(325)
 (  2/13القاهرة ) –الناشر : دار الك ب املصرية  -اجلامع  حكام القرآن للقرطيب-(326)



  



َخرم ِمْنكمْ  َكَما َتْسَخرموَن َوَيْصَنعم اْلفمْلَك وَكملهَما َمره َعَلْيِ  َمأَل  ِمْن قَلْوِمِ  َسِخرموا ِمْن م َقاَا ِإْن َتْسَخرموا ِمنها فَِإنها َنسْ }
(18)} 

 (323)إعراب مفردات اآلية 
مرفوع، والفاعل هو )الفلك( مفعوا ب  منصوب )الواو( اس ئنافي ة )الواو( اس ئنافية )يصنع( مضارع 

( فعل ماض  ،م عل ق ب )سخروا( «(322)»)كل ما( ظرف زمان م ضم ن معىن الشرط  «(328)» )مر 
)  )مأل( فاعل مرفوع )من قوم( جار  وجمرور ،)عل ( حرف جر  و )اهلا (  مري يف حمل  جر  م عل ق ب )مر 

ا ( مضاف إلي  )سخروا( فعل ماض م  ي  عل  الض  .. والواو فاعل )من ( مثل م عل ق بنعت ملأل و )اهل
)قاا( مثل مر  )إن( حرف شرط جازم )تسخروا( مضارع جمزوم فعل الشرط  ،علي  م عل ق ب )سخروا(

اب الشرط )الفا ( رابطة جلو  ،وع مة اجلزم حذف النون.. والراو فاعل )من ا( مثل علي  م عل ق ب )تسخروا(
و )نا(  مري يف حمل  نصب اس  إن  )نسخر( مضارع مرفوع، والفاعل  -ناسخ -إن ( حرف مش    بالفعل)

 )الكاف( حرف تش ي  وجر  )ما( حرف ،حنن )منك ( حرف جر  و مري يف حمل  جر  م عل ق ب )نسخر(
 مصدري  )تسخرون( مضارع مرفوع.. والواو فاعل.

 .بالكاف م عل ق ب )نسخر( واملصدر املؤو ا )ما تسخرون( يف حمل  جر  
 روائع ال يان وال فسري

 َخرم ِمْنكمْ  َكَما َتْسَخرموَن{َوَيْصَنعم اْلفمْلَك وَكملهَما َمره َعَلْيِ  َمأَل  ِمْن قَلْوِمِ  َسِخرموا ِمْن م َقاَا ِإْن َتْسَخرموا ِمنها فَِإنها َنسْ }
كلما مر  علي  و يقوا تعاىل ذكره: ويصنع نوح السفينة،  يف بياهنا: -رمح  هللا -قاا أبو جعفر الطربي-

يقوا: هزئوا من نوح، ويقولون ل : أحتو لت جناًرا بعد الن و ة، وتعمل  ،{سخروا من }مجاعة من كربا  قوم  
رة، كما ، إن هتز وا منا اليوم، فإنا هنزأ منك  يف اآلخ{إن تسخروا منا}السفينة يف الرب؟ فيقوا هل  نوح: 

 (233)اهل  .ن منا يف الدنياهتز و 

                                         
 ( 266/ 32دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اقميان -اجلدوا يف إعراب القرآن حملمود بن ع د الرحي  صايف-(323)
 أو هي واو احلاا، واجلملة بعدها يف حمل  نصب حاا. - (328)
أو )كل ( ظرف نائب عن مقد ر أي: كل  وقت مرور.. و )ما( حرف مصدري ، واملصدر املؤو ا مضاف إلي   - (322)

.  يف حمل  جر 
 35الة ) الناشر : مؤسسة الرس -جامع ال يان يف تأويل القرآن  يب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكر -(233)
/133 /38312) 



أي:  {ويصنع الفلك وكلما مر علي  مأل من قوم  سخروا من }فقاا: وقول : -رمح  هللا -وزاد ابن كثري -
قاا إن تسخروا منا فإنا نسخر منك  كما }ويكذبون مبا ي وعده  ب  من الغرق،  (233)يطنزون ب 

 (232)وعيد شديد، وهتديد أكيد.اهل {تسخرون فسوف تعلمون
ْسَخرموا ِمنها فَِإنها َنْسَخرم ِإْن تَ }يف تفسريه لقول  تعايل:  -رمح  هللا-قاا-وذكر ال غوي يف تفسريها فائدة-

ع ي إن النيب؟ قيل: هذا عل  ازدواج الك م، ي: فإن قيل: كيف جتوز السخرية من ِمْنكمْ  َكَما َتْسَخرموَن{
 ي ك .اهلقيل: معناه إن تسخروا منا فسرتون عاق ة سخر تس جهلوين فإين أس جهلك  إذا نزا العذاب بك . و 

(231) 
 {(12َفَسْوَف تَلْعَلمموَن َمْن يَْأتِيِ  َعَذاب  خيمْزِيِ  َوحيَِلو َعَلْيِ  َعَذاب  ممِقي   )}

 (234)إعراب مفردات اآلية 
 الفا ( عاطفة )سوف( حرف اس ق اا )تعلمون( مثل ختسرون )من( اس  موصوا م  ي  يف حمل  نصب

ة املقد رة عل  اليا  و )اهلا (  مري مفعوا « (235)»مفعوا ب   )يأيت( مضارع مرفوع وع مة الرفع الضم 
ب  )عذاب( فاعل مرفوع )خيزي ( مثل يأتي ، والفاعل  مري مس رت تقديره هو يعود عل  عذاب )الواو( 

عت لعذاب وع )مقي ( ن)عذاب( فاعل مرف ،عاطفة )حيل ( مثل يصنع )علي ( مثل ا وا م عل ق ب )حيل(
 مرفوع.

 روائع ال يان وال فسري
 َفَسْوَف تَلْعَلمموَن َمْن يَْأتِيِ  َعَذاب  خيمْزِيِ  َوحيَِلو َعَلْيِ  َعَذاب  ممِقي  {}

قيل نوح لقوم : ن قوا تعاىل ذكره خمربًا ع يف بياهنا إمجاالً ما خم صره: -رمح  هللا -قاا أبو جعفر الطربي-
الذي  يقوا: ،{من يأتي  عذاب خيزي }أيها القوم، إذا جا  أمر هللا، من اهلالك،  ،{فسوف تعلمون}

خرة، مع ذلك، ، يقوا: وينزا ب  يف اآل{وحيل علي  عذاب مقي }يأتي  عذابم هللا منا ومنك  يهين  ويذل  
 (236)عذاب  دائ  ال انقطاع ل ، مقي  علي  أبًدا. اهل

                                         
 يع ي االس هزا  ب  - (233)
 ( 123/ 4الناشر: دار طي ة للنشر وال وزيع)-القرآن العظي  البن كثريتفسري  -(232)
 (335/ 4الناشر : دار طي ة للنشر وال وزيع ) -انظر معامل ال نزيل لل غوي -(231)
 ( 32/263دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اقميان -اجلدوا يف إعراب القرآن حملمود بن ع د الرحي  صايف -(234)
 أو اس  اس فهام م  دأ، واجلملة بعده خرب، وقد سد ت مجلة االس فهام مسد  مفعويل تعلمون. - (235)
  35الة )الناشر : مؤسسة الرس -جامع ال يان يف تأويل القرآن  يب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكر -(236)
/133 /38342) 



ْل ِفيَها ِمْن كملٍ  َزْوَجنْيِ اثْلنَلنْيِ َوَأْهَلَك ِإاله َمْن َسَ َق عَ َحّته ِإَذا َجاَ  َأْمرمنَا } َلْيِ  اْلَقْوام َوَمْن َآَمَن َوفَاَر ال لهنوورم قلمْلَنا امحِْ
 {(43َوَما َآَمَن َمَع م ِإاله َقِليل  )
 (233)إعراب مفردات اآلية 

( حرف اب دا  )إذا( ظرف للزمن املس ق ل في  معىن ال )جا (  ،نا(شرط يف حمل  نصب م عل ق ب )قل)حّت 
فعل ماض )أمر( فاعل مرفوع و )نا(  مري مضاف إلي  )الواو( عاطفة )فار ال نور( مثل جا  أمرنا )قلنا( 

 و )ها(  مري يف حمل  جر  م عل ق ب فعل ماض وفاعل  )امحل( فعل أمر والفاعل أنت )يف( حرف جر  
 -نعت تقد م عل  املنعوت - «(238)»)من كل ( جار  وجمرور م عل ق مبحذوف حاا من زوجني  ،)امحل(

)زوجني( مفعوا ب  منصوب وع مة النصب اليا  )اثنني( نعت لزوجني منصوب وع مة النصب اليا  فهو 
( حرف  ملحق باملثىن )الواو( عاطفة )أهل( معطوف عل  زوجني منصوب و )الكاف( مضاف إلي  )إال 
ل س ثنا  )من( اس  موصوا م  ي  يف حمل  نصب عل  االس ثنا  )س ق.. القوا( مثل جا  أمرنا )علي ( 

)الواو( عاطفة )من آمن( مثل من س ق ومعطوف علي  )الواو( واو احلاا )ما(  ،مثل فيها م عل ق ب )س ق(
( أداة حص)اهلا (  مري مضاف إ ،نافية )آمن( مثل جا  )مع( ظرف منصوب م عل ق ب )آمن( ر لي  )إال 

 )قليل( فاعل مرفوع.
 روائع ال يان وال فسري

ْل ِفيَها ِمْن كملٍ  َزْوَجنْيِ اثْلنَلنْيِ{}  َحّته ِإَذا َجاَ  َأْمرمنَا َوفَاَر ال لهنوورم قلمْلَنا امحِْ
زوا العذاب هب  نأي قدرنا بوقت  {َحّته ِإَذا َجاَ  أَْمرمنَا} يف تفسريه لآلية:-رمح  هللا -قاا السعدي-
 أي: أنزا هللا السما  باملا  باملنهمر، وفجر ا رض كلها عيونا حّت ال نانري اليت هي حمل {َوَفاَر ال لهنوورم }

 (232) النار يف العادة، وأبعد ما يكون عن املا ، تفجرت فال ق  املا  عل  أمر، قد قدر.اهل
ل اثنني ال فقاا:الزوجان: ك {ل زوجني اثننيمن ك}يف بيان قول  تعاىل -رمح  هللا-وأ اف ال غوي -

يس غ ي أحدمها عن اآلخر، يقاا لكل واحد منهما زوج، يقاا: زوج خف وزوج نعل، واملراد بالزوجني ها 
 (233) هنا: الذكر وا نث .اهل

مر لس م، إذا جا  أاهذه مواعدة من هللا تعاىل لنوح، علي   يف تفسريها فقاا:-رمح  هللا -وزاد ابن كثري-
 حنا أبواب السما  فف}هللا من ا مطار امل  ابعة، واهل ان الذي ال يقلع وال يفرت، بل هو كما قاا تعاىل: 

                                         
 ( 32/263دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اقميان -صايفاجلدوا يف إعراب القرآن حملمود بن ع د الرحي   -(233)
 أو م عل ق ب )امحل( . - (238)
 (182لة)ص/ الناشر:مؤسسة الرسا-تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري ك م املنان لع د الرمحن بن ناصر السعدي-(232)
 ( 4/336الناشر : دار طي ة للنشر وال وزيع )  -انظر معامل ال نزيل لل غوي -(233)



مبا  منهمر وفجرنا ا رض عيونا فال ق  املا  عل  أمر قد قدر ومحلناه عل  ذات ألواح ودسر جتري بأعيننا 
 .[34- 33]القمر: {جزا  ملن كان كفر

فعن ابن ع اس: ال نور: وج  ا رض، أي: صارت ا رض عيونا تفور، حّت فار  {ال نوروفار }وأما قول : 
 املا  من ال نانري اليت هي مكان النار، صارت تفور ما ، وهذا قوا مجهور السلف وعلما  اخللف.

 (233)إشراق .اهلو وعن علي بن أيب طالب، ر ي هللا عن : ال نور: فلق الص ح، وتنوير الفجر، وهو  ياؤه 
 {َوَأْهَلَك ِإاله َمْن َسَ َق َعَلْيِ  اْلَقْوام َوَمْن َآَمَن َوَما َآَمَن َمَع م ِإاله َقِليل  }
ق إال من س }أي: وامحل أهلك، أي: ولدك وعيالك،  {وأهلك}ما خم صره:-رمح  هللا -قاا ال غوي-

 (232)باهل ك.اهل  {علي  القوا
: يف هذه اآلية الكرمية: أن  أمر نوحا أن حيمل يف السفينة أهل  إال من -رمح  هللا -وأ اف الشنقيطي-

 وأن  هالك مع الكافرين.س ق علي  القوا، أي س ق علي  من هللا القوا بأن  شق ، 
و ابن  هومل ي ني هنا من س ق علي  القوا منه ، ولكن  بني بعد هذا أن الذي س ق علي  القوا من أهل  

 وامرأت .
ونادى نوح ابن  وكان يف معزا ياب ي اركب معنا وال تكن مع }قاا يف ابن  الذي س ق علي  القوا: 

وقاا في  أيضا:  ،[41 \ 33وحاا بينهما املوج فكان من املغرقني{]}[ إىل قول  42 \ 33] {الكافرين
 رب هللا }وقاا يف امرأت :  ،[46 \ 33اآلية ] {قاا يانوح إن  ليس من أهلك إن  عمل غري صاحل}

 (231)اهل.[33 \ 66] {مث  للذين كفروا امرأة نوح إىل قول  مع الداخلني
 {(43َوَقاَا ارَْك موا ِفيَها ِبْسِ  اَّللِه جَمَْراَها َوممْرَساَها ِإنه َريبِ  َلَغفمور  َرِحي   )}

 (234)إعراب مفردات اآلية 
)قاا( فعل ماض، والفاعل هو أي نوح حبسب الظاهر )ارك وا( فعل أمر م  ي  عل  حذف النون.. )الواو( اس ئنافي ة 

م عل ق ب )ارك وا( ب ضمين  معىن ادخلوا )باس ( جار  وجمرور م عل ق  «(235)»و )الواو( فاعل )فيها( كالسابقة 

                                         
 ( 123/ 4الناشر: دار طي ة للنشر وال وزيع)-تفسري القرآن العظي  البن كثري -(233)
 (  4/336الناشر : دار طي ة للنشر وال وزيع ) -انظر معامل ال نزيل لل غوي -(232)
 –أ وا  ال يان يف إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي الناشر : دار الفكر للط اعة و النشر و ال وزيع بريوت  - (231)
 (2/381ن) ل نا
 (32/262دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اقميان -اجلدوا يف إعراب القرآن حملمود بن ع د الرحي  صايف-(234)
 ( السابقة.43يف اآلية )- (235)



فع أ مؤخ ر مرفوع وع مة الر )هللا( لفظ اجل لة مضاف إلي  جمرور )جمرى( م  د ،« (236)»مبحذوف خرب مقد م 
ة املقد رة عل  ا لف و )ها(  مري مضاف إلي  )الواو( عاطفة )مرساها( مثل جمراها ومعطوف علي  علي   الضم 
( اس  إن  منصوب وع مة النصب الف حة املقد رة عل  ما ق ل اليا  و )اليا (  مري  )إن ( حرف مش    بالفعل )رب 

 )غفور( خرب إن  مرفوع )رحي ( خرب ثان مرفوع. مضاف إلي  )ال م( املزحلقة
 روائع ال يان وال فسري

 َوَقاَا ارَْك موا ِفيَها ِبْسِ  اَّللِه جَمَْراَها َوممْرَساَها ِإنه َريبِ  َلَغفمور  َرِحي  {}
الركوب، وحي مل أن يكون أمر ب {وقاا ارك وا فيها}قول  تعاىل:  يف تفسريه لآلية:-رمح  هللا -قاا القرطيب-

من هللا تعاىل، وحي مل أن يكون من نوح لقوم . والركوب العلو عل  ظهر الشي . ويقاا: رك   الدين. ويف 
إن كن   }الك م حذف، أي ارك وا املا  يف السفينة. وقيل: املعىن ارك وها. و" يف" لل أكيد كقول  تعاىل:

 (233)يف" أهن  أمروا أن يكونوا يف جوفها ال عل  ظهرها.اهل[ وفائدة" 41]يوسف: {للر يا تعربون
ن نوح، علي  الس م، عيقوا تعاىل إخ ارا  يف تفسريها ما خم صره وب صرف:-رمح  هللا -وأ اف ابن كثري-

بس  هللا يكون  أي: {ارك وا فيها بس  هللا جمراها ومرساها}أن  قاا للذين أمر حبمله  مع  يف السفينة: 
 وج  املا ، وبس  هللا يكون من ه  سريها، وهو رسوها.جريها عل  

 :-رمح  هللا -ُث قاا
فإذا اس ويت أنت ومن معك عل  الفلك فقل احلمد هلل الذي جنانا من القوم الظاملني }:  وقاا هللا تعاىل

[ ; وهلذا تس حب ال سمية يف اب دا  22، 28]املؤمنون: {وقل رب أنزل ي منزال م اركا وأنت خري املنزلني
 والذي خلق ا زواج كلها وجعل لك }ا مور: عند الركوب عل  السفينة وعل  الدابة، كما قاا تعاىل: 

من الفلك وا نعام ما ترك ون ل س ووا عل  ظهوره ُث تذكروا نعمة ربك  إذا اس وي   علي  وتقولوا س حان 
وجا ت السنة باحلث  ،[34- 32]الزخرف: {وما كنا ل  مقرنني وإنا إىل ربنا ملنقل ون الذي سخر لنا هذا

 عل  ذلك، والندب إلي .
 {إن ريب لغفور رحي }يف تفسريه لقول  تعايل-رمح  هللا -ُث أ اف

إن ربك }ذكر االن قام من الكافرين بإغراقه  أمجعني ذكر أن  غفور رحي ، كما قاا:  فقاا: مناسب عند
وإن ربك لذو مغفرة للناس عل  ظلمه  }وقاا:  ،[363]ا عراف:  {لسريع العقاب وإن  لغفور رحي 

                                         
جيوز أن يكون اجلار  م عل قا مبحذوف حاا من فاعل ارك وا أي قائلني أو م رب كني باس  هللا، وحينئذ يعرب  - (236)

أو املكان م عل قا حباا، أو هو ظرف للزمان فقط عل  ني ة احلذف كما تقوا جئ ك مقدم احلاج أي جمرى ظرفا للزمان 
وقت قدوم .. أو هو حاا إن كان مصدرا ميمي ا كقولنا آتيك خفوق النج . وهذا ال خريج ينط ق عل  )مرس (  ن  

 معطوف علي .
 (  2/16القاهرة )  –صرية الناشر : دار الك ب امل -اجلامع  حكام القرآن للقرطيب-(233)



إىل غري ذلك من اآليات اليت يقرن فيها بني ان قام   ،[6]الرعد:  {وإن ربك لشديد العقاب
 (238)ورمح  .اهل

أن ن ي  نوحا علي  ة: ية الكرميبياناً فقاا ما خم صره: ذكر هللا تعاىل يف هذه اآل-رمح  هللا-وزاد الشنقيطي-
بس  هللا جمراها }وعل  ن ينا الص ة والس م أمر أصحاب  الذين قيل ل  امحله  فيها أن يرك وا فيها قائ : 

أي: بس  هللا يكون جريها عل  وج  املا ، وبس  هللا يكون من ه  سريها وهو  ،[43 \ 33ومرساها{]
 رسوها.
هللا الذي  : أن  أمره إذا اس وى عل  السفينة هو ومن مع  أن حيمدوا (232)«سورة الف ح»وبني يف 

نت ومن معك فإذا اس ويت أ}جناه  من الكفرة الظاملني، ويسألوه أن ينزهل  منزال م اركا، وذلك يف قول : 
 {نيلعل  الفلك فقل احلمد هلل الذي جنانا من القوم الظاملني وقل رب أنزل ي منزال م اركا وأنت خري املنز 

[21 \ 28 ،22]. 
ا زواج كلها  والذي خلق}ما ين غي أن يقاا عند ركوب السفن وغريها بقول : « سورة الزخرف»وبني يف 

وجعل لك  من الفلك وا نعام ما ترك ون ل س ووا عل  ظهوره ُث تذكروا نعمة ربك  إذا اس وي   علي  وتقولوا 
ومعىن قول   ،[34 - 32 \ 41] {ا إىل ربنا ملنقل ونس حان الذي سخر لنا هذا وما كنا ل  مقرنني وإن

 (223)مقرنني، أي: مطيقني.اهل
 {(42كمْن َمَع اْلَكاِفرِيَن )َوِهَي جَتِْري هِبِْ  يف َمْوٍج َكاجْلَِ اِا َونَاَدى نموح  ابْلَن م وََكاَن يف َمْعزٍِا يَا بلم َيه ارَْكْب َمَعَنا َوال تَ }

 (223)إعراب مفردات اآلية 
)الواو( اس ئنافي ة )هي(  مري منفصل م  ي  يف حمل  رفع م  دأ )جتري( مضارع مرفوع وع مة الرفع الضم ة املقد رة 
عل  اليا ، والفاعل هي )ال ا ( حرف جر  و )ه (  مري يف حمل  جر  م عل ق حباا من الفاعل )يف موج( جار  

ى( فعل م عل ق بنعت ملوج )الواو( عاطفة ال للرتتيب )ناد وجمرور حاا ثانية من فاعل جتري )كاجل اا( جار  وجمرور

                                         
 ( 4/122الناشر: دار طي ة للنشر وال وزيع) -تفسري القرآن العظي  البن كثري -(238)
سورة الف ح وهي السورة الثالثة والعشرون حبسب ترتيب املصحف الشريف ويقاا أيضاً: سورة املؤمنون;  - (232)

  يف قَلَ ل السائب، قاا: )حضرت رسوا هللا يوم الف ح، فصلع د هللا بن  عن مسل  ووردت تسمي ها باملؤمنني فيما رواه
الكع ة، فخلع نعلي ، فو عهما عن يساره، فاف  ح سورة املؤمنني...( احلديث. والثاين عل  حكاية لفظ )املؤمنون( الواقع 

عل  ا لسنة أن  (، فجعل ذلك اللفظ تعريفًا للسورة. ومما جرى3املؤمنون:) {قد أفلح املؤمنون}أوهلا يف قول  تعاىل
 . يسموها سورة )قد أفلح( ويسموهنا أيضاً سورة الف ح

 –أ وا  ال يان يف إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي الناشر : دار الفكر للط اعة و النشر و ال وزيع بريوت  - (223)
 (  2/384ل نان) 

 (233/  32دمشق)–مؤسسة اقميان نشر:دار الرشيد -اجلدوا يف إعراب القرآن حملمود بن ع د الرحي  صايف-(223)



م  ي  عل  الف ح املقد ر عل  ا لف )نوح( فاعل مرفوع )ابن( مفعوا ب  منصوب و )اهلا ( مضاف إلي   ماض
واُس   مري مس رت تقديره هو )يف معزا( جار   -ناسخ -)كان( فعل ماض ناق  ،«(222)»)الواو( اعرتا ي ة 
ن )يا( أداة ندا  )ب ي ( منادى مضاف منصوب وع مة النصب الف حة املقد رة و )اليا ( احملذوفة وجمرور خرب كا

)الواو(  ،م عل ق ب )اركب( «(221)»ختفيفا  مري مضاف إلي  )اركب( فعل أمر، والفاعل أنت )معنا( مثل مع  
 «(224)»عاطفة )ال( ناهية جازمة )تكن( مضارع ناق  جمزوم، واُس   مري مس رت تقديره أنت )مع( مثل السابق 

 م عل ق خبرب تكن )الكافرين( مضاف إلي  جمرور وع مة اجلر  اليا .
  

                                         
 أو حالي ة واجلملة يف حمل  نصب حاا.- (222)
 ( من هذه السورة.43يف اآلية ) - (221)
 ( من هذه السورة.43يف اآلية ) - (224)



 روائع ال يان وال فسري
 َنا َوال َتكمْن َمَع اْلَكاِفرِيَن{بْلَن م وََكاَن يف َمْعزٍِا يَا بلم َيه ارَْكْب َمعَ َوِهَي جَتِْري هِبِْ  يف َمْوٍج َكاجْلَِ اِا َونَاَدى نموح  ا}

فع من املا  إذا واملوج ما ارت {وهي جتري هب  يف موج كاجل اا} يف تفسريها: -رمح  هللا -قاا ال غوي-
 (225)اش دت علي  الريح، ش ه  باجل اا يف عظم  وارتفاع  عل  املا .اهل 

ِهَي جَتِْري وَ }يف تفسريها ما نص : وصف جرياهنا كأنا نشاهدها فقاا: -رمح  هللا -وأ اف السعدي-
ملا  {اَدى نموح  ابْلَن م َونَ }وهللا حافظها وحافظ أهلها  {يف َمْوٍج َكاجْلَِ ااِ }أي: بنوح، ومن ركب مع   {هِبِ ْ 

قرب لريكب، يك وا، أي: م  عدا وأراد من ، أن عنه ، حني ر  {يف َمْعزِاٍ }ابن   {وََكانَ }ركب، لريكب مع  
 (226) فيصي ك ما يصي ه .اهل {يَا بلم َيه ارَْكْب َمَعَنا َوال َتكمْن َمَع اْلَكاِفرِينَ }فقاا ل : 

نَلهمَما اْلَمْوجم َفَكاَن رَ قَاَا َسَآِوي ِإىَل َجَ ٍل يَلْعِصمم ِي ِمَن اْلَماِ  قَاَا ال َعاِصَ  اْليَلْوَم ِمْن َأْمِر اَّللِه ِإاله َمْن } ِحَ  َوَحاَا بَليلْ
 {(41ِمَن اْلممْغَرِقنَي )

 (223)إعراب مفردات اآلية 
)قاا( فعل ماض، والفاعل هو أي ابن نوح )السني( حرف اس ق اا )آوي( مضارع مرفوع وع مة الرفع 

ة املقد رة عل  اليا ، والفاعل أنا )إىل ج ل( جار  وجمرور م عل ق ب )آوي ارع )يعصم ي( مض ،(الضم 
 ،مرفوع.. و )النون( للوقاية و )اليا ( مفعوا ب ، والفاعل هو )من املا ( جار  وجمرور م عل ق ب )يعص (

)قاا( مثل ا وا، والفاعل هو أي نوح )ال( نافية للجنس )عاص ( اس  ال م  ي  عل  الف ح يف حمل  نصب 
)من أمر( جار  وجمرور م عل ق خبرب ال  ،« (228)»)اليوم( ظرف زمان منصوب م عل ق حباا من أمر هللا 

( أداة اس ثنا  )من( اس  موصوا م  ي  يف حمل  نصب عل   )هللا( لفظ اجل لة مضاف إلي  جمرور )إال 
)رح ( فعل ماض، والفاعل هو أي  ،« (222)»االس ثنا  امل  صل أو املنقطع حبسب تأويل معىن عاص  

و )مها(  ،م عل ق ب )حاا( فعل ماض )بني( ظرف مكان منصوب)الواو( عاطفة )حاا(  «(213)»هللا 

                                         
 ( 334/ 4الناشر : دار طي ة للنشر وال وزيع ) -انظر معامل ال نزيل لل غوي -(225)
 (182لة)ص/الناشر:مؤسسة الرسا-نان لع د الرمحن بن ناصر السعديتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري ك م امل-(226)
 (32/232دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اقميان -اجلدوا يف إعراب القرآن حملمود بن ع د الرحي  صايف -(223)
 ال جيوز أن يكون )عاص ( عام  يف اليوم، إذ لو كان كذلك لن ون.. وأجاز بعضه  تعليق )اليوم( خبرب ال - (228)

 ورده العكربي.
فعل  امل  صل أي ال عاص  إال  هللا، وعل  املنقطع أي لكن من رمح  هللا يعص ، وقد يكون )عاص ( مبعىن - (222)

 معصوم فاالس ثنا  م  صل.
 ومفعوا )رح ( حمذوف وهو العائد.- (213)



 مري م  صل يف حمل  جر  مضاف إلي  )املوج( فاعل مرفوع )الفا ( عاطفة )كان( ماض ناق ، واُس  
  مري مس رت تقديره هو )من املغرقني( جار  وجمرور م عل ق مبحذوف خرب كان.

 روائع ال يان وال فسري
نَلهم قَاَا َسَآِوي ِإىَل جَ } َما اْلَمْوجم َفَكاَن َ ٍل يَلْعِصمم ِي ِمَن اْلَماِ  قَاَا ال َعاِصَ  اْليَلْوَم ِمْن َأْمِر اَّللِه ِإاله َمْن َرِحَ  َوَحاَا بَليلْ

 ِمَن اْلممْغَرِقنَي{
 أن يركب يقوا تعاىل ذكره: قاا ابن نوح ملا دعاه نوح إىل قاا أبو جعفر الطربي يف تفسريها ما خم صره:-

ل أحتص ن يقوا: سأصري إىل ج  {ساوي إىل ج ل يعصم ي من املا }مع  السفينة خوفًا علي  من الغرق: 
 ب  من املا ، فيمنع ي من  أن يغرق ي.

املا  أن يسيل منها.  نعمينع ي، مثل "عصام القربة "، الذي يشدو ب  رأسها، فيم {يعصم ي}ويع ي بقول : 
 (213)اهل
  ال ينجو إال من أنابن ، مكذبا  بي   {قَااَ }فل  يف بياهنا إمجااًل ما نص :-رمح  هللا -وأ اف السعدي-

 {قَااَ }املا ، فل  أي: سأرتقي ج   أم نع ب  من {َسآِوي ِإىَل َجَ ٍل يَلْعِصمم ِي ِمَن اْلَما ِ }ركب مع  السفينة.
غاية ما ف  يعص  أحدا، ج ل وال غريه، ولو تس ب ب {اْليَلْوَم ِمْن َأْمِر اَّللِه ِإال َمْن َرِح َ ال َعاِصَ  }نوح: 

نَلهمَما اْلَمْوجم َفَكانَ }ميكن  من ا س اب، ملا جنا إن مل ينج  هللا.   اهل.{َن اْلممْغَرِقنيَ مِ }االبن  {َوَحاَا بَليلْ
(212) 

  

                                         
 35سالة ) : مؤسسة الر  الناشر -جامع ال يان يف تأويل القرآن  يب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكر -(213)
/156  /38258) 
 (182لة)ص/ الناشر:مؤسسة الرسا-تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري ك م املنان لع د الرمحن بن ناصر السعدي-(212)



ِقيَل بلمْعًدا لِْلَقْوِم َويَا َُسَا م أَْقِلِعي َوِغيَض اْلَما م َوقمِضَي اْ َْمرم َواْس َلَوْت َعَل  اجلْموِديِ  وَ َوِقيَل يَا أَْرضم ابْلَلِعي َماَ ِك }
 {(44الظهاِلِمنَي )

 (211)إعراب مفردات اآلية 
)الواو( اس ئنافي ة )قيل( فعل ماض م  ي  للمجهوا )يا( أداة ندا  )أرض( منادى نكرة مقصودة م  ي  عل  
الض   يف حمل  نصب )ابلعي( فعل أمر م  ي  عل  حذف النون.. و )اليا (  مري م  صل يف حمل  رفع فاعل 
)ما ك( مفعوا ب  منصوب.. و )الكاف( مضاف إلي  )الواو( عاطفة )يا ُسا  أقلعي( مثل يا أرض ابلعي 

ض املا  ضي ا مر( مثل غي)الواو( عاطفة )غيض( مثل قيل، )املا ( نائب الفاعل مرفوع )الواو( عاطفة )ق
)الواو( عاطفة )اس وت( فعل ماض م  ي  عل  الف ح املقد ر عل  ا لف احملذوفة الل قا  الساكنني.. وال ا  

( جار  وجمرور م عل ق ب )اس وت( لل أنيث، والفاعل هي أي السفينة عاطفة )قيل(  )الواو( ،)عل  اجلودي 
أي ابعدوا أو بعدوا عل  الدعا  )للقوم( جار  وجمرور م عل ق  مثل ا وا )بعدا( مفعوا مطلق لفعل حمذوف

 )الظاملني( نعت للقوم جمرور وع مة اجلر  اليا . ،«(214)»باملصدر )بعدا( 
 روائع ال يان وال فسري

َل  اجلْموِديِ  َوِقيَل بلمْعًدا لِْلَقْوِم عَ  َوِقيَل يَا أَْرضم ابْلَلِعي َماَ ِك َويَا َُسَا م أَْقِلِعي َوِغيَض اْلَما م َوقمِضَي اْ َْمرم َواْس َلَوتْ }
 الظهاِلِمنَي{

َوِقيَل يَا أَْرضم } مع فلما أغرقه  هللا وجن  نوحا ومن  يف بياهنا إمجااًل ما نص :-رمح  هللا -قاا السعدي-
 {ا م أَْقِلِعيُسََ َويَا }الذي خرج منك، والذي نزا إليك، أي: ابلعي املا  الذي عل  وجهك  {ابْلَلِعي َماَ كِ 

 {َي ا ْمرم َوقمضِ }فام ثل ا  مر هللا، فاب لعت ا رض ما ها، وأقلعت السما ، فنضب املا  من ا رض، 
 هب ك املكذبني وجناة املؤمنني.

 أي: أرست عل  ذلك اجل ل املعروف يف أرض املوصل. {َعَل  اجلْموِدي ِ }السفينة  {َواْس َلَوتْ }
 (215) أي: أت عوا بعد ه كه  لعنة وبعدا، وسحقا ال يزاا معه .اهل {ْوِم الظهاِلِمنيَ َوِقيَل بلمْعًدا لِْلقَ }

 {(45َونَاَدى نموح  َربه م فَلَقاَا َربِ  ِإنه اْب ِي ِمْن َأْهِلي َوِإنه َوْعَدَك احلَْقو َوأَْنَت َأْحَك م احْلَاِكِمنَي )}

                                         
 231/ 32دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اقميان -ا اجلدوا يف إعراب القرآن حملمود بن ع د الرحي  صايف-(211)
) 
وال م يف )للقوم( من صلة املصدر، ومنع مجاعة ال عليق باملصدر فقالوا ت عل ق بقول  و )قيل( ،  قاا أبو حي ان:- (214)

وال قدير: وقيل  جل الظاملني إذ ال ميكن أن خياطب اهلالك إال  عل  س يل اجملاز. وقاا غريه: هي لل خصي  وال  يني 
.. فثمة   دأ حمذوف تقديره الدعا : أي الدعا  للقوم الظاملنيم عل قة ب )قيل( .. وقيل: اجلار واجملرورة م علق خبرب وامل

 مجل ان يف الرتكيب
 (182لة)ص/الناشر:مؤسسة الرسا-تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري ك م املنان لع د الرمحن بن ناصر السعدي-(215)



 (216)إعراب مفردات اآلية 
)الفا ( عاطفة )قاا( فعل ماض، والفاعل هو  ،« (213)»)نادى نوح رب  ( مثل نادى نوح ابن  )الواو( اس ئنافي ة 

( منادى مضاف منصوب، حذف من  أداة الندا ، وع مة النصب الف حة املقد رة عل  ما ق ل اليا  احملذوفة  )رب 
ة النصب ن  منصوب وع ملل خفيف.. و )اليا ( احملذوفة مضاف إلي  )إن ( حرف مش    بالفعل )اب ي( اس  إ

الف حة املقد رة عل  ما ق ل اليا .. و )اليا ( مضاف إلي  )من أهل( جار  وجمرور خبرب إن  و )اليا ( مضاف إلي  
)الواو( عاطفة )إن  وعدك( مثل إن  اب ي، والف حة ظاهرة )احلق ( خرب إن  مرفوع )الواو( عاطفة )أنت(  مري منفصل 

.. .نادى نوح»لة: مج)أحك ( خرب مرفوع )احلاكمني( مضاف إلي  جمرور وع مة اجلر  اليا   م  ي  يف حمل  رفع م  دأ
 ال حمل  هلا اس ئنافي ة.« 

 روائع ال يان وال فسري
 َونَاَدى نموح  َربه م فَلَقاَا َربِ  ِإنه اْب ِي ِمْن َأْهِلي َوِإنه َوْعَدَك احلَْقو َوأَْنَت َأْحَك م احْلَاِكِمنَي{}

ْهِلي َوِإنه َوْعَدَك أَ َونَاَدى نموح  َربه م فَلَقاَا َربِ  ِإنه اْب ِي ِمْن } يف بياهنا ما نص :-رمح  هللا -قاا السعدي-
ْل ِفيَها ِمْن كملٍ  َزْوَجنْيِ اثْلنَلنْيِ َوَأْهَلكَ }أي: وقد قلت يل: فل  {احلَْقو   لف ما وعدت ي ب .ولن خت {امحِْ

والس م، محل   الشفقة، وأن هللا وعده بنجاة أهل ، ظن أن الوعد لعمومه ، من آمن، لعل  علي  الص ة 
 (218) ومن مل يؤمن، فلذلك دعا رب  بذلك الدعا ، ومع هذا، ففوض ا مر حلكمة هللا ال الغة.اهل

وقاا علماؤنا: وإمنا سأا نوح رب  ابن   -بيانًا فقاا ما خم صره: -رمح  هللا-وزاد القرطيب-
رب }[ فلما كان عنده من أهل  قاا:43]هود:  {إال من س ق علي  القوا}وترك قول :{وأهلك}:لقول 

 أي ال تكن ممن لست منه ،  ن  كان {وال تكن مع الكافرين}يدا عل  ذلك قول : {إن اب ي من أهلي
ن يسأا أإال وذلك عنده كذلك إذ حماا  {إن اب ي من أهلي}عنده مؤمنا يف ظن ، ومل يك نوح يقوا لرب :

ه ك الكفار، ُث يسأا يف إجنا  بعضه ، وكان ابن  يسر الكفر ويظهر اقميان، فأخرب هللا تعاىل نوحا مبا 
هو منفرد ب  من عل  الغيوب، أي علمت من حاا ابنك ما مل تعلم  أنت. وقاا احلسن: كان منافقا، 

وأنت }ا ة علي" ونادى نوح ابنها" ولذلك اس حل نوح أن ينادي . وعن  أيضا: كان ابن امرأت ، دليل  قر 
 (212)اب دا  وخرب. أي حكمت عل  قوم بالنجاة، وعل  قوم بالغرق. اهل{أحك  احلاكمني

                                         
 (232/ 32دمشق)–ن نشر:دار الرشيد مؤسسة اقميا-اجلدوا يف إعراب القرآن حملمود بن ع د الرحي  صايف-(216)
 ( من هذه السورة.42يف اآلية ) - (213)
 (182لة)ص/الناشر:مؤسسة الرسا-تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري ك م املنان لع د الرمحن بن ناصر السعدي-(218)
 (  2/45القاهرة )  –الناشر : دار الك ب املصرية  -اجلامع  حكام القرآن للقرطيب-(212)



َتكموَن ِمَن َأِعظمَك َأْن  قَاَا يَا نموحم ِإنه م لَْيَس ِمْن َأْهِلَك ِإنه م َعَمل  َغيلْرم َصاِلٍح َفَ  َتْسأَْلِن َما لَْيَس َلَك ِبِ  ِعْل   ِإين ِ }
 {(46اجْلَاِهِلنَي )

 (243)إعراب مفردات اآلية 
و )اهلا (  مري يف حمل  نصب  -ناسخ -)إن ( حرف مش   بالفعل ،« (243)»)قاا يا نوح( مر  إعراهبا 

 عل ق م اس  إن )ليس( فعل ماض ناق  جامد، واُس   مري مس رت تقديره هو )من أهلك( مثل من أهلي
مثل ا وا )عمل( خرب إن  مرفوع عل  حذف مضاف أي ذو عمل )غري( )إن  (  «(242)»خبرب ليس 

نعت لعمل مرفوع )صاحل( مضاف إلي  جمرور )الفا ( رابطة جلواب شرط مقد ر )ال( ناهية حازمة )تسألن( 
مضارع جمزوم.. و )النون( للوقاية و )اليا ( احملذوفة لل خفيف  مري مفعوا ب  )ما( اس  موصوا 

ل  نصب مفعوا ب  ثان )ليس( مثل ا وا )ال م( حرف جر  و )الكاف(  مري يف م  ي  يف حم «(241)»
( مثل إن    حمل  جر  م عل ق خبرب مقدم )ب ( مثل لك م علق حباا من )عل ( وهو اس  ل س مؤخ ر مرفوع )إين 
)أعظ( مضارع مرفوع، والفاعل أنا و )الكاف(  مري مفعوا ب  )أن( حرف مصدري  )تكون( مضارع 

   منصوب واُس   مري مس رت تقديره أنت )من اجلاهلني( جار  وجمرور م عل ق مبحذوف خرب تكون.ناق
واملصدر املؤو ا )أن تكون( يف حمل  جر  حبرف جر  حمذوف تقديره من م عل ق ب )أعظك( مبعىن أهناك 

«(244) ». 
 روائع ال يان وال فسري

 َأِعظمَك َأْن َتكموَن ِمَن  م َعَمل  َغيلْرم َصاِلٍح َفَ  َتْسأَْلِن َما لَْيَس َلَك ِبِ  ِعْل   ِإين ِ قَاَا يَا نموحم ِإنه م لَْيَس ِمْن َأْهِلَك ِإنه }
 اجْلَاِهِلنَي{
وعدتك الذين  {ِإنه م لَْيَس ِمْن َأْهِلكَ }هللا ل :  {قَااَ }فل  يف تفسريها ما نص :-رمح  هللا -قاا السعدي-

  .أي: هذا الدعا  الذي دعوت ب ، لنجاة كافر، ال يؤمن باهلل وال رسول {َغيلْرم َصاِلحٍ ِإنه م َعَمل  }بإجنائه  
 .أي: ما ال تعل  عاق   ، ومآل ، وهل يكون خريا، أو غري خري {َف  َتْسأَْلِن َما َلْيَس َلَك ِبِ  ِعْل   }
فات أي: أين أعظك وعظا تكون ب  من الكاملني، وتنجو ب  من ص {ِإين ِ َأِعظمَك َأْن َتكموَن ِمَن اجْلَاِهِلنيَ }

 (245) اجلاهلني.اهل
                                         

 ( 32/383دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اقميان -قرآن حملمود بن ع د الرحي  صايفاجلدوا يف إعراب ال -(243)
 ( من هذه السورة.12يف اآلية )- (243)
 ( .45يف اآلية السابقة ) - (242)
 أو هو نكرة موصوفة مبعىن شي .. واجلملة بعده يف حمل  نصب نعت ل . - (241)
 أو هو يف حمل  نصب مفعوا  جل  عل  حذف مضاف أي: أعظك كراهة أن تكون من اجلاهلني. - (244)
 (182الة)ص/الناشر:مؤسسة الرس-تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري ك م املنان لع د الرمحن بن ناصر السعدي -(245)



اا: يع ي: أن فق{إين أعظك أن تكون من اجلاهلني}يف تفسريه لقول : -رمح  هللا -وأ اف ال غوي -
 (246) تدعو هب ك الكفار ُث تسأا جناة كافر.اهل

أي أهناك عن  {إين أعظك أن تكون من اجلاهلني}:قول  تعاىل: -رمح  هللا -وزاد القرطيب بيانًا فقاا -
يعظك  }هذا السؤاا، وأحذرك لئ  تكون، أو كراهية أن تكون من اجلاهلني، أي اآلمثني. ومن  قول  تعاىل:

: املعىن أرفعك أن تكون من اجلاهلني. [ أي حيذرك  هللا وينهاك . وقيل33]النور: {هللا أن تعودوا ملثل  أبدا
قاا ابن العريب: وهذه زيادة من هللا وموعظة يرفع هبا نوحا عن مقام اجلاهلني، ويعلي  هبا إىل مقام العلما  

 (243)والعارفني اهل
  

                                         
 ( 383/ 4الناشر : دار طي ة للنشر وال وزيع ) -انظر معامل ال نزيل لل غوي -(246)
 (2/48القاهرة )  –الناشر : دار الك ب املصرية  -اجلامع  حكام القرآن للقرطيب-(243)



 {(43 َأكمْن ِمَن اخْلَاِسرِيَن )تَلْرمَحْ ِي قَاَا َربِ  ِإين ِ َأعموذم ِبَك َأْن َأْسأََلَك َما لَْيَس يل ِبِ  ِعْل   َوِإاله تَلْغِفْر يل وَ }
 (248)إعراب مفردات اآلية 

( مر إعراهبا  ( مثل إن    ،« (242)»)قاا رب  )ال ا (  ،« (253)»)أعوذ( مثل أعظ  ،«(253)»)إين 
)أن( حرف مصدري  ونصب )أسأا( مضارع  ،حرف جر  و )الكاف(  مري يف حمل  جر  م عل ق ب )أعوذ(

)الكاف(  مري مفعوا ب  )ما ليس يل ب  عل ( مثل ما ليس لك ب  عل  منصوب، والفاعل أنا و 
«(252) ». 

 .واملصدر املؤو ا )أن أسألك..( يف حمل  جر  حبرف جر  حمذوف تقديره من أن أسألك.. م عل ق ب )أعوذ(
)الواو( عاطفة )إن ( حرف شرط جازم )ال( نافية )تغفر( مضارع جمزوم، والفاعل أنت )يل( مثل لك، 

ية و )اليا ( و )النون( للوقا ،)الواو( عاطفة )ترح ( مضارع جمزوم معطوف عل  )تغفر( ،م عل ق ب )تغفر(
قديره ري مس رت ت مري مفعوا ب ، والفاعل أنت )أكن( مضارع ناق  جمزوم جواب الشرط، واُس   م

 )أنا( )من اخلاسرين( جار  وجمرور خرب أكن.
 روائع ال يان وال فسري

 اِسرِيَن{قَاَا َربِ  ِإين ِ َأعموذم ِبَك َأْن َأْسأََلَك َما لَْيَس يل ِبِ  ِعْل   َوِإاله تَلْغِفْر يل َوتَلْرمَحْ ِي َأكمْن ِمَن اخلَْ }
س م، ندامة شديدة، الفحينئذ ندم نوح، علي   إمجاالً ما نص : يف تفسريه لآلية-رمح  هللا -قاا السعدي-

 ِي َأكمْن قَاَا َربِ  ِإين ِ َأعموذم ِبَك َأْن َأْسأََلَك َما َلْيَس يل ِبِ  ِعْل   َوِإال تَلْغِفْر يل َوتَلْرمحَْ }عل  ما صدر من ، و 
 .{ِمَن اخْلَاِسرِينَ 

ن اخلاسرين، ودا هذا عل  أن نوحا، علي  الس م، مل يكن ف املغفرة والرمحة ينجو الع د من أن يكون م
َاِطْ  ِي يف الهِذينَ }عنده عل ، بأن سؤال  لرب ، يف جناة ابن  حمرم، داخل يف قول    { ظََلمموا ِإنلههمْ  ممْغَرقمونَ َوال ختم

 .{َوَأْهَلكَ }بل تعارض عنده ا مران، وظن دخول  يف قول : 
 (251) ل يف املنهي عن الدعا  هل ، واملراجعة فيه .اهلوبعد ذلك ت ني ل  أن  داخ

سوهمْ  ِمنها َعَذاب  أَلِي   ِقيَل يَا نموحم اْهِ ْط ِبَسَ ٍم ِمنها َوبَلرََكاٍت َعَلْيَك َوَعَل  أمَمٍ  ممهْن َمَعَك َوأمَم   َسنمَم ِ عمهمْ  ُثمه ميََ }
(48)} 

                                         
 ( 32/181دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اقميان -اجلدوا يف إعراب القرآن حملمود بن ع د الرحي  صايف-(248)
 ( من هذه السورة.45يف اآلية )- (242)
 ( السابقة.46يف اآلية ) - (253)
 ( السابقة.46يف اآلية ) - (253)
 ( السابقة.46يف اآلية ) - (252)
 (182لة)ص/الناشر:مؤسسة الرسا-تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري ك م املنان لع د الرمحن بن ناصر السعدي-(251)



 (254)إعراب مفردات اآلية 
)اه ط( فعل أمر، والفاعل أنت )بس م(  ،« (255)»للمجهوا )يا نوح( مر  إعراهبا )قيل( ماض م  ي  

« (256)»جار وجمرور حاا من فاعل اه ط )من( حرف جر  و )نا(  مري يف حمل  جر  م عل ق بنعت لس م 
)الواو( عاطفة )بركات( معطوف عل  س م جمرور )عل ( حرف جر  و )الكاف(  مري يف حمل  جر   ،

أو  -)الواو( عاطفة )عل  أم ( جار  وجمرور م عل ق بنعت لربكات ،« (253)»م عل ق بنعت لربكات 
ر  جفهو معطوف عل  اجملرور ا وا بإعادة اجلار )من( حرف جر  )من( اس  موصوا يف حمل   -بربكات

م عل ق بنعت  م  )مع( ظرف منصوب م عل ق مبحذوف صلة من و )الكاف( مضاف إلي  )الواو( اس ئنافي ة 
)أم ( م  دأ مرفوع.. خربه حمذوف أي: من ذر ي ك أم  )السني( حرف اس ق اا )من ع( مضارع مرفوع و 

ا( مثل ا وا عه  )من  )ه (  مري مفعوا ب ، والفاعل حنن لل عظي  )ُث ( حرف عطف )ميس ه ( مثل من   
 م عل ق حباا من )عذاب( وهو فاعل ميس ه  مرفوع )ألي ( نعت لعذاب مرفوع.

 روائع ال يان وال فسري
 َذاب  أَِلي  {سوهمْ  ِمنها عَ ِقيَل يَا نموحم اْهِ ْط ِبَسَ ٍم ِمنها َوبَلرََكاٍت َعَلْيَك َوَعَل  أمَمٍ  ممهْن َمَعَك َوأمَم   َسنمَم ِ عمهمْ  ُثمه ميََ }

بس م }ىل ا رض إيقوا تعاىل ذكره: يا نوح، اه ط من الفلك  قاا أبو جعفر الطربي يف بياهنا ما نص :-
ل  وع}يقوا: وبربكات عليك  ،{وبركات عليك}يقوا: بأمن منا أنت ومن معك من إه كنا  ،{منا

يقوا: وعل  قرون جتي  من ذرية من معك من ولدك. فهؤال  املؤمنون من ذرية نوح  ،{أم  ممن معك
الذين س قت هل  من هللا السعادة، وبارك عليه  ق ل أن خيلقه  يف بطون أمهاهت  وأص ب آبائه . ُث 

ة مجاعيقوا: وقرون و  ،{وأم }أخرب تعاىل ذكره نوًحا عما هو فاعل بأهل الشقا  من ذري  ، فقاا ل : 
ُث ميسه  منا }يف احلياة يف الدنيا، يقوا: نرزقه  فيها ما ي م عون ب  إىل أن ي لغوا آجاهل   {سنم عه }

ا موجًعا.اهل ،{عذاب ألي 
ً
 (258)يقوا: ُث نذيقه  إذا وردوا علينا عذابًا مؤمل

 :-رمح  هللا -وأ اف السعدي -
ميني وغريه  من ا زواج اليت من اآلد {ْيَك َوَعَل  أمَمٍ  ممهْن َمَعكَ ِقيَل يَا نموحم اْهِ ْط ِبَس ٍم ِمنها َوبَلرََكاٍت َعلَ }

 محلها مع ، ف ارك هللا يف اجلميع، حّت مألوا أقطار ا رض ونواحيها.
                                         

 (32/285دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اقميان -اجلدوا يف إعراب القرآن حملمود بن ع د الرحي  صايف -(254)
 من هذه السورة. 12يف اآلية - (255)
 أو م عل ق بس م. - (256)
 أو م عل ق بربكات. - (253)
 35الة ) الناشر : مؤسسة الرس -جامع ال يان يف تأويل القرآن  يب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكر -(258)
/151   /38242  ) 



انع لنا من أن من كفر أي: هذا اقجنا ، ليس مب {ُثمه مَيَسوهمْ  ِمنها َعَذاب  أَلِي   }يف الدنيا  {َوأمَم   َسنمَم ِ عمهم ْ }
 بعد ذلك، أحللنا ب  العقاب، وإن م عوا قلي  فسيؤخذون بعد ذلك.

قاا هللا لن ي  حممد صل  هللا علي  وسل  بعد ما ق  علي  هذه القصة امل سوطة، اليت ال يعلمها إال من 
 (252) منه علي  برسال  .اهل

َعاِقَ َة لِْلمم هِقنَي اْلَغْيِب نموِحيَها ِإَلْيَك َما كمْنَت تَلْعَلممَها أَْنَت َوال قَلْوممَك ِمْن قَلْ ِل َهَذا فَاْصربْ ِإنه الْ تِْلَك ِمْن أَنْلَ اِ  }
(42)} 

 (263)+إعراب مفردات اآلية 
  دأ م)تلك( اس  إشارة م  ي عل  السكون الظاهرة عل  اليا  احملذوفة الل قا  الساكنني يف حمل  رفع 

« (262)»و )ال م( لل عد، و )الكاف( للخطاب )من أن ا ( جار  وجمرور م عل ق خبرب امل  دأ  ،« (263)»
ة املقد رة، والفاعل حنن لل عظي   ، )الغيب( مضاف إلي  جمرور )نوحي( مضارع مرفوع وع مة الرفع الضم 

)ما( نافية  ،عل ق ب )نوحيها(و )ها(  مري مفعوا ب  )إىل( حرف جر  و )الكاف(  مري يف حمل  جر  م 
واُس  )تعلمها( مثل نوحيها والفاعل أنت  مري مس رت )أنت(  مري  -ناسخ -)كنت( فعل ماض ناق 

بارز منفصل م  ي  يف حمل  رفع توكيد للفاعل )الواو( عاطفة )ال( زائدة ل أكيد النفي )قوم( معطوف عل  
 ،ا(إلي  )من ق ل( جار  وجمرور م عل ق ب )تعلمه الضمري املس رت فاعل تعل ، مرفوع و )الكاف( مضاف

 ،«(264)»)الفا ( اس ئنافي ة  ،« (261)»)ها( حرف تن ي  )ذا( اس  إشارة م  ي  يف حمل  جر  مضاف إلي  
)اصرب( فعل أمر، والفاعل أنت )إن  العاق ة( حرف مش    بالفعل واُس  املنصوب )للم  قني( جار  وجمرور 

 خرب إن .
 وال فسريروائع ال يان 

 نه اْلَعاِقَ َة لِْلمم هِقنَي{تِْلَك ِمْن أَنْلَ اِ  اْلَغْيِب نموِحيَها ِإَلْيَك َما كمْنَت تَلْعَلممَها أَْنَت َواَل قَلْوممَك ِمْن قَلْ ِل َهَذا فَاْصربْ إِ }
َلْيَك َما كمْنَت إِ تِْلَك ِمْن أَنْلَ اِ  اْلَغْيِب نموِحيَها }يف تفسريها إمجااًل ما نص : -رمح  هللا -قاا السعدي-

 فيقولوا: إن  كان يعلمها. {تَلْعَلممَها أَْنَت َوال قَلْوممَك ِمْن قَلْ ِل َهَذا

                                         
 (182لة)ص/ الناشر:مؤسسة الرسا-صر السعديتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري ك م املنان لع د الرمحن بن نا-(252)
 (286/  32دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اقميان -اجلدوا يف إعراب القرآن حملمود بن ع د الرحي  صايف-(263)
 واقشارة إىل اآليات اليت تروي قصة نوح علي  الس م. - (263)
 أو حاا من الضمري الظاهر يف )نوحيها( .- (262)
 لقرآن الكرمي.واقشارة إىل ا- (261)
 أو رابطة جلواب شرط مقد ر. - (264)



ِإنه }فامحد هللا، واشكره، واصرب عل  ما أنت علي ، من الدين القومي، والصراط املس قي ، والدعوة إىل هللا 
ما كانت لنوح املعاصي، فس كون لك العاق ة عل  قومك، كالذين ي قون الشرك وسائر  {ْلمم هِقنيَ اْلَعاِقَ َة لِ 

 (265)عل  قوم .اهل
من عواقب ا مور  فقاا: يقوا: إن اخلري {إن العاق ة للم قي}وزاد أبو جعفر الطربي يف بيان قول  تعايل -

ملن اتق  هللا، فأدهى فرائض ، واج نب معاصي ، فه  الفائزون مبا يؤمِ لون من النعي  يف اآلخرة، والظفر يف 
الدنيا بالطل ة، كما كانت عاق ة نوح إذ صرب  مر هللا، أْن جنهاه من اهللكة مع من آمن ب ، وأعطاه يف 

 (266) الكرامة، وغرهق املكذبني ب  فأهلكه  مجيعه .اهل اآلخرة ما أعطاه من
  

                                         
 (182لة)ص/الناشر:مؤسسة الرسا-تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري ك م املنان لع د الرمحن بن ناصر السعدي-(265)
/   35الة ) الناشر : مؤسسة الرس -جامع ال يان يف تأويل القرآن  يب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكر -(266)

156/38258) 



 {(53وَن )رم َوِإىَل َعاٍد َأَخاهمْ  هموًدا قَاَا يَا قَلْوِم اْع مدموا اَّللَه َما َلكمْ  ِمْن ِإَلٍ  َغيلْرمهم ِإْن أَنْل مْ  ِإاله ممْف لَ }
 (263)إعراب مفردات اآلية 

)أخاه ( مفعوا ب   ،« (268)»م عل ق مبحذوف تقديره أرسلنا )الواو( عاطفة )إىل عاد( جار  وجمرور 
للمحذوف منصوب وع مة النصب ا لف.. )وه (  مري مضاف إلي  )هودا( بدا من )أخاه ( 
منصوب )قاا( فعل ماض )يا( حرف ندا  )قوم( منادى مضاف منصوب وع مة النصب الف حة املقد رة 

ف ليا ( احملذوفة مضاف إلي  )اع دوا( فعل أمر م  ي  عل  حذعل  ما ق ل اليا  احملذوفة لل خفيف، و )ا
النون.. و )الواو( فاعل )هللا( لفظ اجل لة مفعوا ب  )ما( نافية )ال م( حرف جر  و )ك (  مري يف حمل  
جر  م عل ق خبرب مقد م )من( حرف جر  زائد )إل ( جمرور لفظا مرفوع حم   م  دأ مؤخ ر )غري( نعت قل  

( مرفوع  ت ع  حم   و )اهلا ( مضاف إلي  )إن( حرف نفي )أن  (  مري منفصل م  ي  يف حمل  رفع م  دأ )إال 
 حصر )مفرتون( خرب مرفوع وع مة الرفع الواو. أداة

 روائع ال يان وال فسري
  َلرموَن{َغيلْرمهم ِإْن أَنْل مْ  ِإاله ممفْ َوِإىَل َعاٍد َأَخاهمْ  هموًدا قَاَا يَا قَلْوِم اْع مدموا اَّللَه َما َلكمْ  ِمْن ِإَلٍ  }

وفة يف ا حقاف، املعر وه  الق يلة  {ِإىَل َعادٍ }أرسلنا  {وَ } يف بياهنا ما نص :-رمح  هللا -قاا السعدي-
 لي مكنوا من ا خذ عن  والعل  بصدق . {هموًدا}يف النسب  {َأَخاهم ْ }من أرض اليمن، 

أي: أمره  بع ادة هللا وحده،  {اْع مدموا اَّللَه َما َلكمْ  ِمْن ِإَلٍ  َغيلْرمهم ِإْن أَنْل مْ  ِإال ممْف َلرمونَ يَا قَلْوِم }هل   {قَااَ }فل 
وهناه  عما ه  علي ، من ع ادة غري هللا، وأخربه  أهن  قد افرتوا عل  هللا الكذب يف ع ادهت  لغريه، 

 (262) ة ما سواه.اهلوجتويزه  لذلك، وو ح هل  وجوب ع ادة هللا، وفساد ع اد
يقوا:  ،قاا:ما لك  إل  غريه إن أن   إال مفرتون{ ف}يف بيان  قول  تعايل -رمح  هللا-وأ اف أبو جعفر الطربي-

يقوا:  ،ال مفرتون{إن أن   إ}ليس لك  مع ود يس حق الع ادة عليك  غريه، فأخلصوا ل  الع ادة وأفردوه با لوهة 
 (233)هلاا وثان إال أهل فرية مكذبون، خت لقون ال اطل،  ن  ال إل  سواه.و ما أن   يف إشراكك  مع  اآلهلة 

 {(53يَا قَلْوِم اَل َأْسأَلمكمْ  َعَلْيِ  َأْجًرا ِإْن َأْجرَِي ِإاله َعَل  الهِذي َفَطَرين أََفَ  تَلْعِقلموَن )}

                                         
 ( 32/283دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اقميان -اجلدوا يف إعراب القرآن حملمود بن ع د الرحي  صايف-(263)
، )أخاه ( معطوفة -25اآلية  -جيوز أن يكون اجملرور معطوفا عل  اجملرور يف قول  )أرسلنا نوحا إىل قوم ( - (268)

ا نقوا:  رب زيد عمرا وبكر خالدا.. ولكن اقعراب أع ه أقرب عل  )نوحا( ، والعطف حينئذ من عطف املفردات كم
 لطوا الفصل، والعطف في  من عطف اجلمل كما يأيت.

 (182لة)ص/ الناشر:مؤسسة الرسا-تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري ك م املنان لع د الرمحن بن ناصر السعدي-(262)
الة )  الناشر : مؤسسة الرس -حتقيق أمحد حممد شاكرجامع ال يان يف تأويل القرآن  يب جعفر الطربي ، -(233)

35/153  /38252) 



 (233)إعراب مفردات اآلية 
)فطر( فعل ماض،  ،«(231)»نظريها .. عل  الذي( مر  إعراب .)ال أسألك  ،« (232)»)يا قوم( مثل السابقة 

والفاعل هو أي هللا، وهو العائد و )النون( للوقاية و )اليا (  مري مفعوا ب  )اهلمزة( ل س فهام )الفا ( عاطفة 
 )ال( نافية )تعقلون( مضارع مرفوع.. والواو فاعل.

 روائع ال يان وال فسري
 َعَلْيِ  َأْجًرا ِإْن َأْجرَِي ِإاله َعَل  الهِذي َفَطَرين أََفَ  تَلْعِقلموَن{يَا قَلْوِم اَل َأْسأَلمكمْ  }
ن هللا، وأخربه  أن  ال يريد منه  أجرة عل  هذا النصح وال  غ م يف تفسريه لآلية: -رمح  هللا -قاا ابن كثري -

الدنيا واآلخرة  وك  إىل ما يصلحك  يفمن يدع {أف  تعقلون}إمنا ي غي ثواب  عل  ذلك وأجره من هللا الذي فطره 
 (234)من غري أجرة. اهل

عقلون أين لو كنت فقاا: يقوا: أف  ت {أف  تعقلون}يف بيان قول  تعايل  :-رمح  هللا -وزاد أبو جعفر الطربي -
اب غي بدعاي ك  إىل هللا غري النصيحة لك ، وطلب احلظ لك  يف الدنيا واآلخرة، الل مست منك  عل  ذلك 

 (235)بعض أعراض الدنيا، وطل ت منك  ا جر والثواب؟.اهل
  

                                         
 (288/ 32دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اقميان -اجلدوا يف إعراب القرآن حملمود بن ع د الرحي  صايف-(233)
 ( السابقة.53يف اآلية ) - (232)
 ( من هذه السورة.22يف اآلية )- (231)
 ( 122/ 4الناشر: دار طي ة للنشر وال وزيع)-ريتفسري القرآن العظي  البن كث -(234)
 35الة ) الناشر : مؤسسة الرس -جامع ال يان يف تأويل القرآن  يب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكر -(235)
/153  /38251 ) 



 {(52ًة ِإىَل قلموهِتكمْ  َوال تَل َلَولهْوا جممْرِِمنَي )سهَماَ  َعَلْيكمْ  ِمْدرَاًرا َويَزِدْكمْ  قلموه َويَا قَلْوِم اْس لَْغِفرموا َربهكمْ  ُثمه تموبموا ِإلَْيِ  يلمْرِسِل ال}
 (236)إعراب مفردات اآلية 

، )اس غفروا( فعل أمر م  ي  عل  حذف النون.. والواو فاعل (233))الواو( عاطفة )يا قوم( مثل السابقة
( مفعوا ب  منصوب و )ك (  مري  مضاف إلي  )ُث ( حرف عطف )توبوا( مثل اس غفروا )إىل( حرف )رب 

)يرسل( مضارع جمزوم جواب الطلب وع مة اجلزم  ،جر  و )اهلا (  مري يف حمل  جر  م عل ق ب )توبوا(
السكون وحر ك بالكسر الل قا  الساكنني والفاعل هو )السما ( مفعوا ب  منصوب عل  حذف مضاف 

 ( حرف جر  و )ك (  مري يف حمل  جر  م عل ق ب )يرسل( ب ضمين  ، )عل«(238)»أي ما  السما  
، )الواو( عاطفة )يزد( مضارع جمزوم معطوف «(232)»معىن ينز ا )مدرارا( حاا منصوبة من السما  

والفاعل هو و )ك (  مري مفعوا ب  )قو ة( مفعوا ب  ثان منصوب )إىل قو ة( جار  وجمرور  ،عل  )يرسل(
و )ك (  مري مضاف إلي  )الواو( عاطفة )ال( ناهية جازمة )ت ول وا( مضارع جمزوم م عل ق بنعت لقو ة 

 وع مة اجلزم حذف النون والواو فاعل )جمرمني( حاا من فاعل ت ول وا.
 روائع ال يان وال فسري

 ْ  قلموهًة ِإىَل قلموهِتكمْ  َواَل تَل َلَولهْوا جممْرِِمنَي{ْدرَاًرا َويَزِدْكم َويَا قَلْوِم اْس لَْغِفرموا َربهكمْ  ُثمه تموبموا ِإلَْيِ  يلمْرِسِل السهَماَ  َعَلْيكمْ  مِ }
ُثمه }عما مض  منك   {َويَا قَلْوِم اْس لَْغِفرموا َربهكم ْ } يف بياهنا إمجااًل ما نص : -رمح  هللا -قاا السعدي-

 تعاىل.فيما تس ق لون ، بال وبة النصوح، واقنابة إىل هللا  {تموبموا ِإَلْي ِ 
، ويكثر بكثرة ا مطار اليت ختصب هبا ا رض {يلمْرِسِل السهَماَ  َعَلْيكمْ  ِمْدرَاًرا}فإنك  إذا فعل   ذلك 

 خريها.
فوعده  أهن   ،؟ {شد منا قوةمن أ}فإهن  كانوا من أقوى الناس، وهلذا قالوا:  {َوَيزِدْكمْ  قلموهًة ِإىَل قلموهِتكم ْ }

 إن آمنوا، زاده  قوة إىل قوهت .
 (283) .اهلأي: مس كربين عن ع ادت ، م جرئني عل  حمارم  {جممْرِِمنيَ }عن ، أي: عن ربك   {َوال تَل َلَولهْوا}

                                         
 (282/ 32دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اقميان -اجلدوا يف إعراب القرآن حملمود بن ع د الرحي  صايف-(236)
 ( السابقة53يف اآلية ) - (233)
 أو هو جماز مرسل ع ق   املكاني ة.- (238)
 ( من سورة ا نعام ففيها مزيد شرح وإيضاح.6انظر اآلية ) - (232)
 ( 181لة)ص/الناشر:مؤسسة الرسا-تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري ك م املنان لع د الرمحن بن ناصر السعدي-(283)



لسالفة، وبال وبة اُث أمره  باالس غفار الذي في  تكفري الذنوب  يف بياهنا فقاا:-رمح  هللا -وزاد ابن كثري-
عما يس ق لون من ا عماا السابقة ومن اتصف هبذه الصفة يسر هللا علي  رزق ، وسهل علي  أمره وحفظ 

 (283)[.اهل33]نوح: {يرسل السما  عليك  مدرارا}علي  شأن  وقوت  ; وهلذا قاا: 
 {(51ْؤِمِننَي )ِ َنا َعْن قَلْوِلَك َوَما حَنْنم َلَك مبم قَالموا يَا همودم َما ِجْئ َلَنا بِ َليِ َنٍة َوَما حَنْنم بَِ ارِِكي َآهلَِ }

 (282)إعراب مفردات اآلية 
)ما( نافية )جئ نا( فعل ماض وفاعل  ومفعول   ،«(281)»)قالوا( فعل ماض وفاعل  )يا هود( مثل يا نوح 

)حنن(  مري  )الواو( عاطفة )ما( نافية عاملة عمل ليس« (284)»)ب ي نة( جار  وجمرور م عل ق ب )جئ نا( 
منفصل م  ي  يف حمل  رفع اس  ما )ال ا ( حرف جر  زائد )تاركي( جمرور لفظا منصوب حم   خرب ما، وع مة 
اجلر  اليا ، وحذفت النون لإل افة )آهل نا( مضاف إلي  جمرور.. و )نا(  مري مضاف إلي  )عن قوا( جار  

ال م( قولك )الواو( عاطفة )ما حنن( مثل ا وىل ) وجمرور م عل ق حباا من الضمري يف تاركي أي صادرين عن
 حرف جر  و )الكاف(  مري يف حمل  جر  م عل ق مبؤمنني )مبؤمنني( مثل ب اركي.

 روائع ال يان وال فسري
 ْؤِمِننَي{قَالموا يَا همودم َما ِجْئ َلَنا بِ َليِ َنٍة َوَما حَنْنم بَِ ارِِكي َآهِلَِ َنا َعْن قَلْوِلَك َوَما حَنْنم َلَك مبم }

 {َما ِجْئ َلَنا ِب َليِ َنةٍ دم يَا همو }رادين لقول :  {َقالموا}فل  يف تفسريه لآلية ما نص : -رمح  هللا -قاا السعدي-
إن كان قصده  بال ينة ال ينة اليت يقرتحوهنا، فهذه غري الزمة للحق، بل ال زم أن يأيت النيب بآية تدا عل  
صحة ما جا  ب ، وإن كان قصده  أن  مل يأهت  ب ينة، تشهد ملا قال  بالصحة، فقد كذبوا يف ذلك، فإن  

 عل  مثل  ال شر. ما جا  نيب لقوم ، إال وبعث هللا عل  يدي ، من اآليات ما يؤمن
ولو مل يكن ل  آية، إال دعوت  إياه  قخ ص الدين هلل، وحده ال شريك ل ، وا مر بكل عمل صاحل، 
وخلق مجيل، والنهي عن كل خلق ذمي  من الشرك باهلل، والفواحش، والظل ، وأنواع املنكرات، مع ما هو 

ا آيات  خليار اخللق وأصدقه ، لكف  هبمش مل علي  هود، علي  الس م، من الصفات، اليت ال تكون إال
 وأدلة، عل  صدق .

                                         
 (122/ 4الناشر: دار طي ة للنشر وال وزيع)-البن كثريتفسري القرآن العظي   -(283)
 ( 32/223دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اقميان -اجلدوا يف إعراب القرآن حملمود بن ع د الرحي  صايف-(282)
 ( من هذه السورة.46يف اآلية ) - (281)
 أو مبحذوف حاا من فاعل جئت.- (284)



بل أهل العقوا، وأولو ا ل اب، يرون أن هذه اآلية، أكرب من جمرد اخلوارق، اليت يراها بعض الناس، هي 
املعجزات فقط. ومن آيات ، وبينات  الدالة عل  صدق ، أن  شخ  واحد، ليس ل  أنصار وال أعوان، وهو 

 {ِإين ِ تَلوَكهْلتم َعَل  اَّللِه َريبِ  َوَربِ كم ْ }ويناديه ، ويعجزه ، ويقوا هل : يصرخ يف قوم ، 
يًعا ُثمه ال تلمْنِظرمونِ } وه  ا عدا   {ِإين ِ أمْشِهدم اَّللَه َواْشَهدموا َأين ِ َبرِي   ممها تمْشرِكموَن * ِمْن دموِنِ  َفِكيدموين مجَِ

ون إطفا  ما مع  من النور، بأي طريق كان، وهو غري مكرتث منه ، وال الذين هل  السطوة والغل ة، ويريد
 م اا هب ، وه  عاجزون ال يقدرون أن ينالوه بشي  من السو ، إن يف ذلك آليات لقوم يعقلون.

ت علي  ما أقم أي: ال نرتك ع ادة آهل نا جملرد قولك، الذي {َوَما حَنْنم بَِ ارِِكي آهِلَِ َنا َعْن قَلْوِلكَ }وقوهل : 
 ، وأهن  ال وهذا تأييس منه  لن يه ، هود علي  الس م، يف إمياهن {َوَما حَنْنم َلَك مبمْؤِمِننيَ }بينة بزعمه ، 

 (285)يعمهون.اهل يزالون يف كفره  
 {(54ِري   ممها تمْشرِكموَن )بَ ِإْن نَلقموام ِإاله اْع َلَراَك بَلْعضم َآهِلَِ َنا ِبسموٍ  قَاَا ِإين ِ أمْشِهدم اَّللَه َواْشَهدموا َأين ِ }

 (286)إعراب مفردات اآلية 
( أداة حصر )اعرتى( فعل ماض م  ي  عل  الف ح املقد   )إن( حرف نفي )نقوا( مضارع مرفوع، والفاعل حنن ر )إال 

)بسو ( جار   ،«(283)»عل  ا لف و )الكاف(  مري مفعوا ب  )بعض( فاعل مرفوع )آهل نا( مثل السابق 
)هللا( لفظ  ،«(288)»)قاا( فعل ماض، والفاعل هو )إين  أشهد( مثل إين  أعوذ  ،وجمرور م عل ق ب )اعرتاك(

اجل لة مفعوا ب  منصوب، واملشهود علي  حمذوف دا  علي  اآليت )الواو( عاطفة )اشهدوا( فعل مثل اس غفروا 
مري يف حمل  نصب اس  أن  )بري ( خرب مرفوع )من( و )اليا (   -ناسخ -)أن ( حرف مش    بالفعل ،«(282)»

 حرف جر  )ما( حرف مصدري  )تشركون( مضارع مرفوع.. والواو فاعل.
 روائع ال يان وال فسري

 كموَن{ِر ِإْن نَلقموام ِإاله اْع َلَراَك بَلْعضم َآهِلَِ َنا ِبسموٍ  قَاَا ِإين ِ أمْشِهدم اَّللَه َواْشَهدموا َأين ِ َبِري   ممها تمشْ }
قولون: ما نظن إال أن ي {إن نقوا إال اعرتاك بعض آهل نا بسو }:يف تفسريها :-رمح  هللا -قاا ابن كثري-

إين أشهد هللا  قاا}بعض اآلهلة أصابك جبنون وخ ل يف عقلك بس ب هنيك عن ع ادهتا وعي ك هلا 

                                         
 (181سالة)ص/ الناشر : مؤسسة الر -نان لع د الرمحن بن ناصر السعديتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري ك م امل -(285)
 ( 32/223دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اقميان -اجلدوا يف إعراب القرآن حملمود بن ع د الرحي  صايف-(286)
 ( السابقة.51يف اآلية ) - (283)
 ( من هذه السورة.43يف اآلية )- (288)
 ( من هذه السورة.52يف اآلية ) - (282)



يقوا: إين بري  من مجيع ا نداد  .{بري  مما تشركون من دون أين }أي أن   أيضا {واشهدوا
 (223)وا صنام.اهل

أي: أصاب ك : فقاا {ِإال اْع َلرَاَك بَلْعضم آهِلَِ َنا ِبسمو ٍ } يف بيان قول  تعايل: -رمح  هللا-وزاد السعدي -
خب اا وجنون، فصرت هتذي مبا ال يعقل. فس حان من ط ع عل  قلوب الظاملني، كيف جعلوا أصدق 

بأحق احلق، هبذه املرت ة، اليت يس حي العاقل من حكاي ها عنه  لوال أن هللا حكاها اخللق الذي جا  
 (223) عنه .اهل

  

                                         
 ( 4/113الناشر: دار طي ة للنشر وال وزيع) -تفسري القرآن العظي  البن كثري -(223)
 (181لة)ص/ الناشر:مؤسسة الرسا-تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري ك م املنان لع د الرمحن بن ناصر السعدي-(223)



يًعا ُثمه اَل تلمْنِظرموِن )}  {(55ِمْن دمونِِ  َفِكيدموين مجَِ
 (222)إعراب مفردات اآلية 

ا (  مري و )اهلمن دون( جار  وجمرور م عل ق بنعت ملفعوا تشركون احملذوف أي تشركون آهلة من دون  
و )النون( للوقاية و  ،«(221)»مضاف إلي  )الفا ( رابطة جلواب شرط مقد ر )كيدوا( مثل اس غفروا 

)اليا (  مري مفعوا ب  )مجيعا( حاا من فاعل كيدوا منصوبة )ُث ( حرف عطف )ال تنظروا( مثل ال 
 عوا ب .و )النون( للوقاية و )اليا ( احملذوفة ختفيفا  مري مف ،«(224)»ت ول وا

 روائع ال يان وال فسري
يًعا ُثمه اَل تلمْنِظرموِن{}  ِمْن دمونِِ  َفِكيدموين مجَِ

فاح الوا يف  {يعامجفكيدوين }يع ي: ا وثان،  {من دون }رمح  هللا يف تفسريها ما نص :  -قاا ال غوي-
 (225) ال تؤخرون وال متهلون.اهل {ُث ال تنظرون}و ري أن   وأوثانك ،  مكرك 

داويت و ري. أي أن   وأوثانك  يف ع {فكيدوين مجيعا}يف بياهنا فقاا:  -رمح  هللا -وأ اف القرطيب -
أي ال تؤخرون. وهذا القوا مع كثرة ا عدا  يدا عل  كماا الثقة بنصر هللا تعاىل. وهو  {ُث ال تنظرون}

  هللا علي  ذلك قاا النيب صل. وك{فكيدوين مجيعا}من أع م الن وة، أن يكون الرسوا وحده يقوا لقوم :
 (226)[ اآلية..اهل33]يونس:  {فأمجعوا أمرك  وشركا ك }وسل  لقريش. وقاا نوح صل  هللا علي  وسل 

 {(56يٍ  )اٍط ممْسَ قِ رَ ِإين ِ تَلوَكهْلتم َعَل  اَّللِه َريبِ  َوَربِ كمْ  َما ِمْن َدابهٍة ِإاله همَو َآِخذ  بَِناِصَيِ َها ِإنه َريبِ  َعَل  صِ }
 (223)إعراب مفردات اآلية 

( مثل ا وا )توك لت( فعل ماض وفاعل  )عل  هللا( جار  وجمرور م عل ق ب )توك لت( ( بدا من  ،)إين  )رب 
لفظ اجل لة جمرور وع مة اجلر  الكسرة املقد رة عل  آخره و )اليا (  مري مضاف إلي  )الواو( عاطفة 
)رب ك ( معطوف عل  رب  ا وا جمرور.. و )ك ( مضاف إلي  )ما( حرف نفي )من( حرف جر  زائد 

( أداة حصر )هو(  مري  وع منفصل م  دأ )آخذ( خرب هو مرف)داب ة( جمرور لفظا مرفوع حم   م  دأ )إال 

                                         
 ( 221/ 32دمشق)–ان نشر:دار الرشيد مؤسسة اقمي-اجلدوا يف إعراب القرآن حملمود بن ع د الرحي  صايف-(222)
 ( من هذه السورة.52يف اآلية )- (221)
 ( من هذه السورة.52يف اآلية )- (224)
 (  4/381الناشر : دار طي ة للنشر وال وزيع )  -انظر معامل ال نزيل لل غوي -(225)
 (  52/ 2القاهرة ) –الناشر : دار الك ب املصرية  -اجلامع  حكام القرآن للقرطيب--(226)
 (221/ 32دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اقميان -يف إعراب القرآن حملمود بن ع د الرحي  صايف اجلدوا-(223)



( مر  إعراهبا  )عل  صراط( « (228)»)بناصي ها( جار  وجمرور م عل ق بآخذ.. و )ها( مضاف إلي  )إن  ريب 
 جار  وجمرور م عل ق خبرب إن  )مس قي ( نعت لصراط جمرور.

 روائع ال يان وال فسري
 {ا ِمْن َدابهٍة ِإاله همَو َآِخذ  بَِناِصَيِ َهاِإين ِ تَلوَكهْلتم َعَل  اَّللِه َريبِ  َوَربِ كمْ  مَ }

عادا الذي أي: هي حتت قهره وسلطان ، وهو احلاك  ال يف تفسريها ما خم صره:-رمح  هللا -قاا ابن كثري-
 ال جيور يف حكم ، فإن  عل  صراط مس قي .

 رمح  هللا: -ُث أ اف
ما جا ه  ب ، وبط ن ما ه  علي  من ع ادة وقد تضمن هذا املقام حجة بالغة وداللة قاطعة عل  صدق 

ا صنام اليت ال تنفع وال تضر، بل هي مجاد ال تسمع وال ت صر، وال توايل وال تعادي، وإمنا يس حق 
إخ ص الع ادة هللا وحده ال شريك ل ، الذي بيده امللك، ول  ال صرف، وما من شي  إال حتت ملك  

 (222)رب سواه. اهلوقهره وسلطان ، ف  إل  إال هو، وال 
فقاا: وجه  عندنا  {ما من دابة إال هو آخذ بناصي ها}يف تفسري قول  تعاىل:-رمح  هللا-وأ اف القرطيب-

أن هللا تعاىل قدر مقادير أعماا الع اد، ُث نظر إليها، ُث خلق خلق ، وقدر نفذ بصره يف مجيع ما ه  في  
ه ، النظرة يف نواصيه  فذلك النور آخذ بنواصي عاملون من ق ل أن خيلقه ، فلما خلقه  و ع نور تلك

جيريه  إىل أعماهل  املقدرة عليه  يوم املقادير. وخلق هللا املقادير ق ل أن خيلق السموات وا رض خبمسني 
ألف سنة، رواه ع د هللا بن عمرو بن العاص قاا: ُسعت رسوا هللا صل  هللا علي  وسل  يقوا:" قدر هللا 

قويت الرسل وصاروا من أويل  . وهلذا(133)لق السموات وا رض خبمسني ألف سنة"املقادير ق ل أن خي
العزم  هن  الحظوا نور النواصي، وأيقنوا أن مجيع خلق  منقادون ب لك ا نوار إىل ما نفذ بصره فيه  من 

سل  حّت و ا عماا، فأوفره  حظا من امل حظة أقواه  يف العزم، ولذلك ما قوي هود النيب صل  هللا علي  
. {فكيدوين مجيعا ُث ال تنظرون. إين توكلت عل  هللا ريب وربك  ما من دابة إال هو آخذ بناصي ها}قاا:

وإمنا ُسيت ناصية  ن ا عماا قد نصت وبرزت من غيب الغيب فصارت منصوصة يف املقادير، قد نفذ 
ج ه    ا رض حيا يف بصر اخلالق يف مجيع حركات اخللق بقدرة، ُث و عت حركات كل من دب عل 

بني عيني ، فسمي ذلك املو ع من  ناصية،  هنا تن  حركات الع اد مبا قدر، فالناصية مأخوذة مبنصوص 
 {ية كاذبة خاطئةناص}احلركات اليت نظر هللا تعاىل إليها ق ل أن خيلقها. ووصف ناصية أيب جهل فقاا:

                                         
 ( من هذه السورة.43يف اآلية ) - (228)
 ( 113/ 4الناشر: دار طي ة للنشر وال وزيع)-تفسري القرآن العظي  البن كثري -(222)
; وس ق خترجي  يف هذا اجلز  انظر هامش -عليهما الس م  -باب حجاج آدم وموس   -4/44أخرج  مسل  - (133)
(8 ) 



ة منسوبة س يل ما تأولوه يس حيل أن تكون الناصي [ خيرب أن النواصي فيها كاذبة خاطئة، فعل 36]العلق: 
 (133)إىل الكذب واخلطأ. وهللا أعل .اهل

 ِإنه َريبِ  َعَل  ِصَراٍط ممْسَ ِقيٍ {}
ملعىن أن قاا النحاس: الصراط يف اللغة املنهاج الوا ح، وا يف تفسريها مانص : -رمح  هللا -قاا القرطيب-

هللا جل ثناؤه وإن كان يقدر عل  كل شي فإن  ال يأخذه  إال باحلق. وقيل: معناه ال خلل يف تدبريه، وال 
 (132)تفاوت يف خلق  س حان .اهل

درت  تعاىل، قفوائد من خ ا تفسريه لآلية عموماً فقاا: أخرب عن عموم -رمح  هللا  -وأ اف ابن القي -
وأن اخللق كله  حتت تسخريه وقدرت ، وأن  آخذ بنواصيه . ف  حمي  هل  عن نفوذ مشيئ   وقدرت  فيه . 

بالص ح ال ال باقسا ة، و  ُث عقب ذلك باقخ ار عن تصرف  فيه ، وأن  بالعدا ال بالظل ، وباقحسان
بالفساد. فهو يأمره  وينهاه  إحسانا إليه  ومحاية وصيانة هل . ال حاجة إليه ، وال خب  عليه . بل 
جودا وكرما وبرا ولطفا ويثي ه  إحسانا وتفض  ورمحة. ال ملعاو ة واس حقاق منه  ودين واجب يس حقون  

افة وال ظلما. كما يعاقب امللوك وغريه . بل هو عل  علي  ويعاق ه  عدال وحكمة. ال تشفيا وال خم
 الصراط املس قي . وهو صراط العدا واقحسان. يف أمره وهني ، وثواب  وعقاب .

ف أمل ألفاظ هذه اآلية وما مجع   من عموم القدرة، وكماا امللك، ومن متام احلكمة والعدا واقحسان، 
 فهمها. ن كنوز القرآن. ولقد كفت وشفت ملن ف ح علي  بابوما تضمن   من الرد عل  الطائف ني، فإهنا م

 فكون  تعاىل عل  صراط مس قي : ينفي ظلم  للع اد. وتكليف  إياه  ما
ال يطيقون. وينفي العيب من أفعال  وشرع ، ويث ت هلا غاية احلكمة والسداد، ردا عل  منكري ذلك، 

لوقات  ين غي أن ال يقع يف ملك  من أحد من خموكون كل دابة حتت ق ض   وقدرت ، وهو آخذ بناصي ها. 
 شي  بغري مشيئ   وقدرت .

وأن من ناصي   بيد هللا ويف ق ض   ال ميكن  أن ي حرك إال ب حريك ، وال يفعل إال بإقداره وال يشا  إال 
 مبشيئ   تعاىل وهذا أبلغ رد عل  منكري ذلك من القدرية.

 دروها حق قدرها.فالطائف ان ما وفوا اآلية معناها، وال ق

                                         
 (  52/ 2القاهرة ) –الناشر : دار الك ب املصرية  -اجلامع  حكام القرآن للقرطيب-(133)
 ( 51/  2القاهرة ) –الناشر : دار الك ب املصرية  -اجلامع  حكام القرآن للقرطيب-(132)



فهو س حان  عل  صراط مس قي  يف إعطائ  ومنع ، وهداي   وإ  ل ، ويف نفع  و ره، وعافي   وب ئ ، 
وإغنائ  وإفقاره، وإعزازه وإذالل ، وإنعام  وان قام ، وثواب  وعقاب ، وإحيائ  وإمات  ، وأمره وهني ، وحتليل  

 (131)هل اذه املعرفة باهلل ال تكون إال لألن يا  ولورث ه .وحترمي ، ويف كل ما خيلق، وكل ما يأمر ب ، وه
رَكمْ  َواَل َتضمرو } َن م َشْيًئا ِإنه َريبِ  َعَل  كملِ  َشْيٍ  و فَِإْن تَلَولهْوا فَلَقْد أَبْلَلْغ مكمْ  َما أمْرِسْلتم ِبِ  ِإَلْيكمْ  َوَيْسَ ْخِلفم َريبِ  قَلْوًما َغيلْ

 {(53َحِفيظ  )
 (134)ية إعراب مفردات اآل

)الفا ( عاطفة )إن( حرف شرط جازم )تول وا( مضارع جمزوم حذفت من  إحدى ال ا ين وع مة اجلزم 
)قد( حرف حتقيق )أبلغت( فعل ماض وفاعل  و « (135)»حذف النون.. والواو فاعل )الفا ( تعليلي ة 

م  ي   ماض)ك (  مري مفعوا ب  )ما( اس  موصوا م  ي  يف حمل  نصب مفعوا ب  )أرسلت( فعل 
للمجهوا.. و )ال ا (  مري نائب الفاعل )ال ا ( حرف جر  و )اهلا (  مري يف حمل  جر  م عل ق ب 

نافي ة )الواو( اس ئ .)إىل( حرف جر  و )ك (  مري يف حمل  جر  م عل ق ب )أرسلت( ،«(136)»)أرسلت( 
ة املقد رة ( فاعل مرفوع وع مة الرفع الضم  .. و )اليا ( عل  ما ق ل اليا  )يس خلف( مضارع مرفوع )ريب 

مضاف إلي  )قوما( مفعوا ب  منصوب )غريك ( نعت ا )قوما( منصوب.. و )ك (  مري مضاف إلي  
)الواو( عاطفة )ال( نافية )تضر ون( مضارع مرفوع.. والواو فاعل و )اهلا (  مري مفعوا ب  )شيئا( مفعوا 

، «(133)»ما )إن  ريب  عل  كل ( مثل امل قد مة مطلق نائب عن املصدر  ن  من نوع الصفة أي  ررا 
 واجلار  م عل ق حبفيظ )شي ( مضاف إلي  جمرور )حفيظ( خرب إن  مرفوع.

 روائع ال يان وال فسري
رَكمْ  َواَل َتضمرو } َن م َشْيًئا ِإنه َريبِ  َعَل  كملِ  َشْيٍ  و فَِإْن تَلَولهْوا فَلَقْد أَبْلَلْغ مكمْ  َما أمْرِسْلتم ِبِ  ِإَلْيكمْ  َوَيْسَ ْخِلفم َريبِ  قَلْوًما َغيلْ

 َحِفيظ {
ة هللا يقوا هل  رسوهل  هود: فإن تولوا عما جئ ك  ب  من ع اد يف تفسريها:-رمح  هللا -قاا ابن كثري-

ويس خلف }ربك  وحده ال شريك ل ، فقد قامت عليك  احلجة بإب غي إياك  رسالة هللا اليت بعث ي هبا، 
عود ي يع دون  وحده ال يشركون ب  شيئا وال ي ايل بك : فإنك  ال تضرون  بكفرك  بل {غريك ريب قوما 

                                         
 بريوت –( الناشر: دار ومك  ة اهل ا   125) ص / -تفسري القرآن الكرمي ل )البن القي  ( -(131)
 ( 225/ 32دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اقميان -اجلدوا يف إعراب القرآن حملمود بن ع د الرحي  صايف-(134)
 ن كان فيها معىن ال عليل.أو رابطة جلواب الشرط، واجلملة بعدها يف حمل  جزم جواب الشرط وإ - (135)
 أو م عل ق مبحذوف حاا من نائب الفاعل أي أرسلت مكل فا ب  ليغ  إليك ، ويف الك م حذف مضاف.- (136)
 ( .56يف اآلية السابقة ) - (133)



 أي: شاهد وحافظ  قواا ع اده وأفعاهل  وجيزيه  {إن ريب عل  كل شي  حفيظ}وباا ذلك عليك ، 
 (138)عليها إن خريا فخري، وإن شرا فشر.اهل

 
: يقوا: -مح  هللار  -فقاا {ريب عل  كل شي  حفيظإن }وزاد أبو جعفر الطربي يف بيان قول  تعايل  -

 (132)إن ريب عل  مجيع خلق  ذو حفظ وعل  يقوا: هو الذي حيفظ ي من أن تنالوين بسو .اهل
َناهمْ  ِمْن َعَذاٍب َغِليظٍ } َنا هموًدا َوالهِذيَن َآَمنموا َمَع م ِبَرمْحٍَة ِمنها َوجَنهيلْ ا َجاَ  أَْمرمنَا جَنهيلْ  {(58) َوَلمه

 (133)إعراب مفردات اآلية 
فعل ماض )أمر(  )جا ( ،)الواو( اس ئنافي ة )مل ا( ظرف مبعىن حني م ضم ن معىن الشرط م عل ق ب )جنينا(

فاعل مرفوع و )نا(  مري مضاف إلي  )جن ينا( فعل ماض وفاعل  )هودا( مفعوا ب  منصوب )الواو( عاطفة 
)آمنوا( فعل ماض وفاعل  )مع( ظرف  ،)الذين( اس  موصوا م  ي  يف حمل  نصب معطوف عل  )هودا(

ي ة )من( وجمرور م عل ق ب )جنينا( وال ا  س   و )اهلا ( مضاف إلي  )برمحة( جار   ،منصوب م عل ق ب )آمنوا(
حرف جر  و )نا(  مري يف حمل  جر  م عل ق بنعت لرمحة )الواو( واو االس ئناف )جن ينا( مثل ا وىل و )ه ( 

  مري 
 )غليظ( نعت لعذاب جمرور. ،ُسفعوا ب  )من عذاب( جار  وجمرور م عل ق ب )جن يناه (

  

                                         
 ( 113/ 4الناشر: دار طي ة للنشر وال وزيع)-تفسري القرآن العظي  البن كثري -(138)
الة )  الناشر : مؤسسة الرس - يب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكر جامع ال يان يف تأويل القرآن -(132)

35/165 /38283  ) 
 ( 223/ 32دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اقميان -اجلدوا يف إعراب القرآن حملمود بن ع د الرحي  صايف-(133)



 روائع ال يان وال فسري
َناهمْ  ِمْن َعَذاٍب َغِليظٍ } َنا هموًدا َوالهِذيَن َآَمنموا َمَع م ِبَرمْحٍَة ِمنها َوجَنهيلْ ا َجاَ  أَْمرمنَا جَنهيلْ  {َوَلمه

لريح العقي  وهو ما أرسل هللا عليه  من ا {وملا جا  أمرنا} يف تفسريها ما نص : -رمح  هللا-قاا ابن كثري-
منني الرمي  فأهلكه  هللا عن آخره ، وجن  من بينه  رسوهل  هودا وأت اع  املؤ اليت ال متر بشي  إال جعل   ك

 (133)من عذاب غليظ برمح   تعاىل ولطف .اهل
د جميئ ، مل ي ني هنا أمره الذي جن  من  هودا والذين آمنوا مع  عن يف تفسريها:-رمح  هللا -وزاد الشنقيطي-

 ابره ، كقول :العقي  اليت أهلكه  هللا هبا فقطع دولكن  بني يف موا ع أخر: أن  اقه ك املس أصل بالريح 
، 43 \ 53] {ويف عاد إذ أرسلنا عليه  الريح العقي  ما تذر من شي  أتت علي  إال جعل   كالرمي }
42]. 

 \ 62اآلية ] {وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليه  س ع لياا ومثانية أيام حسوما}وقول :
6 ،3]. 

 \ 54] {إنا أرسلنا عليه  رحيا صرصرا يف يوم حنس مس مر تنزع الناس كأهن  أعجاز خنل منقعر}وقول : 
32 ،23]. 

 (132)اهل.[36 \ 43اآلية ] {قه  عذاب اخلزيفأرسلنا عليه  رحيا صرصرا يف أيام حنسات لنذي}وقول : 
 {(52َوتِْلَك َعاد  َجَحدموا ِبَآيَاِت َرهبِ ِْ  َوَعَصْوا رمسمَل م َواتله َلعموا أَْمَر كملِ  َج هاٍر َعِنيٍد )}

 (131)إعراب مفردات اآلية 
)بآيات(  ، )عاد( خرب مرفوع )جحدوا( فعل ماض وفاعل «(134)»الواو( اس ئنافي ة )تلك( مر  إعراهبا 
)رهب  ( مضاف إلي  جمرور.. و )ه ( مضاف إلي  )الواو( عاطفة )عصوا(  ،جار  وجمرور م عل ق ب )جحدوا(

فعل ماض م  ي  عل  الض   املقد ر عل  ا لف احملذوفة الل قا  الساكنني.. و )الواو( فاعل )رسل( مفعوا 
 ( مثل جحدوا )أمر( مفعوا ب  منصوبب  منصوب و )اهلا (  مري مضاف إلي  )الواو( عاطفة )ات  عوا

 )كل ( مضاف إلي  جمرور )ج  ار( مثل كل  )عنيد( نعت جل  ار جمرور.
 روائع ال يان وال فسري

 َوتِْلَك َعاد  َجَحدموا ِبَآيَاِت َرهبِ ِْ  َوَعَصْوا رمسمَل م َواتله َلعموا أَْمَر كملِ  َج هاٍر َعِنيٍد{}
                                         

 ( 4/113الناشر: دار طي ة للنشر وال وزيع) -تفسري القرآن العظي  البن كثري -(133)
 –أ وا  ال يان يف إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي الناشر : دار الفكر للط اعة و النشر و ال وزيع بريوت  - (132)

 (  2/384ل نان) 
 ( 228/ 32دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اقميان -اجلدوا يف إعراب القرآن حملمود بن ع د الرحي  صايف-(131)
 ( من هذه السورة.42يف اآلية )- (134)



لذين أحللنا هب  ايقوا تعاىل ذكره: وهؤال   يف بياهنا إمجااًل ما نص :-هللارمح   -قاا أبو جعفر الطربي-
نقم نا وعذابنا، عاد ، جحدوا بأدلة هللا وحجج ،وعصوا رسل  الذين أرسله  إليه  للدعا  إىل توحيده 

ال و  يع ي: كل  مس كرب عل  هللا،حائد عن احلق، ال يمذعن ل  ،{وات عوا أمر كل ج ار عنيد}وات اع أمره 
 يق ل .

يقاا من : "َعَند عن احلق، فهو يعِند عمنموًدا"، و"الرجل َعاند وَعنمود". ومن ذلك قيل للعرق الذي ينفجر ف  يرقأ: 
 (135)"ِعْرق عاند": أي َ اٍر.اهل

ركوا ات اع رسوهل  فقاا ما نص : ت{وات عوا أمر كل ج ار عنيد} يف بيان قول  تعايل : -رمح  هللا -وزاد ابن كثري-
روا وينادى هذه الدنيا لعنة من هللا ومن ع اده املؤمنني كلما ذكالرشيد، وات عوا أمر كل ج ار عنيد. فلهذا أت عوا يف 

أال إن عادا كفروا رهب  أال بعدا لعاد قوم هود{ قاا السدي: ما بعث } ،عليه  يوم القيامة عل  ر وس ا شهاد 
 (136)إال لعنوا عل  لسان .اهل نيب بعد عاد

نْلَيا َلْعَنًة َويَلْوَم اْلِقَياَمِة َأاَل ِإنه َعاًدا َكَفرموا َربلههمْ  َأاَل بلمْعًدا ِلَعادٍ }  {(63ْوِم هموٍد )قلَ  َوأمْتِ عموا يف َهِذِه الدو
 (133)إعراب مفردات اآلية 

 الض  ..)الواو( عاطفة )أت عوا( فعل ماض م  ي  للمجهوا م  ي  عل  
والواو نائب الفاعل )يف( حرف جر  )ها( حرف تن ي  )ذه( اس  إشارة م  ي  عل  الكسر يف حمل  جر  م عل ق 

)الدنيا( بدا من اس  اقشارة ت ع  يف اجلر  وع مة اجلر  الكسرة املقد رة عل  ا لف )لعنة(  ،ب )أت عوا(
ملة  عل ق ب)أت عوا( فهو معطوف ش   اجلمفعوا ب  منصوب )الواو( عاطفة )يوم( ظرف زمان منصوب م

)عادا( اس   -ناسخ -)القيامة( مضاف إلي  جمرور )أال( أداة تن ي  )إن ( حرف مش    بالفعل ،)يف هذه(
إن  منصوب )كفروا( مثل جحدوا )رهب  ( مفعوا ب  منصوب ب ضمني كفروا معىن جحدوا، كما  م ن 

 (  مري مضاف إلي  )أال( مثل ا وا )بعدا( مفعوا مطلق جحدوا معىن كفروا يف اآلية السابقة.. و )ه
)قوم( بدا من عاد جمرور )هود( مضاف  ،«(138)»لفعل حمذوف )لعاد( جار  وجمرور م عل ق ب )بعدا( 

 إلي  جمرور.
 روائع ال يان وال فسري

نْلَيا َلْعَنًة َويَلْوَم اْلِقَياَمِة َأاَل ِإنه }  اٍد قَلْوِم هموٍد{َعاًدا َكَفرموا َربلههمْ  َأاَل بلمْعًدا ِلعَ َوأمْتِ عموا يف َهِذِه الدو
                                         

الة )  الناشر : مؤسسة الرس -جامع ال يان يف تأويل القرآن  يب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكر -(135)
35/166 /38283) 
 ( 113/ 4الناشر: دار طي ة للنشر وال وزيع)-تفسري القرآن العظي  البن كثري -(136)
 ( 228/ 32دمشق)–مؤسسة اقميان  نشر:دار الرشيد-اجلدوا يف إعراب القرآن حملمود بن ع د الرحي  صايف-(133)
 ( من هذه السورة.53يف اآلية ) - (138)



نْلَيا َلْعَنةً } قاا السعدي يف تفسريها ما نص :- جيل إال و ن ائه  الق يحة فكل وقت و  {َوأمْتِ عموا يف َهِذِه الدو
 { َعاًدا َكَفرموا َربلههم ْ ال ِإنه أَ }هل  أيضا لعنة  {َويَلْوَم اْلِقَياَمةِ }وأخ اره  الشنيعة ذكر يذكرون ب  وذم يلحقه  

  من  أي أبعده  هللا عن كل خري وقرهب {َأال بلمْعًدا ِلَعاٍد قَلْوِم همودٍ }أي جحدوا من خلقه  ورزقه  ورباه  
 (132)كل شر.اهل 

اا: كفرت  وكفرت أي: برهب ، يقفقاا:  {أال إن عادا كفروا رهب }وزاد ال غوي يف شرح وبيان قول  تعايل : -
دا من رمحة قيل: بع {أال بعدا لعاد قوم هود}ب ، كما يقاا: شكرت  وشكرت ل  ونصح   ونصحت ل . 

هللا. وقيل: ه كا. ولل عد معنيان: أحدمها  د القرب، يقاا من : بعد ي عد بعدا، واآلخر: مبعىن اهل ك، 
 (123).اهل يقاا من : بعد ي عد بعدا وبعدا

ْرِض َواْس لَْعَمرَكمْ  ِفيَها ِإىَل مَثموَد َأَخاهمْ  َصاحِلًا قَاَا يَا قَلْوِم اْع مدموا اَّللَه َما َلكمْ  ِمْن ِإَلٍ  َغيلْرمهم همَو أَْنَشَأكمْ  ِمَن اْ َ وَ }
يب  )  {(63َفاْس َلْغِفرموهم ُثمه تموبموا ِإَلْيِ  ِإنه َريبِ  َقرِيب  جمِم

 (123)إعراب مفردات اآلية 
)هو(  مري منفصل م  ي  يف حمل  رفع م  دأ )أنشأ(  ،«(122)»)وإىل مثود.. إل  غريه( مر  إعراب نظريها 

لواو( )ا ،فعل ماض، والفاعل هو )ك (  مري مفعوا ب  )من ا رض( جار  وجمرور م عل ق ب )أنشأك (
 ،رك ()اس عم عاطفة )اس عمرك ( مثل أنشأك  )يف( حرف جر  و )ها(  مري يف حمل  جر  م عل ق ب

)الفا ( رابطة جلواب شرط مقد ر )اس غفروا( فعل أمر م  ي  عل  حذف النون.. والواو فاعل و )اهلا ( 
 مري مفعوا ب  )ُث ( حرف عطف )توبوا( مثل اس غفروا )إىل( حرف جر  و )اهلا (  مري يف حمل  جر  

 .«(121)»ي  )إن  ريب  قريب جميب( مثل إن  ريب  لغفور رح ،م عل ق ب )توبوا(
 روائع ال يان وال فسري

 ْ َْرِض{ اَوِإىَل مَثموَد َأَخاهمْ  َصاحِلًا قَاَا يَا قَلْوِم اْع مدموا اَّللَه َما َلكمْ  ِمْن ِإَلٍ  َغيلْرمهم همَو أَْنَشَأكمْ  ِمَن }
مدائن احلجر  وه  الذين كانوا يسكنون {إىل مثود}ولقد أرسلنا  يف تفسريها:–رمح  هللا  -قاا ابن كثري-

حده ال شريك بع ادة هللا و  فأمره  {أخاه  صاحلا} بني ت وك واملدينة، وكانوا بعد عاد، ف عث هللا منه 

                                         
 (181الة)ص/الناشر:مؤسسة الرس-تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري ك م املنان لع د الرمحن بن ناصر السعدي -(132)
 (  385/ 4الناشر : دار طي ة للنشر وال وزيع ) -انظر معامل ال نزيل لل غوي -(123)
 ( 133/ 32دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اقميان -إعراب القرآن حملمود بن ع د الرحي  صايف اجلدوا يف-(123)
 ( من هذه السورة.53يف اآلية )- (122)
 ( من هذه السورة.43يف اآلية )- (121)



أي: اب دأ خلقك  منها، من ا رض اليت خلق  {هو أنشأك  من ا رض}ل  اخلالق الرازق; وهلذا قاا: 
 (124).اهلمنها أباك  آدم

{} يب   َواْس َلْعَمرَكمْ  ِفيَها فَاْس َلْغِفرموهم ُثمه تموبموا ِإَلْيِ  ِإنه َريبِ  َقرِيب  جمِم
نة، نص : أي: اس خلفك  فيها، وأنع  عليك  بالنع  الظاهرة وال اطيف بياهنا ما -رمح  هللا -قاا السعدي-

، وتس غلون مصاحلها، عون مبنافعهاومكنك  يف ا رض، ت نون، وتغرسون، وتزرعون، وحترثون ما شئ  ، وتن ف
 فكما أن  ال شريك ل  يف مجيع ذلك، ف  تشركوا ب  يف ع ادت .

أي: ارجعوا  {ا ِإلَْي ِ ُثمه تموبمو }مما صدر منك ، من الكفر، والشرك، واملعاصي، وأقلعوا عنها،  {َفاْس َلْغِفرموهم }
دعا  ع ادة،  أي: قريب ممن دعاه دعا  مسألة، أو {يب  ِإنه َريبِ  َقرِيب  جممِ }إلي  بال وبة النصوح، واقنابة، 

جيي   بإعطائ  سؤل ، وق وا ع ادت ، وإثاب   عليها، أجل الثواب، واعل  أن قرب  تعاىل نوعان: عام، وخاص، 
 {ِل اْلَورِيدِ  ِإَلْيِ  ِمْن َح ْ َوحَنْنم أَقْلَربم }فالقرب العام: قرب  بعلم ، من مجيع اخللق، وهو املذكور يف قول  تعاىل: 

 .{جمْد َواقْلرَتِبْ َواسْ }والقرب اخلاص: قرب  من عابدي ، وسائلي ، وحم ي ، وهو املذكور يف قول  تعاىل 
وهذا النوع،  {َوِإَذا َسَأَلَك ِعَ اِدي َع يِ  َفِإين ِ َقرِيب  أمِجيبم َدْعَوَة الدهاعِ }ويف هذه اآلية، ويف قول  تعاىل: 

 "قرب يق ضي إلطاف  تعاىل، وإجاب   لدعواهت ، وحتقيق  ملراداهت ، وهلذا يقرن، باُس  "القريب" اُس  "اجمليب
فلما أمره  ن يه  صاحل علي  الس م، ورغ ه  يف اقخ ص هلل وحده، ردوا علي  دعوت ، وقابلوه أشنع 

 (125) املقابلة.اهل
َهانَا َأْن نَلْع مَد َما يَلْع مدم َآبَاؤمنَا َوإِنلهَنا َلِفي شَ  قَالموا يَا َصاِلحم َقْد كمْنتَ } كٍ  ممها َتْدعمونَا ِإَلْيِ  ممرِيٍب ِفيَنا َمْرجموىا قَلْ َل َهَذا أَتَلنلْ
(62)} 

  (126)إعراب مفردات اآلية 
صب )قد( ن)قالوا( فعل ماض وفاعل  )يا( أداة ندا  )صاحل( منادى مفرد عل  م  ي  عل  الض   يف حمل  
)مرجوا(  ب حرف حتقيق )كنت( فعل ماض ناق  واُس  )يف( حرف جر  و )نا(  مري يف حمل  جر  م عل ق

وهو خرب الناق  منصوب )ق ل( ظرف زمان منصوب م عل ق باخلرب و )ها( حرف تن ي  )ذا( اس  إشارة 
مة الرفع الضم ة مرفوع وع م  ي  يف حمل  جر  مضاف إلي  )اهلمزة( ل س فهام ال عج يب  )تنه ( مضارع 

املقد رة عل  ا لف، والفاعل أنت و )نا(  مري مفعوا ب  )أن( حرف مصدري  ونصب )نع د( مضارع 
منصوب، والفاعل حنن )ما( اس  موصوا م  ي  يف حمل  نصب مفعوا ب  )يع د( مثل نع د )آبا ( فاعل 

 مرفوع و )نا(  مري مضاف إلي .
                                         

 ( 4/113الناشر: دار طي ة للنشر وال وزيع) -تفسري القرآن العظي  البن كثري -(124)
 (184لة)ص/ الناشر:مؤسسة الرسا-تفسري ك م املنان لع د الرمحن بن ناصر السعديتيسري الكرمي الرمحن يف -(125)
 ( 133/ 32دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اقميان -اجلدوا يف إعراب القرآن حملمود بن ع د الرحي  صايف-(126)



.( يف حمل  جر  حبرف جر  حمذوف تقديره عن م عل ق ب )تنهانا( )الواو( واو واملصدر املؤو ا )أن نع د.
احلاا )إن ( حرف مش    بالفعل و )نا(  مري يف حمل  نصب اس  إن  )ال م( املزحلقة )يف شك( جار  
وجمرور م عل ق خبرب إن  )من( حرف جر  )ما( اس  موصوا م  ي  يف حمل  جر  م عل ق بشك  )تدعو( مضارع 

ة املقد رة عل  الواو، والفاعل أنت، و )نا(  مري مفعوا ب  )مريب( نعت لشك  م رفوع وع مة الرفع الضم 
 جمرور مثل .

 روائع ال يان وال فسري
َهانَا َأْن نَلْع مَد َما يَلْع مدم َآبَاؤمنَا َوإِنلهَنا }  ِفي َشكٍ  ممها َتْدعمونَا ِإَلْيِ  ممرِيٍب{لَ قَالموا يَا َصاِلحم َقْد كمْنَت ِفيَنا َمْرجموىا قَلْ َل َهَذا أَتَلنلْ

أي:  {ْ َل َهَذاقلَ قَالموا يَا َصاِلحم َقْد كمْنَت ِفيَنا َمْرجموىا } يف بياهنا إمجااًل ما نص : -رمح  هللا-قاا السعدي-
 مقد كنا نرجوك ونؤمل فيك العقل والنفع، وهذا شهادة منه ، لن يه  صاحل، أن  ما زاا معروفا مبكار 

 ا خ ق وحماسن الشي ، وأن  من خيار قوم .
ولكن ، ملا جا ه  هبذا ا مر، الذي ال يوافق أهوا ه  الفاسدة، قالوا هذه املقالة، اليت مضموهنا، أنك قد  

 كنت كام  واآلن أخلفت ظننا فيك، وصرت حبالة ال يرج  منك خري.
َهانَا َأْن نلَ }وذن  ، ما قالوه عن ، وهو قوهل :  ذا من أعظ  القدح يف وبزعمه  أن ه {ْع مَد َما يَلْع مدم آبَاؤمنَاأَتَلنلْ

صاحل، كيف قدح يف عقوهل ، وعقوا آبائه  الضالني، وكيف ينهاه  عن ع ادة، من ال ينفع وال يضر، 
 وال يغ ي شيئا من ا حجار، وا شجار وحنوها.

ذي ما حسان  عليه  دائما ينزا، الوأمره  بإخ ص الدين هلل رهب ، الذي مل تزا نعم  عليه  ترتى، وإ
 هب  من نعمة، إال من ، وال يدفع عنه  السيئات إال هو.

ا يف قلوبنا الريب، أي: ما زلنا شاكني فيما دعوتنا إلي ، شكا مؤثر  {َوِإنلهَنا َلِفي َشكٍ  ممها َتْدعمونَا ِإَلْيِ  ممرِيبٍ }
 (123) وه  كذبة يف ذلك.اهل وبزعمه  أهن  لو علموا صحة ما دعاه  إلي ، الت عوه،

َر قَاَا يَا قَلْوِم َأرَأَيْل مْ  ِإْن كمْنتم َعَل  بَليِ َنٍة ِمْن َريبِ  َوَآتَاين ِمْن م َرمْحًَة َفَمْن يَلْنصمرمين ِمَن اَّللهِ }  ِإْن َعَصْي م م َفَما َتزِيدموَن ِي َغيلْ
 {(61خَتِْسرٍي )

 (128)إعراب مفردات اآلية 

                                         
 (184رسالة)ص/ال الناشر:مؤسسة-تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري ك م املنان لع د الرمحن بن ناصر السعدي-(123)
 ( 131/ 32دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اقميان -اجلدوا يف إعراب القرآن حملمود بن ع د الرحي  صايف-(128)



)من ينصرين.. إن عصي  ( مر  ، )الفا ( رابطة جلواب شرط مقد ر «(122)»رمحة( مر  إعراهبا .. من  .)قاا يا قوم
)الفا ( اس ئنافي ة )ما( نافية )تزيدون( مضارع مرفوع والواو فاعل و )النون( الثانية  ،«(113)»إعراب نظريها 

 للوقاية و )اليا (  مري مفعوا ب  أو ا )غري( مفعوا ب  ثان منصوب )ختسري( مضاف إلي  جمرور.
 روائع ال يان وال فسري

َر َريبِ  َوَآتَاين ِمْن م َرمْحًَة َفَمْن يَلْنصمرمين ِمنَ قَاَا يَا قَلْوِم َأرَأَيْل مْ  ِإْن كمْنتم َعَل  بَليِ َنٍة ِمْن }  اَّللِه ِإْن َعَصْي م م َفَما َتزِيدموَن ِي َغيلْ
 خَتِْسرٍي{
 {ل  بينة من ريبعقاا يا قوم أرأي   إن كنت  إمجااًل ما نص : يف تفسريه لآلية-رمح  هللا -قاا ابن كثري-

وتركت  {ي  وآتاين من  رمحة فمن ينصرين من هللا إن عص} ،فيما أرسل ي ب  إليك  عل  يقني وبرهان من هللا
أي:  {غري ختسري}ملا نفع موين وملا زدمتوين  دعوتك  إىل احلق وع ادة هللا وحده، فلو ترك  

 (113)خسارة.اهل
: أي تضليل وأبعاد من فقاا{ غري ختسريفما تزيدون ي}يف بيان قول  تعاىل:  -رمح  هللا–وزاد القرطيب -

 اخلري، قال  الفرا .
  فما تزيدون ي غري ختسري( أي تضليل وأبعاد من اخلري، قال  الفرا . وال خسري هل  ال ل  صل  هللا علي  وسل .
كأن  قاا: غري ختسري لك  ال يل. وقيل: املعىن ما تزيدون ي باح جاجك  بدين آبائك  غري بصرية 

 (112) اهل.خبسارتك .
 {(64ْ  َعَذاب  َقرِيب  )كم َويَا قَلْوِم َهِذِه نَاَقةم اَّللِه َلكمْ  َآَيًة َفَذرموَها َتْأكمْل يف أَْرِض اَّللِه َواَل مَتَسووَها ِبسموٍ  فَلَيْأخمذَ }

 (111)إعراب مفردات اآلية 
)ناقة( خرب  يف حمل  رفع م  دأ)الواو( عاطفة )يا قوم( مثل ا وىل )ها( حرف تن ي  )ذه( اس  إشارة م  ي  

مرفوع )هللا( لفظ اجل لة مضاف إلي  جمرور )ال م( حرف جر  و )ك (  مري يف حمل  جر  م علق حباا من 
)آية( حاا من ناقة، عاملها اقشارة )الفا ( عاطفة لربط املس  ب بالس ب  -نعت تقد م عل  املنعوت -آية

 )ذروا( فعل أمر م  ي  عل  حذف النون..

                                         
 ( من هذه السورة.28يف اآلية ) - (122)
 ( من هذه السورة.13يف اآلية ) - (113)
 ( 4/211الناشر: دار طي ة للنشر وال وزيع) -تفسري القرآن العظي  البن كثري -(113)
 (  2/52القاهرة )  –الناشر : دار الك ب املصرية  -اجلامع  حكام القرآن للقرطيب--(112)
 ( 134/ 32دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اقميان -اجلدوا يف إعراب القرآن حملمود بن ع د الرحي  صايف-(111)



 ،والواو فاعل )تأكل( مضارع جمزوم جواب الطلب، والفاعل هي )يف أرض( جار  وجمرور م عل ق ب )تأكل(
)هللا( لفظ اجل لة مثل ا وا )الواو( عاطفة )ال( ناهية جازمة )متس وا( مضارع جمزوم وع مة اجلزم حذف 

فا  الس  ي ة  )الفا ( ،م عل ق ب )متس وا( النون.. والواو فاعل و )ها(  مري مفعوا ب  )بسو ( جار  وجمرور
)يأخذ( مضارع منصوب بأن مضمرة بعد فا  الس  ي ة و )ك (  مري مفعوا ب  )عذاب( فاعل مرفوع 

 )قريب( نعت لعذاب مرفوع.
واملصدر املؤو ا )أن يأخذك ..( معطوف عل  مصدر م صي د من الك م امل قد م أي: ال يكن منك  مس  

 اب.هلا فأخذ لك  بعذ
  



 ال يان وال فسري روائع
{كم َويَا قَلْوِم َهِذِه نَاَقةم اَّللِه َلكمْ  َآَيًة َفَذرموَها َتْأكمْل يف أَْرِض اَّللِه َواَل مَتَسووَها ِبسموٍ  فَلَيْأخمذَ }  ْ  َعَذاب  َقرِيب 

هلا شرب من ال ئر  {َيةً اَّللِه َلكمْ  آَويَا قَلْوِم َهِذِه نَاَقةم }يف تفسريها ما خم صره: -رمح  هللا -قاا السعدي-
أي: ليس عليك   {َفَذرموَها تَْأكمْل يف َأْرِض اَّللهِ }يوما، ُث يشربون كله  من  رعها، وهل  شرب يوم معلوم. 

 (114)أي: بعقر.اهل {َوال مَتَسووَها ِبسمو ٍ }من مؤن ها وعلفها شي ، 
ك  رزقها وال فليس علي ،{وها تأكل يف أرض هللافذر }فقاا:  -رمح  هللا–وأ اف أبو جعفر الطربي  -

يقوا: فإنك   ،{فيأخذك  عذاب قريب}، يقوا: ال تق لوها وال تنالوها بَعْقر {وال متسوها لسو }مئون ها 
 (115) إن متسوها بسو  يأخذك  عذاب من هللا غري بعيد فيهلكك .اهل

 {(65َثَ َثَة أَيهاٍم َذِلَك َوْعد  َغيلْرم َمْكذموٍب )فَلَعَقرموَها فَلَقاَا مَتَ لهعموا يف َدارِكمْ  }
 (116)إعراب مفردات اآلية 

)الفا ( عاطفة )عقروا( فعل ماض وفاعل  و )ها(  مري مفعوا ب  )الفا ( مثل ا وىل )قاا( فعل ماض 
)ك ( ، و «(118)»)يف دار( جار  وجمرور م عل ق ب )مت  عوا(  ،«(113)»والفاعل هو )مت  عوا( مثل ذروا 

)أي ام(  ،  عوا(م عل ق ب )مت -أ يف إىل ظرف - مري مضاف إلي  )ث ثة( مفعوا في  ظرف زمان منصوب
 حمل  رفع م  دأ )وعد( خرب مرفوع )غري( نعت لوعد مرفوع مضاف إلي  جمرور )ذلك( اس  إشارة م  ي  يف

 مثل  )مكذوب( مضاف إلي  جمرور.
  

                                         
 ( 185لة)ص/الناشر:مؤسسة الرسا-السعديتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري ك م املنان لع د الرمحن بن ناصر -(114)
 35الة ) الناشر : مؤسسة الرس -جامع ال يان يف تأويل القرآن  يب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكر -(115)
/133  /38285 ) 
 ( 136/ 32دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اقميان -اجلدوا يف إعراب القرآن حملمود بن ع د الرحي  صايف-(116)
 ( .64يف اآلية السابقة ) - (113)
 أو مبحذوف حاا من فاعل مت  عوا. - (118)

 [: WK1] تعليق عليه



 روائع ال يان وال فسري
 فَلَقاَا مَتَ لهعموا يف َدارِكمْ  َثَ َثَة أَيهاٍم َذِلَك َوْعد  َغيلْرم َمْكذموٍب{ فَلَعَقرموَها}
، وأ يف إىل الكل إمنا عقرها بعضه  {فعقروها}قول  تعاىل:  قاا القرطيب يف تفسريها ما خم صره وب صرف:-

 . ن  كان بر ا ال اقني
أي يف بلدك ،  {يف دارك }أي قاا هل  صاحل مت عوا، أي بنع  هللا عز وجل ق ل العذاب.  {فقاا مت عوا}

 {خيرجك  طف }ولو أراد املنزا لقاا يف دورك . وقيل: أي ي م ع كل واحد منك  يف داره ومسكن ، كقول :
 (112)أي كل واحد طف . وعرب عن ال م ع باحلياة  ن امليت ال ي لذذ وال ي م ع بشي .اهل

يقوا:  ،{ياممت عوا يف دارك  ث ثة أ}وأ اف أبو جعفر الطربي يف بيان  ل قية اآلية فقاا ما نص : -
ل ك ، يقوا: هذا ا جل الذي أجه  ،{مكذوبذلك وعد غري }اس م عوا يف دار الدنيا حبياتك  ث ثة أيام 

ي  من يقوا: مل يكذبك  ف ،{غري مكذوب}َوْعد  من هللا، وعدك  بانقضائ  اهل َك ونزوَا العذاب بك  
 (143)أعلمك  ذلك.اهل

َنا َصاحِلًا َوالهِذيَن َآَمنموا َمَع م ِبَرمْحٍَة ِمنها َوِمْن ِخْزِي يَلْوِمِئٍذ ِإنه َربه }  {(66َك همَو اْلَقِويو اْلَعزِيزم )فَلَلمها َجاَ  أَْمرمنَا جَنهيلْ
 (143)إعراب مفردات اآلية 

عاطفة )من خزي( جار  )الواو(  ،«(142)»برمحة من ا( مر  إعراب نظريها  ...)الفا ( عاطفة )مل ا جا 
وجمرور م عل ق بفعل حمذوف تقديره جن يناه  )يوم( مضاف إلي  جمرور )إذ( اس  ظريف  م  ي  عل  السكون 
يف حمل  جر  مضاف إلي ، وال نوين هو تنوين العوض من مجلة حمذوفة )إن ( حرف مش    بالفعل )رب( اس  

)القوي ( خرب إن مرفوع  ،«(141)»منصوب و )الكاف(  مري مضاف إلي  )هو(  مري فصل لل وكيد إن  
 )العزيز( خرب ثان مرفوع.

 روائع ال يان وال فسري
َنا َصاحِلًا َوالهِذيَن َآَمنموا َمَع م ِبَرمْحٍَة ِمنها َوِمْن ِخْزِي يَلْوِمِئٍذ ِإنه }  {بهَك همَو اْلَقِويو اْلَعزِيزم رَ فَلَلمها َجاَ  أَْمرمنَا جَنهيلْ

َنا َصاحِلًا } بوقوع العذاب {فَلَلمها َجاَ  َأْمرمنَا} يف تفسريها إمجااًل ما نص :-رمح  هللا-قاا السعدي- جَنهيلْ
 حةأي جنيناه  من العذاب واخلزي والفضي {َوالهِذيَن آَمنموا َمَع م ِبَرمْحٍَة ِمنها َوِمْن ِخْزِي يَلْوِمِئذٍ 

                                         
 (  2/63القاهرة )  –الناشر : دار الك ب املصرية  -اجلامع  حكام القرآن للقرطيب--(112)
/   35الة )الناشر : مؤسسة الرس -جامع ال يان يف تأويل القرآن  يب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكر -(143)

131/38285  ) 
 ( 133/ 32دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اقميان -اجلدوا يف إعراب القرآن حملمود بن ع د الرحي  صايف-(143)
 ( من هذه السورة.58يف اآلية ) - (142)
 أو  مري منفصل م  دأ خربه القوي ، واجلملة االُسي ة يف حمل  رفع خرب إن .- (141)



 (144)ومن قوت  وعزت  أن أهلك ا م  الطاغية وجن  الرسل وأت اعه .اهل  {نه َربهَك همَو اْلَقِويو اْلَعزِيزم إِ }
طش بشي  أهلك ،  رمح  هللا: يف بطش  إذا ب -فقاا{إن ربك هو القوي}وزاد أبو جعفر يف تفسريه لقول  تعايل :-

 .اهلوال يقهره قاهر، بل يغلب كل شي  ويقهره، ف  يغل   غالب، {العزيز}كما أهلك مثود حني بَطش هبا 
 {(63َوَأَخَذ الهِذيَن ظََلمموا الصهْيَحةم َفَأْصَ حموا يف ِديَارِِهْ  َجامثِنَي )}

 (145)إعراب مفردات اآلية 
لموا( فعل ماض )ظ)الواو( اس ئنافي ة )أخذ( فعل ماض )الذين( اس  موصوا م  ي  يف حمل  نصب مفعوا ب  مقد م 

والواو اس  « (146)»-ناسخ -وفاعل  )الصيحة( فاعل أخذ مرفوع )الفا ( عاطفة )أص حوا( فعل ماض ناق 
و )ه (  مري مضاف إلي  )جامثني(  ،«(143)»أص ح )يف ديار( جار  وجمرور م عل ق ب )جامثني( خرب أص ح 

 خرب أص حوا منصوب وع مة النصب اليا .
 روائع ال يان وال فسري

 {َوَأَخَذ الهِذيَن ظََلمموا الصهْيَحةم َفَأْصَ حموا يف ِديَارِِهْ  َجامثِنيَ }
ظيمة فقطعت قلوهب  الع {َوَأَخَذ الهِذيَن ظََلمموا الصهْيَحةم }يف تفسريها ما نص : -رمح  هللا-قاا السعدي-
 أي خامدين ال حراك هل  {َفَأْصَ حموا يف ِديَارِِهْ  َجامثِنيَ }
ا أي كأهن  ملا جا ه  العذاب ما مت عوا يف دياره  وال أنسوا هبا وال تنعموا هبا يوم {َكَأْن ملَْ يَلْغنَلْوا ِفيَها}

 (148)من الدهر قد فارقه  النعي  وتناوهل  العذاب السرمدي الذي ينقطع الذي كأن  مل يزا.اهل 
حة واحدة ل علي  الس م صاح صيوذلك أن جربي يف تفسريها فقاا ما نص :-رمح  هللا–وزاد ال غوي -

فهلكوا مجيعا. وقيل: أت ه  صيحة من السما  فيها صوت كل صاعقة وصوت كل شي  يف ا رض، 
 قاا: وأخذ والصيحة مؤنثة،  ن الصيحة مبعىن الصياح. فأص حوا يفف قطعت قلوهب  يف صدوره . وإمنا 
 (142) دياره  جامثني، صرع  هلك .اهل

 {(68ا ِفيَها َأاَل ِإنه مَثموَد َكَفرموا َربلههمْ  َأاَل بلمْعًدا لَِثمموَد )َكَأْن مَلْ يَلْغنَلوْ }

                                         
 ( 185لة)ص/ الناشر:مؤسسة الرسا-لع د الرمحن بن ناصر السعدي تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري ك م املنان-(144)
 ( 138/ 32دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اقميان -اجلدوا يف إعراب القرآن حملمود بن ع د الرحي  صايف-(145)
 أو فعل تام، والواو فاعل.. وجامثني حاا من الفاعل - (146)
 أو م عل ق بالفعل ال ام أص حوا. - (143)
 ( 185لة)ص/الناشر:مؤسسة الرسا-الكرمي الرمحن يف تفسري ك م املنان لع د الرمحن بن ناصر السعدي تيسري-(148)
 الناشر : دار طي ة للنشر وال وزيع ) /  ( -انظر معامل ال نزيل لل غوي -(142)



 (153)إعراب مفردات اآلية 
)كأن( خمف فة من الثقيلة، اُسها  مري حمذوف يعود إىل مثود )مل( حرف نفي وجزم وقلب )يغنوا( مضارع جمزوم 

)أال  ،)ها(  مري يف حمل  جر  م علق ب )يغنوا(حرف جر و وع مة اجلزم حذف النون.. و )الواو( فاعل )يف( 
 .«(153)»لثمود( مر  إعراب نظريها.. بعدا .إن  مثود

 روائع ال يان وال فسري
 َكَأْن مَلْ يَلْغنَلْوا ِفيَها َأاَل ِإنه مَثموَد َكَفرموا َربلههمْ  َأاَل بلمْعًدا لَِثمموَد{}

فما أشقاه   {ممودَ َأال بلمْعًدا لِثَ }أي جحدوه بعد أن جا هت  اآلية امل صرة  {َأال ِإنه مَثموَد َكَفرموا َربلههم ْ }-
 (152) يف تفسريه.اهل -رمح  هللا-قال  السعدي-وأذهل  نس جري باهلل من عذاب الدنيا وخزيها

  

                                         
 ( 132/ 32دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اقميان -اجلدوا يف إعراب القرآن حملمود بن ع د الرحي  صايف-(153)
 ( من هذه السورة.63يف اآلية ) - (153)
 (185لة)ص/الناشر:مؤسسة الرسا-تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري ك م املنان لع د الرمحن بن ناصر السعدي-(152)



 {(62ِعْجٍل َحِنيٍذ )َأْن َجاَ  بِ  َوَلَقْد َجاَ ْت رمسملمَنا ِإبْلرَاِهيَ  بِاْل مْشَرى قَالموا َسَ ًما َقاَا َسَ م  َفَما َلِ ثَ }
 (151)إعراب مفردات اآلية 

)الواو( اس ئنافي ة )ال م( الم القس  لقس  مقد ر )قد( حرف حتقيق )جا ت( فعل ماض.. و )ال ا ( 
لل أنيث )رسل( فاعل مرفوع و )نا(  مري مضاف إلي  )إبراهي ( مفعوا ب  منصوب، ومنع من ال نوين 

وع مة اجلر  الكسرة املقد رة  ،«(154)»ال شرى( جار  وجمرور م عل ق حباا من رسل للعلمي ة والعجمة )ب
)قالوا( فعل ماض وفاعل  )س ما( مفعوا مطلق لفعل حمذوف تقديره نسل   )قاا( فعل ماض، والفاعل 

خربه حمذوف أي س م عليك  )الفا ( عاطفة )ما( نافية  ،«(155)»هو أي إبراهي  )س م( م  دأ مرفوع 
 ،)ل ث( مثل قاا )أن( حرف مصدري  )جا ( مثل قاا )بعجل( جار  وجمرور م عل ق ب )جا ( ،«(156)»

 )حنيذ( نعت لعجل جمرور.
ن أن أو ع -أو يف أن جا  -واملصدر املؤو ا )أن جا ( يف حمل  جر  حبرف جر  حمذوف تقديره بأن جا 

 « (153)»جا .. م عل ق ب )ل ث( 
 روائع ال يان وال فسري

 َجاَ ْت رمسملمَنا ِإبْلرَاِهيَ  بِاْل مْشَرى قَالموا َسَ ًما َقاَا َسَ م  َفَما َلِ َث َأْن َجاَ  ِبِعْجٍل َحِنيٍذ{ َوَلَقدْ }
ي  بال شرى، وه  امل ئكة، إبراه {ولقد جا ت رسلنا}قوا تعاىل:  يف بياهنا:-رمح  هللا -قاا ابن كثري-

راهي  الروع فلما ذهب عن إب}بإسحاق، وقيل: هب ك قوم لوط. ويشهد لألوا قول  تعاىل:  قيل: ت شره
 أي: عليك . {قالوا س ما قاا س م} ،[34]هود:  {وجا ت  ال شرى جيادلنا يف قوم لوط

 .ال يان: هذا أحسن مما حيوه ب ;  ن الرفع يدا عل  الث وت والدوام  قاا علما 
أي: ذهب سريعا، فأتاه  بالضيافة، وهو عجل: فّت ال قر،حنيذ: وهو  {نيذفما ل ث أن جا  بعجل ح}

 احملماة.مشوي شيا نا جا عل  الر ف، وهي احلجارة 

                                         
 ( 32/133دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اقميان-اجلدوا يف إعراب القرآن حملمود بن ع د الرحي  صايف-(151)
 جا ت( .أو م عل ق ب ) - (154)
الذي سو غ االب دا  بالنكرة كوهنا تدا  عل  عموم وهي للمدح، وجيوز أن يكون )س م( خربا مل  دأ حمذوف  - (155)

 تقديره: قويل أو رد ي أو جوايب س م.
أو هي مصدري ة، واملصدر املؤو ا م  دأ خربه املصدر املؤو ا )أن جا ( أي: ل ث  مقدار جميئ ، وذلك عل  حذف - (156)

 مضاف وهو مقدار.
جيوز أن يكون املصدر املؤو ا فاعل لفعل ل ث إذا مل يكن الفاعل الضمري العائد عل  إبراهي  أي ما تأخ ر  - (153)

 جميئ .



هذا معىن ما روي عن ابن ع اس وجماهد وق ادة والضحاك، والسدي وغري واحد، كما قاا يف اآلية 
 .[23، 26]الذاريات: {تأكلون فراغ إىل أهل  فجا  بعجل ُسني فقرب  إليه  قاا أال}ا خرى: 

 (158)وقد تضمنت هذه اآلية آداب الضيافة من وجوه كثرية.اهل
أي: سلموا علي ،  {قَالموا َس ًما قَاَا َس م  }فلما دخلوا علي   يف بياهنا فقاا:-رمح  هللا -وزاد السعدي-

 ورد عليه  الس م.
غي علي  الس م، وأن الس م ق ل الك م، وأن  ين ففي هذا مشروعية الس م، وأن  مل يزا من ملة إبراهي  

أن يكون الرد، أبلغ من االب دا ،  ن س مه  باجلملة الفعلية، الدالة عل  ال جدد، ورده باجلملة االُسية، 
 (152) الدالة عل  الث وت واالس مرار، وبينهما فرق ك ري كما هو معلوم يف عل  العربية.اهل

اليت رى يف بياهنا ما خم صره وب صرف يسري: مل ي ني هنا ما املراد هبذه ال ش–رمح  هللا -وقاا الشنقيطي-
وامرأت  }جا ت هبا رسل امل ئكة إبراهي  ولكن  أشار بعد هذا إىل أهنا ال شارة بإسحاق ويعقوب يف قول : 

[ ;  ن ال شارة بالذرية الطي ة 33 \ 33] {قائمة فضحكت ف شرناها بإسحاق ومن ورا  إسحاق يعقوب
 .[332 \ 13وبشرناه بإسحاق ن يا من الصاحلني{]}شاملة لألم وا ب، كما يدا لذلك قول : 

قالوا ال توجل إنا ن شرك بغ م }وقول :  ،[28 \ 53] {قالوا ال ختف وبشروه بغ م علي }وقول : 
قول  هنا ا قه ك قوم لوط، وعلي  فاآليات امل ينة هلا ك، وقيل: ال شرى هي إخ اره  ل  بأهن  أرسلو {علي 

 .[33 \ 33اآلية ] {قالوا ال ختف إنا أرسلنا إىل قوم لوط}يف هذه السورة:
 .[52، 58 \ 35اآلية ] {قالوا إنا أرسلنا إىل قوم جمرمني إال آا لوط}وقول : 
وملا }وقول : ،[11، 12 \ 53] {طني قالوا إنا أرسلنا إىل قوم جمرمني لنرسل عليه  حجارة من}وقول : 

 .[13 \ 22] {جا ت رسلنا إبراهي  بال شرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظاملني
والظاهر: القوا ا وا، وهذه اآلية ا خرية تدا علي  ;  ن فيها ال صريح بأن إخ اره  بإه ك قوم لوط 

 ترى. كما« ملا»بأداة الشرط اليت هي  بعد جميئه  بال شرى ;  ن  مرتب علي 
كان يظنه  و : ذكر تعاىل يف هذه اآلية الكرمية أن إبراهي  ملا سل  عل  رسل امل ئكة -رمح  هللا-ُث قاا

 يوفا من اآلدميني أسرع إليه  باقتيان بالقرى وهو حل  عجل حنيذ أي منضج بالنار، وأهن  ملا مل يأكلوا 
 ختف وأخربوه خبربه .أوجس منه  خيفة فقالوا ال 

أن  راغ إىل أهل ، أي ماا إليه  فجا  بذلك العجل وبني أن  ُسني، وأن  قرب  إليه ، « : الذاريات»وبني يف 
وأن  أوجس منه  خيفة وذلك يف  ،[23 \ 53أال تأكلون{]}وعرض عليه  ا كل برفق فقاا هل : 

                                         
 ( 112/ 4الناشر: دار طي ة للنشر وال وزيع)-بن كثريتفسري القرآن العظي  ال -(158)
 (185لة)ص/ الناشر:مؤسسة الرسا-تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري ك م املنان لع د الرمحن بن ناصر السعدي-(152)



اغ علي  فقالوا س ما قاا س م قوم منكرون فر هل أتاك حديث  يف إبراهي  املكرمني إذ دخلوا }قول : 
 .[28 - 24 \ 53إىل أهل  فجا  بعجل ُسني فقرب  إليه  قاا أال تأكلون فأوجس منه  خيفة{اآلية ]

 لفائدة جليلة من اآلية قاا: -رمح  هللا -ُث ن  
فما ل ث }:لقول يؤخذ من قصة إبراهي  مع  يف  هؤال  أشيا  من آداب الضيافة: منها تعجيل القرى ; 

 [ 62 \ 33] {أن جا  بعجل حنيذ
 ومنها كون القرى من أحسن ما عنده ;  هن  ذكروا أن الذي عنده ال قر وأطي   حلما الفيت السمني املنصح.

 ومنها تقريب الطعام إىل الضيف.
 (163)اهل.[23 \ 53] {أال تأكلون}ومنها م طف   بالك م بغاية الرفق، كقول  

همْ  ِخيَفًة قَالموا اَل خَتَْف ِإنها أمْرِسْلَنا ِإىَل قَلْوِم فَلَلمها رَأَ }  {(33وٍط )لم ى أَْيِديَلهمْ  اَل َتِصلم ِإَلْيِ  َنِكَرهمْ  َوَأْوَجَس ِمنلْ
 (163)إعراب مفردات اآلية 

والفاعل هو )أيدي( مفعوا ب  منصوب و )ه (  مري  ،«(162)»)الفا ( عاطفة )مل ا رأى( مثل مل ا جا  
مضاف إلي  )ال( نافية )تصل( مضارع مرفوع، والفاعل هو )إىل( حرف جر  و )اهلا (  مري يف حمل  جر  

)نكر( فعل ماض والفاعل هو و )ه (  مري مفعوا ب  )الواو( عاطفة )أوجس( مثل  ،م عل ق ب )تصل(
)خيفة( مفعوا ب  منصوب  ،حمل  جر  م عل ق ب )أوجس( نكر )من( حرف جر  و )ه (  مري يف

)قالوا( مثل ا وىل )ال( ناهية جازمة )ختف( مضارع جمزوم والفاعل أنت )إن ( حرف مش     ،«(161)»
بالفعل و )نا(  مري يف حمل  نصب اس  إن  )أرسلنا( فعل ماض م  ي  للمجهوا و )نا(  مري نائب الفاعل 

 )لوط( إلي  جمرور. ،عل ق ب )أرسلنا()إىل قوم( جار  وجمرور م 
 روائع ال يان وال فسري

همْ  ِخيَفًة قَالموا اَل خَتَْف ِإنها أمْرِسْلَنا }  ىَل قَلْوِم لموٍط{إِ فَلَلمها رََأى أَْيِديَلهمْ  اَل َتِصلم ِإَلْيِ  َنِكَرهمْ  َوَأْوَجَس ِمنلْ
براهي  أيدَيه  ال تصل إيقوا تعاىل ذكره: فلما رأى خم صره:يف بياهنا إمجاالً ما  -رمح  هللا-قاا أبو جعفر الطربي-

إىل العجل الذي أتاه  ب ، والطعام الذي قد م إليه ، نكره ، وذلك أن  ملا قدم طعام  صل  هللا علي  وسل  إليه ، 
ان  ففيما ذكر، كف وا عن أكل ،  هن  مل يكونوا ممن يأكل . وكان إمساكه  عن أكل ، عند إبراهي ، وه  ِ يَ 

 مس نكًرا. ومل تكن بينه  معرفة ، وراع  أمره ، وأوجس يف نفس  منه  خيفة.
                                         

 –أ وا  ال يان يف إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي الناشر : دار الفكر للط اعة و النشر و ال وزيع بريوت  - (163)
 (2/332ل نان) 

 ( 32/133دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اقميان -اجلدوا يف إعراب القرآن حملمود بن ع د الرحي  صايف-(163)
 ( من هذه السورة.66يف اآلية ) - (162)
 س مبعىن أ مر.. واقجياس حديث النفس أو الدخوا، ووجس خطر.أوج- (161)



قالوا }يقوا: احسه يف نَفس  منه  خيفة وأ مرها.  ،{وأوجس منه  خيفة}:وقول : -رمح  هللا -ُث قاا
يقوا: قالت امل ئكة، ملا رأت ما بإبراهي  من اخلوف منه : ال ختف منا وكن آمًنا، فإنا م ئكة  ،{ال ختف
 (164)اهل.{أرسلنا إىل قوم لوط}رب ك 
أيديه  ال تصل ا رأى فلم}وقول :  رمح  هللا يف تفسريها ما خم صره وب صرف يسري:-وأ اف ابن كثري-

وذلك أن امل ئكة ال مهة هل  إىل الطعام وال يش هون  وال  {وأوجس منه  خيفة}تنكره ،  {إلي  نكره 
وأوجس }عما جا ه  ب ، فارغني عن  بالكلية فعند ذلك نكره ،  يأكلون ; فلهذا رأى حاهل  معر ني

 .{منه  خيفة
ال الوا: قالوا ال ختف إنا أرسلنا إىل قوم لوط{ أي ق}: قول  تعاىل إخ ارا عن امل ئكة: -رمح  هللا -ااقُث   

 (165)اهل.ختف منا، إنا م ئكة أرسلنا إىل قوم لوط لنهلكه 
  

                                         
 35الة ) الناشر : مؤسسة الرس -جامع ال يان يف تأويل القرآن  يب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكر -(164)
/182 /38131) 
 ( 4/111الناشر: دار طي ة للنشر وال وزيع) -تفسري القرآن العظي  البن كثري -(165)



 {(33َواْمَرأَتم م َقاِئَمة  َفَضِحَكْت فَلَ شهْرنَاَها بِِإْسَحاَق َوِمْن َورَاِ  ِإْسَحاَق يَلْعقموَب )}
 .(166)إعراب مفردات اآلية 

إلي  )قائمة( خرب مرفوع )الفا ( ، )امرأة( م  دأ مرفوع و )اهلا (  مري مضاف «(163)»)الواو( اس ئنافي ة 
 عاطفة ) حكت( فعل ماض..

و )ال ا ( لل أنيث، والفاعل هي )الفا ( عاطفة )بش رنا( فعل ماض وفاعل  و )ها(  مري مفعوا ب  
)بإسحاق( جار  وجمرور م عل ق ب )بش رنا( عل  حذف مضاف أي بوالدة إسحاق، وع مة اجلر  الف حة 

عاطفة )من ورا ( جار  وجمرور م عل ق بفعل حمذوف تقديره وه نا )إسحاق(  للعلمي ة والعجمة )الواو(
ومنع من ال نوين للعلمي ة  ،«(168)»منصوب  مضاف إلي  جمرور، )يعقوب( مفعوا ب  للفعل احملذوف

 والعجمة.
 

 روائع ال يان وال فسري
 َورَاِ  ِإْسَحاَق يَلْعقموَب{ َواْمَرأَتم م َقاِئَمة  َفَضِحَكْت فَلَ شهْرنَاَها بِِإْسَحاَق َوِمنْ }

 {َفَضِحَكتْ }  أ يافختدم  {قَاِئَمة  }يف بينها إمجااًل ما نص : وامرأة إبراهي  -رمح  هللا -قاا السعدي-
 حني ُسعت حباهل ، وما أرسلوا ب ، تعج ا.

 (162) ف عج ت من ذلك.اهل {فَلَ شهْرنَاَها بِِإْسَحاَق َوِمْن َورَاِ  ِإْسَحاَق يَلْعقموبَ }
لكثرة ها هب كه ، فضحكت سارة اس  شارا من يف تفسريه ما خم صره وب صرف:-رمح  هللا -وزاد ابن كثري-

 بالولد بعد اقياس. فساده ، وغلظ كفره  وعناده ، فلهذا جوزيت بال شارة
وقاا ق ادة:  حكت امرأت  وعج ت من أن قوما يأتيه  العذاب وه  يف غفلة فضحكت من ذلك 

 .بإسحاق وعج ت ف شرناها
أي: بولد هلا يكون ل  ولد وعقب ونسل; فإن يعقوب  {بإسحاق ومن ورا  إسحاق يعقوب ف شرناها}

أم كن   شهدا  إذ حضر يعقوب املوت إذ قاا ل ني  ما تع دون من }ولد إسحاق، كما قاا يف آية ال قرة: 
ال قرة: ] {حنن ل  مسلمونبعدي قالوا نع د إهلك وإل  آبائك إبراهي  وإُساعيل وإسحاق إهلا واحدا و 

311]. 

                                         
 ( 131/ 32دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اقميان -يف إعراب القرآن حملمود بن ع د الرحي  صايف اجلدوا-(166)
 أو واو احلاا، واجلملة بعدها حاا من فاعل قالوا ال ختف يف اآلية السابقة. - (163)
 بعضه  يعطف يقعوب عل  إسحاق اجملرور، ولكن يفصل بني املعطوف واملعطوف علي  بفاصل وهو بعيد. - (168)
 (185لة)ص/ الناشر:مؤسسة الرسا-تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري ك م املنان لع د الرمحن بن ناصر السعدي-(162)



ومن هاهنا اس دا من اس دا هبذه اآلية، عل  أن الذبيح إمنا هو إُساعيل، وأن  مي نع أن يكون هو إسحاق; 
 ن  وقعت ال شارة ب ، وأن  سيولد ل  يعقوب، فكيف يؤمر إبراهي  بذحب  وهو طفل صغري، ومل يولد ل  

عني حق ال خلف في ، فيم نع أن يؤمر بذبح هذا واحلالة هذه، ف بعد يعقوب املوعود بوجوده. ووعد هللا 
 (133)أن يكون هو إُساعيل وهذا من أحسن االس دالا وأصح  وأبين ، وهلل احلمد.اهل

 {(32قَاَلْت يَا َويْلَلَّت أَأَِلدم َوأَنَا َعجموز  َوَهَذا بَلْعِلي َشْيًخا ِإنه َهَذا َلَشْي   َعِجيب  )}
 (133)إعراب مفردات اآلية 

، )يا( أداة ندا  وتعج ب )ويل ا( منادى م عج ب ب  مضاف منصوب «(132)»)قالت( مثل  حكت 
وع مة النصب الف حة املقد رة عل  ما ق ل ا لف املنقل ة عن يا  منع من ظهورها اش غاا احملل  باحلركة 

( مضارع ي  )اهلمزة( ل س فهام ال عج يب  )ألداملناس ة، و )ا لف( املنقل ة عن يا  يف حمل  جر  مضاف إل
مرفوع، والفاعل أنا )الواو( واو احلاا )أنا(  مري منفصل م  ي  يف حمل  رفع م  دأ )عجوز( خرب مرفوع 
)الواو( عاطفة )ها( حرف تن ي  )ذا( اس  إشارة م  ي  يف حمل  رفع م  دأ )بعلي( خرب مرفوع، وع مة الرفع 

ة املقد رة عل    ما ق ل اليا ..الضم 
و )ال ا (  مري مضاف إلي  )شيخا( حاا من بعلي، والعامل ما يف اقشارة من معىن الفعل )إن ( حرف 

نصب اس  إن  )ال م( املزحلقة )شي ( خرب إن  مرفوع )عجيب(  مش    بالفعل )هذا( مثل ا وا يف حمل  
 نعت لشي  مرفوع.
 روائع ال يان وال فسري

{قَاَلْت يَا }  َويْلَلَّت أَأَِلدم َوأَنَا َعجموز  َوَهَذا بَلْعِلي َشْيًخا ِإنه َهَذا َلَشْي   َعِجيب 
هلا اقنسان عند وهي كلمة يقو  ندا  ندبة {قالت يا ويلّت} يف تفسريه لآلية:-رمح  هللا -قاا ال غوي-

 (131)رؤية ما ي عجب من ، أي: يا عج ا. وا صل يا ويل اه.اهل 
  يف تفسريها ما خم صره:-رمح  هللا -الطربيوأ اف أبو جعفر -
 هذا وال عل يف ،{شْيًخاوأنا عجوز وهذا بعلي }تقوا: أىن يكون يل ولد  ،{أألد وأنا عجوز}قول :  

املو ع: الزوج، وُسي بذلك  ن  قي  أمرها، كما ُسوا مالك الشي  "بعل "، وكما قالوا للنخل اليت تس غ ي 

                                         
 ( 114/ 4يع)الناشر: دار طي ة للنشر وال وز -تفسري القرآن العظي  البن كثري -(133)
 ( 134/ 32دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اقميان -اجلدوا يف إعراب القرآن حملمود بن ع د الرحي  صايف-(133)
 ( .33يف اآلية السابقة )  - (132)
 (4/382الناشر : دار طي ة للنشر وال وزيع )  -انظر معامل ال نزيل لل غوي -(131)



مبا  السما  عن سقي ما  ا هنار والعيون "ال عل"،  ن مالك الشي  القي  ب ، والنخل ال عل، مبا  السَما  
 حياتم . 
 :-رمح  هللا -ُث قاا
يقوا: إن كون الولد من مثلي ومثل بعلي عل  السن اليت هبا حنن لشي   ،{إن هذا لشي  عجيب}وقول  

 ب  هللا تعاىل ذكره: قالت الرسل هلا: أتعج ني من أمٍر أمر هللا يقوا،{قالوا أتعج ني من أمر هللا}عجيب 
 (134)أن يكون، وقضا  قضاه هللا فيك ويف بعلك.اهل

علها يف اآلية فحك  قوهلا يف هذه اآلية، كما حك   يف تفسريه لآلية: -رمح  هللا -وأ اف ابن كثري-
ت وجهها فأق لت امرأت  يف صرة فصك}ويف الذاريات:  {قالت يا ويلّت أألد وأنا عجوز}ا خرى، فإهنا: 

كما جرت ب  عادة النسا  يف أقواهلن وأفعاهلن عند   ،[22]الذاريات:  {وقالت عجوز عقي 
 (135)ال عجب.اهل

 {(31د  جمَِيد  )يقَالموا أَتَلْعَجِ نَي ِمْن َأْمِر اَّللِه َرمْحَةم اَّللِه َوبَلرََكاتم م َعَلْيكمْ  َأْهَل اْل َلْيِت ِإنه م محَِ }
 (136)إعراب مفردات اآلية 

)قالوا( فعل ماض وفاعل  )اهلمزة( ل س فهام اقنكاري  )تعج ني( مضارع مرفوع وع مة الرفع ث وت النون.. 
( لفظ اجل لة )هللا ،و )اليا (  مري م  صل يف حمل  رفع فاعل )من أمر( جار  وجمرور م عل ق ب )تعج ني(

مضاف إلي  )رمحة( م  دأ مرفوع )هللا( مثل السابق )الواو( معطوف عل  رمحة )بركات( مرفوع و )اهلا ( 
مضاف إلي  )عل ( حرف جر  و )ك (  مري يف حمل  جر  م عل ق مبحذوف خرب )أهل( منادى مضاف 

 )إن  ( حرف مش    بالفعل واُس منصوب )ال يت( مضاف إلي  جمرور  ،«(133)»حمذوف من  أداة الندا  
 )محيد( خرب مرفوع )جميد( خرب ثان مرفوع.

 روائع ال يان وال فسري
يد  جمَِيد {}  قَالموا أَتَلْعَجِ نَي ِمْن َأْمِر اَّللِه َرمْحَةم اَّللِه َوبَلرََكاتم م َعَلْيكمْ  َأْهَل اْل َلْيِت ِإنه م محَِ

                                         
 35الة ) الناشر : مؤسسة الرس -ر الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكرجامع ال يان يف تأويل القرآن  يب جعف -(134)
/122 /38113) 
 ( 4/114الناشر: دار طي ة للنشر وال وزيع) -تفسري القرآن العظي  البن كثري -(135)
 ( 135/ 32دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اقميان -اجلدوا يف إعراب القرآن حملمود بن ع د الرحي  صايف-(136)
مفعوا ب  لفعل حمذوف للمدح أو ال عظي  أي مندح أهل ال يت أو نعظ مه .. وأجاز أبو حي ان نص   عل  أو  - (133)

 االخ صاص.



امل ئكة هلا، ال  أي: قالت {قالوا أتعج ني من أمر هللا} لآلية:يف تفسريه  -رمح  هللا -قاا ابن كثري-
يقوا ل : "كن" فيكون، ف  تعجيب من هذا، وإن كنت عجوزا   تعجيب من أمر هللا، فإن  إذا أراد شيئا أن

 ك رية عقيما، وبعلك وهو زوجها اخلليل علي  الس م، وإن كان شيخا ك ريا، فإن هللا عل  ما يشا  قدير.
مود، ممجد أي: هو احلميد يف مجيع أفعال  وأقوال  حم {هللا وبركات  عليك  أهل ال يت إن  محيد جميد رمحة}

يف صفات  وذات ; وهلذا ث ت يف الصحيحني أهن  قالوا: قد علمنا الس م عليك، فكيف الص ة عليك يا 
ي ، إبراهي  وآا إبراهرسوا هللا؟ قاا: قولوا: "الله  صل عل  حممد، وعل  آا حممد، كما صليت عل  

وبارك عل  حممد وعل  آا حممد، كما باركت عل  إبراهي  وآا إبراهي ، إنك محيد جميد" 
 (132)اهل.(138)
ي}وزاد السعدي يف بيان قول  تعايل:  - ْيِت ِإنه م محَِ جمَِيد { فقاا أي: ال د  َرمْحَةم اَّللِه َوبَلرََكاتم م َعَلْيكمْ  َأْهَل اْل لَ

َعَلْيكمْ  }تزاا رمح   وإحسان  وبركات ، وهي: الزيادة من خريه وإحسان ، وحلوا اخلري اقهلي عل  الع د 
يد  جمَِيد   ْيِت ِإنه م محَِ ال  أي: محيد الصفات،  ن صفات  صفات كماا، محيد ا فعاا  ن أفع {َأْهَل اْل لَ

 قسط.إحسان، وجود، وبر، وحكمة، وعدا، و 
جميد، واجملد: هو عظمة الصفات وسع ها، فل  صفات الكماا، ول  من كل صفة كماا أكملها وأمتها 

 (183) وأعمها.اهل
  

                                         
باب قول : }إن ت دوا شيئا أو ختفوه فإن هللا كان بكل شي  عليما .. {  -4328أخرج  ال خاري برق /  - (138)

 [55]ا حزاب: 
 ( 114/ 4الناشر: دار طي ة للنشر وال وزيع)-كثريتفسري القرآن العظي  البن   -(132)
 (186لة)ص/ الناشر:مؤسسة الرسا-تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري ك م املنان لع د الرمحن بن ناصر السعدي-(183)



 {(34فَلَلمها َذَهَب َعْن ِإبْلرَاِهيَ  الرهْوعم َوَجاَ ْت م اْل مْشَرى جيمَاِدلمَنا يف قَلْوِم لموٍط )}
 (183)إعراب مفردات اآلية 
ضمون اجلواب الشرط م  ي  يف حمل  نصب م عل ق مب )مل ا( ظرف مبعىن حني م ضم ن معىن)الفا ( اس ئنافي ة 

وع وع مة اجلر  الف حة )الروع( فاعل مرف ،)ذهب( فعل ماض )عن إبراهي ( جار  وجمرور م عل ق ب )ذهب(
مرفوع  ل)الواو( عاطفة )جا ت( مثل ذهب، و )ال ا ( لل أنيث و )اهلا (  مري مفعوا ب  )ال شرى( فاع

ة املقد رة )جيادا( مضارع مرفوع و )نا(  مري مفعوا ب ، والفاعل هو )يف قوم( جار   وع مة الرفع الضم 
 وجمرور م عل ق ب )جيادلنا( عل  حذف مضاف أي يف شأن قوم لوط )لوط( مضاف إلي  جمرور.

 روائع ال يان وال فسري
 َوَجاَ ْت م اْل مْشَرى جيمَاِدلمَنا يف قَلْوِم لموٍط{فَلَلمها َذَهَب َعْن ِإبْلرَاِهيَ  الرهْوعم }

أصاب  من خيفة لذي ا {فَلَلمها َذَهَب َعْن ِإبْلرَاِهيَ  الرهْوعم } يف بياهنا ما نص : -رمح  هللا -قاا السعدي-
إن }:  بالولد، ال فت حينئذ، إىل جمادلة الرسل يف إه ك قوم لوط، وقاا هل {َوَجاَ ْت م اْل مْشَرى}أ ياف  

 (182) .اهل{فيها لوطا قالوا حنن أعل  مبن فيها لننجين  وأهل  إال امرأت 
قاا ما خم صره: في  إ مار، ف {جيادلنا يف قوم لوط}فقاا يف تفسريه لقول  تعايل: -رمح  هللا -وزاد ال غوي-

 أي: أخذ وظل جيادلنا.
 وجل إمنا يسأل  ويطلب إلي .قيل: معناه يكلمنا  ن إبراهي  علي  الس م ال جيادا رب  عز 

 (181) وقاا عامة أهل ال فسري: معناه جيادا رسلنا.اهل
  

                                         
 ( 136/ 32دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اقميان -اجلدوا يف إعراب القرآن حملمود بن ع د الرحي  صايف-(183)
 (186لة)ص/ الناشر:مؤسسة الرسا-لكرمي الرمحن يف تفسري ك م املنان لع د الرمحن بن ناصر السعديتيسري ا-(182)
 (  4/323الناشر : دار طي ة للنشر وال وزيع )  -انظر معامل ال نزيل لل غوي -(181)



 {(35ِإنه ِإبْلَراِهيَ  حَلَِلي   َأوهاه  ممِنيب  )}
 (184)إعراب مفردات اآلية 

 )إن  إبراهي ( حرف مش    بالفعل واُس .. )ال م( املزحلقة )حلي ( خرب مرفوع )أو اه، منيب( خرب إن.
 ال يان وال فسريروائع 
{}  ِإنه ِإبْلَراِهيَ  حَلَِلي   َأوهاه  ممِنيب 

 أي: ذو خلق حسن وسعة صدر، وعدم غضب، عند جهل اجلاهلني. {ِإنه ِإبْلَراِهيَ  حَلَِلي   } -
 ، واقق اا علي ، أي: رجهاع إىل هللا مبعرف   وحم   {ممِنيب  }أي: م ضرع إىل هللا يف مجيع ا وقات،  {َأوهاه  }

 (185) لقال  السعدي يف تفسريه. اه-واقعراض عمن سواه، فلذلك كان جيادا عمن ح ه  هللا هب كه . 
رم َمرْ }  {(36وٍد )دم يَا ِإبْلرَاِهي م َأْعِرْض َعْن َهَذا ِإنه م َقْد َجاَ  َأْمرم َربِ َك َوِإنلههمْ  َآتِيِهْ  َعَذاب  َغيلْ

 (186)إعراب مفردات اآلية 
)أعرض( فعل أمر، والفاعل أنت )عن( حرف جر  )ها( حرف  ،«(183)»)يا إبراهي ( مثل يا صاحل 

مري )إن ( حرف مش    بالفعل و )اهلا (   ،تن ي  )ذا( اس  إشارة م  ي  يف حمل  جر  م عل ق ب )أعرض(
الشأن يف حمل  نصب اس  إن  )قد( حرف حتقيق )جا ( فعل ماض )أمر( فاعل مرفوع )رب ك( مضاف إلي  
جمرور.. و )الكاف(  مري مضاف إلي  )الواو( عاطفة )إهن  ( مثل إن   )آيت( خرب إن  مرفوع، وع مة الرفع 

ة املقد رة عل  اليا  و )ه )غري(  ،«(188)» (  مري مضاف إلي  )عذاب( فاعل اس  الفاعل مرفوع الضم 
 نعت لعذاب مرفوع )مردود( مضاف إلي  جمرور.

  

                                         
 (138/ 32دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اقميان -اجلدوا يف إعراب القرآن حملمود بن ع د الرحي  صايف-(184)
 (186لة)ص/الناشر:مؤسسة الرسا-تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري ك م املنان لع د الرمحن بن ناصر السعدي-(185)
 (138/ 32دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اقميان -اجلدوا يف إعراب القرآن حملمود بن ع د الرحي  صايف-(186)
 ( من هذه السورة.62يف اآلية )- (183)
 أو هو م  دأ مؤخ ر واخلرب آتيه ، وأ يف اس  الفاعل إىل مفعول  واجلملة خرب إهن . - (188)



 روائع ال يان وال فسري
رم َمْردموٍد{}  يَا ِإبْلرَاِهي م َأْعِرْض َعْن َهَذا ِإنه م َقْد َجاَ  َأْمرم َربِ َك َوِإنلههمْ  َآتِيِهْ  َعَذاب  َغيلْ

ْ  آتِيِهْ  َعَذاب  َغيلْرم َوِإنلههم }هب كه   {ِإنه م َقْد َجاَ  أَْمرم َربِ كَ }اجلداا  {ِإبْلرَاِهي م َأْعِرْض َعْن َهَذايَا } -
 (182)يف تفسريه. -رمح  هللا -قال  السعدي-ف  فائدة يف جدالك.اهل {َمْردمودٍ 
لمة باهل ك، القضا ، وحقت عليه  الكيف تفسريها: أي: إن  قد نفذ فيه  -رمح  هللا -وقاا ابن كثري -

 (123)وحلوا ال أس الذي ال يرد عن القوم اجملرمني.اهل
ا َجاَ ْت رمسملمَنا لموطًا ِسيَ  هِبِْ  َوَ اَق هِبِْ  َذْرًعا َوقَاَا َهَذا يَلْوم  َعِصيب  )}  {(33َوَلمه

 (123)إعراب مفردات اآلية 
)وال ا ( لل أنيث )رسل( فاعل مرفوع و )نا(  مري  ،«(122)» )الواو( اس ئنافي ة )مل ا جا ت( مثل مل ا ذهب

مضاف )لوطا( مفعوا ب  منصوب )سي ( فعل ماض م  ي  للمجهوا، ونائب الفاعل  مري مس رت تقديره هو 
)الواو( عاطفة ) اق( فعل ماض، والفاعل هو  ،)ال ا ( حرف جر  و )ه (  مري يف حمل  جر  م عل ق ب )سي (

)ذرعا( متييز منصوب )الواو( عاطفة )قاا( مثل  اق )هذا( اس  إشارة  ،)هب ( مثل ا وا م عل ق ب ) اق(
 م  دأ )يوم( خرب مرفوع )عصيب( نعت ليوم مرفوع.

 روائع ال يان وال فسري
ا َجاَ ْت رمسملمَنا لموطًا ِسيَ  هِبِْ  َوَ ا} {َوَلمه  َق هِبِْ  َذْرًعا َوقَاَا َهَذا يَلْوم  َعِصيب 

إبراهي   عد ما أعلمواب خيرب تعاىل عن قدوم رسل  من امل ئكة قاا ابن كثري يف تفسريه لآلية ما خم صره:-
هب كه ، وفارقوه وأخربوه بإه ك هللا قوم لوط هذه الليلة. فانطلقوا من عنده، فأتوا لوطا علي  الس م، 

يف أرض ل  يعمرها وقيل: بل كان يف منزل ، ووردوا علي  وه  يف أمجل صورة تكون، -ا قيل عل  م-وهو 
عل  هيئة ش ان حسان الوجوه، اب    من هللا واخ  ارا ول  احلكمة واحلجة ال الغة،فنزلوا علي  فسا ه شأهن  

وقاا هذا يوم }و اقت نفس  بس  ه ، وخشي إن مل يضفه  أن يضيفه  أحد من قوم ، فيناهل  بسو ، 
 .{عصيب

                                         
 ( 186الة)ص/الناشر:مؤسسة الرس-تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري ك م املنان لع د الرمحن بن ناصر السعدي -(182)
 ( 4/116الناشر: دار طي ة للنشر وال وزيع) -تفسري القرآن العظي  البن كثري -(123)
 ( 32/132دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اقميان -اجلدوا يف إعراب القرآن حملمود بن ع د الرحي  صايف-(123)
 ( من هذه السورة.34يف اآلية ) - (122)



قاا ابن ع اس وجماهد وق ادة وحممد بن إسحاق وغري واحد من ا ئمة شديد ب ؤه وذلك أن  عل  أن  
 (121)سيدافع قوم  عنه ، ويشق علي  ذلك.اهل

لكرمية: أن لوطا اذكر هللا جل وع  يف هذه اآلية  يف بياهنا ما خم صره: -رمح  هللا -وأ اف الشنقيطي-
علي  وعل  ن ينا الص ة والس م، ملا جا ت  رسل رب  من امل ئكة حصلت ل  بس ب جميئه  مسا ة عظيمة 
 اق صدره هبا، وأشار يف موا ع م عددة إىل أن س ب مسا ت  وكون   اق هب  ذرعا، وقاا هذا يوم 

الص ة والس م، وظن أن قوم  عصيب: أن  ظن أهن   يوف من ب ي آدم، كما ظن  إبراهي  عليهما 
ين هكون حرمة  يوف  فيفعلون هب  فاحشة اللواط ;  هن  إن علموا بقدوم  يف فرحوا واس  شروا ب  

 وجا ه قوم  يهرعون إلي  ومن ق ل كانوا يعملون}ليفعلوا ب  الفاحشة املذكورة، فمن ذلك قول  هنا: 
رشيد قالوا  وا هللا وال ختزوين يف  يفي أليس منك  رجلالسيئات قاا ياقوم هؤال  بنايت هن أطهر لك  فاتق

 .[32، 38 \ 33لقد علمت ما لنا يف بناتك من حق وإنك ل عل  ما نريد{]
وجا  أهل املدينة يس  شرون قاا إن هؤال   يفي ف  تفضحون واتقوا هللا وال }« : احلجر»وقول  يف 

 35مهون{] إن كن   فاعلني لعمرك إهن  لفي سكرهت  يعختزون قالوا أومل ننهك عن العاملني قاا هؤال  بنايت
\ 63 - 32]. 

 (124)أي: يسرعون ويهرولون من فرحه  بذلك.اهل ،[38 \ 33] {يهرعون}وقول : 
نه َأْطَهرم َلكمْ  فَاتلهقموا اَّللَه َواَل هم َوَجاَ هم قَلْومم م يلمْهَرعموَن ِإلَْيِ  َوِمْن قَلْ لم َكانموا يَلْعَملموَن السهيِ َئاِت قَاَا يَا قَلْوِم َهؤماَلِ  بَلَنايت }

 {(38ختمْزموِن يف َ ْيِفي أََلْيَس ِمْنكمْ  َرجمل  َرِشيد  )
 (125)إعراب مفردات اآلية 

)إىل(  ،«(126)»)الواو( عاطفة )جا ه قوم ( مثل جا ت رسلنا )يهرعون( مضارع مرفوع.. والواو فاعل 
)الواو( حالية )من( حرف جر  )ق ل( اس   ، عل ق ب )يهرعون(حرف جر  و )اهلا (  مري يف حمل  جر  م

 )كانوا( فعل ماض ناق .. ،م  ي  عل  الض   يف حمل  جر  م عل ق ب )يعملون(
والواو اس  كان )يعملون( مثل يهرعون )السي ئات( مفعوا ب  منصوب وع مة النصب الكسرة )قاا( فعل 

دى مضاف منصوب وع مة النصب الكسرة املقد رة عل  ما ماض، والفاعل هو )يا( أداة ندا  )قوم( منا
                                         

 ( 4/116الناشر: دار طي ة للنشر وال وزيع) -تفسري القرآن العظي  البن كثري -(121)
–شنقيطي الناشر : دار الفكر للط اعة و النشر و ال وزيع بريوتأ وا  ال يان يف إيضاح القرآن بالقرآن لل - (124)

 (  2/332ل نان) 
 ( 123/ 32دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اقميان -اجلدوا يف إعراب القرآن حملمود بن ع د الرحي  صايف-(125)
سرعون ولذا ي يس عمل يف الغالب بصيغة ال نا  للمجهوا ومعناه معلوم أي -أهرع -هذا الفعل مع ما ي - (126)

 اشية اجلمل.يعربون الواو نائب الفاعل كما يف ح -وه  قل ة -حي اج إىل فاعل ال إىل نائب الفاعل، ولكن بعض املعربني



ق ل اليا  احملذوفة لل خفيف، و )اليا ( احملذوفة مضاف إلي  )ها( حرف تن ي  )أوال ( اس  إشارة م  ي  يف 
ة املقد رة عل  ما ق ل اليا   و )اليا (  ،«(123)»حمل  رفع م  دأ )بنايت( خرب مرفوع وع مة الرفع الضم 

، )أطهر( خرب مرفوع )ال م( حرف «(128)»مضاف إلي  )هن (  مري منفصل م  ي  يف حمل  رفع م  دأ 
جر  و )ك (  مري يف حمل  جر  م عل ق بأطهر )الفا ( رابطة جلواب شرط مقد ر )ات قوا( فعل أمر م  ي  عل  

زوا( لواو( عاطفة )ال( ناهية جازمة )ختحذف النون.. والواو فاعل )هللا( لفظ اجل لة مفعوا ب  منصوب )ا
مضارع جمزوم وع مة اجلزم حذف النون.. والواو فاعل، و )النون( للوقاية، و )اليا ( احملذوفة مفعوا ب  
)يف  يفي( جار  وجمرور م عل ق ب )ختزوا( عل  حذف مضاف أي يف شأن  يفي.. و )اليا ( مضاف 

خبرب  )منك ( مثل لك  م عل ق -ناسخ -( فعل ماض ناق  جامدإلي  )اهلمزة( ل س فهام اقنكاري  )ليس
 مقد م )رجل( اس  ليس مؤخ ر مرفوع )رشيد( نعت لرجل مرفوع.

 روائع ال يان وال فسري
 {نه َأْطَهرم َلكم ْ هم َوَجاَ هم قَلْومم م يلمْهَرعموَن ِإلَْيِ  َوِمْن قَلْ لم َكانموا يَلْعَملموَن السهيِ َئاِت قَاَا يَا قَلْوِم َهؤماَلِ  بَلَنايت }

ي يسرعون. قاا أيف مو ع احلاا." يهرعون"  {وجا ه قوم  يهرعون}قول  تعاىل قاا القرطيب يف تفسريه:-
الكسائي والفرا  وغريمها من أهل اللغة: ال يكون اقهراع إال إسراعا مع رعدة، يقاا: أهرع الرجل إهراعا 

 (122).اهلمهرعأو مح ، وهو أي أسرع يف رعدة من برد أو غضب 
بن ع اس وق ادة : قاا ا {وجا ه قوم  يهرعون إلي } يف تفسريها ما خم صره: -رمح  هللا-وأ اف ل غوي-

 :رمح  هللا-مشي ني. ُث أ افيسرعون إلي . وقاا جماهد: يهرولون، وقاا احلسن: مشي بني 
دباره . ن الرجاا يف أكانوا يأتو   {كانوا يعملون السيئات}أي: من ق ل جميئه  إىل لوط،  {ومن ق ل}
يع ي:  {يا قوم هؤال  بنايت هن أطهر لك }هل  لوط حني قصدوا أ ياف  وظنوا أهن  غلمان،  {قاا}

أ ياف  ب نات ، وكان يف ذلك الوقت، تزويج املسلمة من الكافر جائزا كما زوج النيب صل   بال زويج، ويف
 .ينبن الربيع ق ل الوحي، وكانا كافر  هللا علي  وسل  ابن   من ع  ة بن أيب هلب، وأيب العاص

نيب أبو  أراد: نسا ه ، وأ اف إىل نفس   ن كل {هؤال  بنايت}وقاا جماهد وسعيد بن ج ري: قول : 
 {6-ا حزاب }النيب أوىل باملؤمنني من أنفسه  وأزواج  أمهاهت { }أم  . ويف قرا ة أيب بن كعب: 

 وهو أب هل .

                                         
 جيوز أن يكون )بنات( بدال أو عطف بيان الس  اقشارة، واخلرب أطهر، وهن   مري فصل. - (123)
 أو  مري فصل. - (128)
 (  2/34القاهرة )  –الناشر : دار الك ب املصرية  -طيباجلامع  حكام القرآن للقر --(122)



 (433) ال عل  ال حقيق، ومل ير وا هذا.اهل وقيل: ذكر ذلك عل  س يل الدفع
يرشده  إىل  {ك لقاا يا قوم هؤال  بنايت هن أطهر }قول :  يف بياهنا فقاا:-رمح  هللا -وزاد ابن كثري-

نيا واآلخرة، كما هل  يف الد فأرشده  إىل ما هو أنفع ،نسائه ، فإن النيب لألمة مبنزلة الوالد للرجاا والنسا 
أتأتون الذكران من العاملني وتذرون ما خلق لك  ربك  من أزواجك  بل أن   }قاا هل  يف اآلية ا خرى: 

 {قالوا أومل ننهك عن العاملني}وقول  يف اآلية ا خرى:  ،[366، 365]الشعرا :  {قوم عادون
  بنايت إن كن   فاعلني. لعمرك إهن  لفي قاا هؤال}[ أي: أمل ننهك عن  يافة الرجاا 33]احلجر:

اا ق {هؤال  بنايت هن أطهر لك }وقاا يف هذه اآلية الكرمية:  ،[32، 33]احلجر: {سكرهت  يعمهون
 جماهد: مل يكن بنات ، ولكن كن من أم  ، وكل نيب أبو أم  .

 وكذا روي عن ق ادة، وغري واحد.
 يعرض عليه  سفاحا. وقاا ابن جريج: أمره  أن ي زوجوا النسا ، ومل

وقاا سعيد بن ج ري: يع ي نسا ه ، هن بنات ، وهو أب هل  ويقاا يف بعض القرا ات النيب أوىل باملؤمنني 
 من أنفسه  وأزواج  أمهاهت  وهو أب هل .

 (433)وكذا روي عن الربيع بن أنس، وق ادة، والسدي، وحممد بن إسحاق، وغريه .اهل
 ختمْزموِن يف َ ْيِفي أََلْيَس ِمْنكمْ  َرجمل  َرِشيد {فَاتلهقموا اَّللَه َواَل }
رك  ب  من االق صار أي: اق لوا ما آم {فاتقوا هللا وال ختزون يف  يفي}وقول :  :-رمح  هللا -قاا ابن كثري-

أي: ليس منك  رجل في  خري، يق ل ما آمره ب ، ويرتك ما  {أليس منك  رجل رشيد} ،عل  نسائك  
 (432)لأهناه عن ؟.اه

املنكر.  وينه  عن" أي شديد يأمر باملعروف  {أليس منك  رجل رشيد}-رمح  هللا–وأ اف القرطيب -
وقيل:" رشيد" أي ذو رشد. أو مبعىن راشد أو مرشد، أي صاحل أو مصلح ابن ع اس: مؤمن. أبو مالك: 

مبعىن املرشد،   وجيوز أي يكونناه عن املنكر. وقيل: الرشيد مبعىن الرشد، والرشد والرشاد اهلدى واالس قامة. 
 (431)احملك .اهلكاحلكي  مبعىن 

 {(32قَالموا َلَقْد َعِلْمَت َما َلَنا يف بَلَناِتَك ِمْن َحقٍ  َوِإنهَك لَ َلْعَل م َما نمرِيدم )}

                                         
 (4/323الناشر : دار طي ة للنشر وال وزيع )  -انظر معامل ال نزيل لل غوي -433

 ( 4/113الناشر: دار طي ة للنشر وال وزيع) -تفسري القرآن العظي  البن كثري -(433)
 ( 4/113للنشر وال وزيع)الناشر: دار طي ة -تفسري القرآن العظي  البن كثري -(432)
 (  2/33القاهرة )  –الناشر : دار الك ب املصرية  -اجلامع  حكام القرآن للقرطيب--(431)



 (434)إعراب مفردات اآلية 
وفاعل   ماض)قالوا( فعل ماض وفاعل  )ال م( الم القس  لقس  مقد ر )قد( حرف حتقيق )علمت( فعل 

)ما( حرف ناف )ال م( حرف جر  و )نا(  مري يف حمل  جر  م عل ق خبرب مقد م )يف بنات( جار  وجمرور 
م عل ق حباا من حق  و )الكاف(  مري مضاف إلي  )من( حرف جر  زائد )حق ( جمرور لفظا مرفوع حم   

م( ري يف حمل  نصب اس  إن  )ال م  دأ مؤخ ر )الواو( عاطفة )إن ( حرف مش    بالفعل و )الكاف(  م
 «(435)»املزحلقة )تعل ( مضارع مرفوع، والفاعل أنت )ما( اس  موصوا م  ي  يف حمل  نصب مفعوا ب 

 ، والعائد حمذوف )نريد( مضارع مرفوع، والفاعل حنن.
 روائع ال يان وال فسري

 َوِإنهَك لَ َلْعَل م َما نمرِيدم{قَالموا َلَقْد َعِلْمَت َما َلَنا يف بَلَناِتَك ِمْن َحقٍ  }
أن  ي: إنك تعل أ {قالوا لقد علمت ما لنا يف بناتك من حق} يف تفسريها:-رمح  هللا -قاا ابن كثري-

نت أي: ليس لنا غرض إال يف الذكور، وأ {وإنك ل عل  ما نريد}نسا نا ال أرب لنا فيهن وال نش هيهن، 
 تعل  ذلك، فأي حاجة يف تكرار القوا علينا يف ذلك؟

 (436)إمنا نريد الرجاا.اهل {وإنك ل عل  ما نريد}قاا السدي: 
  

                                         
 (121/ 32دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اقميان -اجلدوا يف إعراب القرآن حملمود بن ع د الرحي  صايف-(434)
باالس فهام  خربه مجلة نريد، واجلملة مفعوا تعل  وقد عل ق أجاز العكربي  جعلها اس فهامي ة يف حمل  رفع م  دأ - (435)

 وأجاز اجلمل جعلها حرفا مصدري ا، واملصدر املؤو ا مفعوا تعل .
 ( 118/ 4الناشر: دار طي ة للنشر وال وزيع)-تفسري القرآن العظي  البن كثري -(436)



 {(83قَاَا َلْو َأنه يل ِبكمْ  قلموهًة َأْو َآِوي ِإىَل رمْكٍن َشِديٍد )}
 (433)إعراب مفردات اآلية 
والفاعل هو )لو( حرف شرط غري جازم )أن ( حرف مش    بالفعل )يل( مثل لنا م عل ق )قاا( فعل ماض، 

نعت  -«(438)»خبرب مقد م )ال ا ( حرف جر  و )ك (  مري يف حمل  جر  م عل ق مبحذوف حاا من قو ة
 )قو ة( اس  أن  منصوب. -تقد م عل  املنعوت

ود قو ة يل فعل حمذوف تقديره ث ت أي لو ث ت وجواملصدر املؤو ا )أن  يل بك  قو ة( يف حمل  رفع فاعل ل
ة املقد رة عل  اليا ، والفاعل أنا )إىل ركن(  )أو( حرف عطف )آوي( مضارع مرفوع وع مة الرفع الضم 

 )شديد( نعت لركن جمرور. ،جار  وجمرور م عل ق ب )آوي(
 روائع ال يان وال فسري

 {َآِوي ِإىَل رمْكٍن َشِديدٍ قَاَا َلْو َأنه يل ِبكمْ  قلموهًة َأْو }
ْو َأنه يل ِبكمْ  قَاَا لَ }ما خم صره: فاش د قلق لوط علي  الص ة والس م، و  -رمح  هللا -ققاا السعدي-

 كق يلة مانعة، ملنع ك .  {قلموهًة َأْو آِوي ِإىَل رمْكٍن َشِديدٍ 
حد.اهل هللا، الذي ال يقوم لقوت  أ وهذا حبسب ا س اب احملسوسة، وإال فإن  يأوي إىل أقوى ا ركان وهو

(432) 
 
ىن ملا رأى اس مراره  يف غيه ، و عف عنه ، ومل يقدر عل  دفعه ، مت :-رمح  هللا -واد القرطيب بياناً فقاا-

ا. وقاا أي أنصارا وأعوان {لو أن يل بك  قوة}لو وجد عونا عل  رده ، فقاا عل  جهة ال فجع واالس كانة:
 . و" أن" يف مو ع رفع بفعل مضمر، تقديره: لو اتفق أو وقع.ابن ع اس: أراد الولد

 أهل الفساد، وحلت بينه  وبنيوهذا يطرد يف" أن" ال ابعة ا" لو". وجواب" لو" حمذوف، أي لرددت 
أي أجلأ وأنضوي. وقرى" أو آوي" بالنصب عطفا عل " قوة" كأن   {أو آوي إىل ركن شديد}ما يريدون.

قاا:" لو أن يل بك  قوة" أو إيوا  إىل ركن شديد، أي وأن آوي، فهو منصوب بإ مار" أن". ومراد لوط 
 (433)بالركن العشرية، واملنعة بالكثرة.اهل

َ ِفْت ِمْنكمْ  َأَحد  ِإاله اْمرَأََتَك ِإنه م ْسِر ِبَأْهِلَك بِِقْطٍع ِمَن اللهْيِل َواَل يَللْ قَالموا يَا لموطم ِإنها رمسملم َربِ َك َلْن َيِصلموا ِإَلْيَك َفأَ }
 {(83ممِصي لمَها َما َأَصابَلهمْ  ِإنه َمْوِعَدهم م الصوْ حم أََلْيَس الصوْ حم ِبَقرِيٍب )

                                         
 ( 32/124دمشق)–شيد مؤسسة اقميان نشر:دار الر -اجلدوا يف إعراب القرآن حملمود بن ع د الرحي  صايف-(433)
 أي: قوة لصد ك ، فال ا  لل عليل، وفي  حذف مضاف.- (438)
 ( 186لة)ص/ الناشر:مؤسسة الرسا-تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري ك م املنان لع د الرمحن بن ناصر السعدي-(432)
 (  2/38القاهرة )  –الناشر : دار الك ب املصرية  -اجلامع  حكام القرآن للقرطيب-(433)



 (433)إعراب مفردات اآلية 
و )رسل( خرب أن  مرفوع «.. (431)»)إن ا رسل( مثل إن ا..  ،«(432)»)قالوا يا لوط( مثل قالوا يا صاحل 

)رب ك( مضاف إلي  جمرور. و )الكاف(  مري مضاف إلي  )لن( حرف نفي ونصب )يصلوا( مضارع 
منصوب وع مة النصب حذف النون.. والواو فاعل )إىل( حرف جر  و )الكاف(  مري يف حمل  جر  

ة، ملس  ب بالس ب )أسر( فعل أمر م  ي  عل  حذف حرف العل  )الفا ( عاطفة لربط ا ،م عل ق ب )يصلوا(
. و )الكاف(  مري مضاف إلي  )بقطع( جار  .والفاعل أنت )بأهلك( جار  وجمرور م عل ق ب )أسر(

)من الليل( جار  وجمرور نعت لقطع )الواو( عاطفة )ال( ناهية جازمة )يل فت(  ،وجمرور م عل ق ب )أسر(
 ر  و )ك (  مري يف حمل  جر  م عل ق حباا من )أحد( فاعل يل فت مرفوعمضارع جمزوم )من( حرف ج

( حرف ل س ثنا  )امرأتك( مس ثىن منصوب  . و )الكاف( مضاف إلي  )إن ( حرف مش    .«(434)»)إال 
)ما(  ،«(435)»بالفعل و )اهلا (  مري الشأن اس  إن  )مصيب( خرب مقد م و )ها(  مري مضاف إلي  

 حمل  رفع م  دأ مؤخ ر )أصاب( فعل ماض و )ه (  مري مفعوا ب ، والفاعل هو اس  موصوا م  ي  يف
وهو العائد )إن ( مثل ا وا )موعده ( اس  إن  منصوب.. و )ه ( مضاف إلي  )الص ح( خرب إن  مرفوع 
)اهلمزة( ل س فهام ال قريري  )ليس( فعل ماض ناق  )الص ح( اس  ليس مرفوع )ال ا ( حرف جر  زائد 

 يب( جمرور لفظا منصوب حم   خرب ليس.)قر 
 روائع ال يان وال فسري

ْنكمْ  َأَحد  ِإاله اْمرَأََتَك ِإنه م قَالموا يَا لموطم ِإنها رمسملم َربِ َك َلْن َيِصلموا ِإَلْيَك َفَأْسِر ِبَأْهِلَك بِِقْطٍع ِمَن اللهْيِل َواَل يَلْلَ ِفْت مِ }
 ِإنه َمْوِعَدهم م الصوْ حم أََلْيَس الصوْ حم ِبَقرِيٍب{ممِصي لمَها َما َأَصابَلهمْ  

 يف تفسريها إمجاالم ما نص :-رمح  هللا–قاا السعدي -
 بسو . {َلْن َيِصلموا ِإلَْيكَ }أي: أخربوه حباهل  ليطمئن قل  ،  {ِإنها رمسملم َربِ كَ }ل :  {قَالموا}

ا، أن دون لوطا مبجي  الص ح، وأمر امل ئكة لوطُث قاا جربيل جبناح ، فطمس أعينه ، فانطلقوا ي وع
  ه .أي: جبانب من  ق ل الفجر بكثري، لي مكنوا من ال عد عن قري {بِِقْطٍع ِمَن اللهْيلِ }يسري بأهل  

                                         
 ( 32/126دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اقميان -اجلدوا يف إعراب القرآن حملمود بن ع د الرحي  صايف-(433)
 ( من هذه السورة.62يف اآلية ) - (432)
 ( من هذه السورة.33يف اآلية )- (431)
قصد مل ي» ... واالس ثنا  منقطع سوا  أكان املس ثىن من  )أهل( أو )أحد( . قاا أبو حي ان يف ال حر: - (434)

عن املأمور باقسرا  هب  وال من املنهيني  عن االل فات فكان جيب في  إذ ذاك النصب  -أي امرأت  -باالس ثنا  إخراجها
 أهل أي إن  االس ثنا  هنا منقطع.« قوال واحدا

 أو هو م  دأ واملوصوا بعده خرب. - (435)



 أي: بادروا باخلروج، وليكن مهك  النجاة وال تل ف وا إىل ما ورا ك . {َوال يَلْلَ ِفْت ِمْنكمْ  َأَحد  }
عل  أ ياف   هنا تشارك قومها يف اقُث، ف دهل  {َما َأَصابَلهم م }من العذاب  {اْمرَأََتَك ِإنه م ممِصي لمَهاِإال }

 لوط، إذا نزا ب  أ ياف.
 (436)اهل .{رِيبٍ ِبقَ أََلْيَس الصوْ حم }فكأن لوطا، اس عجل ذلك، فقيل ل :  {ِإنه َمْوِعَدهم م الصوْ حم }

يٍل َمْنضموٍد )فَلَلمها َجاَ  أَْمرمنَا } َها ِحَجاَرًة ِمْن ِسجِ   {(82َجَعْلَنا َعالِيَلَها َساِفَلَها َوأَْمَطْرنَا َعَليلْ
 (433)إعراب مفردات اآلية 

)جعلنا( فعل ماض وفاعل  )عايل( مفعوا ب  منصوب و )ها(  ،«(438)»)فلم ا جا  أمرنا( مر  إعراهبا 
مضاف إلي  )سافل( مفعوا ب  ثان منصوب و )ها( مثل ا خري )الواو( عاطفة )أمطرنا( مثل جعلنا )عل ( 
حرف جر  و )ها(  مري يف حمل  جر  م عل ق ب )أمطر( ب ضمين  معىن أنزلنا أو أسقطنا )حجارة( مفعوا 

 ( جار  وجمرور نعت حلجارة )منضود( نعت لسج يل جمرور.ب  منصوب )من سج يل
  

                                         
 ( 186لة)ص/الناشر:مؤسسة الرسا-تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري ك م املنان لع د الرمحن بن ناصر السعدي-(436)
 ( 123/ 32دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اقميان -اجلدوا يف إعراب القرآن حملمود بن ع د الرحي  صايف-(433)
 السورة. ( من هذه66يف اآلية )- (438)



 روائع ال يان وال فسري
يٍل َمْنضموٍد{} َها ِحَجاَرًة ِمْن ِسجِ   فَلَلمها َجاَ  أَْمرمنَا َجَعْلَنا َعالِيَلَها َساِفَلَها َوأَْمَطْرنَا َعَليلْ

عند طلوع الشمس،  ذلكوكان  {أمرنافلما جا  }يقوا تعاىل:  يف تفسريه لآلية:-رمح  هللا -قاا ابن كثري-
فغشاها ما  واملؤتفكة أهوى}كقول {سافلها}سدوم ومعامل ها وهي قري ه  العظيمة وهي {جعلنا عاليها}

عليها حجارة من "سجيل" وهي بالفارسية: حجارة من طني،  [ أي: أمطرنا54، 51]النج : {غش 
 قال  ابن ع اس وغريه.

ن حجارة م}جر، و"كل" وهو الطني، وقد قاا يف اآلية ا خرى: وقاا بعضه : أي من "سنك" وهو احل
[ أي: مس حجرة قوية شديدة. وقاا بعضه : مشوية، وقاا بعضه : مط وخة قوية 11]الذاريات: {طني

صل ة وقاا ال خاري. "سجيل": الشديد الك ري. سجيل وسجني واحد، ال م والنون أخ ان، وقاا متي  بن 
 :(432)مق ل

 ..  ربا تواصت ب  ا بط سجينا .ال يض  احية ورجلة يضربون
 قاا بعضه : منضودة يف السما ، أي: معدة لذلك. {منضود}وقول : 

 (423)أي: ي  ع بعضها بعضا يف نزوهلا عليه .اهل {منضود}وقاا آخرون: 
َها ِحَجاَرًة ِمْن ِسجِ يٍل مَ }وزاد الشنقيطي بيانا للمقصود بقول  تعايل - رمح   -فقاا ضموٍد{نْ َوَأْمَطْرنَا َعَليلْ
ارة من السجيل اخ  فا كثريا، والظاهر أهنا حجفقاا ما خم صره: ااخ لف العلما  يف املراد حبجارة -هللا

يف القصة « ذارياتال»طني يف غاية الشدة والقوة، والدليل عل  أن املراد بالسجيل: الطني، قول  تعاىل يف 
وخري ما يفسر  ،[14، 11 \ 53] {عند ربك للمسرفنيلنرسل عليه  حجارة من طني مسومة }بعينها: 

ب  القرآن القرآن. والدليل عل  قوهتا وشدهتا: أن هللا ما عذهب  هبا يف حالة غض   عليه  إال  ن النكاا 
هبا بالغ شديد، وأيضا فإن بعض العلما  قالوا: السجيل والسجني: أخ ان، ك مها الشديد من احلجارة 

 والضرب. 
 (423)فمعىن من سجيل،: أي من طني شديد القوة، والعل  عند هللا تعاىل.اهلوعل  هذا، 

                                         
 -متي  بن مق ل بن عوف بن حنيف بن ق ي ة بن العج ن بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة أبو كعب - (432)

ذكره املرزباين  يف معج  الشعرا  وقاا: أدرك اقس م فأسل ، وكان ي كي أهل اجلاهلية، وبلغ مائة وعشرين سنة، ول  خرب 
قصابة يف نق ً عن ا-ي الشاعر،  هنما كانا ي هاجيان. والقصة مشهورةمع عمر بن اخلطاب حني اس عداه عل  النجاش

 ز( 864متييز الصحابة البن حجر حم صرا )برق / 
 ( 4/143الناشر: دار طي ة للنشر وال وزيع) -تفسري القرآن العظي  البن كثري -(423)
 –أ وا  ال يان يف إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي الناشر : دار الفكر للط اعة و النشر و ال وزيع بريوت  - (423)

 (  2/322ل نان) 



 {(81ممَسوهَمًة ِعْنَد َربِ َك َوَما ِهَي ِمَن الظهاِلِمنَي بَِ ِعيٍد )}
 (422)إعراب مفردات اآلية 

)رب ك( مضاف إلي   ،)عند( ظرف منصوب م عل ق ب )مسو مة( ،«(421)»)مسو مة( حاا منصوبة من حجارة 
جمرور و )الكاف( مضاف إلي  )الواو( واو احلاا )ما( نافية عاملة عمل ليس )هي(  مري منفصل م  ي  يف حمل  
رفع اس  ما، )من الظاملني( جار  وجمرور م عل ق ب عيد )ال ا ( حرف جر  زائد )بعيد( جمرور لفظا منصوب حم   خرب 

 ما.
 روائع ال يان وال فسري

 َمًة ِعْنَد َربِ َك َوَما ِهَي ِمَن الظهاِلِمنَي بَِ ِعيٍد{ممَسوه }
والغضب،  أي: معلمة، عليها ع مة العذاب {ممَسوهَمةً ِعْنَد َربِ كَ } مجاالم ما نص :إقاا السعدي يف بياهنا -
فعلوا كفعله ، لئ  فليحذر الع اد، أن ي {ِبَ ِعيدٍ }قوم لوط  الذين يشاهبون لفعل {َوَما ِهَي ِمَن الظهاِلِمنيَ }

 (424)يصي ه  ما أصاهب .اهل 
فقاا:أي: وما هذه  {وما هي من الظاملني ب عيد}لقول  تعايل:  يف تفسريه-رمح  هللا -وأ اف ابن كثري-

 عن . النقمة ممن تش   هب  يف ظلمه ، ب عيد
اق لوا وجدمتوه يعمل عمل قوم لوط، ف وقد ورد يف احلديث املروي يف السنن عن ابن ع اس مرفوعا " من

 .(425)الفاعل واملفعوا ب " 
وذهب اقمام الشافعي يف قوا عن  ومجاعة من العلما  إىل أن ال ئط يق ل، سوا  كان حمصنا أو غري 

 حمصن، عم  هبذا احلديث.
بقوم لوط، وهللا  هللاوذهب اقمام أبو حنيفة رمح  هللا إىل أن  يلق  من شاهق، وي  ع باحلجارة، كما فعل 

 (426)س حان  وتعاىل أعل  بالصواب.اهل
ن ال فسري ميف بياهنا فقاا ما خم صره: يف هذه اآلية الكرمية ث ثة أوج  -رمح  هللا -وزاد الشنقيطي-

 للعلما : اثنان منها ك مها يشهد ل  القرآن، وواحد يظهر أن   عيف.

                                         
 ( 128/ 32دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اقميان -اجلدوا يف إعراب القرآن حملمود بن ع د الرحي  صايف-(422)
 . وجيوز أن تكون نع ا.صح  جمي  احلاا من حجارة  هنا وصفت.- (421)
 ( 186لة)ص/ الناشر:مؤسسة الرسا-تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري ك م املنان لع د الرمحن بن ناصر السعدي-(424)
واحلديث صحح  ا ل اين يف اقروا  برق / -باب ما جا  يف حد اللوطي -3456أخرج  الرتمذي برق /  - (425)

2153 
 ( 4/142الناشر: دار طي ة للنشر وال وزيع) -ريتفسري القرآن العظي  البن كث -(426)



لك احلجارة ليست بعيدة من قوم لوط، أي مل تكن يظهر أن   عيف فهو أن املعىن: أن ت أما الذي
 ختطئه .

[ وحنوها من 82 \ 33] {وأمطرنا عليها حجارة}قال  القرطيب، وغريه ;  ن هذا يكفي عن  قول  تعاىل: 
 اآليات. أما الوجهان اللذان يشهد لكل واحد منهما قرآن:

ربوا مبا وقع ني لن ينا، فكان عليه  أن يع فا وا منهما: أن ديار قوم لوط ليست ب عيدة من الكفار املكذب
 هلها إذا مروا عليها يف أسفاره  إىل الشام، وخيافوا أن يوقع هللا هب  بس ب تكذيب ن ينا حممد صل  هللا 
علي  وسل  مثل ما وقع من العذاب بأولئك، بس ب تكذي ه  لوطا علي  الص ة والس م، واآليات الدالة 

، 313 \ 13وإنك  ل مرون عليه  مص حني وبالليل أف  تعقلون{]}ل : عل  هذا كثرية جدا. كقو 
وتركنا فيها }وقول :  ،[33، 36 \ 35] {وإهنا ل س يل مقي  إن يف ذلك آلية للمؤمنني}وقول :  ،[318

. إىل غري ذلك من اآليات. وعل  هذا القوا فالضمري .[13 \ 53آية للذين خيافون العذاب ا لي {]
 هي راجع إىل ديار قوم لوط املفهومة من املقام.يف قول : وما 

الوج  الثاين أن املعىن: وما تلك احلجارة اليت أمطرت عل  قوم لوط ب عيد من الظاملني للفاعلني مثل فعله ، 
 فهو هتديد ملشركي العرب كالذي ق ل .

اق ة الذين من كيف كان عأفل  يسريوا يف ا رض فينظروا  }ومن اآليات الدالة عل  هذا الوج  قول  تعاىل: 
وللكافرين أمثاهلا{ظاهر جدا يف ذلك، }فإن قول :  ،[33 \ 43ق له  دمر هللا عليه  وللكافرين أمثاهلا{]

 (423)واآليات بنحو ذلك كثرية.اهل
  

                                         
 –أ وا  ال يان يف إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي الناشر : دار الفكر للط اعة و النشر و ال وزيع بريوت  - (423)

 (  2/332ل نان) 



َ َما َلكمْ  ِمْن ِإَلٍ  َغيلْرمهم } نلْقمصموا اْلِمْكَياَا َواْلِميزَاَن ِإين ِ َأَراكمْ  خبَرْيٍ َواَل تلَ َوِإىَل َمْدَيَن َأَخاهمْ  شمَعْيً ا قَاَا يَا قَلْوِم اْع مدموا اَّلله
يٍط )  {(84َوِإين ِ َأَخافم َعَلْيكمْ  َعَذاَب يَلْوٍم حمِم

 (428)إعراب مفردات اآلية 
ناهية جازمة )تنقصوا( مضارع )الواو( عاطفة )ال(  ،«(422)».. إل  غريه( مر  إعراب نظريها .)وإىل مدين

اجلزم حذف النون.. والواو فاعل )املكياا( مفعوا ب  منصوب )الواو( عاطفة )امليزان(  جمزوم وع مة
معطوف عل  املكياا منصوب )إن ( حرف مش    بالفعل و )اليا (  مري يف حمل  نصب اس  إن  )أراك ( 

ة املقد رة عل  ا لف، والفاعل أنا.. و )ك (  مري مفعوا ب  خبري( ) مضارع مرفوع وع مة الرفع الضم 
)الواو( عاطفة )إين  أخاف( مثل إين  أرى )عل (  -أو حاا -جار  وجمرور م عل ق مبحذوف مفعوا ب  ثان

)عذاب( مفعوا ب  منصوب )يوم( مضاف  ،حرف جر  و )ك (  مري يف حمل  جر  م عل ق ب )أخاف(
 إلي  جمرور )حميط( نعت ليوم جمرور.

 روائع ال يان وال فسري
َ َما َلكمْ  ِمْن ِإَلٍ  َغيلْرمهم َواَل تَلنلْقمصموا اْلِمْكَياَا َوالْ  َوِإىَل َمْدَينَ } ِميزَاَن ِإين ِ َأَراكمْ  خبَرْيٍ َأَخاهمْ  شمَعْيً ا قَاَا يَا قَلْوِم اْع مدموا اَّلله

يٍط{  َوِإين ِ َأَخافم َعَلْيكمْ  َعَذاَب يَلْوٍم حمِم
من العرب،   يلة وه  ق-تعاىل: ولقد أرسلنا إىل مدين يقوا  يف تفسريها إمجااًل ما نص :-قاا ابن كثري-

كانوا يسكنون بني احلجاز والشام، قري ا من ب د معان، يف بلد يعرف هب ، يقاا هلا "مدين" فأرسل هللا 
ه، وينهاه  يأمره  بع ادة هللا تعاىل وحد {أخاه  شعي ا}نس ا. وهلذا قاا:  إليه  شعي ا، وكان من أشرفه 

ي: يف معيش ك  أ {إين أراك  خبري وإين أخاف عليك  عذاب يوم حميط}املكياا وامليزان  عن ال طفيف يف
أي:  {حميط عذاب يوموإين أخاف عليك  }ورزقك  فأخاف أن تسل وا ما أن   في  بان هاكك  حمارم هللا، 

 (413)يف الدار اآلخرة.اهل
يِإين ِ َأرَاكمْ  }وزاد الطربي يف بيان  لقول  تعايل : - يع ي  ،فقاا ما نص : {طٍ خبَرْيٍ َوِإين ِ َأَخافم َعَلْيكمْ  َعَذاَب يَلْوٍم حمِم

خبري الدنيا. وقد يدخل يف خري الدنيا، املاا وزينة احلياة الدنيا، ورخ  السعر وال داللة عل  أن  عىن بقيل  ذلك 
 وها.العل  أهن  كانوا أوت بعض خريات الدنيا دون بعض، فذلك عل  كل معاين خريات الدنيا اليت ذكر أهل

وإمنا قاا ذلك شعيب،  ن قوم  كانوا يف سعة من عيشه  ورخ  من أسعاره ، كثرية أمواهل ، فقاا هل : ال 
مبخالف ك   ،{وإين أخاف عليك }تنقصوا الناس حقوقه  يف مكاييلك  وموازينك ، فقد َوسهع هللا عليك  رزقك ، 

يوم  ، يقوا: أن ينزا بك  عذاب{عذاب يوم حميط}يف مكاييلك  وموازينك  أمر هللا، وخَبْسك  الناس أمواهل  
                                         

 ( 113/ 32دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اقميان -اجلدوا يف إعراب القرآن حملمود بن ع د الرحي  صايف-(428)
 ( من سورة ا عراف.85( من هذه السورة.. وانظر اآلية )53يف اآلية ) - (422)
 ( 4/142الناشر: دار طي ة للنشر وال وزيع)-تفسري القرآن العظي  البن كثري -(413)



حميط بك  عذاب . فجعل "احمليط" نعً ا لليوم، وهو من نعت "العذاب"، إذ كان مفهوًما معناه، وكان العذاب يف 
 (413)حمرتقة".اهلاليوم، فصار كقوهل : "بْعض جم ه ك 

 {(85 ممْفِسِديَن )َواْلِميَزاَن بِاْلِقْسِط َواَل تَلْ َخسموا النهاَس َأْشَياَ همْ  َواَل تَلْعثَلْوا يف اْ َْرضِ َويَا قَلْوِم َأْوفموا اْلِمْكَياَا }
 (412)إعراب مفردات اآلية 

)أوفوا( فعل أمر م  ي  عل  حذف النون.. والواو فاعل  ،«(411)»)الواو( عاطفة )يا قوم( مر  إعراهبا 
)املكياا( مفعوا ب  منصوب )امليزان( معطوف عل  املكياا بالواو منصوب )بالقسط( جار  وجمرور م عل ق 
حباا من فاعل أوفوا )الواو( عاطفة )ال ت خسوا الناس( مثل وال تنقصوا املكياا )أشيا ه ( مفعوا ب  ثان 

مضاف إلي  )الواو( عاطفة )ال تعثوا( مثل ال تنقصوا )يف ا رض( جار  وجمرور م عل ق  منصوب.. و )ه (
 )مفسدين( حاا مؤك دة ملضمون اجلملة منصوبة وع مة النصب اليا . ،ب )تعثوا(

 روائع ال يان وال فسري
 ا يف اْ َْرِض ممْفِسِديَن{اَس َأْشَياَ همْ  َواَل تَلْعثَلوْ َويَا قَلْوِم َأْوفموا اْلِمْكَياَا َواْلِميَزاَن بِاْلِقْسِط َواَل تَلْ َخسموا النه }

ذا أعطوا الناس، ُث إأوال عن نق  املكياا وامليزان  ينهاه  يف تفسريه لآلية:-رمح  هللا -قاا ابن كثري-
انوا يف ا رض بالفساد، وقد ك أمره  بوفا  الكيل والوزن بالقسط آخذين ومعطني، وهناه  عن العيث

 (414)ن الطريق.اهليقطعو 
الكيل  فقاا: يقوا تعاىل ذكره، خمربًا عن قيل شعيب لقوم : أوفوا الناس-رمح  هللا-وزاد أبو جعفر الطربي-

، يقوا: بالعدا، وذلك بأن توفوا أهل احلقوق اليت هي مما يكاا أو يوزن حقوقه ، {بالقسط}وامليزان 
 عل  ما وجب هل  من ال مام، بغري خَبس وال نق . 

 يقوا: وال تنقصوا الناس حقوقه  اليت جيب عليك  أن توفوه  كي {وال ت خسوا الناس أشيا ه }وقول : 
 (415)أو وزنًا أو غري ذلك.اهل

 {(86بَِقيهةم اَّللِه َخيلْر  َلكمْ  ِإْن كمْن مْ  ممْؤِمِننَي َوَما أَنَا َعَلْيكمْ  حبَِفيٍظ )}

                                         
الة )  الناشر : مؤسسة الرس -جامع ال يان يف تأويل القرآن  يب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكر -(413)

35/445 /38432) 
 ( 32/113دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اقميان -اجلدوا يف إعراب القرآن حملمود بن ع د الرحي  صايف-(412)
 ( من هذه السورة.53يف اآلية ) - (411)
 ( 4/141الناشر: دار طي ة للنشر وال وزيع) -تفسري القرآن العظي  البن كثري -(414)
 35الة ) الناشر : مؤسسة الرس - يب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكرجامع ال يان يف تأويل القرآن  -(415)
/446 /38432) 



 (416)إعراب مفردات اآلية 
مرفوع )هللا( لفظ اجل لة مضاف إلي  جمرور )خري( خرب مرفوع )ال م( حرف جر  و )ك ( )بقي ة( م  دأ 

 مري يف حمل  جر  م عل ق خبري )إن( حرف شرط جازم )كن  ( فعل ماض ناق  م  ي  عل  السكون يف 
 (حمل  جزم فعل الشرط.. و )مت(  مري اس  كان )مؤمنني( خرب كان منصوب وع مة النصب اليا  )الواو

 «.(413)»عاطفة )ما أنا عليك  حبفيظ( مثل ما هي من الظاملني ب عيد
 روائع ال يان وال فسري

 بَِقيهةم اَّللِه َخيلْر  َلكمْ  ِإْن كمْن مْ  ممْؤِمِننَي َوَما أَنَا َعَلْيكمْ  حبَِفيٍظ{}
: أي ما ي قي  فقاا  {بقيت هللا خري لك }يف تفسريها ما نص : قول  تعاىل: –رمح  هللا –قاا القرطيب -

هللا لك  بعد إيفا  احلقوق بالقسط أكثر بركة، وأمحد عاق ة مما ت قون  أن    نفسك  من فضل ال طفيف 
بال جرب والظل ، قاا معناه الطربي، وغريه. وقاا جماهد:" بقية هللا خري لك " يريد طاع  . وقاا الربيع: 

د: رمحة هللا. ق ادة واحلسن: حظك  من ربك  خري لك . وقاا وصية هللا. وقاا الفرا : مراق ة هللا. ابن زي
 شرط هذا  هن  إمنا يعرفون صحة هذا إن كانوا مؤمنني. {إن كن   مؤمنني}ابن ع اس: رزق هللا خري لك . 

أي رقيب  {وما أنا عليك  حبفيظ}وقيل: حي مل أهن  كانوا يعرتفون بأن هللا خالقه  فخاط ه  هبذا. 
ك  ووزنك ، أي ال ميكن ي شهود كل معاملة تصدر منك  حّت أؤاخذك  بإيفا  احلق. أرق ك  عند كيل

 (418)أن أحفظك  من إزالة نع  هللا عليك  مبعاصيك .اهلوقيل: أي ال ي هيأ يل 
  

                                         
 ( 112/ 32دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اقميان -اجلدوا يف إعراب القرآن حملمود بن ع د الرحي  صايف-(416)
 ( من هذه السورة.81يف اآلية )- (413)
 (  2/86القاهرة )  –دار الك ب املصرية الناشر :  -اجلامع  حكام القرآن للقرطيب-(418)



رمَك َما يَلْع مدم َآبَاؤمنَا َأْو َأْن نَلْفَعَل يف أَمْ } الَِنا َما َنَشا م ِإنهَك َ َْنَت احلَِْلي م الرهِشيدم وَ قَالموا يَا شمَعْيبم َأَصَ تمَك َتْأممرمَك َأْن نَل لْ
(83)} 

 (412)إعراب مفردات اآلية 
، )اهلمزة( ل س فهام ال هك مي  )ص تك( م  دأ مرفوع.. «(443)»مثل قالوا يا صاحل« قالوا يا شعيب»

أن( والفاعل هي )و )الكاف(  مري مضاف إلي  )تأمرك( مضارع مرفوع.. و )الكاف(  مري مفعوا ب  
حرف مصدري  ونصب )نرتك( مضارع منصوب، والفاعل حنن )ما( اس  موصوا م  ي  يف حمل  نصب 
مفعوا ب  )يع د( مثل تأمر )آباؤنا( فاعل مرفوع.. و )نا(  مري مضاف إلي  )أو( حرف عطف )أن 

 وا  خري )ما( مثل ا. و )نا( مثل ا.نفعل( مثل أن نرتك )يف أموالنا( جار  وجمرور م عل ق ب )نفعل(
 )نشا ( مثل تأمر، والفاعل حنن.

 «.(443)»واملصدر املؤو ا )أن نرتك( يف حمل  نصب مفعوا ب  عامل  تأمر
 معطوف عل  املصدر املؤو ا ا وا. -أو جر   -واملصدر املؤو ا )أن نفعل..( يف حمل  نصب

 )ال م( املزحلقة )أنت(  مري منفصل م  ي  يف ،«(442)»)إن ك( مثل إين  
 حمل  رفع م  دأ )احللي ( خرب مرفوع )الرشيد( خرب ثان مرفوع.

 روائع ال يان وال فسري
رمَك َما يَلْع مدم َآبَاؤمنَا َأْو َأْن نَلْفَعَل يف َأْمَوالَِنا َما َنشَ }  نهَك َ َْنَت احلَِْلي م الرهِشيدم{ا م إِ قَالموا يَا شمَعْيبم َأَصَ تمَك َتْأممرمَك َأْن نَل لْ

رمَك }نص :  يف بياهنا ما-رمح  هللا -قاا السعدي-  {ا يَلْع مدم آبَاؤمنَامَ قَالموا يَا شمَعْيبم َأَص تمَك َتْأممرمَك َأْن نَل لْ
 أي: قالوا ذلك عل  وج  ال هك  بن يه ، واالس  عاد قجاب ه  ل .

لنا، إال أنك تصلي هلل، وت ع د ل ، أفإن كنت كذلك، أفيوجب لنا ومعىن ك مه : أن  ال موجب لنهيك 
أن نرتك ما يع د آباؤنا، لقوا ليس علي  دليل إال أن  موافق لك، فكيف ن  عك، ونرتك آبا نا ا قدمني 

 أويل العقوا وا ل اب؟!
أدا  احلقوق لكيل، وامليزان، و ما قلت لنا، من وفا  ا {َأْن نَلْفَعَل يف أَْمَواِلَنا}وكذلك ال يوجب قولك لنا: 

 الواج ة فيها، بل ال نزاا نفعل فيها ما شئنا،  هنا أموالنا، فليس لك فيها تصرف.

                                         
 ( 111/ 32دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اقميان -اجلدوا يف إعراب القرآن حملمود بن ع د الرحي  صايف-(412)
 ( من هذه السورة.62يف اآلية ) - (443)
 أو يف حمل  جر  حبرف جر  حمذوف م عل ق ب )تأمر( ، أي تأمرك بأن نرتك.- (443)
 ( من هذه السورة.84يف اآلية ) - (442)



لق، أي: أئنك أنت الذي، احلل  والوقار، لك خ {ِإنهَك  ْنَت احْلَِلي م الرهِشيدم }وهلذا قالوا يف هتكمه : 
ر إال برشد، وال تنه  إال عن غي، أي: ليس ا مر  والرشد لك سجية، ف  يصدر عنك إال رشد، وال تأم

 كذلك.
وقصده  أن  موصوف بعكس هذين الوصفني: بالسف  والغواية، أي: أن املعىن: كيف تكون أنت احللي  

 الرشيد، وآباؤنا ه  السفها  الغاوون؟!!
ه. إن كما قالو وهذا القوا الذي أخرجوه بصيغة ال هك ، وأن ا مر بعكس ، ليس كما ظنوه، بل ا مر  

ص ت  تأمره أن ينهاه ، عما كان يع د آباؤه  الضالون، وأن يفعلوا يف أمواهل  ما يشا ون، فإن الص ة 
تنه  عن الفحشا  واملنكر، وأي فحشا  ومنكر، أكرب من ع ادة غري هللا، ومن منع حقوق ع اد هللا، أو 

 (441) حللي  الرشيد.اهلسرق ها باملكاييل واملوازين، وهو علي  الص ة والس م ا
 اس ر ي هللا فقاا: قاا ابن ع{إنك  نت احللي  الرشيد}يف بيان قول  تعايل -رمح  هللا -وزاد ال غوي-

عنهما: أرادوا: السفي  الغاوي، والعرب تصف الشي  بضده ف قوا: للديغ سلي  وللف ة مفازة. وقيل قالوا 
 عل  وج  االس هزا .

 بزعمك. وقيل: معناه احللي  الرشيد
وقيل: هو عل  الصحة أي إنك يا شعيب فينا حلي  رشيد، ال جيمل بك شق عصا قومك وخمالفة دينه ،  

 (444) اهل.(62-)هود  {قد كنت فينا مرجوا ق ل هذا}كما قاا قوم صاحل علي  الس م: 
  

                                         
 (183الة)ص/الناشر:مؤسسة الرس-تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري ك م املنان لع د الرمحن بن ناصر السعدي -(441)
 (  4/325الناشر : دار طي ة للنشر وال وزيع )  -انظر معامل ال نزيل لل غوي -(444)



دم َأْن أمَخاِلَفكمْ  ِإىَل َما أَنْلَهاكمْ  َعْن م ِإْن ِمْن م رِْزًقا َحَسًنا َوَما أمرِي قَاَا يَا قَلْوِم َأرَأَيْل مْ  ِإْن كمْنتم َعَل  بَليِ َنٍة ِمْن َريبِ  َوَرَزَق ِي }
ْصَ َح َما اْسَ طَْعتم َوَما تَلْوِفيِقي ِإاله بِاَّللِه َعَلْيِ  تَلوَكهْلتم َوِإَلْيِ  أمنِيبم )  {(88أمرِيدم ِإاله اْقِ

 (445)إعراب مفردات اآلية 
تقديره هل أخالف أمره ، واملفعوا الثاين حمذوف «(446)»ا حسنا( مر  إعراب نظريها .. رزق.)قاا يا قوم

)الواو( عاطفة )ما( حرف نفي )أريد( مضارع مرفوع، والفاعل أنا )أن أخالفك ( مثل أن نرتك « (443)»
 و )ك ( مفعوا ب  واملصدر املؤو ا )أن أخالفك ( يف حمل  نصب مفعوا ب  عامل  أريد املنفي. ،«(448)»

)أهناك ( مضارع  ،«(442)»)إىل( حرف جر  )ما( اس  موصوا م  ي  يف حمل  جر  م عل ق ب )أخالف( 
ة املقد رة عل  ا لف، والفاعل أنا.. و )ك (  مري مفعوا ب  )عن( حرف جر   مرفوع وع مة الرفع الضم 

( أداة حص )إن( حرف نفي )أريد( مثل ا وا ،و )اهلا (  مري يف حمل  جر  م عل ق ب )أهناك ( ر )إال 
 )اقص ح( مفعوا ب  منصوب )ما( حرف مصدري  ظريف  )اس طعت( فعل ماض وفاعل .

أي أريد اقص ح مدة  ،واملصدر املؤو ا )ما اس طعت..( يف حمل  نصب ظرف زمان م عل ق ب )أريد(
 اس طاعيت.

ل اليا ، و ملقد رة عل  ما ق )الواو( عاطفة )ما( حرف نفي )توفيقي( م  دأ مرفوع وع مة الرفع الضم ة ا
( مثل ا وىل )باهلل( جار  وجمرور خرب امل  دأ )علي ( مثل عن  م عل ق ب  )اليا (  مري مضاف إلي  )إال 

 )توك لت( ويعرب مثل اس طعت )الواو( عاطفة )إلي ( مثل عن  م عل ق ب )أنيب( ويعرب مثل أريد.
  

                                         
 ( 115/ 32دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اقميان -صايف اجلدوا يف إعراب القرآن حملمود بن ع د الرحي -(445)
 ( من هذه السورة.28يف اآلية )- (446)
 أو هل أخون وحي .. أو أأت  ع الض ا. أو هل أخبس الناس أشيا ه .. إخل. - (443)
 ( من هذه السورة.83يف اآلية ) - (448)
.. واجلملة بعده - (442) .جيوز أن يكون )ما( نكرة موصوفة يف حمل  جر   ا نعت هلا يف حمل  جر 



 روائع ال يان وال فسري
 ىَل َما أَنْلَهاكمْ  َعْن م{َأرَأَيْل مْ  ِإْن كمْنتم َعَل  بَليِ َنٍة ِمْن َريبِ  َوَرَزَق ِي ِمْن م رِْزقًا َحَسًنا َوَما أمرِيدم َأْن أمَخاِلَفكمْ  إِ قَاَا يَا قَلْوِم }

كنت عل  بينة إن  }يقوا هل  أرأي   يا قوم  هلذه اجلزئية من اآلية: يف تفسريه-رمح  هللا -قاا ابن كثري-
د الرزق قيل: أراد الن وة. وقيل: أرا {ورزق ي من  رزقا حسنا}أي: عل  بصرية فيما أدعو إلي ،  {من ريب

 احل ا، وحي مل ا مرين.
 وأخالف أنا يف السر أي: ال أهناك  عن شي  {وما أريد أن أخالفك  إىل ما أهناك  عن }وقاا الثوري: 
وا: مل أكن يق {أن أخالفك  إىل ما أهناك  عن  وما أريد}عنك ، كما قاا ق ادة يف قول :  فأفعل  خفية

 (453) هناك  عن أمر وأرك  .اهل
فلست  {ْ  َعْن م أَنْلَهاكم أمرِيدم َأْن أمَخاِلَفكمْ  ِإىَل َما }أنا ال  {وَ } يف بياهنا:-رمح  هللا -وأ اف السعدي-

أريد أن أهناك  عن ال خس، يف املكياا، وامليزان، وأفعل  أنا، وحّت ت طرق إيله ال همة يف ذلك. بل ما 
 (453) أهناك  عن أمر إال وأنا أوا م  در لرتك .اهل

ْصَ َح َما اْسَ َطْعتم َوَما تَلْوِفيِقي ِإاله ِباَّللِه َعَلْيِ  تَلوَكهْلتم وَ } {إِ ِإْن أمرِيدم ِإاله اْقِ  لَْيِ  أمنِيبم
 من املقاصد إال أي: ليس يل {ِإْن أمرِيدم ِإال اقْص َح َما اْسَ َطْعتم }رمح  هللا يف تفسريه: -قاا السعدي-

 .من املقاصد اخلاصة يل وحدي، شي  حبسب اس طاعيتأن تصلح أحوالك ، وتس قي  منافعك ، وليس يل 
ي: وما حيصل يل من ال وفيق أ {َوَما تَلْوِفيِقي ِإال بِاَّللهِ }ول : وملا كان هذا في  نوع تزكية للنفس، دفع هذا بق

 لفعل اخلري، واالنفكاك عن الشر إال باهلل تعاىل، ال حبويل وال بقويت.
 أدا  ما أمرين ب  من أنواع يف {َوِإَلْيِ  أمنِيبم }أي: اع مدت يف أموري، ووثقت يف كفاي  ،  {َعَلْيِ  تَلوَكهْلتم }

 الع ادات، ويف ]هذا[ ال قرب إلي  بسائر أفعاا اخلريات.
فَاْع مْدهم َوتَلوَكهْل }: تعاىلوهبذين ا مرين تس قي  أحواا الع د، ومها االس عانة برب ، واقنابة إلي ، كما قاا 

 (452) اهل.{ِإيهاَك نَلْع مدم َوِإيهاَك َنْسَ ِعنيم }وقاا:  {َعَلْي ِ 
ٍح َوَما قَلْومم لموٍط ِمْنكمْ  َويَا قَلْوِم اَل جَيْرَِمنهكمْ  ِشَقاِقي َأْن يمِصيَ كمْ  ِمْثلم َما َأَصاَب قَلْوَم نموٍح َأْو قَلْوَم هموٍد َأْو قَلْوَم َصالِ }

 {(82بَِ ِعيٍد )
 (451)إعراب مفردات اآلية 

                                         
 ( 4/144الناشر: دار طي ة للنشر وال وزيع) -تفسري القرآن العظي  البن كثري -(453)
 (183سالة)ص/الناشر :مؤسسة الر  -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري ك م املنان لع د الرمحن بن ناصر السعدي -(453)
 (183الة)ص/ الناشر: مؤسسة الرس-الرمحن بن ناصر السعديتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري ك م املنان لع د  -(452)
 ( 113/ 32دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اقميان -اجلدوا يف إعراب القرآن حملمود بن ع د الرحي  صايف-(451)



 )جيرمن ( مضارع م  ي  عل  الف ح يف حمل  جزم.. و)الواو( عاطفة )يا قوم( مثل ا وىل )ال( ناهية جازمة 
ة املقد رة عل   )النون( نون ال وكيد و )ك (  مري مفعوا ب  أو ا )شقاقي( فاعل مرفوع وع مة الرفع الضم 

)مثل(  ،«(455)»)أن يصي ك ( مثل أن أخالفك   ،«(454)»ما ق ل اليا .. و )اليا ( مضاف إلي  
)ما( اس  موصوا م  ي  يف حمل  جر  مضاف إلي  )أصاب( فعل ماض، والفاعل  ،«(456)»فاعل مرفوع 

هو وهو العائد )قوم( مفعوا ب  منصوب )نوح( مضاف إلي  جمرور )أو( حرف عطف يف املو عني )قوم 
قوم صاحل( مثل قوم نوح معطوفان علي  )الواو( اس ئنافي ة )ما قوم لوط منك  ب عيد( مثل ما هي من  -هود
 «.(453)»ني ب عيد الظامل

 واملصدر املؤو ا )أن يصي ك ( يف حمل  نصب مفعوا ب  ثان عامل  جيرمن ك .
 روائع ال يان وال فسري

ِمْنكمْ   ٍح َوَما قَلْومم لموطٍ َويَا قَلْوِم اَل جَيْرَِمنهكمْ  ِشَقاِقي َأْن يمِصيَ كمْ  ِمْثلم َما َأَصاَب قَلْوَم نموٍح َأْو قَلْوَم هموٍد َأْو قَلْوَم َصالِ }
 بَِ ِعيٍد{
 حتملنك  عداويت أي: ال {ويا قوم ال جيرمنك  شقاقي}يقوا هل :  يف تفسريها:-رمح  هللا -قاا ابن كثري-

وبغضي عل  اقصرار عل  ما أن   علي  من الكفر والفساد، فيصي ك  مثل ما أصاب قوم نوح، وقوم هود، 
 وقوم صاحل، وقوم لوط من النقمة والعذاب.

 يقوا: ال حيملنك  فراقي. {ويا قوم ال جيرمنك  شقاقي}قاا ق ادة: 
 (458)وقاا السدي: عداويت، عل  أن ت مادوا يف الض ا والكفر، فيصي ك  من العذاب ما أصاهب .اهل

ملنك  خمالفيت ومشاقيت حتأي: ال  {َويَا قَلْوِم ال جَيْرَِمنهكمْ  ِشَقاِقي}يف بياهنا: -رمح  هللا -السعدي وأ اف-
وٍط ِمْنكمْ  ِمْثلم َما َأَصاَب قَلْوَم نموٍح َأْو قَلْوَم هموٍد َأْو قَلْوَم َصاِلٍح َوَما قَلْومم لم }من العقوبات  {َأْن يمِصيَ كم م }

 (452) ال يف الدار وال يف الزمان.اهل {بَِ ِعيدٍ 
 {(23يبِ  َرِحي   َودمود  )َواْس َلْغِفرموا َربهكمْ  ُثمه تموبموا ِإَلْيِ  ِإنه رَ }

                                         
 هذا الضمري يف املعىن هو مفعوا املصدر أي معاداتك  يل.- (454)
 ( من هذه السورة.88يف اآلية ) - (455)
 ا صل صفة ملوصوف حمذوف أي عذاب مثل ما أصابوهو يف  - (456)
 ( من هذه السورة.81يف اآلية ) - (453)
 ( 4/146الناشر: دار طي ة للنشر وال وزيع) -تفسري القرآن العظي  البن كثري -(458)
 ( 183لة)ص/الناشر:مؤسسة الرسا-تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري ك م املنان لع د الرمحن بن ناصر السعدي-(452)



 (463)إعراب مفردات اآلية 
)الواو( عاطفة )اس غفروا( فعل أمر م  ي  عل  حذف النون.. والواو فاعل )رب ك ( مفعوا ب  منصوب.. و 
)ك (  مري مضاف إلي  )ُث ( حرف عطف )توبوا( مثل اس غفروا )إىل( حرف جر  و )اهلا (  مري يف 

( اس  إن  منصوب وع مة النصب الف حة  ،)توبوا(حمل  جر  م عل ق ب  )أن ( حرف مش    بالفعل )ريب 
 املقد رة عل  ما ق ل اليا .. و )اليا ( مضاف إلي  )رحي ( خرب إن  مرفوع )ودود( خرب ثان مرفوع.

 روائع ال يان وال فسري
 َودمود { َواْس َلْغِفرموا َربهكمْ  ُثمه تموبموا ِإَلْيِ  ِإنه َريبِ  َرِحي   }

ُثمه تموبموا }الذنوب  عما اقرتف   من {َواْس َلْغِفرموا َربهكم ْ }يف تفسريها ما نص : -رمح  هللا -قاا السعدي-
   .وترك خمالففيما يس ق ل من أعمارك ، بال وبة النصوح، واقنابة إلي  بطاع  ،  {ِإَلْي ِ 
أُسائ   ملن تاب وأناب، يرمح  فيغفر ل ، وي ق ل توب   وحي  ، ومعىن الودود، من {ِإنه َريبِ  َرِحي   َودمود  }

 (463) تعاىل، أن  حيب ع اده املؤمنني وحي ون ، فهو "فعوا" مبعىن "فاعل" ومبعىن "مفعوا".اهل
  

                                         
 ( 118/ 32دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اقميان -اجلدوا يف إعراب القرآن حملمود بن ع د الرحي  صايف-(463)
 (188الة)ص/الناشر:مؤسسة الرس-تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري ك م املنان لع د الرمحن بن ناصر السعدي -(463)



َنا ِبَعزِيٍز )َ ِعيًفا َوَلْواَل َرْهطمكَ قَالموا يَا شمَعْيبم َما نَلْفَق م َكِثريًا ممها تَلقموام َوِإنها َلنَلَراَك ِفيَنا }  {(23 َلَرمَجَْناَك َوَما أَْنَت َعَليلْ
 (462)إعراب مفردات اآلية 

)ما( نافية )نفق ( مضارع مرفوع، والفاعل حنن )كثريا(  ،«(461)»)قالوا يا شعيب( مثل قالوا يا صاحل 
 ،«(464)»ق بنعت ا )كثريا( مفعوا ب  منصوب )من( حرف جر  )ما( اس  موصوا يف حمل  جر  م عل  

)ال م( املزحلقة تفيد ال وكيد  ،«(465)»)تقوا( مثل نفق  والفاعل أنت )الواو( عاطفة )إن ا( مثل إين  
، والفاعل حنن )يف( حرف جر  و )نا(  مري يف حمل  جر  م عل ق ب «(466)»)نراك( مضارع مثل أراك  

)الواو( عاطفة )لوال( حرف شرط غري  ،«(463)») عيفا( حاا منصوبة من  مري اخلطاب  ،)نراك(
جازم )رهطك( م  دأ مرفوع.. و )الكاف( مضاف إلي ، واخلرب حمذوف )ال م( واقعة يف جواب لوال )رمجنا( 
فعل ماض وفاعل  )الكاف(  مري مفعوا ب  )الواو( عاطفة )ما( نافية عاملة عمل ليس )أنت(  مري 

د )عزيز( جمرور )ال ا ( حرف جر  زائ ،ثل فينا م عل ق ب )عزيز(منفصل م  ي  يف حمل  رفع اس  ما )علينا( م
 لفظا منصوب حم   خرب ما.

 روائع ال يان وال فسري
 قَالموا يَا شمَعْيبم َما نَلْفَق م َكِثريًا ممها تَلقموام َوِإنها َلنَلَراَك ِفيَنا َ ِعيًفا{ }

ن قولك، ويف أي: ما نفه  وال نعقل كثريا م يف تفسريه ما خم صره وب صرف:-رمح  هللا-قاا ابن كثري-
 {نا  عيفاوإنا لنراك في}وقاا السدي:  .{وإنا لنراك فينا  عيفا}آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب. 

 .قاا: أنت واحد 
يعنون: ذلي ;  ن عشريتك ليسوا عل  دينك، فأنت  {وإنا لنراك فينا  عيفا}: (468)وقاا أبو روق

 (462)ذليل  عيف.اهل

                                         
 ( 112/ 32دمشق)–ار الرشيد مؤسسة اقميان نشر:د-اجلدوا يف إعراب القرآن حملمود بن ع د الرحي  صايف-(462)
 ( من هذه السورة.62يف اآلية )- (461)
 جيوز أن يكون حرفا مصدري ا، واملصدر املؤو ا يف حمل  ج - (464)
 ( من هذه السورة.84يف اآلية )- (465)
 ( من هذه السورة.84يف اآلية )- (466)
 أو مفعوا ب  ثان لفعل الرؤية إذا كانت قل ي ة.- (463)
واُس  عطية بن احلارث اهلمداين من بطن منه  يقاا هل  بنو وثن من أنفسه . وهو صاحب ال فسري. وروى  - (468)

 (2612انظر الط قات الكربى البن سعد )-عن الضحاك بن مزاح  وغريه.
 ( 146/ 4الناشر: دار طي ة للنشر وال وزيع)-تفسري القرآن العظي  البن كثري -(462)



 وزاد القرطيب يف بياهنا فقاا ما خم صره : -
من ال عث  أي ما نفه ،  نك حتملنا عل  أمور غائ ة {قالوا يا شعيب ما نفق  كثريا مما تقوا}قول  تعاىل: 

والنشور وتعظنا مبا ال عهد لنا مبثل . وقيل: قالوا ذلك إعرا ا عن ُساع ، واح قارا لك م ، يقاا: فق  
قيل: إن    {يفاوإنا لنراك فينا  ع}وحك  الكسائي: فق  فقها وفقها إذا صار فقيها.  يفق  إذا فه  فقها،
قال  سعيد ابن ج ري وق ادة. وقيل: كان  عيف ال صر، قال  الثوري، وحك  عن   ،كان مصابا ب صره

النحاس مثل قوا سعيد بن ج ري وق ادة. قاا النحاس: وحك  أهل اللغة أن محري تقوا لألعم   عيفا، 
أي قد  عف بذهاب بصره، كما يقاا، ل   رير، أي قد  ر بذهاب بصره، كما يقاا ل : مكفوف، 

 (433)أي قد كف عن النظر بذهاب بصره. اهل
َنا ِبَعزِيٍز{}  َوَلْواَل َرْهطمَك َلَرمَجَْناَك َوَما أَْنَت َعَليلْ

وما أنت }لق لناك. والرج : أق ح الق ل.  {لرمجناك}عشريتك وكان يف منعة من قوم ،  {ولوال رهطك}-
 (433) اهل.يف تفسريه-رمح  هللا -قال  ال غوي-.{بعزيز}عندنا،  {علينا
هذه اآلية يف  بني تعاىل م ينًا فوائدها وما ق لها من اآليات إمجااًل فقاا: -رمح  هللا -وزاد الشنقيطي-

 ب العواطف منع  هللا من الكفار، وأعز جان   بسالكرمية: أن ن ي  شعي ا علي  وعل  ن ينا الص ة والس م 
 العص ية، وا واصر النس ية من قوم  الذين ه  كفار.

  وهو دليل عل  أن امل مسك بدين  قد يعين  هللا، ويعزه بنصرة قري   الكافر، كما بين  تعاىل يف موا ع أخر،
 23هلك أهل . اآلية ]ولن لولي  ما شهدنا مقالوا تقاُسوا باهلل لن ي ن  وأهل  ُث لنق}كقول  يف صاحل وقوم : 

\ 42.] 
ففي اآلية دليل عل  أهن  ال قدرة هل  عل  أن يفعلوا السو  بصاحل علي  وعل  ن ينا الص ة والس م إال يف 
حاا اخلفا ، وأهن  لو فعلوا ب  ذلك خفا  وسرقة لكانوا حيلفون  وليائ  الذين ه  عص    أهن  ما فعلوا ب  

شهدوا ذلك وال حضروه خوفا من عص   . فهو عزيز اجلانب بس ب عص    الكفار، وقد قاا  سو ا، وال
 تعاىل لن ينا صل  هللا علي  وسل :

 أي: آواك بأن  مك إىل عمك أيب طالب. ،[6 \ 21أمل جيدك ي يما فآوى ]
ع  مينت عل  و وذلك بس ب العواطف العص ية، وا واصر النس ية، وال صلة ل  بالدين ال  ة، فكون  جل 

 رسول  صل  هللا علي  وسل  بإيوا  أيب طالب ل  دليل عل  أن هللا قد ينع  عل  امل مسك بدين  بنصرة قري  
 الكافر.

 ومن مثرات تلك العص ية النس ية قوا أيب طالب:
                                         

 (23/ 2القاهرة ) –الناشر : دار الك ب املصرية  -آن للقرطيباجلامع  حكام القر -(433)
 ( 4/323الناشر : دار طي ة للنشر وال وزيع )  -انظر معامل ال نزيل لل غوي -(433)



 .. حّت أوسد يف الرتاب دفينا.وهللا لن يصلوا إليك جبمعه 
 اك وقر من  عيونا.. أبشر بذ.فاصدع بأمرك ما عليك غضا ة

 وقول  أيضا:
 .. ونذهل عن أبنائنا واحل ئل.ومننع  حّت نصرع حول 

ذين أرسل إليه  ظهر قوم  الوهلذا ملا كان نيب هللا لوط علي  وعل  ن ينا الص ة والس م ليس ل  عص ة يف 
 \ 33] {ديدش قاا لو أن يل بك  قوة أو آوي إىل ركن}في  أثر عدم العص ة، بدليل قول  تعاىل عن : 

83]. 
 (432)وهذه اآليات القرآنية تدا عل  أن املسلمني قد تنفعه  عص ية إخواهن  الكافرين.اهل

يط  )لم قَاَا يَا قَلْوِم َأَرْهِطي َأَعزو َعَلْيكمْ  ِمَن اَّللِه َواختهَْذمتمموهم َوَرا َكمْ  ِظْهرِيىا ِإنه َريبِ  مبَا تَلْعمَ }  {(22وَن حمِم
 (431)إعراب مفردات اآلية 

ة املقد رة  ،«(434)»قاا يا قوم( مر  إعراهبا  )اهلمزة( ل س فهام )رهطي( م  دأ مرفوع وع مة الرفع الضم 
( خرب مرفوع )عل ( حرف جر  و )ك (  مري يف حمل  جر   عل  ما ق ل اليا .. و )اليا ( مضاف إلي  )أعز 

ذمت( فعل ماض وفاعل  و )الواو(  م عل ق بأعز  )من هللا( جار  وجمرور م عل ق بأعز  )الواو( واو احلاا )اخت 
ذمت(   .«(435)»زائدة، إش اع حركة املي  )اهلا (  مري مفعوا ب  )ورا ك ( ظرف منصوب م عل ق ب )اخت 

ذمت  )إن ( حرف مش     ،«(436)»و )ك (  مري مضاف إلي  )ظهري ا( مفعوا ب  ثان منصوب لفعل اخت 
( اس  إن  منصوب وع مة النصب الف حة ر  املقد رة.. و )اليا ( مضاف إلي  )ال ا ( حرف ج بالفعل )ريب 

 )تعملون( مضارع مرفوع.. والواو فاعل )حميط( خرب إن  مرفوع. ،«(433)»)ما( حرف مصدري  
 واملصدر املؤو ا )ما تعملون( يف حمل  جر  بال ا  م عل ق مبحيط.

 ئع ال يان وال فسريروا
يط {لم قَاَا يَا قَلْوِم َأَرْهِطي َأَعزو َعَلْيكمْ  ِمَن اَّللِه َواختهَْذمتمموهم َوَرا َكمْ  ِظْهرِيىا ِإنه َريبِ  مبَا تَلْعمَ }  وَن حمِم

                                         
 –أ وا  ال يان يف إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي الناشر : دار الفكر للط اعة و النشر و ال وزيع بريوت  - (432)

 (  2/332ل نان) 
 ( 32/143دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اقميان -اجلدوا يف إعراب القرآن حملمود بن ع د الرحي  صايف-(431)
 ( من هذه السورة.38يف اآلية ) - (434)
ذمت( ، وظهري ا حاا.- (435)  جيوز أن يكون م عل قا حباا من )ظهري ا( وجيوز أن يكون املفعوا الثاين ا )اخت 
 كان الفعل م عدي ا ملفعوا واحد.  وهو حاا من املفعوا إذا - (436)
 أو اس  موصوا يف حمل  جر  والعائد حمذوف. - (433)



أي: كيف تراعوين  {َعَلْيكمْ  ِمَن اَّللهِ يَا قَلْوِم َأَرْهِطي َأَعزو } يف بياهنا ما نص :-رمح  هللا-قاا السعدي-
  جل رهطي، وال تراعوين هلل، فصار رهطي أعز عليك  من هللا.

 (438) أي: ن ذمت أمر هللا، ورا  ظهورك ، ومل ت الوا ب ، وال خف   من .اهل {َواختهَْذمتمموهم َورَا َكمْ  ِظْهرِيىا}
ا قوم، أعز زمت ييقوا تعاىل ذكره: قاا شعيب لقوم :  يف تفسريها فقاا:-رمح  هللا-وزاد أبو جعفر الطربي-

قومك ، فكانوا أعز  عليك  من هللا، واس خفف   بربك ، فجعل موه خلف ظهورك ، ال تأمترون  مره وال 
 ختافون عقاب ، وال تعظِ مون  حق عَظم  ؟

إذا قضاها  فت إليها. و يقاا للرجل إذا مل يقض حاجة الرجل: "نَلَ ذ حاج   ورا  ظهره"، أي: تركها ال يل
قيل: "جعلها أمام ، ونمْصب عيني  "، ويقاا: "َظَهرَت حباجيت " و"جعل ها ِظْهرِيهة"، أي: خلف ظهرك،  

 كما قاا الشاعر:
  َوَجْدنَا َب ِي ال َلْرَصاِ  ِمْن َوَلِد الظهْهرِ 

 (432)مبعىن: أهن  َيْظَهرون حبوائِج الن اس ف  يل ف ون إليها.اهل
اْرَتِق موا ِإين ِ َمَعكمْ  قَلْوِم اْعَملموا َعَل  َمَكانَِ كمْ  ِإين ِ َعاِمل  َسْوَف تَلْعَلمموَن َمْن يَْأتِيِ  َعَذاب  خيمْزِيِ  َوَمْن همَو َكاِذب  وَ َويَا }

 {(21َرِقيب  )
 (483)إعراب مفردات اآلية 

)اعملوا( فعل أمر م  ي  عل  حذف النون.. والواو فاعل  ،«(483)»)الواو( عاطفة )يا قوم( مر  إعراهبا 
)عل  مكانة( جار  وجمرور م عل ق حباا من فاعل اعملوا أي حاصلني عل  مكان ك .. و )ك (  مري 
( حرف مش    بالفعل واُس  )عامل( خرب إن  مرفوع )سوف( حرف اس ق اا )تعلمون(  مضاف إلي  )إين 

)يأيت( مضارع مرفوع  ،«(481)»حمل  نصب مفعوا ب   صوا يف)من( اس  مو  ،«(482)»مثل تعملون 
ة املقد رة عل  اليا  و )اهلا (  مري مفعوا ب  )عذاب( فاعل مرفوع )خيزي ( مثل يأتي   وع مة الرفع الضم 
)الواو( عاطفة )من( مثل ا وا ومعطوف علي  )هو(  مري منفصل م  دأ )كاذب( خرب مرفوع )الواو( 

( حرف مش    بالفعل واُس  )معك ( ظرف منصوب م عل ق برقيب..عاطفة )ارتق وا( مث  ل اعملوا )إين 
                                         

 (188لة)ص/الناشر:مؤسسة الرسا-تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري ك م املنان لع د الرمحن بن ناصر السعدي-(438)
 35سالة ) ر : مؤسسة الر الناش -جامع ال يان يف تأويل القرآن  يب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكر -(432)
/452 /38534) 
 ( 32/143دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اقميان -اجلدوا يف إعراب القرآن حملمود بن ع د الرحي  صايف-(483)
 ( من هذه السورة.38يف اآلية )- (483)
 يف اآلية السابقة.- (482)
 أو اس  اس فهام م  دأ خربه مجلة: يأتي  عذاب. - (481)



 و )ك (  مري مضاف إلي  )رقيب( خرب إن  مرفوع.
 روائع ال يان وال فسري

ب  َواْرَتِق موا ِإين ِ َمَعكمْ  ذِ َويَا قَلْوِم اْعَملموا َعَل  َمَكانَِ كمْ  ِإين ِ َعاِمل  َسْوَف تَلْعَلمموَن َمْن يَْأتِيِ  َعَذاب  خيمْزِيِ  َوَمْن همَو َكا}
 }  َرِقيب 
ويا }عيب لقوم يل شقيف بياهنا ما خم صره: يقوا تعاىل ذكره، خمربًا عن  -رمح  هللا -قاا أبو جعفر الطربي-

 ، يقوا: عل  متكنك .{قوم اعملوا عل  مكان ك 
َمكانًة "وَمكمن الرجل ميكمنم َمْكًنا و  يقاا من : "الرجل يعمل عل  َمكين  ، وَمِكن  "، أي: عل  اتئاده،

 وَمكانًا". 
 عل  منازلك . ،{عل  مكان ك }وكان بعض أهل ال أويل يقوا يف معىن قول : 

: فمعىن الك م إًذا: ويا قوم اعملوا عل  متكنك  من العمل الذي تعملون ، إين  -رمح  هللا -ُث أ اف
 (484)اهل .عامل عل  تؤدٍة من العمل الذي أعمل 

زِيِ  َوَمْن همَو َكاِذب  َسْوَف تَلْعَلمموَن َمْن يَْأتِيِ  َعَذاب  خيمْ }يف بيان قول  تعايل  -رمح  هللا -وأ اف ابن كثري-
{فقاا:َواْرَتِق موا  ومن هو  }الدار اآلخرة،  أي: يف {خيزي سوف تعلمون من يأتي  عذاب } ِإين ِ َمَعكمْ  َرِقيب 
 (485)اهل.{إين معك  رقيب}أي: ان ظروا  {وارتق وا}أي: م ي ومنك ،  {كاذب

َنا شمَعْيً ا َوالهِذيَن َآَمنموا َمَع م ِبَرمْحٍَة ِمنها } ا َجاَ  أَْمرمنَا جَنهيلْ َلمموا الصهْيَحةم َفَأْصَ حموا يف ِديَارِِهْ  َوَأَخَذِت الهِذيَن ظَ َوَلمه
 {(24َجامثِنَي )

 (486)إعراب مفردات اآلية 
.. .)الواو( عاطفة )أخذت الذين ،«(483)».. برمحة من ا( مر  إعراب نظريها .)الواو( اس ئنافي ة )مل ا جا  أمرنا

 .«(488)»جامثني( مر  إعراب نظريها 
 ال يان وال فسريروائع 
َنا شمَعْيً ا َوالهِذيَن َآَمنموا َمَع م ِبَرمْحٍَة ِمنها َوَأَخَذِت الهِذيَن ظََلمموا الصه } ا َجا َ َأْمرمنَا جَنهيلْ  ْيَحةم َفَأْصَ حموا يف ِديَارِِهْ  َجامثِنَي{َوَلمه

                                         
 35الة ) الناشر : مؤسسة الرس -يف تأويل القرآن  يب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكر جامع ال يان -(484)
/461  /38523) 
 ( 4/143الناشر: دار طي ة للنشر وال وزيع) -تفسري القرآن العظي  البن كثري -(485)
 (141/ 32دمشق)– نشر:دار الرشيد مؤسسة اقميان-اجلدوا يف إعراب القرآن حملمود بن ع د الرحي  صايف-(486)
 ( من هذه السورة.66يف اآلية ) - (483)
 ( من هذه السورة.63يف اآلية ) - (488)



ا َجاَ  َأْمرمنَا}يف تفسريها: -رمح  هللا -قاا السعدي- َنا شمَعْيً ا َوالهِذيَن آَمنموا جَنهيلْ }ه ك قوم شعيب بإ {َوَلمه
ال تسمع هل  صوتا، وال ترى  {َمَع م ِبَرمْحٍَة ِمنها َوَأَخَذِت الهِذيَن ظََلمموا الصهْيَحةم َفَأْصَ حموا يف ِديَارِِهْ  َجامثِنيَ 

 (482) منه  حركة.اهل
أي:  {جامثني}وقول   :قااَجامثِنَي{ فائدة جليلة }يف تفسريه لقول  تعايل:-رمح  هللا -وزاد ابن كثري-

هامدين ال حراك هب . وذكر هاهنا أن  أت ه  صيحة، ويف ا عراف رجفة، ويف الشعرا  عذاب يوم الظلة، 
وه  أمة واحدة، اج مع عليه  يوم عذاهب  هذه النق  كلها. وإمنا ذكر يف كل سياق ما يناس  ، ففي 

ناسب أن يذكر  ،[88]ا عراف: {جنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قري نالنخر }ا عراف ملا قالوا: 
هناك الرجفة، فرجفت هب  ا رض اليت ظلموا هبا، وأرادوا إخراج ن يه  منها، وهاهنا ملا أسا وا ا دب يف 

ا  فأسقط علين}وأمخدهت ، ويف الشعرا  ملا قالوا:  مقال ه  عل  ن يه  ناسب ذكر الصيحة اليت أسك  ه 
فأخذه  عذاب يوم الظلة إن  كان }قاا  ،[382]الشعرا : {كسفا من السما  إن كنت من الصادقني

كثريا وهذا من ا سرار الغري ة الدقيقة، وهلل احلمد واملنة   ،[382]الشعرا : {عذاب يوم عظي 
 (423)دائما.اهل

 {(25مَثمودم ) َكَأْن مَلْ يَلْغنَلْوا ِفيَها َأاَل بلمْعًدا ِلَمْدَيَن َكَما بَِعَدتْ }
 (423)إعراب مفردات اآلية 
، )الكاف( حرف جر  )ما( حرف مصدري  «(422)».. بعدا ملدين( مر  إعراب نظريها .)كأن مل يغنوا

 )بعدت( فعل ماض.. و )ال ا ( لل أنيث )مثود( فاعل مرفوع.
 .واملصدر املؤو ا )ما بعدت مثود( يف حمل  جر  بالكاف م عل ق ب )بعدا(

 وال فسري روائع ال يان
 َكَأْن مَلْ يَلْغنَلْوا ِفيَها َأاَل بلمْعًدا ِلَمْدَيَن َكَما بَِعَدْت مَثمودم{}

م ها هذه اآلية علي  الس م اليت خ -قاا السعدي يف تفسريها إمجاالً ما نص  مع فوائد مجة لقصة شعيب-
 أتاه  دياره ، وال تنعموا فيها حنيأي: كأهن  ما أقاموا يف  {َكَأْن ملَْ يَلْغنَلْوا ِفيَها}: -رمح  هللا -قاا

 العذاب.

                                         
 ( 188لة)ص/الناشر:مؤسسة الرسا-تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري ك م املنان لع د الرمحن بن ناصر السعدي-(482)
 ( 143/ 4الناشر: دار طي ة للنشر وال وزيع)-تفسري القرآن العظي  البن كثري -(423)
 ( 144/ 32دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اقميان -اجلدوا يف إعراب القرآن حملمود بن ع د الرحي  صايف-(423)
 ( من هذه السورة.68يف اآلية )- (422)



يل ان يف أي: قد اشرتكت هاتان الق  {َكَما بَِعَدْت مَثمودم }إذ أهلكها هللا وأخزاها  {َأال بلمْعًدا ِلَمْدَينَ }
 السحق وال عد واهل ك.

رب، عوشعيب علي  الس م كان يسم  خطيب ا ن يا ، حلسن مراجع   لقوم ، ويف قص   من الفوائد وال
 شي  كثري.

منها: أن الكفار، كما يعاق ون، وخياط ون، بأصل اقس م، فكذلك بشرائع  وفروع ،  ن شعي ا دعا قوم  
 إىل ال وحيد، وإىل إيفا  املكياا وامليزان، وجعل الوعيد، مرت ا عل  جمموع ذلك.
  ذلك، لة، عل  من تعاطومنها: أن نق  املكاييل واملوازين، من ك ائر الذنوب، وختش  العقوبة العاج

عل   -وأن ذلك من سرقة أمواا الناس، وإذا كان سرق ه  يف املكاييل واملوازين، موج ة للوعيد، فسرق ه  
 من باب أوىل وأحرى. -وج  القهر والغل ة 

ومنها: أن اجلزا  من جنس العمل، فمن خبس أمواا الناس، يريد زيادة مال ، عوقب بنقيض ذلك، وكان 
 وال  بفعلك .أي: ف  تس  وا إىل ز  {ِإين ِ َأرَاكمْ  خبَرْيٍ }ا اخلري الذي عنده من الرزق لقول : س  ا لزوا

ومنها: أن عل  الع د أن يقنع مبا آتاه هللا، ويقنع باحل ا عن احلرام وباملكاسب امل احة عن املكاسب 
ق ما ليس يف ففي ذلك، من الربكة، وزيادة الرز  {بَِقيهةم اَّللِه َخيلْر  َلكم ْ }احملرمة، وأن ذلك خري ل  لقول : 

 ال كالب عل  ا س اب احملرمة من احملق، و د الربكة.
ومنها: أن ذلك، من لوازم اقميان وآثاره، فإن  رتب العمل ب ، عل  وجود اقميان، فدا عل  أن  إذا مل 

 يوجد العمل، فاقميان ناق  أو معدوم.
لألن يا  امل قدمني، وأهنا من أفضل ا عماا، حّت إن  م قرر عند الكفار  ومنها: أن الص ة، مل تزا مشروعة

فضلها، وتقدميها عل  سائر ا عماا، وأهنا تنه  عن الفحشا  واملنكر، وهي ميزان لإلميان وشرائع ، 
 ف إقام ها تكمل أحواا الع د، وبعدم إقام ها، خت ل أحوال  الدينية.

ا يشا ، فليس ل  أن يصنع في  م -وإن كان هللا قد خول  إياه  -اقنسان  ومنها: أن املاا الذي يرزق  هللا
فإن  أمانة عنده، علي  أن يقي  حق هللا في  بأدا  ما في  من احلقوق، واالم ناع من املكاسب اليت حرمها 

رون، اهللا ورسول ، ال كما يزعم  الكفار، ومن أش هه ، أن أمواهل  هل  أن يصنعوا فيها ما يشا ون وخي 
 سوا  وافق حك  هللا، أو خالف .

ومنها: أن من تكملة دعوة الداعي ومتامها أن يكون أوا م ادر ملا يأمر غريه ب ، وأوا من   عما ينه  غريه 
ا يَا أَيلوهَ }قول  تعاىل: ول {َوَما أمرِيدم َأْن أمَخاِلَفكمْ  ِإىَل َما أَنْلَهاكمْ  َعْن م }عن ، كما قاا شعيب علي  الس م: 

 {الهِذيَن آَمنموا مِلَ تَلقمولموَن َما ال تَلْفَعلموَن * كرب مق ا عند هللا أن تقولوا ما ال تفعلون
ومنها أن وظيفة الرسل وسن ه  ومل ه  إرادة اقص ح حبسب القدرة واقمكان فيأتون ب حصيل املصاحل 

ة عل  املصاحل ون املصاحل العاموتكميلها أو ب حصيل ما يقدر علي  منها وبدفع املفاسد وتقليلها ويراع
 اخلاصة



 وحقيقة املصلحة هي اليت تصلح هبا أحواا الع اد وتس قي  هبا أموره  الدينية والدنيوية
ومنها أن من قام مبا يقدر علي  من اقص ح مل يكن ملوما وال مذموما يف عدم فعل  ما ال يقدر علي  

 غريه ما يقدر علي فعل  الع د أن يقي  من اقص ح يف نفس  ويف 
ومنها أن الع د ين غي ل  أن ال ي كل عل  نفس  طرفة عني بل ال يزاا مس عينا برب  م وك  علي  سائ  ل  

َوَما تَلْوِفيِقي ِإال }ال وفيق وإذا حصل ل  شي  من ال وفيق فلينس   ملولي  ومسدي  وال يعجب بنفس  لقول  
 {ِ  أمنِيبم بِاَّللِه َعَلْيِ  تَلوَكهْلتم َوِإَليْ 

ومنها الرتهيب بأخذات ا م  وما جرى عليه  وأن  ين غي أن تذكر القص  اليت فيها إيقاع العقوبات 
 باجملرمني يف سياق الوعظ والزجر

 كما أن  ين غي ذكر ما أكرم هللا ب  أهل ال قوى عند الرتغيب واحلث عل  ال قوى
ومنها أن ال ائب من الذنب كما يسمح ل  عن ذن   ويعف  عن  فإن هللا تعاىل حي   ويوده وال عربة بقوا 
من يقوا "إن ال ائب إذا تاب فحس   أن يغفر ل  ويعود علي  العفو وأما عود الود واحلب فإن  ال يعود" 

 {َريبِ  َرِحي   َودمود   َواْس َلْغِفرموا َربهكمْ  ُثمه تموبموا ِإَلْيِ  ِإنه }فإن هللا قاا 
ومنها أن هللا يدفع عن املؤمنني بأس اب كثرية قد يعلمون بعضها وقد ال يعلمون شيئا منها ورمبا دفع عنه  
بس ب ق يل ه  أو أهل وطنه  الكفار كما دفع هللا عن شعيب رج  قوم  بس ب رهط  وأن هذه الروابط 

مطلوب  ال بأس بالسعي فيها بل رمبا تعني ذلك  ن اقص حاليت حيصل هبا الدفع عن اقس م واملسلمني 
 عل  حسب القدرة واقمكان

فعل  هذا لو ساعد املسلمون الذين حتت والية الكفار وعملوا عل  جعل الوالية مجهورية ي مكن فيها 
  ا فراد والشعوب من حقوقه  الدينية والدنيوية لكان أوىل من اس س مه  لدولة تقضي عل  حقوقه

 الدينية والدنيوية وحترص عل  إبادهتا وجعله  عَمَلًة وَخَدًما هل 
نع  إن أمكن أن تكون الدولة للمسلمني وه  احلكام فهو امل عني ولكن لعدم إمكان هذه املرت ة فاملرت ة 

 (421) .اهلاليت فيها دفع ووقاية للدين والدنيا مقدمة وهللا أعل 
 {(26ِبَآيَاتَِنا َوسمْلطَاٍن ممِ نٍي )َوَلَقْد َأْرَسْلَنا مموَس  }

 (424)إعراب مفردات اآلية 
ا حتقيق )أرسلنا( فعل ماض وفاعل  )موس ( مفعو  )الواو( اس ئنافي ة )ال م( الم القس  لقس  مقد ر )قد( حرف

 مري )نا(  و ،ب  منصوب وع مة النصب الف حة املقد رة عل  ا لف )بآيات( جار  وجمرور م عل ق ب )أرسلنا(
 مضاف إلي  يف حمل  جر )الواو( عاطفة )سلطان( معطوف عل  آيات جمرور )م ني( نعت لسلطان جمرور.

                                         
 (188لة)ص/الناشر:مؤسسة الرسا-تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري ك م املنان لع د الرمحن بن ناصر السعدي-(421)
 (145/  32دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اقميان -اب القرآن حملمود بن ع د الرحي  صايفاجلدوا يف إعر -(424)



 روائع ال يان وال فسري
 َوَلَقْد َأْرَسْلَنا مموَس  ِبَآيَاتَِنا َوسمْلطَاٍن ممِ نٍي{}
 ع النيب النيب ققامة أن  أت بني{ولقد أرسلنا موس  بآياتنا}قول  تعاىل:  ما خم صره: -رمح  هللا -قاا القرطيب-

 ي أي حجة بينة، يع {وسلطان م ني}أي بال وراة. وقيل: باملعجزات.  {بآياتنا}احلجة، وإزاحة كل علة
 (425)العصا.اهل
ل  توحيدنا، عرمح  هللا: يقوا تعاىل ذكره: ولقد أرسلنا موس  بأدل نا  -وزاد أبو جعفر يف بياهنا فقاا-

أملها بقلب صحيٍح أهنا تدا عل  توحيد هللا، وكذب كل من اد ع  الربوبية وحجًة تم ني ملن عاينها وت
 (426)دون ، وبمطموا قوا من أشرك مع  يف ا لوهية غريه.اهل

 {(23ِإىَل ِفْرَعْوَن َوَمَلِئِ  فَاتله َلعموا َأْمَر ِفْرَعْوَن َوَما َأْمرم ِفْرَعْوَن بَِرِشيٍد )}
 (423)إعراب مفردات اآلية 

وع مة اجلر  الف حة فهو ممنوع من الصرف )الواو( عاطفة  ،جار  وجمرور م عل ق ب )أرسلنا( )إىل فرعون(
)ملئ ( معطوف عل  فرعون جمرور.. و )اهلا ( مضاف إلي  )الفا ( عاطفة )ات  عوا( فعل ماض وفاعل  )أمر( 

، )ما( نافية «(428)»مفعوا ب  منصوب )فرعون( مضاف إلي  جمرور وع مة اجلر  الف حة )الواو( حالي ة 
عاملة عمل ليس )أمر( اس  ما مرفوع )فرعون( مثل ا خري )ال ا ( حرف جر  زائد )رشيد( جمرور لفظا 

 منصوب حم   خرب ما.
 روائع ال يان وال فسري

 ِإىَل ِفْرَعْوَن َوَمَلِئِ  فَاتله َلعموا َأْمَر ِفْرَعْوَن َوَما َأْمرم ِفْرَعْوَن بَِرِشيٍد{}
س ، علي  يقوا تعاىل خمربا عن إرساا مو  يف تفسريه لآلية إمجااًل ما نص :-رمح  هللا -ريقاا ابن كث-

الس م، بآيات  وبينات ، وحجج  ودالئل  ال اهرة القاطعة إىل فرعون لعن  هللا، وهو ملك ديار مصر عل  أمة 
 {رعون برشيدأمر ف وما}أي: مسلك  ومنهج  وطريق   يف الغي والض ا،  {فات عوا أمر فرعون}الق ط، 

أي: ليس في  رشد وال هدى، وإمنا هو جهل و  ا، وكفر وعناد، وكما أهن  ات عوه يف الدنيا، وكان 
 مقدمه  ورئيسه ، كذلك هو يقدمه  يوم القيامة إىل نار جهن ، فأورده  إياها، وشربوا من حياض

ناه فعص  فرعون الرسوا فأخذ}: رداها، ول  يف ذلك احلظ ا وفر، من العذاب ا كرب، كما قاا تعاىل
                                         

 (  2/21القاهرة ) –الناشر : دار الك ب املصرية  -اجلامع  حكام القرآن للقرطيب-(425)
 35 ة )الناشر : مؤسسة الرسال -جامع ال يان يف تأويل القرآن  يب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكر -426

/465 /38513 ) 
 ( 145/ 32دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اقميان -اجلدوا يف إعراب القرآن حملمود بن ع د الرحي  صايف-(423)
 أو اس ئنافي ة. - (428)



فكذب وعص  ُث أدبر يسع  فحشر فنادى فقاا أنا ربك  }وقاا تعاىل:  ،[36]املزمل: {أخذا وبي 
وقاا تعاىل:  ،[26- 23]النازعات: {ا عل  فأخذه هللا نكاا اآلخرة وا وىل إن يف ذلك لعربة ملن خيش 

يف  وكذلك شأن امل  وعني يكونون موفرين {رد املوروديقدم قوم  يوم القيامة فأورده  النار وبئس الو }
وقاا تعاىل  ،[18]ا عراف:  {قاا لكل  عف ولكن ال تعلمون}العذاب يوم املعاد، كما قاا تعاىل: 

عفني ربنا إنا أطعنا سادتنا وكربا نا فأ لونا الس يل ربنا آهت   }إخ ارا عن الكفرة إهن  يقولون يف النار: 
 (422)اهل.[68، 63]ا حزاب:  {  لعنا ك ريامن العذاب والعنه

 {(28يَلْقدممم قَلْوَم م يَلْوَم اْلِقَياَمِة َفَأْوَرَدهم م النهاَر َوبِْئَس اْلِوْردم اْلَمْورمودم )}
 (533)إعراب مفردات اآلية 

مفعوا ب  منصوب، و )اهلا ( مضاف إلي  )يوم( ظرف  )يقدم( مضارع مرفوع، والفاعل هو أي فرعون )قوم (
 ،«(533)»)القيامة( مضاف إلي  جمرور )الفا ( عاطفة )أورد( فعل ماض  ،زمان منصوب م عل ق ب )يقدم(

والفاعل هو و )ه (  مري مفعوا ب  أو ا )النار( مفعوا ب  ثان منصوب )الواو( اس ئنافي ة )بئس( فعل ماض 
)املورود( وهو  ،«(532)»جامد قنشا  الذم )الورد( فاعل بئس مرفوع، وفي  حذف مضاف أي مكان الورد 

 « (531)»املخصوص بالذم خرب مل  دأ حمذوف تقديره هو 
  

                                         
 ( 4/148الناشر: دار طي ة للنشر وال وزيع) -تفسري القرآن العظي  البن كثري -(422)
 ( 146/ 32دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اقميان -رحي  صايفاجلدوا يف إعراب القرآن حملمود بن ع د ال-(533)
عدا عن فيورده  إيل فأورده  ل حق ق وقوع  ال حمالة فكأن  قد وقع، وملا يف ذلك »قاا أبو حيان يف ال حر:  - (533)

 أويل لمن اقرهاب وال خويف.. أو هو ماض حقيقة أي فأورده  يف الدنيا النار أي موج   وهو الكفر، وي عد هذا ا
 أهل.« الفا 
 اح يج إىل تقدير املضاف ليطابق فاعل بئس املخصوص بالذم.- (532)
أجاز ابن عطي ة أن يكون )املورود( نع ا للورد فاعل بئس، واملخصوص بالذم حمذوف تقديره النار، ورد  ذلك - (531)

 عل  الصحيح.ابن الس راج والفارسي  وت عهما أبو حي ان  ن فاعل أفعاا املدح والذم ال يوصف 



 روائع ال يان وال فسري
 يَلْقدممم قَلْوَم م يَلْوَم اْلِقَياَمِة َفَأْوَرَدهم م النهاَر َوبِْئَس اْلِوْردم اْلَمْورمودم{}

 العذاب يوم يفوكذلك شأن امل  وعني يكونون موفرين  يف بياهنا ما خم صره:-رمح  هللا –قاا ابن كثري -
وقاا تعاىل إخ ارا عن  ،[18]ا عراف:  {قاا لكل  عف ولكن ال تعلمون}املعاد، كما قاا تعاىل: 

عذاب ربنا إنا أطعنا سادتنا وكربا نا فأ لونا الس يل ربنا آهت   عفني من ال}الكفرة إهن  يقولون يف النار: 
 (534)اهل.[68، 63]ا حزاب:  {اوالعنه  لعنا ك ري 

قوم  يوم }ون فرع ،{يقدم}قوا تعاىل ذكره:  يف تفسريها فقاا:-رمح  هللا -وزاد أبو جفر الطربي-
يقوا:  ،{ردوبئس الو }يقوده ، فيمضي هب  إىل النار، حّت يوردمهوها، ويصليه  سعريها،  ،{القيامة

 (535)وبئس الورد الذي يردون .اهل
ل املدخوا، ومل أي بئس املدخ {وبئس الورد املورود} يف تفسريها ما نص :-رمح  هللا –وأ اف القرطيب -

يقل بئست  ن الك م يرجع إىل املورود، وهو كما تقوا: نع  املنزا دارك، ونعمت املنزا دارك واملورود 
 (536املا  الذي يورد، واملو ع الذي يورد، وهو مبعىن املفعوا.اه)

 {(22َلْعَنًة َويَلْوَم اْلِقَياَمِة بِْئَس الر ِْفدم اْلَمْرفمودم ) َوأمْتِ عموا يف َهِذهِ }
 (533)إعراب مفردات اآلية 

)بئس الرفد املرفود( مثل  ،«(538)».. يوم القيامة( مر  إعراب نظريها .)الواو( اس ئنافي ة )أت عوا يف هذه
 .«(532)»بئس الورد املورود 

  

                                         
 ( 4/148الناشر: دار طي ة للنشر وال وزيع) -تفسري القرآن العظي  البن كثري -(534)
الة )  الناشر : مؤسسة الرس -جامع ال يان يف تأويل القرآن  يب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكر -(535)

35/266   /38513  ) 
 (  2/12القاهرة )  –املصرية  الناشر : دار الك ب -اجلامع  حكام القرآن للقرطيب-536

 ( 143/ 32دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اقميان -اجلدوا يف إعراب القرآن حملمود بن ع د الرحي  صايف-(533)
 ( من هذه السورة.63يف اآلية )- (538)
( .. واملخصوص بالذم حمذوف يف رأي الزخمشري  تقديره رفده  جبعل املرفود نع ا للرفد 28يف اآلية السابقة ) - (532)

 وهذا ما رد ه ابن السر اج وغريه، والظاهر أن املعىن يف اآلية بئس عاق ة الرفد العذاب املرفود بلعنة اآلخرة.



 روائع ال يان وال فسري
 {(22َهِذِه َلْعَنًة َويَلْوَم اْلِقَياَمِة بِْئَس الر ِْفدم اْلَمْرفمودم ) َوأمْتِ عموا يف }

يف بياهنا إمجاالً ما نص : أي: أت عناه  زيادة عل  ما جازيناه  من عذاب النار  -رمح  هللا-قاا ابن كثري -
  {ويوم القيامة بئس الرفد املرفود}لعنة يف هذه احلياة الدنيا، 

 نة يوم القيامة، ف لك لعن ان.قاا جماهد: زيدوا لع
اا ق قاا: لعنة الدنيا واآلخرة، وكذا {بئس الرفد املرفود}وقاا علي بن أيب طلحة، عن ابن ع اس: 

 وجعلناه  أئمة يدعون إىل النار ويوم القيامة ال ينصرون وأت عناه }الضحاك، وق ادة، وهكذا قول  تعاىل: 
النار يعر ون }وقاا تعاىل:  ،[42، 43]القص : {املق وحنييف هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ه  من 

 (533)اهل.[46]غافر: {عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آا فرعون أشد العذاب
َها قَاِئ   َوَحِصيد  )}  {(333َذِلَك ِمْن أَنْلَ اِ  اْلقمَرى نَلقمصو م َعَلْيَك ِمنلْ

 (533)إعراب مفردات اآلية 
م  ي  يف حمل  رفع م  دأ.. و )ال م( لل عد، و )الكاف( للخطاب واقشارة إىل املذكور من )ذلك( اس  إشارة 

)القرى( مضاف إلي  جمرور وع مة اجلر  « (532)»قص  ا ن يا  )من أن ا ( جار  وجمرور م عل ق مبحذوف خرب 
( مضارع مرفوع، والفاعل حنن لل عظي  و )اهلا ( )عل ( حرف   مري مفعوا ب  الكسرة املقد رة عل  ا لف )نق  

)  )من( حرف جر  و )ها(  مري يف حمل  جر  م عل ق مبحذوف ،جر  و )الكاف(  مري يف حمل  جر  م عل ق ب )نق  
 خرب مقد م )قائ ( م  دأ مؤخ ر مرفوع )الواو( عاطفة )حصيد( م  دأ مرفوع خربه حمذوف تقديره منها حصيد.
  

                                         
 ( 142/ 4 ة للنشر وال وزيع)الناشر: دار طي-تفسري القرآن العظي  البن كثري -(533)
 ( 148/ 32دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اقميان -اجلدوا يف إعراب القرآن حملمود بن ع د الرحي  صايف-(533)
 واخ ار أبو حي ان أن يكون اجلار  واجملرور حاال من اهلا  يف )نق ص ( .- (532)



 روائع ال يان وال فسري
َها قَاِئ   َوَحِصيد {َذِلَك }  ِمْن أَنْلَ اِ  اْلقمَرى نَلقمصو م َعَلْيَك ِمنلْ

نذر ب  ويكون آية عل  ل  {َذِلَك ِمْن أَنْلَ اِ  اْلقمَرى نَلقمصو م َعَلْيكَ } يف بياهنا:-رمح  هللا -قاا السعدي-
 رسال ك وموعظة وذكرى للمؤمنني

َها قَاِئ   } دمت مساكنه  قد هت {َحِصيد  }منها  {وَ }ما يدا عليه  مل ي لف بل بقي من آثار دياره   {ِمنلْ
 (531)وا محلت منازهل  فل  ي ق هلا أثر.اهل 

سري: قاا ق ادة: فقاا ما خم صره وب صرف ي {منها قائ  وحصيد}بيانًا لقول  تعايل : -رمح  هللا -وزاد القرطيب-
ع اس:  واحلصيد اخلراب، قال  ابنئ  العامر، القائ  ما كان خاويا عل  عروش ، واحلصيد ما ال أثر ل . وقيل: القا

 وقاا جماهد: قائ  خاوية عل  عروشها، وحصيد مس أصل، يع ي حمصودا كالزرع إذا حصد، قاا الشاعر:
 .. كالزرع من  قائ  وحصيد.والناس يف قس  املنية بينه 

مثل : حصيد أي حمصود، ومجع  حصدى وحصاد (534):قاا ا خفش سعيد-رمح  هللا -ُث أ اف
 (535)مر   ومراض، قاا: يكون فيمن يعقل حصدى، مثل ق يل وق ل .اهل

 
  

                                         
 (182لة)ص/ الناشر:مؤسسة الرسا-ن ناصر السعديتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري ك م املنان لع د الرمحن ب-(531)
ا خفش سعيد بن مسعدة ال لخي إمام النحو، أبو احلسن سعيد بن مسعدة ال لخي، ُث ال صري، موىل ب ي  - (534)

 جماشع. أخذ عن: اخلليل بن أمحد. ولزم سي وي  حّت برع، وكان من أسنان سي وي ، بل أكرب. 
ا خفش أعل  الناس بالك م، وأحذقه  باجلدا كان ثعلب يفضل ا خفش، ويقوا: كان وقاا أبو عثمان املازين: كان 

 أوسع الناس علما.
نق ً -ول  ك ب كثرية يف: النحو، والعروض، ومعاين القرآن مات ا خفش: سنة نيف عشرة ومائ ني. وقيل: سنة عشر.

 (33/238عن سري أع م ال ن   للذهيب حم صراً وب صرف )
 ( 25/ 2القاهرة ) –الناشر : دار الك ب املصرية  -ع  حكام القرآن للقرطيباجلام-(535)



ا َجاَ  َأْمرم مِ َوَما ظََلْمَناهمْ  َوَلِكْن ظََلمموا أَنْلفمَسهمْ  َفَما َأْغَنْت َعنلْهمْ  َآهِلَ لمهم م الهيِت َيْدعموَن ِمْن دموِن اَّللِه } ْن َشْيٍ  َلمه
 {(333تَلْ ِ يٍب ) َربِ َك َوَما َزادموهمْ  َغيلْرَ 
 (536)إعراب مفردات اآلية 

)الواو( عاطفة )ما( نافية )ظلمنا( فعل ماض وفاعل  و )ه (  مري مفعوا ب  )الواو( عاطفة )لكن( حرف 
اس دراك )ظلموا( فعل ماض وفاعل  )أنفسه ( مفعوا ب  منصوب.. و )ه ( مضاف إلي  )الفا ( رابطة جلواب 

)أغنت( فعل ماض.. و )ال ا ( لل أنيث، والف ح مقد ر عل  ا لف احملذوفة الل قا  شرط مقد ر )ما( مثل ا وىل 
ف )آهل ه ( فاعل مرفوع و )ه ( مضا ،الساكنني )عن( حرف جر  و )ه (  مري يف حمل  جر  م عل ق ب )أغنت(

ن دون( جار  وجمرور مإلي  )اليت( اس  موصوا م  ي  يف حمل  رفع نعت آلهلة )يدعون( مضارع مرفوع.. والواو فاعل )
حاا من آهلة )هللا( لفظ اجل لة مضاف إلي  جمرور )من( حرف جر  زائد )شي ( جمرور لفظا منصوب حم   مفعوا 
مطلق نائب عن املصدر فهو صف   أي إغنا  ما )مل ا( ظرف مبعىن حني م ضم ن معىن الشرط م عل ق مبضمون 

( مضاف إلي  جمرور.. و )الكاف( يف حمل  جر  مضاف إلي  اجلواب )جا ( فعل ماض )أمر( فاعل مرفوع )رب  
)الواو( عاطفة )ما( مثل ا وىل )زادوا( مثل ظلموا.. )ه (  مري مفعوا ب  )غري( مفعوا ب  ثان منصوب )ت  يب( 

 مضاف إلي  جمرور.
 روائع ال يان وال فسري

ا َجاَ  َأْمرم ْت َعنلْهمْ  َآهِلَ لمهم م الهيِت َيْدعموَن ِمْن دموِن اَّللهِ َوَما ظََلْمَناهمْ  َوَلِكْن ظََلمموا أَنْلفمَسهمْ  َفَما َأْغنَ }  ِمْن َشْيٍ  َلمه
َر تَلْ ِ يٍب{  َربِ َك َوَما َزادموهمْ  َغيلْ

َوَلِكْن ظََلمموا }بأخذه  بأنواع العقوبات  {َوَما ظََلْمَناهم ْ } يف بياهنا ما نص : -رمح  هللا -قاا السعدي-
 بالشرك والكفر والعناد {أَنْلفمَسهم ْ 

ا َجاَ  َأْمرم َربِ كَ } همْ  آهِلَ لمهم م الهيِت َيْدعموَن ِمْن دموِن اَّللِه ِمْن َشْيٍ  َلمه وهكذا كل من ال جأ  {َفَما َأْغَنْت َعنلْ
َر تَلْ ِ يبٍ }الشدائدإىل غري هللا مل ينفع  ذلك عند نزوا  ا خطر مار بالضد ممأي خسار ود {َوَما َزادموهمْ  َغيلْ

 (533) ب اهل .اهل
 .{وما زادوه  غري ت  يب} يف تفسريها ما خم صره:-رمح  هللا–وأ اف ابن كثري -

قاا جماهد، وق ادة، وغريمها: أي غري ختسري، وذلك أن س ب ه كه  ودماره  إمنا كان بات اعه  تلك 
 (538)واآلخرة.اهلاآلهلة وع ادهت  إياها ف هذا أصاهب  ما أصاهب ، وخسروا هب ، يف الدنيا 

 {(332وََكَذِلَك َأْخذم َربِ َك ِإَذا َأَخَذ اْلقمَرى َوِهَي ظَاِلَمة  ِإنه َأْخَذهم أَلِي   َشِديد  )}
                                         

 ( 142/ 32دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اقميان -اجلدوا يف إعراب القرآن حملمود بن ع د الرحي  صايف-(536)
 (182رسالة)ص/الالناشر:مؤسسة -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري ك م املنان لع د الرمحن بن ناصر السعدي-(533)
 ( 4/142الناشر: دار طي ة للنشر وال وزيع) -تفسري القرآن العظي  البن كثري -(538)



 (532)إعراب مفردات اآلية 
، )ذلك( إشارة يف حمل  جر  م عل ق خبرب مقد م.. و )ال م( «(523)»)الواو( عاطفة )الكاف( حرف جر  

)أخذ( م  دأ مؤخر مرفوع )رب ك( مضاف إلي  جمرور.. و )الكاف( مضاف  لل عد، و )الكاف( للخطاب
)أخذ( فعل ماض، « (523)»إلي  )إذا( ظرف ملا يس ق ل من الزمان جمر د من الشرط م عل ق باملصدر أخذ 

، )الواو( «(522)»والفاعل هو )القرى( مفعوا ب  منصوب وع مة النصب الف حة املقد رة عل  ا لف
 - مري منفصل م  ي  يف حمل  رفع م  دأ )ظاملة( خرب مرفوع )إن ( حرف مش    بالفعل واو احلاا )هي(

 )أخذه( اس  إن  منصوب.. و )اهلا ( مضاف إلي  )ألي ( خرب إن  مرفوع )شديد( خرب ثان مرفوع. -ناسخ
 روائع ال يان وال فسري

 ِإنه َأْخَذهم أَلِي   َشِديد { وََكَذِلَك َأْخذم َربِ َك ِإَذا َأَخَذ اْلقمَرى َوِهَي ظَاِلَمة  }
قرى يقوا تعاىل ذكره: وكما أخذت، أيها الناس، أهَل هذه ال قاا أبو جعفر الطربي يف تفسريها ما نص :-

اليت اق صصت عليك ن أ أهلها مبا أخذهتم  ب  من العذاب، عل  خ فه  أمري، وتكذي ه  رسلي، 
ا أخذهت  بعقايب، وه  ظلمة  نفسه  بكفره  باهلل، وجحوده  آيايت، فكذلك أخذي القَرى وأهلها إذ

، {ألي }يقوا: إن أخذ ربك  بالعقاب من أخذه  ،{إنه أخذه ألي }وإشراكه  ب  غريه، وتكذي ه  رسل  
 (521)اقجياع.اهل {شديد}يقوا: موجع 

ون الظاملة يقوا تعاىل: وكما أهلكنا أولئك القر  ::-رمح  هللا-يف بياهنا فقاا-رمح  هللا -وزاد ابن كثري-
يحني عن ويف الصح {أخذه ألي  شديدإن }املكذبة لرسلنا كذلك نفعل بنظائره  وأش اهه  وأمثاهل ، 

أيب موس  ا شعري، ر ي هللا عن ، قاا: قاا رسوا هللا صل  هللا علي  وسل : "إن هللا ليملي للظامل، 

                                         
 ( 32/153دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اقميان -اجلدوا يف إعراب القرآن حملمود بن ع د الرحي  صايف-(532)
 أو اس  مبعىن مثل يف حمل  رفع خرب مقد م للم  دأ املؤخ ر أخذ. - (523)
 جيوز أن يكون الظرف شرطي ا واجلواب حمذوف أي إذا أخذ القرى كان أخذه كذلك- (523)
يف الك م تنازع بني املصدر أخذ والفعل أخذ، وقد أعمل الثاين وحذف الضمري من املصدر أي أخذ رب ك  - (522)

 إياها.
 35الة ) اشر : مؤسسة الرسالن -جامع ال يان يف تأويل القرآن  يب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكر -(521)
/434  /38558 ) 



رى وهي وكذلك أخذ ربك إذا أخذ الق}قرأ رسوا هللا صل  هللا علي  وسل : حّت إذا أخذه مل يفل  "، ُث 
 (525).اهل(524){ظاملة إن أخذه ألي  شديد

 {(331ِإنه يف َذِلَك آَلََيًة ِلَمْن َخاَف َعَذاَب اآْلَِخَرِة َذِلَك يَلْوم  جَمْمموع  َل م النهاسم َوَذِلَك يَلْوم  َمْشهمود  )}
 (526)إعراب مفردات اآلية 

جر  م عل ق مبحذوف خرب إن  )ال م( الم ال وكيد )آية(  )ان ( حرف توكيد )يف( حرف جر  )ذلك( إشارة يف حمل  
اس  إن  مؤخ ر منصوب )ال م( حرف جر  )من( اس  موصوا م  ي  يف حمل  جر  م عل ق بنعت آلية )خاف( فعل 

ضاف إلي  جمرور )ذلك( مر  إعراب  ماض، والفاعل هو وهو العائد )عذاب( مفعوا ب  منصوب )اآلخرة( م
)ال م( جر  و )اهلا (  ،«(528)»واقشارة إىل يوم القيامة )يوم( خرب مرفوع )جمموع( نعت ليوم مرفوع« (523)»

 مري يف حمل  جر  م عل ق مبجموع )الناس( نائب الفاعل جملموع فهو اس  مفعوا مرفوع )الواو( عاطفة )ذلك يوم 
 مشهود( مثل ذلك يوم جمموع.

 روائع ال يان وال فسري
 ِإنه يف َذِلَك آَلََيًة ِلَمْن َخاَف َعَذاَب اآْلَِخَرِة َذِلَك يَلْوم  جَمْمموع  َل م النهاسم َوَذِلَك يَلْوم  َمْشهمود {}

لظاملني، بأنواع ل املذكور، من أخذه {ِإنه يف َذِلكَ } يف تفسريه لآلية ما نص : -رمح  هللا -قاا السعدي-
بة أي: لعربة ودلي  عل  أن أهل الظل  واقجرام، هل  العقو  {آليًَة ِلَمْن َخاَف َعَذاَب اآلِخَرةِ }العقوبات، 

 { م النهاسم َذِلَك يَلْوم  جَمْمموع  لَ }الدنيوية، والعقوبة ا خروية، ُث ان قل من هذا، إىل وصف اآلخرة فقاا: 
للمجازاة، وليظهر هل  من عظمة هللا وسلطان  وعدل  العظي ، ما ب  يعرفون  أي: مجعوا  جل ذلك اليوم، 

 حق املعرفة.
 (522) اهلأي: يشهده هللا وم ئك  ، ومجيع املخلوقني. {َوَذِلَك يَلْوم  َمْشهمود  }

                                         
باب قول : }وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظاملة إن أخذه ألي   -4686أخرج  ال خاري برق /  - (524)

 [332شديد{ ]هود: 
 ( 4/142الناشر: دار طي ة للنشر وال وزيع) -تفسري القرآن العظي  البن كثري -(525)
 ( 32/152دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اقميان -مود بن ع د الرحي  صايفاجلدوا يف إعراب القرآن حمل-(526)
 ( من هذه السورة.333يف اآلية )- (523)
أجاز ابن عطي ة أن يكون خربا مقد ما للم  دأ )الناس( ، ورد  ذلك أبو حي ان  ن  مري جمموع هو مفرد وحق   - (528)

 أن يكون مجعا أي جمموعون ل  الناس.
 ( 182لة)ص/الناشر:مؤسسة الرسا-الكرمي الرمحن يف تفسري ك م املنان لع د الرمحن بن ناصر السعديتيسري -(522)



حتضره امل ئكة   أي: يوم عظي  {وذلك يوم مشهود} يف بيان  لقول  تعايل:-رمح  هللا -وأ اف ابن كثري-
ش والدواب، بأسره ، من اقنس واجلن والطري والوحو  ، وجي مع في  الرسل مجيعه ، وحتشر في  اخل ئق كله

 (513)العادا الذي ال يظل  مثقاا ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها.اهل وحيك  فيه 
 {(334َوَما نلمَؤخِ رمهم ِإاله ِ ََجٍل َمْعدموٍد )}

 (513)إعراب مفردات اآلية 
( أداة )الواو( عاطفة )ما(  نافية )نؤخ رة( مضارع مرفوع، و )اهلا ( مفعوا ب ، والفاعل حنن لل عظي  )إال 

 )معدود( نعت  جل جمرور مثل . ،حصر ) جل( جار  وجمرور م عل ق ب )نؤخ ره(
 روائع ال يان وال فسري

 َوَما نلمَؤخِ رمهم ِإاله ِ ََجٍل َمْعدموٍد{}
أي: ما نؤخر  {وما نؤخره إال  جل معدود}وقول :  لآلية ما نص :يف تفسريه -رمح  هللا -قاا ابن كثري-

إقامة يوم القيامة إال  ن  قد س قت كلمة هللا وقضاؤه وقدره، يف وجود أناس معدودين من ذرية آدم، 
و رب مدة معينة إذا انقضت وتكامل وجود أولئك املقدر خروجه  من ذرية آدم، أقام هللا الساعة; وهلذا 

 (512)أي: ملدة مؤق ة ال يزاد عليها وال ين ق  منها.اهل {نؤخره إال  جل معدود وما}قاا: 
  

                                         
 ( 4/153الناشر: دار طي ة للنشر وال وزيع) -تفسري القرآن العظي  البن كثري -(513)
 ( 152/ 23دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اقميان -اجلدوا يف إعراب القرآن حملمود بن ع د الرحي  صايف-(513)
 ( 4/153الناشر: دار طي ة للنشر وال وزيع) -تفسري القرآن العظي  البن كثري -(512)



همْ  َشِقيٌّ َوَسِعيد  )}  {(335يَلْوَم يَْأِت اَل َتَكله م نَلْفس  ِإاله بِِإْذِنِ  َفِمنلْ
 (511)إعراب مفردات اآلية 

)يأيت( مضارع مرفوع وع مة الرفع الضم ة املقدر ة عل  اليا ،  ،)يوم( ظرف زمان منصوب م عل ق ب )تكل  (
)ال( نافية )تكل  ( مضارع مرفوع حذف من  إحدى  ،«(514)»)يوم جمموع..(  والفاعل هو يعود عل  يوم يف

( مثل ا وىل )بإذن ( جار  وجمرور م عل ق ب )ال تكل  (  و )اهلا ( «.. (515)»ال ا ين )نفس( فاعل مرفوع )إال 
 «.(516)»مضاف إلي  )الفا ( تعليلي ة )منه  شقي  وسعيد( مثل منها قائ  وحصيد 

 روائع ال يان وال فسري
همْ  َشِقيٌّ َوَسِعيد {}  يَلْوَم يَْأِت اَل َتَكله م نَلْفس  ِإاله بِِإْذِنِ  َفِمنلْ

ال َتَكله م نَلْفس  ِإال }ذلك اليوم، وجي مع اخللق  {يَلْوَم يَْأتِ } يف بياهنا ما نص :-رمح  هللا-قاا السعدي-
 {َشِقيٌّ َوَسِعيد  }أي: اخللق  {َفِمنلْهم ْ }حّت ا ن يا ، وامل ئكة الكرام، ال يشفعون إال بإذن ،  {بِِإْذِن ِ 

 (513)فا شقيا ، ه  الذين كفروا باهلل، وكذبوا رسل ، وعصوا أمره، والسعدا ، ه : املؤمنون امل قون.اهل 
فقاا: ا صل ت كل ،  {ال تكل  نفس إال بإذن }بيانًا يف تفسريه لقول  تعايل :-رمح  هللا -وزاد القرطيب-

حذفت إحدى ال ا ين ختفيفا. وفي  إ مار، أي ال ت كل  في  نفس إال باملأذون في  من حسن الك م، 
هل  يف املوقف  بإذن . وقيل: إن  هن  ملجئون إىل ترك الق يح. وقيل: املعىن ال تكل  حبجة وال شفاعة إال

وق ا مينعون في  من الك م إال بإذن . وهذه اآلية أكثر ما يسأا عنها أهل اقحلاد يف الدين. فيقوا مل 
 {هذا يوم ال ينطقون. وال يؤذن هل  فيع ذرون}و {ال تكل  نفس إال بإذن }قاا:

افات: ]الص {عل  بعض ي سا لون وأق ل بعضه }[. وقاا يف مو ع من ذكر القيامة:16]املرس ت: 
وقفوه  إهن  }[. وقاا:333]النحل:  {يوم تأيت كل نفس جتادا عن نفسها}[. وقاا:23

[. واجلواب 12]الرمحن:  {فيومئذ ال يسئل عن ذن   إنس وال جان}[. وقاا:24]الصافات: {مسؤلون
ضا، وطرح وهب ، ولوم بعضه  بعما ذكرناه، وأهن  ال ينطقون حبجة جتب هل  وإمنا ي كلمون باققرار بذن

بعضه  الذنوب عل  بعض، فأما ال كل  والنطق حبجة هل  ف ، وهذا كما تقوا للذي خياط ك كثريا، 
احلجة: ما تكلمت بشي ، وما نطقت بشي ، فسمي من ي كل  ب  حجة في  ل  غري  وخطاب  فارغ عن

                                         
 ( 32/152دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اقميان -اجلدوا يف إعراب القرآن حملمود بن ع د الرحي  صايف-(511)
 ظهر.هم م اَّللهم.. ولكن اقعراب أع ه أأو عل  لفظ اجل لة كقول  تعاىل: َهْل يَلْنظمرموَن ِإاله َأْن يَأْتِيلَ  - (514)
ثة بإذن .- (515)  أو مبحذوف نعت لنفس أي: إال  م حد 
 ( من هذه السورة.333يف اآلية ) - (516)
 182الة)ص/الناشر :مؤسسة الرس-تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري ك م املنان لع د الرمحن بن ناصر السعدي -(513)
) 



يطلق  عضها مينعون من الك م، ويف بعضهام كل . وقاا: قوم: ذلك اليوم طويل، ول  مواطن ومواقف يف ب
 (518)هل  الك م، فهذا يدا عل  أن  ال ت كل  نفس إال بإذن .اهل

 {(336َفَأمها الهِذيَن َشقموا َفِفي النهاِر هَلمْ  ِفيَها َزِفري  َوَشِهيق  )}
 (512)إعراب مفردات اآلية 

دأ )شقوا( اس  موصوا م  ي  يف حمل  رفع م  )الفا ( عاطفة تفريعي ة )أم ا( حرف شرط وتفصيل )الذين( 
فعل ماض م  ي  عل  الض   املقد ر عل  اليا  احملذوفة الل قا  الساكنني بعد اقع ا.. والواو فاعل )الفا ( 
رابطة جلواب أم ا )يف النار( جار  وجمرور م عل ق خبرب امل  دأ الذين )ال م( حرف جر  و )ه (  مري يف حمل  

)زفري(  ،«(543)»خبرب مقد م )يف( حرف جر  و )ها(  مري يف حمل جر  م عل ق باخلرب احملذوف جر  م عل ق 
 م  دأ مؤخ ر مرفوع )شهيق( معطوف عل  زفري بالواو مرفوع مثل .

 روائع ال يان وال فسري
 َفَأمها الهِذيَن َشقموا َفِفي النهاِر هَلمْ  ِفيَها َزِفري  َوَشِهيق {}
وهو  {فريفأما الذين شقوا ففي النار هل  فيها ز }يقوا: تعاىل ذكره:  الطربي ف بياهنا ما نص :قاا أبو جعفر -

اق احلمار وش ه  اق ، كما قاا رؤبة بن  ،{وشهيق} أو ا هنم وهو آخر هنيق  إذا ردده يف اجلوف عند فراغ  من هنم
 (542)اَا نَاِهق  َوَما نَلَهْق.اهل.. َحّته يلمقَ .:َحْشرََج يف اجَلْوِف َسِحي  َأْو َشَهقْ (543)العجاج
اا ابن ع اس: الزفري يف ق {هل  فيها زفري وشهيق}لقوا تعاىل:  يف تفسريه-رمح  هللا -وأ اف ابن كثري-

احللق، والشهيق يف الصدر أي: تنفسه  زفري، وأخذه  النفس شهيق، ملا ه  في  من العذاب، عياذا باهلل 
 (541)من ذلك.اهل

 {(333َما َداَمِت السهَمَواتم َواْ َْرضم ِإاله َما َشاَ  َربوَك ِإنه َربهَك فَلعهاا  ِلَما يمرِيدم )َخاِلِديَن ِفيَها }
                                         

 (2/28القاهرة )  –الناشر : دار الك ب املصرية  -رطيباجلامع  حكام القرآن للق-(518)
 ( 151/ 32دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اقميان -اجلدوا يف إعراب القرآن حملمود بن ع د الرحي  صايف-(512)
 .-نعت تقد م عل  املنعوت -أو مبحذوف حاا من زفري- (543)
، وُسع: أباه، والنسابة ال كري. وروى عن : حيىي القطانرؤبة بن العجاج ال ميمي الراجز من أعراب ال صرة.  - (543)

والنضر بن مشيل، وأبو ع يدة، وأبو زيد النحوي، وطائفة. وكان رأسا يف اللغة، وكان أبوه قد ُسع من أيب هريرة. قاا خلف 
النسائي يف رؤبة: [ . قاا 22ا محر: ُسعت رؤبة يقوا: ما يف القرآن أعرب من قول  تعاىل: }فاصدع مبا تؤمر{ ]احلجر: 

 (6/262انظر سري اع م الن    للذهيب)-ليس بالقوي. وقاا غريه: تويف سنة مخس وأربعني ومائة.
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/432 /58566  ) 
 ( 4/153الناشر: دار طي ة للنشر وال وزيع) -تفسري القرآن العظي  البن كثري -(541)



 (544)إعراب مفردات اآلية 
 والعامل فيها ما عمل يف اجلار  واجملرور وع مة النصب اليا  ،)خالدين( حاا منصوبة من الضمري يف )هل (

ين )ما( مصدري ة ظرفي ة )دامت( فعل ماض تام.. و )ال ا ( لل أنيث )فيها( مثل ا وا م عل ق خبالد
 )السموات( فاعل مرفوع )ا رض( معطوف عل  السموات بالواو مرفوع مثل .

واملصدر املؤو ا )ما دامت..( يف حمل  نصب عل  الظرفي ة الزماني ة م عل ق خبالدين أي مد ة بقائهما 
موصوا م  ي يف حمل نصب عل  االس ثنا  امل صل أو املنقطع )إال( أداة اس ثنا  )ما( اس   «(545)»
)شا ( فعل ماض )رب ك( فاعل مرفوع.. و )الكاف( مضاف إلي ، ومفعوا شا  حمذوف أي « (546)»

)ال م( زائدة لل  قوية  ،« (543)»إنقاذه من النار، أو زيادة مد هتما )إن  رب ك فع اا( مثل إن  أخذه ألي  
ال عيد النصب عل  أن   مفعوا ب  للم الغة فع اا )يريد( مضارع مرفوع، والفاعل هو )ما( اس  موصوا حمل   

 أي هللا.
 روائع ال يان وال فسري

 َخاِلِديَن ِفيَها َما َداَمِت السهَمَواتم َواْ َْرضم ِإاله َما َشاَ  َربوَك ِإنه َربهَك فَلعهاا  ِلَما يمرِيدم{}
َما }ذا عذاهبا هأي: يف النار، اليت  {َخاِلِديَن ِفيَها}يف تفسريها ما نص : -رمح  هللا -قاا السعدي-

ونوا أي: خالدين فيها أبدا، إال املدة اليت شا  هللا، أن ال يك {َداَمِت السهَماَواتم َوا ْرضم ِإال َما َشاَ  َربوكَ 
فيها، وذلك ق ل دخوهلا، كما قال  مجهور املفسرين، فاالس ثنا  عل  هذا، راجع إىل ما ق ل دخوهلا، فه  

 خالدون فيها مجيع ا زمان، سوى الزمن الذي ق ل الدخوا فيها.
حد عن ل ما أراد فعل  واق ض   حكم   فعل ، ت ارك وتعاىل، ال يرده أفك {ِإنه َربهَك فَلعهاا  ِلَما يمرِيدم }

 (548) اهل.مراده.
خالدين }يف تفسريها فقاا ما خم صره وب صرف:يع ي تعاىل ذكره بقول :  -رمح  هللا-وزاد أبو جعفر-
 ، أبًدا. }ما دامت السموات وا رض}ويع ي بقول :  البثني فيها ،{فيها

                                         
 ( 32/154دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اقميان -اجلدوا يف إعراب القرآن حملمود بن ع د الرحي  صايف-(544)
املراد هبذا ال وقيت ال أبيد لقوا العرب ما أقام ث ري، وما الح كوكب، و ع العرب ذلك لل أبيد من غري نظر - (545)

 الكوكب أو لعدم فنائه  لفنا  ث ري أو
 من احمل مل أن يكون )ما( مبعىن )من( ويع ي بذلك الكافرين الذين شقوا..- (546)

 ومن احمل مل أن يكون مبعىن املد ة أي مد ة بقا  السموات وا رض إال  املد ة اليت يريد هللا زيادهتا عل  ذلك.
 ( من السورة.332يف اآلية )- (543)
 (182لة)ص/الناشر:مؤسسة الرسا-يف تفسري ك م املنان لع د الرمحن بن ناصر السعديتيسري الكرمي الرمحن -(548)



أرادت أن تصف الشي  بالدوام أبًدا قالت: هذا دائ  دوام السموات وا رض، مبعىن وذلك أن العرب إذا 
أن  دائ  أبًدا، وكذلك يقولون: "هو باٍق ما اخ لف الليل والنهار". و"ما ُسر ابنا ُسَِري"، و"ما   ت العمْفرم 

: )خالدين فيها ما قاابأذناهبا " يعنون بذلك كل  "أبدا". فخاط ه  جل ثناؤه مبا ي عارفون ب  بينه  ف
 واملعىن يف ذلك: خالدين فيها أبًدا. ،دامت السموات وا رض(

وال أويل يف  ما خم صره: اخ لف أهل العل  {إال ما شا  ربك}يف تفسريه لقول  تعايل -رمح  هللا -ُث قاا
إذا شا ، بعد  رمعىن ذلك فقاا بعضه : هذا اس ثنا   اس ثناه هللا يف بأهل ال وحيد، أن  خيرجه  من النا

 أن أدخله  النار.
 -رمحهما هللا-وذكر ممن قاا بذلك: كق ادة والضحاك

إال ما شا  }معىن قول : ُث قاا: وقاا آخرون: االس ثنا  يف هذه اآلية يف أهل ال وحيد، إال أهن  قالوا: 
فأما } : من قول إال أن يشا  ربك أن ي جاوز عنه  ف  يدخله  النار. ووجهوا االس ثنا  إىل أن  ،{ربك

 ال من "اخللود". ،{إال ما شا  ربك} {الذين شقوا ففي النار
 وذكر ممن قاا بذلك:كأبو جملز

 وأ اف: وقاا آخرون: عىن بذلك أهل النار وكله من دخلها.
 ر ي هللا عنهما –وذكر ممن قاا بذلك كابن ع اس 

أهنا  ،{عطا  غري جمذوذ}نا معىن ثلمْنياه بقول : وأ اف :وقاا آخرون: أخربنا هللا مبشيئ    هل اجلنة، فعرهف
: ومل خيربنا مبشيئ   يف أهل النار. وجائز أن تكون وا رض. قاايف الزيادة عل  مقدار مدهة السموات 

 مشيئ   يف الزيادة، وجائز أن تكون يف النقصان.
 -رمح  هللا -وذكر ممن قاا بذلك كابن زيد

كعادت  فقاا: وأوىل هذه ا قواا يف تأويل هذه اآلية بالصواب، القوام الذي ذكرنا  ُث رجح بني ا قواا
عن ق ادة والضحاك: من أن ذلك اس ثنا  يف أهل ال وحيد من أهل الك ائر أن  يدخله  النار، خالدين 

 شاَ  من تركه  فيها أقل من ذلك، ُث خيرجه  فيدخله  اجلنة. فيها أبًدا إال ما 
ك أوىل ا قواا بالصحة يف ذلك،  ن هللا جل ثناؤه أوعد أهل الشرك ب  اخللود يف النار، وإمنا قلنا ذل

وتظاهرت بذلك ا خ ار عن رسوا هللا صل  هللا علي  وسل ، فغري جائز أن يكون اس ثناً  يف أهل الشرك 
ان ب  بذنوٍب اقمي وأن ا خ ار قد تواترت عن رسوا هللا صل  هللا علي  وسل  أن هللا يدخل قوًما من أهل

أصابوها الناَر، ُث خيرجه  منها فيدخله  اجلنة، فغري جائز أن يكون ذلك اس ثنا  يف أهل ال وحيد ق ل 
دمخموهلا، مع صحة ا خ ار عن رسوا هللا صل  هللا علي  وسل  مبا ذكرنا وأن ا إن جعلناه اس ثنا  يف ذلك،  

فاسق، وال النار مؤمن"، وذلك خ ف مذاهب أهل  كنا قد دخلنا يف قوا من يقوا: "ال يدخل اجلنة



العل ، وما جا ت ب  ا خ ار عن رسوا هللا صل  هللا علي  وسل . فإذا فسد هذان الوجهان، ف  قوا قاا 
 (542)ب  القمْدوة من أهل العل  إال الثالث. اهل

َر جَمْذموٍذ ِت السهَمَواتم َواْ َْرضم ِإاله َما َشاَ  َربو َوَأمها الهِذيَن سمِعدموا َفِفي اجلَْنهِة َخاِلِديَن ِفيَها َما َدامَ } َك َعطَاً  َغيلْ
(338)} 

 (553)إعراب مفردات اآلية 
)الواو( عاطفة )أم ا الذين.. شا  رب ك( مثل ا وىل نظريها و )سعدوا( ماض م  ي  للمجهوا م  ي  عل  

 املصدر لفعل حمذوف مؤك د ملضمون اجلملةالض  .. والواو نائب الفاعل )عطا ( مفعوا مطلق نائب عن 
 السابقة )غري( نعت لعطا  منصوب )جمذوذ( مضاف إلي  جمرور.

  

                                         
  35الة )الناشر : مؤسسة الرس -جامع ال يان يف تأويل القرآن  يب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكر -(542)
/485  /38582) 
 (155/ 32دمشق)–الرشيد مؤسسة اقميان نشر:دار -اجلدوا يف إعراب القرآن حملمود بن ع د الرحي  صايف-(553)



 روائع ال يان وال فسري
َر جَمْذموٍذ{طَاً  عَ َوَأمها الهِذيَن سمِعدموا َفِفي اجْلَنهِة َخاِلِديَن ِفيَها َما َداَمِت السهَمَواتم َواْ َْرضم ِإاله َما َشاَ  َربوَك }  َغيلْ

 ح، والفوز أي: حصلت هل  السعادة، والف {َوَأمها الهِذيَن سمِعدموا}يف تفسريها: -رمح  هللا -قاا السعدي-
َعطَاً  }د ذلك بقول : ُث أك {َفِفي اجْلَنهِة َخاِلِديَن ِفيَها َما َداَمِت السهَماَواتم َوا ْرضم ِإال َما َشاَ  َربوكَ }

َر جَمْذم  أي: ما أعطاه  هللا من النعي  املقي ، واللذة العالية، فإن  دائ  مس مر، غري منقطع بوقت  {وذٍ َغيلْ
 (553) من ا وقات، نسأا هللا الكرمي من فضل .اهل

كقول  تعاىل:   {يدملا ير إال ما شا  ربك إن ربك فعاا }وقول :  يف تفسريه:-رمح  هللا -وأ اف ابن كثري-
 .[328]ا نعام:  {فيها إال ما شا  هللا إن ربك حكي  علي النار مثواك  خالدين }

وقد اخ لف املفسرون يف املراد من هذا االس ثنا ، عل  أقواا كثرية، حكاها الشيخ أبو الفرج بن اجلوزي 
  وغريه من علما  ال فسري، ونقل كثريا منها اقمام أبو جعفر بن جرير، رمح  هللا، يف يف ك اب  "زاد املسري"

واخ ار هو ما نقل  عن خالد بن معدان، والضحاك، وق ادة، وأيب سنان، ورواه ابن أيب حامت عن   ك اب
ابن ع اس واحلسن أيضا: أن االس ثنا  عائد عل  العصاة من أهل ال وحيد، ممن خيرجه  هللا من النار 

ُث تأيت رمحة أرح   ،بشفاعة الشافعني، من امل ئكة والن يني واملؤمنني، حني يشفعون يف أصحاب الك ائر
الرامحني، ف خرج من النار من مل يعمل خريا قط، وقاا يوما من الدهر: ال إل  إال هللا. كما وردت بذلك 

مبضمون ذلك من حديث أنس،  (552)ا خ ار الصحيحة املس فيضة عن رسوا هللا صل  هللا علي  وسل 

                                         
 (182لة)ص/الناشر:مؤسسة الرسا-تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري ك م املنان لع د الرمحن بن ناصر السعدي-(553)
يشري املصنف  حاديث الشفاعة كحديث أنس يف الصحيحني ومتام م ن " قاا: قاا رسوا هللا صل  هللا علي  - (552)

س شفعنا عل  فيقولون: لو ا -وقاا ابن ع يد: فيلهمون لذلك  -ناس يوم القيامة فيه مون لذلك وسل : " جيمع هللا ال
ربنا حّت يرحينا من مكاننا هذا، قاا: فيأتون آدم صل  هللا علي  وسل ، فيقولون: أنت آدم، أبو اخللق، خلقك هللا بيده، 

 ، ك حّت يرحينا من مكاننا هذا، فيقوا: لست هناكونفخ فيك من روح ، وأمر امل ئكة فسجدوا لك، اشفع لنا عند رب
فيذكر خطيئ   اليت أصاب، فيس حيي رب  منها، ولكن ائ وا نوحا أوا رسوا بعث  هللا "، قاا: " فيأتون نوحا صل  هللا 
  علي  وسل ، فيقوا: لست هناك ، فيذكر خطيئ   اليت أصاب، فيس حيي رب  منها، ولكن ائ وا إبراهي  صل  هللا علي

وسل  الذي اختذه هللا خلي ، فيأتون إبراهي  صل  هللا علي  وسل ، فيقوا: لست هناك ، ويذكر خطيئ   اليت أصاب، 
فيس حيي رب  منها، ولكن ائ وا موس  صل  هللا علي  وسل ، الذي كلم  هللا وأعطاه ال وراة، قاا: فيأتون موس  علي  

 ، فيأتون  أصاب، فيس حيي رب  منها، ولكن ائ وا عيس  روح هللا وكلم الس م، فيقوا: لست هناك ، ويذكر خطيئ   اليت
عيس  روح هللا وكلم  ، فيقوا: لست هناك ، ولكن ائ وا حممدا صل  هللا علي  وسل  ع دا قد غفر ل  ما تقدم من ذن   

ا أنا رأي   وقعت يل، فإذ وما تأخر "، قاا: قاا رسوا هللا صل  هللا علي  وسل : " فيأتوين فأس أذن عل  ريب، فيؤذن
ساجدا، فيدع ي ما شا  هللا، فيقاا: يا حممد، ارفع رأسك، قل تسمع، سل تعط ، اشفع تشفع، فأرفع رأسي، فأمحد ريب 
ب حميد يعلمني  ريب، ُث أشفع فيحد يل حدا، فأخرجه  من النار، وأدخله  اجلنة، ُث أعود فأقع ساجدا، فيدع ي ما شا  



لي   ق  بعد ذلك يف النار إال من وجب عوال ي ،وجابر، وأيب سعيد، وأيب هريرة، وغريه  من الصحابة 
اخللود فيها وال حميد ل  عنها. وهذا الذي علي  كثري من العلما  قدميا وحديثا يف تفسري هذه اآلية الكرمية. 

 (551)اهل
َر َمنلْقموٍص قَل ْ َفَ  َتكم يف ِمْريٍَة ممها يَلْع مدم َهؤماَلِ  َما يَلْع مدموَن ِإاله َكَما يَلْع مدم َآبَاؤمهمْ  ِمْن } لم َوِإنها َلممَوفووهمْ  َنِصي َلهمْ  َغيلْ
(332)} 

 (554)إعراب مفردات اآلية 
)الفا ( رابطة جلواب شرط مقد ر )ال( ناهية جازمة )تك( مضارع ناق  جمزوم وع مة اجلزم السكون 

جمرور م عل ق و  الظاهر عل  النون احملذوفة لل خفيف، واُس   مري مس رت تقديره أنت )يف مرية( جار  
)يع د( مضارع مرفوع )ها( حرف  ،« (555)»مبحذوف خربتك )من( حرف جر  )ما( حرف مصدري  

 ) تن ي  )أوال ( اس  إشارة م  ي  يف حمل  رفع فاعل )ما( نافية )يع دون( مضارع مرفوع.. والواو فاعل )إال 
)آباؤه ( فاعل  )يع د( مثل ا وا «(556)»أداة حصر )الكاف( حرف جر  )ما( حرف مصدري  

 .مرفوع.. و )ه ( مضاف إلي  )من( حرف جر  )ق ل( اس  م  ي  عل  الض   يف حمل  جر  م عل ق ب )يع د(
 واملصدر املؤو ا )ما يع د..( ا وا يف حمل  جر  ب )من( م عل ق مبرية.

فعل يع دون أي: لواملصدر املؤو ا )ما يع د..( الثاين يف حمل  جر  بالكاف م عل ق مبحذوف مفعوا مطلق 
 ما يع دون إال  ع ادة كع ادة آبائه .

)الواو( عاطفة )إن ا( حرف مش    بالفعل واُس  )ال م( املزحلقة )موف وه ( خرب إن  مرفوع وع مة الرفع 
الواو.. و )ه (  مري مضاف إلي  )نصي ه ( مفعوا ب  الس  الفاعل موف وه .. و )ه ( مثل ا خري 

 ن نصيب )منقوص( مضاف إلي  جمرور.)غري( حاا منصوبة م

                                         
 يقاا: ارفع يا حممد، قل تسمع، سل تعط ، اشفع تشفع، فأرفع رأسي، فأمحد ريب ب حميد يعلمني ، ُثهللا أن يدع ي، ُث 

اا " فأقوا: يا ق -قاا: ف  أدري يف الثالثة أو يف الرابعة  -أشفع فيحد يل حدا، فأخرجه  من النار وأدخله  اجلنة " 
أي وجب »ود ". قاا ابن ع يد يف رواي  : قاا ق ادة: رب، ما بقي يف النار إال من ح س  القرآن، أي وجب علي  اخلل

 -3443باب أدىن أهل اجلنة منزلة فيها واللفظ ل ، وال خاري برق /  -321واحلديث أخرج  مسل  برق /«. علي  اخللود
 [ "21باب قوا هللا تعاىل: }وجوه يومئذ نا رة إىل رهبا ناظرة{ ]القيامة: 

 ( 4/152الناشر: دار طي ة للنشر وال وزيع) -ريتفسري القرآن العظي  البن كث -(551)
 ( 32/155دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اقميان -اجلدوا يف إعراب القرآن حملمود بن ع د الرحي  صايف-(554)
، والعائد حمذوف، واجلملة صلة.. وجيوز ال عليق بنعت ملرية. - (555)  أو اس  موصوا يف حمل  جر 
 ، والعائد حمذوف، واجلملة صلة وتقدير املعىن.أو اس  موصوا يف حمل جر   - (556)

 ما يع دون إال  أصناما كاليت يع دها آباؤه .



 روائع ال يان وال فسري
َر َمنلْقموٍص{وَ َفَ  َتكم يف ِمْريٍَة ممها يَلْع مدم َهؤماَلِ  َما يَلْع مدموَن ِإاله َكَما يَلْع مدم َآبَاؤمهمْ  ِمْن قَلْ لم َوِإنها َلمم }  فووهمْ  َنِصي َلهمْ  َغيلْ

ل  هللا علي  وسل : صية ما نص : يقوا هللا تعاىل، لرسول  حممد يف تفسريه لآل-رمح  هللا -قاا السعدي-
ليس هل  املشركون، أي: ال تشك يف حاهل ، وأن ما ه  علي  باطل، ف {َف  َتكم يف ِمْريٍَة ممها يَلْع مدم َهؤمال ِ }

 .{ آبَاؤمهمْ  ِمْن قَلْ لم يَلْع مدم َما يَلْع مدموَن ِإال َكَما }علي  دليل شرعي وال عقلي، وإمنا دليله  وش ه ه ، أهن  
ومن املعلوم أن هذا، ليس بش هة، فض  عن أن يكون دلي   ن أقواا ما عدا ا ن يا ، حي ج هلا ال حي ج 
هبا، خصوصا أمثاا هؤال  الضالني، الذين كثر خطأه  وفساد أقواهل ، يف أصوا الدين، فإن أقواهل ، وإن 

 اتفقوا عليها، فإهنا خطأ و  ا.
َر َمنلْقموصٍ }  ، وإن كثر أي: ال بد أن يناهل  نصي ه  من الدنيا، مما ك ب هل {َوِإنها َلممَوفووهمْ  َنِصي َلهمْ  َغيلْ

 حاهل ، فإن هللا يعطي الدنيا من حيب، ومنذلك النصيب، أو راق يف عينك، فإن  ال يدا عل  ص ح 
ل  واحلاصل أن  ال يغرت باتفاق الضالني، عال حيب، وال يعطي اقميان والدين الصحيح، إال من حيب. 

 (553) قوا الضالني من آبائه  ا قدمني، وال عل  ما خوهل  هللا، وآتاه  من الدنيا.اهل
فقاا ما خم صره: عن ابن  {وإنا ملوفوه  نصي ه  غري منقوص}يف تفسريه لقول  تعايل:-رمح  هللا – وزاد ابن كثري-

 وعدوا في  من خري أو شر. قاا: ما {منقوصوإنا ملوفوه  نصي ه  غري }ع اس: 
أن  آت  موس   ذكر تعاىلوقاا ع د الرمحن بن زيد بن أسل : ملوفوه  من العذاب نصي ه  غري منقوص. ُث 

الك اب، فاخ لف الناس في ، فمن مؤمن ب ، ومن كافر ب ، فلك مبن سلف من ا ن يا  ق لك يا حممد 
 (558)يهيدنك ذلك.اهلأسوة، ف  يغيظنك تكذي ه  لك، وال 

نَلهمْ  َوِإنلههم } َنا مموَس  اْلِكَ اَب َفاْخ مِلَف ِفيِ  َوَلْواَل َكِلَمة  َس َلَقْت ِمْن َربِ َك َلقمِضَي بَليلْ  َلِفي َشكٍ  ِمْن م ممرِيٍب  ْ َوَلَقْد َآتَليلْ
(333)} 

 (552)إعراب مفردات اآلية 
)الك اب( مفعوا ب  ثان منصوب )الفا ( عاطفة  ،« (563)»)ولقد آتينا موس ( اآلية مر  إعراهبا 

، واجلار  واجملرور نائب الفاعل  )اخ لف( فعل ماض م  ي  للمجهوا )يف( حرف جر  و )اهلا ( يف حمل  جر 
يف حمل  رفع )الواو( عاطفة )لوال( حرف شرط غري جازم )كلمة( م  دأ مرفوع، واخلرب حمذوف وجوبا 

                                         
 (123لة)ص/ الناشر:مؤسسة الرسا-تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري ك م املنان لع د الرمحن بن ناصر السعدي-(553)
 ( 4/151 الناشر: دار طي ة للنشر وال وزيع)-تفسري القرآن العظي  البن كثري -(558)
 ( 163/ 32دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اقميان -اجلدوا يف إعراب القرآن حملمود بن ع د الرحي  صايف-(552)
 ( من هذه السورة.26يف اآلية ) - (563)



ف(  مري . و )الكا. أنيث )من رب ك( جار  وجمرور م عل ق ب )س قت()س قت( فعل ماض.. و )ال ا ( لل
مضاف الي  )ال م( رابطة جلواب لوال )قضي( فعل ماض م  ي للمجهوا، ونائب الفاعل حمذوف مفهوم 
من السياق تقديره العذاب )بني( ظرف منصوب م علق ب )قضي( و )ه (  مري مضاف إلي  )الواو( 

بالفعل واُس  )ال م( املزحلقة )يف شك( جار  وجمرور م عل ق خبرب إن  )من( حرف  عاطفة )إهن  ( حرف مش   
 جر  و )اهلا (  مري يف حمل  جر  م عل ق بشك )مريب( نعت لشك جمرور.

 روائع ال يان وال فسري
َنا مموَس  اْلِكَ اَب َفاْخ مِلَف ِفي ِ }  {َوَلَقْد َآتَليلْ

شركي قوم  إياه ميقوا تعاىل ذكره، مسلًيا ن ي  يف تكذيب  :-رمح  هللا -فسرها أبو جعفر الطربي فقاا-
فيما أتاه  ب  من عند هللا، بفعل ب ي إسرائيل مبوس  فيما أتاه  ب  من عند هللا. يقوا ل  تعاىل ذكره: وال 
حيزنك، يا حممد، تكذيب هؤال  املشركني لك، وامض ملا أمرك ب  ربوك من ت ليغ رسال  ، فإن الذي يفعل 

 هؤال  من ردِ  ما جئ ه  ب  عليك من النصيحة من فعل  مربائه  من ا م  ق له  وسنهة  من سمن ه . بك
ا آتيناك الفرقان، يع ي: ال وراة، كم ،{ولقد آتينا موس  الك اب}ُث أخربه جل ثناؤه مبا فعل قوم موس  ب  فقاا: 

فرقان من عضه ، كما قد فعل قومك بالفاخ لف يف ذلك الك اب قومم موس ، فكذ ب ب  بعضمه  وصد ق ب  ب
 (563)تصديق بعض ب ، وتكذيب بعض.اهل

نَلهمْ  َوِإنلههمْ  َلِفي َشكٍ  ِمْن م ممرِيٍب{}  َوَلْواَل َكِلَمة  َس َلَقْت ِمْن َربِ َك َلقمِضَي بَليلْ
أخريه ، وعدم معاجل ه  ب  {َوَلْوال َكِلَمة  َس َلَقْت ِمْن َربِ كَ }يف بياهنا ما نص : -رمح  هللا -قاا السعدي-

نَلهم ْ }بالعذاب  ينه  بإح ا العقوبة بالظامل، ولكن  تعاىل، اق ضت حكم  ، أن أخر القضا  ب {َلقمِضَي بَليلْ
 إىل يوم القيامة، وبقوا يف شك من  مريب.

 ،وإذا كانت هذه حاهل ، مع ك اهب ، فمع القرآن الذي أوحاه هللا إليك، غري مس غرب، من طائفة اليهود
 (562) أن ال يؤمنوا ب ، وأن يكونوا يف شك من  مريب.اهل.

قاا ابن  {ولوال كلمة س قت من ربك لقضي بينه } يف تفسريه لآلية ما نص : -رمح  هللا-وأ اف ابن كثري-
 إىل أجل معلوم، لقض  هللا بينه . جرير: لوال ما تقدم من تأجيل  العذاب

كما   قيام احلجة علي ، وإرساا الرسوا إلي ، عذب أحدا إال بعدموحي مل أن يكون املراد بالكلمة، أن  ال ي
ولوال كلمة }[ ; فإن  قد قاا يف اآلية ا خرى: 35]اقسرا : {وما كنا معذبني حّت ن عث رسوال}قاا: 

                                         
 35الة )الناشر : مؤسسة الرس -جامع ال يان يف تأويل القرآن  يب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكر -(563)
/421  /38522) 
 ( 123لة)ص/الناشر:مؤسسة الرسا-تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري ك م املنان لع د الرمحن بن ناصر السعدي-(562)



[ ُث أخرب أن الكافرين 313، 322]ط : {س قت من ربك لكان لزاما وأجل مسم  فاصرب عل  ما يقولون
 (561).اهل.{وإهن  لفي شك من  مريب}قوي، فقاا -مما جا ه  ب  الرسوا -يف شك 

 {(333َوِإنه كم ى َلمها َليلمَوفِ يَلنلههمْ  َربوَك َأْعَماهَلمْ  ِإنه م مبَا يَلْعَملموَن َخِ ري  )}
 (564)إعراب مفردات اآلية 
( اس  إن  منصوب )مل ا( حرف نفي وجزم وق -ناسخ -)إن ( حرف مش   بالفعل)الواو( اس ئنافي ة  لب )ك  

)ال م( الم القس  لقس  مقد ر )يوف ني (  ،«(565)»حذف فعل  اجملزوم ب ، وال قدير مل ا يوفوا أعماهل  
  )رب ك( بمضارع م  ي  عل  الف ح يف حمل  رفع و )النون( نون ال وكيد و )ه (  مري يف حمل  نصب مفعوا 

فاعل مرفوع.. و )الكاف( مضاف إلي  )أعماهل ( مفعوا ب  ثان منصوب.. و )ه ( مضاف إلي  )إن  ( 
 مثل ا وا مع اُس  )ال ا ( حرف جر  )ما( حرف مصدري  )يعملون( مضارع مرفوع..

 والواو فاعل )خ ري( خرب إن  مرفوع.
 .ق ب )خ ري(واملصدر املؤو ا )ما يعملون( يف حمل  جر  بال ا  م عل  

 روائع ال يان وال فسري
 َوِإنه كم ى َلمها َليلمَوفِ يَلنلههمْ  َربوَك َأْعَماهَلمْ  ِإنه م مبَا يَلْعَملموَن َخِ ري {}

مح  ر  -قال  القرطيب-أي إن ك  من ا م  اليت عددناه  يرون جزا  أعماهل ، فكذلك قومك يا حممد.-
 (566)يف تفسريه.اهل -هللا

 : ما نص : أي: علي  بأعماهل  مجيعها، جليلها وحقريها، صغريها وك ريها.-رمح  هللا-ابن كثريوأ اف  -
إن كل ملا مجيع و }ويف هذه اآلية قرا ات كثرية، ويرجع معناها إىل هذا الذي ذكرناه، كما يف قول  تعاىل: 

 (563)اهل.[12]يس: {لدينا حمضرون

                                         
 ( 1514/ 4الناشر: دار طي ة للنشر وال وزيع)-تفسري القرآن العظي  البن كثري -(561)
 ( 163/ 32دمشق)–اقميان نشر:دار الرشيد مؤسسة -اجلدوا يف إعراب القرآن حملمود بن ع د الرحي  صايف-(564)
إن  منفي  )مل ا( م وق ع الث وت، واقمهاا غري م وق ع الث وت»يرتكوا.. وقد رد  ابن هشام هذا ال قدير بقول : أي إهن  إىل اآلن مل يوف وها وسيوف وهنا.. هذا رأي ابن هشام يف املغ ي.. وقدره ابن احلاجب: مل ا يهملوا، أو مل ا  - (565)

 .. أم ا أبو «
 شد دة وكل ها  عيفة.يف تأويل )مل ا( امليدا  علي . هذا وإن  حذف منفي  )مل ا( وارد يف لسان العرب يقولون: قاربت املدينة ومل ا.. أي ومل ا أدخلها. ومث ة أقواا كثرية حي ان فقد قد ر الفعل بقول : وإن  ك   مل ا ينق  من جزا  عمل ،  ن جواب القس  يف قول  تعاىل: ليوف ينه  رب ك أعماهل  

 (  2/334القاهرة )  –الناشر : دار الك ب املصرية  -اجلامع  حكام القرآن للقرطيب-(566)
 ( 4/154الناشر: دار طي ة للنشر وال وزيع) -تفسري القرآن العظي  البن كثري -(563)



 {(332َمَعَك َوال َتْطَغْوا ِإنه م مبَا تَلْعَملموَن َبِصري  )َفاْسَ ِقْ  َكَما أمِمْرَت َوَمْن تَاَب }
 (568)إعراب مفردات اآلية 

)ما( اس  موصوا  ،«(562)»)الفا ( اس ئنافي ة )اس ق ( فعل أمر، والفاعل أنت )الكاف( حرف جر 
 م  ي  يف حمل  جر  م عل ق مبحذوف مفعوا مطلق )أمرت( فعل ماض م  ي  للمجهوا م  ي  عل  السكون..

فع موصوا م  ي  يف حمل  ر  و )ال ا ( نائب الفاعل، والعائد حمذوف أي أمرهتا )الواو( عاطفة )من( اس 
وهو العائد )معك( ظرف منصوب )تاب( فعل ماض، والفاعل هو « (533)»معطوف عل  فاعل اس ق  

و )الكاف( مضاف إلي  )الواو( عاطفة )ال( ناهية جازمة )تطغوا( مضارع  «(533)»م علق ب )تاب( 
 .« (532)».. خ ري .مثل إن  جمزوم، وع مة اجلزم حذف النون.. والواو فاعل )إن   مبا تعملون بصري( 

 روائع ال يان وال فسري
 َوَمْن تَاَب َمَعَك َوال َتْطَغْوا ِإنه م مبَا تَلْعَملموَن َبِصري {َفاْسَ ِقْ  َكَما أمِمْرَت }

الث ات والدوام عل  بيأمر تعاىل رسول  وع اده املؤمنني  يف بياهنا قمجاالً ما نص :-رمح  هللا-قاا ابن كثري-
هو ال غي، ان، و االس قامة، وذلك من أكرب العون عل  النصر عل  ا عدا  وخمالفة ا  داد وهن  عن الطغي

فإن  مصرعة حّت ولو كان عل  مشرك. وأعل  تعاىل أن  بصري بأعماا الع اد، ال يغفل عن شي ، وال خيف  
 (531)علي  شي .اهل

 {فاس ق  كما أمرت}يف تفسريها ما خم صره وب صرف يسري : قول  تعاىل:  -رمح  هللا -وأ اف القرطيب -
لب . وقيل: ل  واملراد أم  ، قال  السدي. وقيل:" اس ق " اطاخلطاب للنيب صل  هللا علي  وسل  ولغريه

اققامة عل  الدين من هللا واسأل  ذلك. ف كون السني سني السؤاا، كما تقوا: أس غفر هللا أطلب الغفران 
من . واالس قامة االس مرار يف جهة واحدة من غري أخذ يف جهة اليمني والشماا، فاس ق  عل  ام ثاا 

                                         
 ( 32/162دمشق)–ان نشر:دار الرشيد مؤسسة اقمي-اجلدوا يف إعراب القرآن حملمود بن ع د الرحي  صايف-(568)
أو اس  مبعىن مثل يف حمل  نصب مفعوا مطلق نائب عن املصدر  ن  صف   أي اس ق  اس قامة مثل اليت أمرت - (562)

 هبا.
 مل يؤك د بالضمري املنفصل لوجود الفاصل.. وجيوز أن يكون املوصوا مفعوال مع  بعد واو املعي ة.- (533)
 أو مبحذوف حاا من فاعل تاب.- (533)
 ( .333يف اآلية السابقة )- (532)
 ( 154/ 4الناشر: دار طي ة للنشر وال وزيع)-تفسري القرآن العظي  البن كثري -(531)



قاا: قلت يا رسوا هللا قل يل يف  (534) صحيح مسل  عن سفيان بن ع د هللا الثقفيأمر هللا. ويف
 .(535)اقس م قوال ال أسأا عن  أحدا بعدك! قاا:" قل آمنت باهلل ُث اس ق "

أي اس ق  أنت وه ، يريد أصحاب  الذين تابوا من الشرك ومن  {ومن تاب معك} -رمح  هللا:-ُث قاا 
بعده ممن ات ع  من أم  . قاا ابن ع اس ما نزا عل  رسوا هللا صل  هللا علي  وسل  آية هي أشد وال أشق 

 (536)من هذه اآلية علي .اهل
 {(331 تلمْنَصرموَن )ِمْن دموِن اَّللِه ِمْن َأْولَِياَ  ُثمه اَل َوال تَلرَْكنموا ِإىَل الهِذيَن ظََلمموا فَلَ َمسهكم م النهارم َوَما َلكمْ  }

 (533)إعراب مفردات اآلية 
 ،)الواو( عاطفة )ال تركنوا( مثل ال تطغوا )إىل( حرف جر  )الذين( موصوا يف حمل  جر  م عل ق ب )تركنوا(
( مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الفا  و )ك (  )ظلموا( فعل ماض وفاعل  )الفا ( فا  الس  ي ة )متس 

  مري مفعوا ب  )النار( فاعل مرفوع.
واملصدر املؤو ا )أن متس ك ..( يف حمل  رفع معطوف عل  مصدر م صي د من الك م امل قد م أي: ال يكن 

 لك .منك  ركون إىل الذين ظلموا فمس  النار 
)الواو( واو احلاا )ما( نافية )ال م( حرف جر  و )ك (  مري يف حمل  جر  م علق خبرب مقد م )من دون( 
جار  وجمرور حاا من أوليا  )هللا( لفظ اجل لة مضاف إلي  جمرور )من( حرف جر  زائد )أوليا ( جمرور لفظا 

الواو مضارع م  ي  للمجهوا مرفوع.. و  مرفوع حم   م  دأ مؤخ ر )ُث ( حرف عطف )ال( نافية )تنصرون(
 نائب الفاعل.

 روائع ال يان وال فسري
 ْنَصرموَن{َوال تَلرَْكنموا ِإىَل الهِذيَن ظََلمموا فَلَ َمسهكم م النهارم َوَما َلكمْ  ِمْن دموِن اَّللِه ِمْن َأْولَِياَ  ُثمه اَل تلم }

بن أيب طلحة، عن  قاا علي {وال تركنوا إىل الذين ظلموا}وقول :  يف تفسريها:-رمح  هللا -قاا ابن كثري-
 ابن ع اس: ال تدهنوا وقاا العويف، عن ابن ع اس: هو الركون إىل الشرك.

 وقاا أبو العالية: ال تر وا أعماهل .

                                         
صل   -سفيان بن ع د هللا الثقفي. وكان قد ويل الطائف. وكان يف الوفد أيضا الذين قدموا عل  رسوا هللا  - (534)

 (3683انظر الط قات الكربى البن سعد )–هللا علي  وسل  
 باب جامع أوصاف اقس م -18أخرج  مسل  برق / - (535)
 ( 333/  2القاهرة ) –الناشر : دار الك ب املصرية  -اجلامع  حكام القرآن للقرطيب-(536)
 ( 32/161دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اقميان -اجلدوا يف إعراب القرآن حملمود بن ع د الرحي  صايف-(533)



وقاا ابن جريج، عن ابن ع اس: وال متيلوا إىل الذين ظلموا وهذا القوا حسن، أي: ال تس عينوا بالظلمة 
 {رونف مسك  النار وما لك  من دون هللا من أوليا  ُث ال تنص}ا كأنك  قد ر ي   ب اقي صنيعه ، ف كونو 

 (538)اهلينقذك ، وال ناصر خيلصك  من عذاب .أي: ليس لك  من دون  من ويل 
الركون حقيقة {وال تركنوا}قول  تعاىل:  يف بياهنا ما خم صره وب صرف يسري: -رمح  هللا-وأ اف القرطيب-

ريج: ق ادة: معناه ال تودوه  وال تطيعوه . ابن ج ناد واالع ماد والسكون إىل، الشي  والر ا ب ، قاا االس
ال متيلوا إليه . أبو العالية: ال تر وا أعماهل ، وكل  م قارب. وقاا ابن زيد: الركون هنا اقدهان وذلك أال 

قيل: عامة قيل: أهل الشرك. و  {ظلموا إىل الذين}قول  تعاىل:  -رمح  هللا-ينكر عليه  كفره . ُث قاا
[ اآلية. وهذا 68 ]ا نعام: {وإذا رأيت الذين خيو ون يف آياتنا}فيه  ويف العصاة، عل  حنو قول  تعاىل:

هو الصحيح يف معىن اآلية، وأهنا دالة عل  هجران أهل الكفر واملعاصي من أهل ال دع وغريه ، فإن 
 «:(532)»تكون إال عن مودة، وقد قاا حكي  صح  ه  كفر أو معصية، إذ الصح ة ال 

 .. فكل قرين باملقارن يق دي..عن املر  ال تسأا وسل عن قرين 
. وصح ة الظامل (583)و" املائدة" فإن كانت الصح ة عن  رورة وتقية فقد مض  القوا فيها يف" آا عمران"

 عل  ال قية مس ثناة من النهي حباا اال طرار. وهللا أعل . 
ل  أي حترقك . مبخالط ه  ومصاح  ه  ومما هت  ع {ف مسك  النار}:قول  تعاىل: -رمح  هللا -وأ اف
 (583)اهلوموافق ه  يف أموره . إعرا ه 

                                         
 ( 4/154الناشر: دار طي ة للنشر وال وزيع) -بن كثريتفسري القرآن العظي  ال -(538)
القائل هو طرفة بن الع د بن سفيان بن سعد، ال كري الوائلي، أبو عمرو: شاعر، جاهلي، من الط قة ا وىل.  - (532)

ملكعرب اولد يف بادية ال حرين، وتنقل يف بقاع جند. واتصل بامللك عمرو بن هند فجعل  يف ندمائ . ُث أرسل  بك اب إىل 
)عامل  عل  ال حرين وعمان( يأمره في  بق ل ،  بيات بلغ امللك أن طرفة هجاه هبا، فق ل  املكعرب، شابا، يف )هجر( قيل: 
ابن عشرين عاما، وقيل: ابن ست وعشرين. أشهر شعره معلق  ، ومطلعها: )خلولة أط ا بربقة ثهمد( وقد شرحها كثريون 

 (1/225كلي خم صراً)انظر ا ع م للزر -من العلما .
 آا عمران قاا ما خم صره:-(28يشري املصنف ايل تفسريه لقول  تعايل } ِإاله َأْن تَل لهقموا ِمنلْهمْ  تمقاًة  { )- (583)

قاا معاذ بن ج ل وجماهد: كانت ال قية يف جدة اقس م ق ل قوة املسلمني، فأما اليوم فقد أعز هللا اقس م أن ي قوا من 
ابن ع اس: هو أن ي كل  بلسان  وقل   مطمئن باقميان، وال يق ل وال يأيت مأمثا. وقاا احلسن: ال قية جائزة عدوه . قاا 

لإلنسان إىل يوم القيامة، وال تقية يف الق ل. وقرأ جابر بن زيد وجماهد والضحاك:" إال أن ت قوا منه  تقاة" وقيل: إن 
باللسان إذا كان خائفا عل  نفس  وقل   مطمئن باقميان وال قية ال « 1»ه  املؤمن إذا كان قائما بني الكفار فل  أن يداري

 حتل إال مع خوف الق ل أو القطع أو اقيذا  العظي .اهل
 (  338/ 2القاهرة ) –الناشر : دار الك ب املصرية  -اجلامع  حكام القرآن للقرطيب-(583)



فع عنك  العذاب ما نص :أي: ال يد {ُثمه ال تلمْنَصرمونَ }يف بيان قول  تعايل: -رمح  هللا -وأ اف السعدي-
لم  ظامل، واملراد بالركون، امليل واالنضمام إلي  بظإذا مسك ، ففي هذه اآلية: ال حذير من الركون إىل كل 

 وموافق   عل  ذلك، والر ا مبا هو علي  من الظل .
 ية من الظل .اهلالعاف هللاوإذا كان هذا الوعيد يف الركون إىل الظلمة، فكيف حاا الظلمة بأنفسه ؟!! نسأا 

(582) 
اِكرِيَن )َوأَِقِ  الصهَ َة َطَريفَِ النلهَهاِر َوزمَلًفا ِمَن اللهْيِل ِإنه احلََْسَناِت يمْذِهْْبَ السهيِ َئاِت َذِلَك ِذْكَرى لِ }  {(334لذه

 (581)إعراب مفردات اآلية 
منصوب )طريف( ظرف زمان منصوب )الواو( عاطفة )أق ( فعل أمر، والفاعل أنت )الص ة( مفعوا ب  

م عل ق بأق ، وع مة النصب اليا  )الليل( مضاف إلي  جمرور )الواو( عاطفة )زلفا( معطوف عل  طريف 
 )إن ( حرف مش    بالفعل )احلسنات( اس  إن   ،منصوب )من الليل( جار  وجمرور م عل ق بنعت ا )زلفا(
 عل  السكون يف حمل  رفع.. و )النون(  مري يف منصوب وع مة النصب الكسرة )يذهْب( مضارع م  ي  

حمل  رفع فاعل )السي ئات( مفعوا ب  منصوب وع مة النصب الكسرة )ذلك( اس  إشارة م  ي  يف حمل  رفع 
االس قامة.. و )ال م( لل عد، )والكاف( للخطاب )ذكرى( خرب مرفوع وع مة  م  دأ، واقشارة إىل طلب
ة املقد رة عل  وع مة اجلر  اليا . ،«(584)»  ا لف )للذاكرين( جار  وجمرور م عل ق بذكرى الرفع الضم 

 روائع ال يان وال فسري
اِكرِيَن{َوأَِقِ  الصهَ َة َطَريفَِ النلهَهاِر َوزمَلًفا ِمَن اللهْيِل ِإنه احلََْسَناِت يمْذِهْْبَ السهيِ َئاِت َذِلَك ِذْكَرى لِ }  لذه

وأق  الص ة }يف تفسريها ما نص : قاا علي بن أيب طلحة، عن ابن ع اس: -رمح  هللا -قاا ابن كثري-
 قاا: يع ي الص ح واملغرب وكذا قاا احلسن، وع د الرمحن بن زيد بن أسل . {طريف النهار
 وق ادة، والضحاك، وغريه : هي الص ح والعصر.-يف رواية -وقاا احلسن 

يف أوا النهار، والظهر والعصر من آخره. وكذا قاا حممد بن كعب القرظي،  وقاا جماهد: هي الص ح
 والضحاك يف رواية عن .

 قاا ابن ع اس، وجماهد، واحلسن، وغريه : يع ي ص ة العشا . {وزلفا من الليل}وقول : 

                                         
 (123لة)ص/ الناشر:مؤسسة الرسا-رمحن بن ناصر السعديتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري ك م املنان لع د ال-(582)
 ( 165/ 32دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اقميان -اجلدوا يف إعراب القرآن حملمود بن ع د الرحي  صايف-(581)
 أو بنعت لذكرى. - (584)



غرب يع ي امل {وزلفا من الليل}، عن : (585)يف رواية ابن امل ارك، عن م ارك بن فضالة-وقاا احلسن 
اا جماهد، وحممد وكذا ق .الليل: املغرب والعشا "  والعشا  قاا رسوا هللا صل  هللا علي  وسل : "مها زلف ا

 بن كعب، وق ادة، والضحاك: إهنا ص ة املغرب والعشا .
وقد حي مل أن تكون هذه اآلية نزلت ق ل فرض الصلوات اخلمس ليلة اقسرا ; فإن  إمنا كان جيب من 

ان: ص ة ق ل طلوع الشمس، وص ة ق ل غروهبا. ويف أثنا  الليل قيام علي  وعل  ا مة، ُث الص ة ص ت
 (586)نسخ يف حق ا مة، وث ت وجوب  علي ، ُث نسخ عن  أيضا، يف قوا، وهللا أعل .اهل

 {النلهَهارِ َطَريفَِ }يأمر تعاىل بإقامة الص ة كاملة  يف تفسريها فائدة جليلة قاا: -رمح  هللا -وذكر السعدي-
ويدخل يف  {َوزمَلًفا ِمَن اللهْيلِ }أي: أول  وآخره، ويدخل يف هذا، ص ة الفجر، وص تا الظهر والعصر، 

 ذلك، ص ة املغرب والعشا ، وي ناوا ذلك قيام الليل، فإهنا مما تزلف الع د، وتقرب  إىل هللا تعاىل.
رب فهذه الصلوات اخلمس، وما أحلق هبا من ال طوعات من أكأي:  {ِإنه احلََْسَناِت يمْذِهْْبَ السهيِ َئاتِ }

احلسنات، وهي: مع أهنا حسنات تقرب إىل هللا، وتوجب الثواب، فإهنا تذهب السيئات ومتحوها، واملراد 
بذلك: الصغائر، كما قيدهتا ا حاديث الصحيحة عن النيب صل  هللا علي  وسل ، مثل قول : "الصلوات 

اجلمعة، ورمضان إىل رمضان، مكفرات ملا بينهن ما اج ن ت الك ائر"، بل كما قيدهتا اخلمس، واجلمعة إىل 
َهْوَن َعْن م نمَكف ِ }اآلية اليت يف سورة النسا ، وهي قول  تعاىل:  ْر َعْنكمْ  َسيِ َئاِتكمْ  ِإْن جَتَْ ِن موا َكَ اِئَر َما تلمنلْ

 .{َونمْدِخْلكمْ  ممْدَخ  َكرميًا
لكل ما تقدم، من لزوم االس قامة عل  الصراط املس قي ، وعدم جماوزت  وتعدي ، وعدم  ذلك لعل اقشارة،

ِذْكَرى }الركون إىل الذين ظلموا، وا مر بإقامة الص ة، وبيان أن احلسنات يذهْب السيئات، اجلميع 
                                         

عدوي، موىل ، الم ارك بن فضالة بن أيب أمية القرشي احلافظ، احملدث، الصادق، اقمام، أبو فضالة القرشي - (585)
عمر بن اخلطاب، من ك ار علما  ال صرة. ولد: يف أيام الصحابة. قاا هبز بن أسد: أن أنا م ارك: أن  جالس احلسن 

 ث ث عشرة سنة، أو أربع عشرة وقاا ع د هللا بن أمحد: سئل أيب عن م ارك والربيع بن ص يح، فقاا: ما أقرهبما.
ا، كان امل ارك يدلس. وروى: املروذي، عن أمحد، قاا: ما روى م ارك عن احلسن، وعن: م ارك، وأشعث، فقاا: ما أقرهبم

حي ج ب . وقاا ع د هللا بن أمحد: سألت ابن معني عن م ارك بن فضالة، فقاا:  عيف احلديث، هو مثل الربيع بن 
أيضا:  عيف.  اا النسائيص يح يف الضعف. وقاا أبو داود: كان م ارك شديد ال دليس، وإذا قاا: حدثنا، فهو ث ت. وق

قلت: هو حسن احلديث، ومل يذكره ابن ح ان يف )الضعفا ( ، وكان من أوعية العل . قاا حممد بن سعد: تويف سنة 
مخس وس ني ومائة، وكان في   عف، وكان عفان يرفع  ويوثق . وقاا حجاج بن حممد، وخليفة بن خياط: مات سنة 

 (3/284م الن    للذهيب خم صراً وب صرف )نق ً عن سري أع -أربع وس ني ومائة.
 
 
 ( 4/155الناشر: دار طي ة للنشر وال وزيع) -تفسري القرآن العظي  البن كثري -(586)



املثمرة للخريات، الدافعة  نةيفهمون هبا ما أمره  هللا ب ، وهناه  عن ، ومي ثلون ل لك ا وامر احلس {لِلذهاِكرِينَ 
 (583) للشرور والسيئات.اهل

 {(335َواْصربْ فَِإنه اَّللَه اَل يمِضيعم َأْجَر اْلممْحِسِننَي )}
 (588)إعراب مفردات اآلية 

)الواو( عاطفة )اصرب( مثل أق  )الفا ( تعليلي ة )إن  هللا ال يضيع( مثل إن  احلسنات يذهْب و )ال( نافية 
 ب  منصوب )احملسنني( مضاف إلي  جمرور وع مة اجلر  اليا .)أجر( مفعوا 
 روائع ال يان وال فسري

 َواْصربْ فَِإنه اَّللَه اَل يمِضيعم َأْجَر اْلممْحِسِننَي{}
ة هللا، وعن أي: اح س نفسك عل  طاع {َواْصربْ }يف تفسريها إمجاالً ما نص : -رمح  هللا -قاا السعدي-

 معصي  ، وإلزامها لذلك، واس مر وال تضجر.
ه ، بأحسن بل ي ق ل هللا عنه  أحسن الذي عملوا، وجيزيه  أجر  {فَِإنه اَّللَه ال يمِضيعم َأْجَر اْلممْحِسِننيَ }

واب هللا، كلما ونت ث ما كانوا يعملون، ويف هذا ترغيب عظي ، للزوم الصرب، ب شويق النفس الضعيفة إىل
 (582)اهل وفرتت.

َهْوَن َعِن اْلَفَساِد يف اْ َْرِض ِإاله َقِليً  ممه } َنا ِمنلْهمْ  َواتلهَ َع الهِذيَن فَلَلْوال َكاَن ِمَن اْلقمرموِن ِمْن قَلْ ِلكمْ  أمولموْا بَِقيهٍة يَلنلْ ْن َأجْنَيلْ
 {(336ِمنَي )ظََلمموا َما أمْترِفموا ِفيِ  وََكانموا جممْرِ 

 (523)إعراب مفردات اآلية 
)الفا ( اس ئنافي ة )لوال( حرف حتضيض في  معىن النفي )كان( ماض تام )من القرون( جار  وجمرور م عل ق 

و )ك (  مري مضاف  ،«(522)»)من ق ل( جار وجمرور م عل ق بنعت للقرون  ،«(523)»ب )كان( 
إلي  )أو لو( فاعل مرفوع لفعل كان، وع مة الرفع الواو فهو ملحق جبمع املذك ر )بقية( مضاف إلي  جمرور 

( جار  )يف ا رض ،الفساد( جار  وجمرور م عل ق ب )ينهون( )ينهون( مضارع مرفوع.. والواو فاعل )عن
( حرف ل س ثن ،« (521)»وجمرور م عل ق بالفساد  ا  )قلي ( مس ثىن منصوب واالس ثنا  م  صل أو )إال 

                                         
 ( 123لة)ص/ الناشر:مؤسسة الرسا-تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري ك م املنان لع د الرمحن بن ناصر السعدي-(583)
 ( 166/ 32دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اقميان -بن ع د الرحي  صايفاجلدوا يف إعراب القرآن حملمود -(588)
 (123لة)ص/ الناشر:مؤسسة الرسا-تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري ك م املنان لع د الرمحن بن ناصر السعدي-(582)
 ( 163/ 32دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اقميان -اجلدوا يف إعراب القرآن حملمود بن ع د الرحي  صايف-(523)
 أو مبحذوف حاا من )أولو بقي ة( - (523)
 وذلك بكون )اا( جنسي ة ال تعر ف الداخلة علي .. وإذا كانت عهدي ة فاجلار واجملرور حاا من القرون. - (522)
 أو حباا من . - (521)



ا( فعل )أجنين ،)من( حرف جر  )من( اس  موصوا يف حمل  جر  م عل ق بنعت ا )قلي ( «(524)»منقطع 
ماض وفاعل  )من( كا وا و )ه (  مري يف حمل  جر  م عل ق حباا من املفعوا احملذوف أي أجنيناه منه  
)الواو( عاطفة )ات  ع( فعل ماض )الذين( اس  موصوا يف حمل  رفع فاعل )ظلموا( فعل ماض وفاعل  )ما( 

  .. والواو   ي  للمجهوا م  ي  عل  الضاس  موصوا م  ي  يف حمل  نصب مفعوا ب  )أترفوا( فعل ماض م
والواو  -ناسخ -)الواو( عاطفة )كانوا( فعل ماض ناق  ،نائب الفاعل )في ( مثل منه  م عل ق ب )أترفوا(

 اس  كان )جمرمني( خرب كان منصوب وع مة النصب اليا .
 روائع ال يان وال فسري

َهْوَن َعِن اْلَفَساِد يف اْ َْرِض ِإاله َقِليً  ممه فَلَلْوال َكاَن ِمَن اْلقمرموِن ِمْن قَلْ ِلكمْ  أم } هم ْ ولمواْ َبِقيهٍة يَلنلْ َنا ِمنلْ  {ْن َأجْنَيلْ
ة بقايا من أهل من القرون املا ييقوا تعاىل: فه  وجد يف تفسريها ما نص :-رمح  هللا -قاا ابن كثري-

 والفساد يف ا رض.الشرور واملنكرات  اخلري، ينهون عما كان يقع بينه  من
أي: قد وجد منه  من هذا الضرب قليل، مل يكونوا كثريا، وه  الذين أجناه  هللا عند  {إال قلي }وقول : 

حلوا غريه، وفجأة نقم ; وهلذا أمر تعاىل هذه ا مة الشريفة أن يكون فيها من يأمر باملعروف وينه  عن 
 إىل اخلري ويأمرون باملعروف وينهون عن املنكر وأولئكول كن منك  أمة يدعون }املنكر، كما قاا تعاىل: 

ويف احلديث: "إن الناس إذا رأوا املنكر فل  يغريوه، أوشك أن يعمه   .[334]آا عمران:  {ه  املفلحون
فلوال كان من القرون من ق لك  أولو بقية ينهون عن الفساد يف }; وهلذا قاا تعاىل: (525)هللا بعقاب"

 (526)اهل.{أجنينا منه  ا رض إال قلي  ممن
 َواتلهَ َع الهِذيَن ظََلمموا َما أمْترِفموا ِفيِ  وََكانموا جممْرِِمنَي{}
 يف بيان  هلذه اجلزئية من اآلية ما نص :-رمح  هللا -وأ اف السعدي-
 أي: ات عوا ما ه  في  من النعي  والرتف، ومل ي غوا ب  بدال. 
أي: ظاملني، بات اعه  ما أترفوا في ، فلذلك حق عليه  العقاب، واس أصله  العذاب.  {وََكانموا جممْرِِمنيَ }

فيه  بقايا مصلحون، ملا أفسد الناس، قائمون بدين هللا، يدعون من  ويف هذا، حث هلذه ا مة، أن يكون
  ل إىل اهلدى، ويصربون منه  عل  ا ذى، وي صروهن  من العم .

                                         
( مبعىن لكن.- (524)  إذا كان ال حضيض عل  معناه فاالس ثنا  منقطع و )إال 
باب ما جا  يف نزوا العذاب إذا مل يغري املنكر وصحح لألل اين  إسناده  - 2368أخرج  الرتمذي برق /  - (525)

 3231يف صحيح اجلامع برق /
 ( 4/163الناشر: دار طي ة للنشر وال وزيع) -تفسري القرآن العظي  البن كثري -(526)



فيها الراغ ون، وصاح ها يكون، إماما يف الدين، إذا جعل عمل  خالصا  وهذه احلالة أعل  حالة يرغب
 (523) لرب العاملني.اهل

 {(333َوَما َكاَن َربوَك لِيلمْهِلَك اْلقمَرى ِبظمْلٍ  َوَأْهلمَها ممْصِلحموَن )}
 (528)إعراب مفردات اآلية 

 مرفوع.. و )الكاف( مضاف إلي  )ال م()الواو( اس ئنافي ة )ما( نافية )كان( ماض ناق  )رب ك( اس  كان 
الم اجلحود أو اقنكار )يهلك( مضارع منصوب بأن مضمرة بعد ال م، والفاعل هو )القرى( مفعوا ب  
منصوب وع مة النصب الف حة املقد رة عل  ا لف )بظل ( جار  وجمرور حاا من فاعل يهلك. )الواو( 

 مري مضاف إلي  )مصلحون( خرب مرفوع وع مة الرفع الواو.واو احلاا )أهلها( م  دأ مرفوع.. و )ها(  
 واملصدر املؤو ا )أن يهلك( يف حمل  جر  بال م م عل ق مبحذوف خرب كان.

  

                                         
 ( 123سالة)ص/سسة الر الناشر:مؤ -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري ك م املنان لع د الرمحن بن ناصر السعدي-(523)
 ( 162/ 32دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اقميان -اجلدوا يف إعراب القرآن حملمود بن ع د الرحي  صايف-(528)



 روائع ال يان وال فسري
 َوَما َكاَن َربوَك لِيلمْهِلَك اْلقمَرى ِبظمْلٍ  َوَأْهلمَها ممْصِلحموَن{}

هل ،  أي: وما كان هللا ليهلك أهل القرى بظل  من  إمجااًل ما نص :رمح  هللا يف تفسريها  -قاا السعدي-
مس مرون علي ، فما كان هللا ليهلكه ، إال إذا ظلموا، واحلاا أهن  مصلحون، أي: مقيمون عل  الص ح، 

 وقامت عليه  حجة هللا.
إن هللا مله ، فوحي مل، أن املعىن: وما كان ربك ليهلك القرى بظلمه  السابق، إذا رجعوا وأصلحوا ع

 (522)اهل يعفو عنه ، وميحو ما تقدم من ظلمه .
  يف تعاطي أي فيما بينه فقاا:{وأهلها مصلحون}يف بيان قول  تعايل  -رمح  هللا –وزاد القرطيب -

احلقوق، أي مل يكن ليهلكه  بالكفر وحده حّت ينضاف إلي  الفساد، كما أهلك قوم شعيب ب خس 
املكياا وامليزان، وقوم لوط باللواط، ودا هذا عل  أن املعاصي أقرب إىل عذاب االس ئصاا يف الدنيا من 

لرتمذي من حديث أيب بكر الصديق الشرك، وإن كان عذاب الشرك يف اآلخرة أصعب. ويف صحيح ا
ر ي هللا عن  قاا: ُسعت رسوا هللا صل  هللا علي  وسل  يقوا:" إن الناس إذا رأوا الظامل فل  يأخذوا 

. وقيل: املعىن وما كان ربك ليهلك القرى بظل  (633)عل  يدي  أوشك أن يعمه  هللا بعقاب من عنده"
ا من حقه ، أي ما أهلك قوما إال بعد إعذار وإنذار. وأهلها مسلمون، فإن  يكون ذلك ظلما هل  ونقص

وقاا الزجاج: جيوز أن يكون املعىن ما كان ربك ليهلك أحدا وهو يظلم  وإن كان عل  هناية الص ح، 
[. وقيل: املعىن وما كان هللا 44إن هللا ال يظل  الناس شيئا{ ]يونس: } ن  تصرف يف ملك ، دليل  قول 

 (633)ل اهلمصلحون، أي خملصون يف اقميان. فالظل  املعاصي عل  هذا.ليهلكه  بذنوهب  وه  
  

                                         
 ( 123لة)ص/الناشر:مؤسسة الرسا-تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري ك م املنان لع د الرمحن بن ناصر السعدي-(522)
باب ما جا  يف نزوا العذاب إذا مل يغري املنكر وصحح لألل اين  إسناده  - 2368أخرج  الرتمذي برق /  - (633)

 وس ق خترجي  3231يف صحيح اجلامع برق /
 (  334/ 2القاهرة ) –الناشر : دار الك ب املصرية  -اجلامع  حكام القرآن للقرطيب-(633)



 {(338َوَلْو َشاَ  َربوَك جلَََعَل النهاَس أممهًة َواِحَدًة َوال يَلزَالموَن خممَْ ِلِفنَي )}
 (632)إعراب مفردات اآلية 

اف مرفوع.. و )الكاف( مض)الواو( اس ئنافي ة )لو( حرف شرط غري جازم )شا ( فعل ماض )رب ك( فاعل 
إلي  )ال م( رابطة جلواب لو )جعل( مثل شا ، والفاعل هو )الناس( مفعوا ب  منصوب )أم ة( مفعوا ب  

. مرفوع. -ناسخ -ثان منصوب )واحدة( نعت  مة منصوب )الواو( عاطفة )ال يزالون( مضارع ناق 
 النصب اليا . والواو اس  ال يزاا )خم لفني( خرب ال يزالون منصوب وع مة

 روائع ال يان وال فسري
 َوَلْو َشاَ  َربوَك جلَََعَل النهاَس أممهًة َواِحَدًة َوال يَلزَالموَن خممَْ ِلِفنَي{}

قاا سعيد بن  {ولو شا  ربك جلعل الناس أمة واحدة}قول  تعاىل:  يف بياهنا:-رمح  هللا-قاا القرطيب-
ج ري: عل  ملة اقس م وحدها. وقاا الضحاك: أهل دين واحد، أهل   لة أو أهل هدى. )وال يزالون 

 (631)لخم لفني( أي عل  أديان شّت، قال  جماهد وق ادة.اهل 
  أمة واحدة، خيرب تعاىل أن  قادر عل  جعل الناس كله يف تفسريها ما نص :-رمح  هللا -وأ اف ابن كثري-

 .[22]يونس:  {آلمن من يف ا رض كله  مجيعاولو شا  ربك }إميان أو كفران كما قاا تعاىل: من 
أي: وال يزاا اخللف بني الناس يف أدياهن  واع قادات  {وال يزالون خم لفني إال من رح  ربك}وقول : 

 ملله  وحنله  ومذاه ه  وآرائه .
عضه  بعضا، يف الرزق، يسخر ب {خم لفني}وقاا احلسن ال صري:  .يف اهلدى  {خم لفني}عكرمة:  قاا

 (634)واملشهور الصحيح ا وا.اهل
  

                                         
 (133/ 32دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اقميان -الرحي  صايف اجلدوا يف إعراب القرآن حملمود بن ع د-(632)
 (334/ 2القاهرة ) –الناشر : دار الك ب املصرية  -اجلامع  حكام القرآن للقرطيب-(631)
 ( 4/163الناشر: دار طي ة للنشر وال وزيع) -تفسري القرآن العظي  البن كثري -(634)



 {(332َأمْجَِعنَي ) ِإاله َمْن َرِحَ  َربوَك َوِلَذِلَك َخَلَقهمْ  َومَتهْت َكِلَمةم َربِ َك َ َْمأَلَنه َجَهنهَ  ِمَن اجْلِنهِة َوالنهاسِ }
 (635)إعراب مفردات اآلية 

( حرف اس ثنا  )من( اس  موصوا م  ي يف حمل  نصب عل  االس ثنا  )رح  رب ك( مثل شا  رب ك  )إال 
)ذلك( اس  إشارة م  ي  يف حمل  جر  م عل ق ب )خلقه (  ،« (636)»)الواو( اس ئنافي ة )ال م( حرف جر  

«(633)..» 
مفعوا ب ، والفاعل هو )الواو( و )ال م( لل عد، و )الكاف( للخطاب )خلق( فعل ماض و )ه (  مري 

عاطفة )مت ت( فعل ماض.. و )ال ا ( لل أنيث )كلمة( فاعل مرفوع )رب ك( مضاف إلي  جمرور.. و )الكاف( 
 مضاف إلي  )ال م( الم القس  لقس  مقد ر )أمألن( مضارع م  ي  عل  الف ح يف حمل  رفع..

 ،(  منصوب )من اجلن ة( جار وجمرور م عل ق ب )أمألنو )النون( نون ال وكيد، والفاعل أنا )جهن  ( مفعوا ب
 )الناس( معطوف عل  اجلن ة بالواو جمرور مثل  )أمجعني( توكيد معنوي  للناس جمرور وع مة اجلر  اليا .

 روائع ال يان وال فسري
 {ِإاله َمْن َرِحَ  َربوكَ }

أت اع الرسل، الذين  ي: إال املرحومني منأيف تفسريها ما خم صره وب صرف يسري:-رمح  هللا -قاا ابن كثري-
 أخربهت  ب  رسل هللا إليه ، ومل يزا ذلك دأهب ، حّت كان النيب صل  هللا .متسكوا مبا أمروا ب  من الدين 

علي  وسل  ا مي خامت الرسل وا ن يا ، فات عوه وصدقوه، ونصروه ووازروه، ففازوا بسعادة الدنيا واآلخرة; 
جية، كما جا  يف احلديث املروي يف املسانيد والسنن، من طرق يشد بعضها بعضا: "إن  هن  الفرقة النا

 يتإحدى وس عني فرقة، وإن النصارى افرتقوا عل  ثن ني وس عني فرقة، وس فرتق أم اليهود افرتقت عل 

                                         
 ( 32/133دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اقميان-رحي  صايفاجلدوا يف إعراب القرآن حملمود بن ع د ال-(635)
هذه ال م يف ال حقيق هي الم الصريورة.. أي خلقه  ليصري أمره  إىل االخ  ف، وال »قاا أبو حي ان: - (636)

 ي عارض هذا مع قول : وما خلقت اجلن  واقنس إال  ليع دون  ن معىن هذا ا مر بالع ادة.
 رون يف املشار إلي  كثريا وا ظهر أن  يعود إىل االخ  ف وإىل الرمحة.وقد اخ لف املفس  - (633)



"ما أنا علي  عل  ث ث وس عني فرقة، كلها يف النار إال فرقة واحدة". قالوا: ومن ه  يا رسوا هللا؟ قاا: 
  (632).اهل(638)وأصحايب"

 
بك اس ثنا  منقطع، أي لكن من رح  ر  {إال من رح  ربك}فقاا ما خم صره: -رمح  هللا -وزاد القرطيب-

 {إال من رح  ربك}غ ي وهذا فقري.  باقميان واهلدى فإن  مل خي لف. وقيل: خم لفني يف الرزق، فهذا
 (633)بالقناعة، قال  احلسن.اهل

 َوِلَذِلَك َخَلَقهمْ  َومَتهْت َكِلَمةم َربِ َك َ َْمأَلَنه َجَهنهَ  ِمَن اجْلِنهِة َوالنهاِس َأمْجَِعنَي{} 
ة ل خ  ف، وعطا : اقشار قاا احلسن ومقاتل،  {ولذلك خلقه } قاا القرطيب يف تفسريها ما خم صره:-

ضحاك: ولرمح   خلقه ، وإمنا قاا:" ولذلك" أي ول خ  ف خلقه . وقاا ابن ع اس وجماهد وق ادة وال
ومل يقل ول لك، والرمحة مؤنثة  ن  مصدر، وأيضا فإن تأنيث الرمحة غري حقيقي، فحملت عل  معىن 
الفضل. وقيل. اقشارة بذلك ل خ  ف والرمحة، وقد يشار ب" لذلك" إىل شيئني م ضادين، كقول  

 والذين إذا}[ ومل يقل بني ذينك وال تينك، وقاا:68 قرة: ]ال {ال فارض وال بكر عوان بني ذلك}تعاىل:
وال جتهر بص تك وال ختافت هبا }[ وقاا:63]الفرقان:  {أنفقوا مل يسرفوا ومل يقرتوا وكان بني ذلك قواما

]يونس: {قل بفضل هللا وبرمح   ف ذلك فليفرحوا}[ وكذلك قول :333]اقسرا :  {واب غ بني ذلك س ي 
ا قواا إن شا  هللا تعاىل،  ن  يع ، أي وملا ذكر خلقه ، وإىل هذا أشار مالك رمح   [ وهذا أحسن58

                                         
قلت  عف بعض أهل العل  هذا احلديث ملا في  من زيادة شاذه ولكن ا ل اين ذكره يف الصحيحة حسن " - (638)

 " ول  ك م قي  نذكره هنا ملا في  من الفائدة قاا ما خم صره:234برق  "
  من املعاصرين متشية حاا هذا احلديث هبذا اللفظ ال اطل، وتضعيف هذا احلديث الصحيح، وقد حاوا بعض ذوي ا هوا

( ، والغرض اآلن إمتام الك م عل  هذا اللفظ 3315وقد بينت و ع ذاك يف " سلسلة ا حاديث الضعيفة " رق  )
  االح جاج ب  حّت سلف عل الصحيح، فقد ت ني بو وح أن احلديث ثابت ال شك في ، ولذلك ت ابع العلما  خلفا عن

 قاا احلاك  يف أوا ك اب  " املس درك ": " إن  حديث ك ري
يف ا صوا " وال أعل  أحدا قد طعن في ، إال بعض من ال يع د ب فرده وشذوذه، أمثاا الكوثري الذي س ق أن أشرنا إىل 

ار "، جاه  بل يادة امل قدمة: " كلها يف النشي  من تنطع  وحتامل  عل  الطريق ا وىل هلذا احلديث، اليت ليس فيها الز 
ة فلريجع ومن أراد اقفا  -رمح  هللا -م جاه  حديث معاوية وأنس عل  كثرة طرق  عن أنس كما رأيت. .إيل آخر ك م 

 إلي  .
 ( 156/ 4الناشر: دار طي ة للنشر وال وزيع)-تفسري القرآن العظي  البن كثري - (632)
 (  32/335القاهرة )  –الناشر : دار الك ب املصرية  -القرآن للقرطيباجلامع  حكام -(633)



، قاا أشهب: سألت مالكا عن هذه اآلية قاا: خلقه  ليكون فريق يف (633)هللا فيما روى عن  أشهب
 اجلنة وفريق يف السعري، أي خلق أهل االخ  ف ل خ  ف، وأهل الرمحة للرمحة. وروي عن ابن ع اس

 (632)أيضا قاا: خلقه  فريقني، فريقا يرمح  وفريقا ال يرمح .. اهل
 {(323ْكَرى لِْلممْؤِمِننَي )ذِ وَكم ى نَلقم و َعَلْيَك ِمْن أَنْلَ اِ  الروسمِل َما نلمثَ ِ تم ِبِ  فلمَؤاَدَك َوَجاَ َك يف َهِذِه احلَْقو َوَمْوِعَظة  وَ }

 (631)إعراب مفردات اآلية 
( مفعوا ب  مقد م عامل  نق   )الواو( عاطفة  )نق ( مضارع مرفوع، والفاعل حنن  ،« (634)»)ك  

) رور )من أن ا ( جار وجم ،لل عظي  )عل ( حرف جر  و )الكاف(  مري يف حمل  جر  م عل ق ب )نق  
 ) )الرسل( مضاف إلي  جمرور )ما( اس  موصوا م  ي  يف حمل  نصب  ،« (635)»م عل ق بنعت ا )ك  

 ) )نث  ت( مضارع مرفوع، والفاعل حنن لل عظي  )فؤادك( مفعوا ب  منصوب..  ،« (636)»بدا من )ك  
و )الكاف( مضاف إلي  )الواو( واو احلاا )جا ك( فعل ماض.. و )الكاف( مفعوا ب  )يف( حرف جر  

 )ها(
(  حرف تن ي  )ذه( اس  وهو فاعل جا  مرفوع  «(633)»إشارة م  ي  يف حمل  جر  م عل ق حباا من )احلق 

)الواو( عاطفة يف املو عني )موعظة، ذكرى( اُسان معطوفان عل  احلق  مرفوعان، وع مة الرفع يف ذكرى 
ة املقد رة عل  ا لف )للمؤمنني( جار  وجمرور م عل ق بذكرى وع مة اجلر  اليا .  الضم 

                                         
هو أبو عمرو أشهب بن ع د العزيز بن داود بن إبراهي  القيسي ُث اجلعدي الفقي  املالكي املصري; تفق  عل   - (633)

 اقمام مالك، ر ي هللا عن ، ُث عل  املدنيني واملصريني.
: ما رأيت أفق  من أشهب لوال طيش في ، وكانت املنافسة بين  وبني ابن القاس ، قاا اقمام الشافعي، ر ي هللا عن 

 وان هت الرياسة إلي  مبصر بعد ابن القاس .
وكانت والدت  مصر سنة مخسني ومائة، وقاا أبو جعفر ابن اجلزار يف تارخي : ولد سنة أربعني ومائة، تويف سنة أربع ومائ ني 

انية عشر يوماً. وكانت وفاة الشافعي، ر ي هللا عن ، يف سلخ رجب من السنة املذكورة، بعد الشافعي بشهر، وقيل: بثم
انظر وفيات ا عيان -وكانت وفات  مبصر ودفن بالقرافة الصغرى، وزرت قربه وهو جماور قرب ابن القاس ، رمح  هللا تعاىل.

 (3/218البن خلكان )
 (  2/335القاهرة )  –الك ب املصرية  الناشر : دار -اجلامع  حكام القرآن للقرطيب-(632)
 ( 133/ 32دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اقميان -اجلدوا يف إعراب القرآن حملمود بن ع د الرحي  صايف-(631)
، ومفعوا نق   قول : ما نث  ت.. - (634)  أو هو مفعوا مطلق نائب عن املصدر أي كل  قص  نق  
(635) -. )  أو م عل ق ب )نق  
 ة موصوفة، أو مصدري ة. أو خرب مل  دأ حمذوف تقديره هو.أو نكر  - (636)
 أو م عل ق ب )جا ( .- (633)



 ل يان وال فسريروائع ا
  {وَكم ى نَلقم و َعَلْيَك ِمْن أَنْلَ اِ  الروسمِل َما نلمثَ ِ تم ِبِ  فلمَؤاَدَك َوَجاَ َك يف َهِذِه احلَْقو }

ل، أي: من من أن ا  الرسمعناه: وكل الذي حت اج إلي   يف تفسريه ما نص :-رمح  هللا -قاا ال غوي-
ل  هللا ب  فؤادك، لنزيدك يقينا ونقوي قل ك، وذلك أن النيب ص أخ اره  وأخ ار أممه  نقصها عليك لنث ت

 علي  وسل  إذا ُسعها كان يف ذلك تقوية لقل   عل  الصرب عل  أذى قوم .
 قاا احلسن وق ادة: يف هذه الدنيا. {وجا ك يف هذه احلق}

 وقاا غريمها: يف هذه السورة. وهذا قوا ا كثرين.
 (638) قد جا ه احلق يف مجيع السور.اهلخ  هذه السورة تشريفا، وإن كان 

 هذه السورة. قال  فقاا أي: يف{وجا ك يف هذه احلق}يف تفسريه لقول  تعايل: -رمح  هللا-وزاد ابن كثري-
 وق ادة: يف هذه الدنيا.-يف رواية عن  -ابن ع اس، وجماهد، ومجاعة من السلف. وعن احلسن 
افرين، ن يا  وكيف جناه  هللا واملؤمنني هب ، وأهلك الكوالصحيح: يف هذه السورة املش ملة عل  قص  ا 

 (632)جا ك فيها قص  حق، ون أ صدق، وموعظة يرتدع هبا الكافرون، وذكرى ي وقر هبا املؤمنون.اهل
 َوَمْوِعَظة  َوِذْكَرى ِلْلممْؤِمِننَي{}

أي:  {ْلممْؤِمِننيَ لِ َوَمْوِعَظة  َوِذْكَرى }يف تفسريه هلذه اجلزئية من اآلية ما نص :-رمح  هللا -قاا السعدي-
 ي عظون ب ، فريتدعون عن ا مور املكروهة، وي ذكرون ا مور احمل وبة هلل فيفعلوهنا.

 (623) وأما من ليس من أهل اقميان، ف  تنفعه  املواعظ، وأنواع ال ذكري.اهل
ك ا م  املوعظة ما ي عظ ب  من إه  {وموعظة وذكرى للمؤمنني}رمح  هللا بيانًا فقاا:–وزاد القرطيب -

السورة،  ن غريها من السور قد جا  فيها احلق املا ية، والقرون اخلالية املكذبة، وهذا تشريف هلذه 
 ذكرون ما أي ي {وذكرى للمؤمنني}والذكرى ومل يقل فيها كما قاا يف هذه عل  ال خصي . واملوعظة

 (623)امل عظون إذا ُسعوا قص  ا ن يا .اهل نزا مبن هلك في وبون، وخ  املؤمنني  هن 
 {(323َوقمْل ِللهِذيَن اَل يلمْؤِمنموَن اْعَملموا َعَل  َمَكانَِ كمْ  ِإنها َعاِملموَن )}

 (622)إعراب مفردات اآلية 

                                         
 (4/2333الناشر : دار طي ة للنشر وال وزيع )  -انظر معامل ال نزيل لل غوي -638

 ( 4/161الناشر: دار طي ة للنشر وال وزيع) -تفسري القرآن العظي  البن كثري -(632)
 (122لة)ص/الناشر:مؤسسة الرسا-تفسري ك م املنان لع د الرمحن بن ناصر السعديتيسري الكرمي الرمحن يف -(623)
 (  2/336القاهرة ) –الناشر : دار الك ب املصرية  -اجلامع  حكام القرآن للقرطيب--(623)
 (32/132دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اقميان -اجلدوا يف إعراب القرآن حملمود بن ع د الرحي  صايف-(622)



 )الواو( اس ئنافي ة )قل( فعل أمر، والفاعل أنت )ال م( حرف جر  )الذين( اس  موصوا م  ي  يف حمل  جر  م عل ق
)ال( نافية )يؤمنون( مضارع مرفوع.. والواو فاعل )اعملوا( فعل أمر م  ي  عل  حذف النون.. والواو  ،ب )قل(

 وع مة رفع اخلرب الواو. ،« (621)»فاعل )عل  مكان ك  إن ا عاملون( مر  إعراب نظريها 
 روائع ال يان وال فسري

 َمَكانَِ كمْ  ِإنها َعاِملموَن{َوقمْل ِللهِذيَن اَل يلمْؤِمنموَن اْعَملموا َعَل  }
سل : وقل، يا حممد، و يقوا تعاىل ذكره لن ي  حممد صل  هللا علي   قاا أبو جعفر الطربي يف تفسريها ما نص :-

ما أن    يقوا: عل  ِهيَن ك  ومتكنك  ،{اعملوا عل  مكان ك }للذين ال يصد قونك وال يقروون بوحدانية هللا 
 (624)اهل.حنن عاملوه من ا عماا اليت أمرنا هللا هبا عاملوه فإنا عاملون ما

 {(322َوانْلَ ِظرموا ِإنها ممْنَ ِظرموَن )}
 (625)إعراب مفردات اآلية 

 )الواو( عاطفة )ان ظروا إن ا من ظرون( مثل اعملوا.. إن ا عاملون.
  

                                         
 ( من هذه السورة.21يف اآلية )  - (621)
 35الة ) الناشر : مؤسسة الرس -جامع ال يان يف تأويل القرآن  يب جعفر الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكر -(624)
/544 /38364) 
 ( 131/ 32دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اقميان -اجلدوا يف إعراب القرآن حملمود بن ع د الرحي  صايف-(625)



 روائع ال يان وال فسري
 َوانْلَ ِظرموا ِإنها ممْنَ ِظرموَن{}

ن من تكون ل  فس علمو أي:  {وان ظروا إنا من ظرون} يف تفسريها ما نص :-رمح  هللا -قاا ابن كثري-
 عاق ة الدار، إن  ال يفلح الظاملون.

وقد أجنز هللا لرسول  وعده، ونصره وأيده، وجعل كلم   هي العليا، وكلمة الذين كفروا السفل ، وهللا عزيز 
 (626)اهل.وعدنا هللا من حربك  ونصرتنا عليك ا حكي  وان ظروا ما وعدك  الشيطان، فإنا من ظرون م

  {(321ِبَغاِفٍل َعمها تَلْعَملموَن ) َوَّللِه َغْيبم السهَمَواِت َواْ َْرِض َوِإَلْيِ  يلمْرَجعم اْ َْمرم كملو م فَاْع مْدهم َوتَلوَكهْل َعَلْيِ  َوَما َربوكَ }
 (623)إعراب مفردات اآلية 

جار  وجمرور خرب مقد م )غيب( م  دأ مؤخ ر مرفوع )السموات( مضاف إلي  جمرور )الواو( اس ئنافي ة )هلل( 
)ا رض( معطوف عل  السموات بالواو جمرور )الواو( عاطفة )إىل( حرف جر  و )اهلا (  مري يف حمل  
جر  م عل ق بفعل )يرجع( وهو مضارع م  ي  للمجهوا مرفوع )ا مر( نائب الفاعل مرفوع )كل  ( توكيد 

نوي  لألمر مرفوع مثل .. و )اهلا ( مضاف إلي  )الفا ( رابطة جلواب شرط مقد ر )اع د( فعل أمر، مع
والفاعل أنت و )اهلا (  مري مفعوا ب  )الواو( عاطفة )توك ل( مثل اع د )علي ( مثل إلي  م عل ق ب 

 ا ( اف( مضاف إلي  )ال)الواو( عاطفة )ما( نافية عاملة عمل ليس )رب ك( اس  ما مرفوع و )الك ،)توك ل(
حرف جر  زائد )غافل( جمرور لفظا منصوب حم   خرب ما )عن( حرف جر  )ما( حرف 

 .« (622)»تعملون( مثل يؤمنون «)(628)»مصدري  
 واملصدر املؤو ا )ما تعملون( يف حمل  جر  حبرف اجلر  م عل ق بغافل.

  

                                         
 ( 4/164الناشر: دار طي ة للنشر وال وزيع) -القرآن العظي  البن كثريتفسري  -(626)
 ( 134/ 32دمشق)–نشر:دار الرشيد مؤسسة اقميان -اجلدوا يف إعراب القرآن حملمود بن ع د الرحي  صايف-(623)
 أو اس  موصوا، أو نكرة موصوفة، والعائد حمذوف يف احلالني أي تعملون .- (628)
 ن هذه السورة.( م323يف اآلية )- (622)



 روائع ال يان وال فسري
 ِبَغاِفٍل َعمها تَلْعَملموَن{  َوَّللِه َغْيبم السهَمَواِت َواْ َْرِض َوِإَلْيِ  يلمْرَجعم اْ َْمرم كملو م فَاْع مْدهم َوتَلوَكهْل َعَلْيِ  َوَما َربوكَ }

فيهما من ما غاب : أي {َوَّللِه َغْيبم السهَماَواِت َوا ْرضِ } يف بياهنا ما نص : -رمح  هللا -قاا السعدي-
 اخلفايا، وا مور الغي ية.

أي: ق   { َوتَلوَكهْل َعَلْي ِ َفاْع مْدهم }من ا عماا والعماا، فيميز اخل يث من الطيب  {َوِإَلْيِ  يلمْرَجعم ا ْمرم كملو م }
 بع ادت ، وهي مجيع ما أمر هللا ب  مما تقدر علي ، وتوكل عل  هللا يف ذلك.

ري من اخلري والشر، بل قد أحاط علم  بذلك، وجرى ب  قلم ، وسيج {ا تَلْعَملمونَ َوَما َربوَك بَِغاِفٍل َعمه }
 (613) علي  حكم ، وجزاؤه.اهل

  ما نص : {َملمونَ َوَما َربوَك بَِغاِفٍل َعمها تَلعْ }يف تفسريه لقول  تعايل  -رمح  هللا –وأ اف ابن كثري -
ك أمت علي  بأحواهل  وأقواهل  وسيجزيه  عل  ذلأي: ليس خيف  علي  ما علي  مكذبوك يا حممد، بل هو 

 (613)اجلزا  يف الدنيا واآلخرة، وسينصرك وحزبك عليه  يف الدارين.اهل
 

 فوائد وأحكام سورة هود
فوائد وأحكام مجة وعلي السطور ال الية نلخ  فوائدها وأحكامها حتت  من السور اليت حتويسورة هود 

 فعلنا يف غريها من السور وهللا املس عان وعلي  ال ك ن. عناوين رئيسية كما
 ما جاء يف القرآن

 {(3الر ِكَ اب  أمْحِكَمْت آيَاتم م ُثمه فمصِ َلْت ِمْن َلدمْن َحِكيٍ  َخِ رٍي )}قاا تعايل:
من املعلوم أن القرآن الكرمي في  احملك  وامل شاب  من اآليات وأهل اقميان من العلما  الربانيني يؤمنون هبذا 
وذاك أما أهل الزيغ وا هوا  وعلما  الدنيا في  عون ما تشاب  من  اب غاه الف نة وتأويل اآليات ل ناسب 

 كل عصر عليها العلما  الربانيني وهذا حيدث يف اطروحاهت  ومذاه ه  الفاسدة املخالفة للثوابت اليت أمجع
ومصر ولذا بني هللا س حان  وتعايل أن أويل الناس ب أويل امل شاب  ورده للمحك  ه  أهل العل  الراسخون 

لموَن آَمنها ِبِ  كملٌّ ِمْن قمو َوَما يَلْعَل م َتْأِويَل م ِإاله اَّللهم َوالرهاِسخموَن يف اْلِعْلِ  يلَ }وورثة ا ن يا  دون غريه  فقاا تعايل 
 .(3)آا عمران:  {ِعْنِد َرب َِنا َوَما َيذهكهرم ِإاله أمولمو اْ َْلَ ابِ 

ويف هذه اآلية اث ات أن القرآن كل  حمك  ال يأتي  ال اطل من بني يدي  وال من خلف   ن  من لدن خ ري 
 :- شاب  قااة يف طرح  للمقصود باحملك  واملبيان وا ح وفوائد مج -رمح  هللا-علي  وللع مة ابن عثيمني

                                         
 ( 122لة)ص/الناشر:مؤسسة الرسا-تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري ك م املنان لع د الرمحن بن ناصر السعدي-(613)
 ( 4/464الناشر: دار طي ة للنشر وال وزيع) -تفسري القرآن العظي  البن كثري -(613)



 تنوع القرآن الكرمي باع  ار اقحكام وال شاب  إىل ث ثة أنواع:
آيَاتم م ُثمه  الر ِكَ اب  أمْحِكَمتْ }النوع ا وا: اِقحكام العام الذي وصف ب  القرآن كل ، مثل قول  تعاىل: 

( وقول : 3)يونس:  {الر تِْلَك آيَاتم اْلِكَ اِب احلَِْكي ِ }وقول : ،({3)هود:  {فمصِ َلْت ِمْن َلدمْن َحِكيٍ  َخِ ريٍ 
 (4)الزخرف:  {َوِإنه م يف أممِ  اْلِكَ اِب َلَديْلَنا َلَعِليٌّ َحِكي   }

ومعىن هذا اِقحكام اِقتقان واجلودة يف ألفاظ  ومعاني  فهو يف غاية الفصاحة وال  غة، أخ اره كلها صدق 
فيها كذب، وال تناقض، وال لغو ال خري في ، وأحكام  كلوها عدا، وحكم  ليس فيها جور نافعة، ليس 

 وال تعارض وال حك  سفي .
ْحَسَن احلَِْديِث ِكَ ابًا اَّللهم نَلزهَا أَ }النوع الثاين: ال شاب  العام الذي وصف ب  القرآن كل ، مثل قول  تعاىل: 

 (21)الزمر:  {بلمهمْ  ِإىَل ِذْكِر اَّللهِ  م جملمودم الهِذيَن خَيَْشْوَن َربلههمْ  ُثمه تَِلنيم جملمودمهمْ  َوقلملمو ممَ َشاهِباً َمثَاينَ تَلْقَشِعرو ِمنْ 
َوَلْو َكاَن ِمْن }ومعىن هذا ال شاب ، أن القرآن كل  يش   بعض  بعضًا يف الكماا واجلودة والغايات احلميدة

 .({82)النسا : اآلية {اْخِ  فاً َكِثرياً  ِعْنِد َغرْيِ اَّللِه َلَوَجدموا ِفي ِ 
َو الهِذي أَنْلَزَا َعَلْيَك هم }النوع الثالث: اِقحكام اخلاص ب عض ، وال شاب  اخلاص ب عض ، مثل قول  تعاىل:

وهِبِْ  َزْيغ  فَلَي هِ عموَن َما َتَشاَبَ  لم همنه أممو اْلِكَ اِب َوأمَخرم ممَ َشاهِبَات  َفَأمها الهِذيَن يف قلم  اْلِكَ اَب ِمْن م آيَات  حممَْكَمات  
َنِة َوابِْ َغاَ  َتْأِويِلِ  َوَما يَلْعَل م تَْأِويَل م ِإاله اَّللهم َوالرهاِسخموَن يف اْلِعْل ِ  يَلقمولموَن آَمنها ِبِ  كملٌّ ِمْن ِعْنِد َرب َِنا  ِمْن م ابِْ َغاَ  اْلِف لْ

 .(3( )آا عمران: {اْ َْلَ ابَوَما َيذهكهرم ِإاله أمولمو 
أَيلوَها النهاسم ِإنها  يَا}ومعىن هذا اقحكام أن يكون معىن اآلية وا حًا جليًا، ال خفا  في ، مثل قول  تعاىل: 

أَيلوَها النهاسم يَا }وقول : 31ية)احلجرات: اآل {َخَلْقَناكمْ  ِمْن ذََكٍر َوأمنْلَث  َوَجَعْلَناكمْ  شمعموبًا َوقَلَ اِئَل لِ َلَعاَرفموا
 .(23)ال قرة:  {اْع مدموا َربهكم م الهِذي َخَلَقكمْ  َوالهِذيَن ِمْن قَلْ ِلكمْ  َلَعلهكمْ  تَل لهقمونَ 

 {اَّللِه ِب ِ  حمر َِمْت َعَلْيكم م اْلَمْيَ ةم َوالدهمم َوحلَْ م اخْلِْنزِيِر َوَما أمِهله ِلَغرْيِ }،[235]ال قرة:  {واحل هللا ال يع}وقول : 
 وأمثاا ذلك كثرية. 1)املائدة: اآلية

ومعىن هذا ال شاب : أن يكون معىن اآلية مش  هًا خفيىا حبيث ي وه  من  الواه  ما ال يليق باهلل تعاىل، أو  
 ك اب  أو رسول ، ويفه  من  العامل الراسخ يف العل  خ ف ذلك.

[ أن هلل 64]املائدة:  {بل يداه م سوط ان}ن قول  تعاىل: مثال : فيما ي علق باهلل تعاىل، أن ي وه  واه  م
 يدين مماثل ني  يدي املخلوقني.

َما }ومثال  فيما ي علق بك اب هللا تعاىل، أن ي وه  واه  تناقض القرآن وتكذيب بعض  بعضاً حني يقوا: 
ويقوا يف مو ع  ،{32ة)النسا : اآلي {نَلْفِسكَ  َأَصاَبَك ِمْن َحَسَنٍة َفِمَن اَّللِه َوَما َأَصاَبَك ِمْن َسيِ َئٍة َفِمنْ 

َك قمل كملٌّ ِمْن َوِإْن تمِص لْهمْ  َحَسَنة  يَلقمولموا َهِذِه ِمْن ِعْنِد اَّللِه َوِإْن تمِص لْهمْ  َسيِ َئة  يَلقمولموا َهِذِه ِمْن ِعْندِ }آخر: 
 (38)النسا : اآلية {ِعْنِد اَّللهِ 



ا أَنْلَزْلَنا ِإَلْيَك فَاْسَأِا فَِإْن كمْنَت يف َشكٍ  ممه }ي وه  واه  من قول  تعاىل:ومثال  فيما ي علق برسوا هللا، أن 
( ظاهره 24)يونس:  {الهِذيَن يَلْقرَأموَن اْلِكَ اَب ِمْن قَلْ ِلَك َلَقْد َجاَ َك احلَْقو ِمْن َربِ َك َف  َتكموَننه ِمَن اْلممْمرَتِينَ 

 ن شاكىا فيما أنزا إلي .أن النيب صل  هللا علي  وسل  كا
زيغ يف تأويل  وموقف أهل ا هوا  وال موقف الراسخني يف العل  يف رد امل شاب  للمحك  -رمح  هللا-ُث ذكر 
 فقاا :

َفَأمها الهِذيَن }إن موقف الراسخني يف العل  من امل شاب  وموقف الزائغني من  بين  هللا تعاىل فقاا يف الزائغني: 
َنِة َواْبِ َغا َ تَْأِويِل ِ يف  وقاا يف الراسخني  ،({3)آا عمران: اآلية {قلملموهِبِْ  َزْيغ  فَلَي هِ عموَن َما َتَشاَبَ  ِمْن م ابِْ َغاَ  اْلِف لْ

ي خذون لزائغون ( فا3مران: اآلية)آا ع {َوالرهاِسخموَن يف اْلِعْلِ  يَلقمولموَن آَمنها ِبِ  كملٌّ ِمْن ِعْنِد َرب َِنا}يف العل : 
من هذه اآليات املش  هات وسيلة للطعن يف ك اب هللا، وف نة الناس عن ، وتأويل  لغري ما أراد هللا تعاىل ب ، 

 فَيِضلون، ويمِضلوَن.
وأما الراسخون يف العل ، فيؤمنون بأن ما جا  يف ك اب هللا تعاىل فهو حق، وليس في  اخ  ف، وال 

( وما 82)النسا : اآلية {َوَلْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َغرْيِ اَّللِه َلَوَجدموا ِفيِ  اْخِ  فاً َكِثرياً }تناقض;  ن  من عند هللا: 
 (612) اهلجا  مش  هاً ردوه إىل احملك ; ليكون اجلميع حمكماً.

ك  وامل شاب  يف احمل حقيقةبك م نفيس وفوائد مجة يف بيان  -رمح  هللا-وزاد شيخ اقس م ابن تيمية-
أن هللا وصف القرآن كل  بأن  حمك  وبأن  م شاب  ويف مو ع آخر جعل من  ما  فقاا ما خم صره:آن القر 

هو حمك  ومن  ما هو م شاب  فين غي أن يعرف اقحكام وال شاب  الذي يعم ; واقحكام وال شاب  الذي 
لها، وقاا فأخرب أن  أحك  آيات  ك {الر ك اب أحكمت آيات  ُث فصلت}هللا تعاىل:  خي  بعض  قاا

ل بني فأخرب أن  كل  م شاب  واحلك  هو الفص {هللا نزا أحسن احلديث ك ابا م شاهبا مثاين}تعاىل: 
الشيئني فاحلاك  يفصل بني اخلصمني، واحلك  فصل بني امل شاهبات علما وعم  إذا ميز بني احلق وال اطل 

 ضمن فعل النافع وترك الضار فيقاا: حكمت السفي  وأحكم  والصدق والكذب والنافع والضار وذلك ي 
إذا أخذت عل  يدي  وحكمت الدابة وأحكم ها إذا جعلت هلا حكمة وهو ما أحاط باحلنك من اللجام 
وإحكام الشي  إتقان  فإحكام الك م إتقان  ب مييز الصدق من الكذب يف أخ اره ومتييز الرشد من الغي 

 {ك اب احلكي الر تلك آيات ال}حمك  مبعىن اقتقان فقد ُساه هللا حكيما بقول :  يف أوامره، والقرآن كل 
  إن هذا القرآن يق  عل  ب ي إسرائيل أكثر الذي ه}فاحلكي  مبعىن احلاك ; كما جعل  يق  بقول : 

  أي ما ي ل {قل هللا يف يك  فيهن وما ي ل  عليك  يف الك اب}وجعل  مف يا يف قول :  {في  خي لفون
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ر املؤمنني إن هذا القرآن يهدي لليت هي أقوم وي ش}عليك  يف يك  فيهن وجعل  هاديا وم شرا يف قول : 
 ولو كان}وأما ال شاب  الذي يعم  فهو  د االخ  ف املنفي عن  يف قول :  {الذين يعملون الصاحلات

 {قوا خم لف إنك  لفي} : وهو االخ  ف املذكور يف قول {من عند غري هللا لوجدوا في  اخ  فا كثريا
ر فال شاب  هنا: هو متاثل الك م وتناس  : حبيث يصدق بعض  بعضا; فإذا أمر بأم .{يؤفك عن  من أفك}

مل يأمر بنقيض  يف مو ع آخر; بل يأمر ب  أو بنظريه أو مبلزومات ; وإذا هن  عن شي  مل يأمر ب  يف مو ع 
  إذا مل يكن هناك نسخ وكذلك إذا أخرب بث وت شي  مل آخر بل ينه  عن  أو عن نظريه أو عن ملزومات

ي لوازم  خيرب بنقيض ذلك بل خيرب بث وت  أو بث وت ملزومات  وإذا أخرب بنفي شي  مل يث    بل ينفي  أو ينف
خب ف القوا املخ لف الذي ينقض بعض  بعضا فيث ت الشي  تارة وينفي  أخرى أو يأمر ب  وينه  عن  

ق بني امل ماثلني فيمدح أحدمها ويذم اآلخر فا قواا املخ لفة هنا: هي امل ضادة. يف وقت واحد ويفر 
ا وامل شاهبة: هي امل وافقة وهذا ال شاب  يكون يف املعاين وإن اخ لفت ا لفاظ فإذا كانت املعاين يوافق بعضه
ان كبعضا ويعضد بعضها بعضا ويناسب بعضها بعضا ويشهد بعضها ل عض ويق ضي بعضها بعضا:  

الك م م شاهبا; خب ف الك م امل ناقض الذي يضاد بعض  بعضا فهذا ال شاب  العام: ال ينايف اقحكام 
احملك  امل قن يصدق بعض  بعضا ال يناقض بعض  بعضا خب ف  العام بل هو مصدق ل  فإن الك م

مع خمالف    ه من وج اقحكام اخلاص; فإن   د ال شاب  اخلاص وال شاب  اخلاص هو مشاهبة الشي  لغري 
ل  من وج  آخر حبيث يش    عل  بعض الناس إن  هو أو هو مثل  وليس كذلك واقحكام هو الفصل 
بينهما حبيث ال يش    أحدمها باآلخر وهذا ال شاب  إمنا يكون بقدر مشرتك بني الشيئني مع وجود الفاصل 

 (611) بينهما.اهل
وِن اَّللِه ِإْن كمْن مْ  َصاِدِقنَي َفْأتموا ِبَعْشِر سمَوٍر ِمْثِلِ  ممْف َلَريَاٍت َواْدعموا َمِن اْسَ َطْع مْ  ِمْن دم َأْم يَلقمولموَن افلْ َلرَاهم قمْل }
(31)} 

وأن  ن ياً  -وسل  صلي هللا علي -القرآن الكرمي معجزة هللا للعاملني وهي دليل صدق ن وة النيب املصطفي
اوا الكثري من أهل الشك واملس شرقني ومن يدور يف فلكه  الزع  م عوثًاص للناس كافة وال عجب أن حي

 هذه وليس تنزيأل من رب العاملني أو حاه إلي  ومن ُث–صلي هللا علي  وسل  -واالفرتا  بأن  من ك م حممد
اآلية ت حدي مجيع اخللق علي مر العصور والدهور إيل أن يرث هللا ا رض ومن عليها  ث ات أن القرآن 

قل لئن اج معت }ند رسوا هللا تعايل وك م  وليس ك م رب العاملني ولن يفلحوا ابدأ فقد قاا تعايل من ع
 [.88 \ 33] {اقنس واجلن عل  أن يأتوا مبثل هذا القرآن ال يأتون مبثل  ولو كان بعضه  ل عض ظهريا
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« ال قرة»ورة ك مه  ففي س  اخللق يف ال داية بأتيان سورة واحدة من مثل  وهو من جنس وجند القرآن حتدي
وحتداه  هنا يف  ،[21 \ 2] {وإن كن   يف ريب مما نزلنا عل  ع دنا فأتوا بسورة من مثل }قاا تعايل 

فمن   ب  كل  بقول : فليأتوا حبديث مثل  إن كانوا صادقني« الطور»بعشر سور مثل ، وحتداه  يف « هود»
وأن   -  وسل صلي هللا علي–جب   صدق ن وة رسوا هللا اعظ  فوائد هذه اآلية ومايف حكمها أهنا ت ني 

أي القرآن ك م رب العاملني ويف هذا املع ي حتدث عنها كثرياً من أهل العل  والفضل مع فوائد مجة يف الرد 
 عن الش هات من ذلك:.

لكذ ابني أتوا خبوارق ايف الن وات ما خم صره: وكثري من امل ن ئني  -رمح  هللا-قوا شيخ اقس م ابن تيمية-
من جنس خوارق السحرة والكه ان، ومل يكن من أولئك القوم من أت  مبثلها، لكن قد عمل  أن يف العامل 

ا اخلارق كما قاا يف القرآن:  مثلها، يف غري ذلك املكان، أو يف غري ذلك الزمان، وإمن 
ِلِ  َوَلْو َكاَن بَلْعضمهمْ  لِ َلْعٍض ْأتموا مبِْثِل َهَذا اْلقمْرآِن اَل يَْأتموَن مبِثْ قمْل َلِئِن اْجَ َمَعِت اْقِْنسم َواجلِْنو َعَل  َأْن يَ } 

 اقسرا -({.88َظِهريًا )
 :-رمح  هللا -ُث قاا

َ َطْع مْ  وا َمِن اسْ َأْم يَلقمولموَن افلْ َلرَاهم قمْل َفْأتموا ِبَعْشِر سمَوٍر ِمْثِلِ  ممفرتيَات َواْدعم }وهلذا قاا يف آيات ال حدي: 
ا أمْنزَِا فَِإملْه َيْسَ ِجي موا َلكمْ  فَاْعَلمموا َأمنهَ }، وقاا يف تلك اآلية: 31هود/– {ِمْن دموِن هللِا ِإْن كمْن مْ  َصاِدِقنيَ 
 .34هود/–بِِعْلِ  اَّللِه َوَأْن ال ِإَلَ  ِإاله همَو{ 

. كل  من اس طاعوا أن يدعوه من دون هللافل  يك ف بعجز املدعوين، بل أمره  أن يدعوا إىل معاون ه   
 وهذا تعجيز جلميع اخللق; اقنس، واجلن ، وامل ئكة.

َهَدا َكمْ  ِمْن دموِن هللِا َوِإْن كمْن مْ  يف َرْيٍب ممها نَلزهْلَنا َعَل  َعْ ِدنَا َفْأتموا ِبسموَرٍة ِمْن ِمْثِلِ  َواْدعموا شم }وقاا يف ال قرة: 
; أي: ادعوا كل  من يشهد لك ، فيوافقك  عل  أن  هذا ليس من عند هللا; 21ال قرة/– {ِدِقنيَ ِإْن كمْن مْ  َصا

ادعوا كل من مل يمقر  بأن  هذا منز ا من هللا، فهذا تعجيز  لكل من مل يؤمن ب . ومن آمن ب ، وبقي يف ريب 
 (614)قد عمل  أن   من عند هللا.اهل

ا خم صره: في  قاا م قاا يف شرح  العقيدة السفارينية -هللا رمح  -كذلك ما ذكره الع مة ابن عثيمني-
أن اخللق عاجزون عن معارض القرآن، وان يأتوا مبثل ، ال  هن  صرفوا عن ذلك ومنعوا من  قدرا، ولكن 

  هن  عاجزون من ا صل،  ن القرآن ك م هللا صف  ، وصفات هللا ال ميكن أن يشاهبها صفات.
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: "أن يس طيعوا سورة من مثل " قاا بعض العلما  رمحه  هللا: بل أن يس طيعوا آية من قاا املؤلف رمح  هللا
مثل ، وقالوا: إن هللا س حان  وتعاىل حتدى اخللق بأربعة وجوه: أن يأتوا مبثل القرآن كل ، أو بعشر سور من ، 

 أو بسورة، أو حبديث; واحلديث يشمل ما دون السورة.
 :-رمح  هللا -ُث أ اف

صة ما ذكره املؤلف رمح  هللا: أننا نؤمن بأن ما نزا ب  جربيل من عند هللا ك م هللا عز وجل، لكن وخ 
القوا بأن  قدمي ليس بصحيح، وال جيوز أن نقوا ب ;  ن  خمالف للقرآن. ُث إننا نؤمن بأن هذا القرآن ال 

لوق، وليس ن أن ي صف هبا املخميكن  حد أن يأيت مبثل  من ا صل;  ن  صفة هللا، وصفة هللا ال ميك
 ذلك الن املخلوق ميكن أن يقوا مثل  لكن  صرف، بل  ن املخلوقني عاجزون عن أن يأتوا مبثل .

ونؤمن بأن  غري خملوق;  ن  لو كان خملوقا مل يكن صفة من صفات  ولو جاز أن يكون خملوقا لكان اخللق 
والشمس صفة من صفات هللا، والقمر صفة من  من صفات هللا، ولكنت أنا وأنت صفة من صفات هللا،

ومعلوم أن هذا منكر ومل يقل ب  أحد، فل  يقل أحد إننا صفات هللا إال من قاا  ،...صفات هللا، وهكذا
 بوحدة الوجود، وهؤال  معروف أهن  ملحدون.

لقرآن صفة اإذاً فهو غري خملوق;  ن  صفة من صفات هللا، وصفات هللا غري خملوقة، ولو جاز أن نسمي 
 .من صفات هللا وخملوقا، جلاز أن نسمي كل خملوق بأن  صفة من صفات هللا، يقوا العلما : )من  بدأ(

 من : أي من هللا بدأ، فل  ي  دئ  أحد ق ل ، وإذا كان من  بدأ فهو ك م  يرجع إلي .
( )َوَما همَو ِبَقْوِا َشاِعٍر( )احلاقة: اآلية 43 فإن قاا قائل: أليس هللا يقوا: )ِإنه م َلَقْوام َرسموٍا َكرمٍِي( )احلاقة:

فنس   إىل حممد صل  هللا علي  وسل ؟ لقلنا: إن هللا تعاىل نس   إىل حممد  ن  م لغ، والدليل عل   ،(43
هذا أن هللا نس   يف آية أخرى إىل جربيل، ومعلوم أن الك م الواحد ال يصدر من م كلمني، فإذا نس   

هللا   علي  وسل  واىل جربيل ف اع  ار أهنما قاما ب  ليغ ; جربيل بلغ  إىل الرسوا صل إىل حممد صل  هللا
 (615)علي  وسل ، والرسوا صل  هللا علي  وسل  بلغ  إىل ا مة.اهل

 
 ماجاء يف علم هللا وقدرته

من فيها و  ط بكل شي ييف سورة هود آيات بينات تدا علي قدرة هللا تعايل وعظم   وعلم  الذي أح
 الفوائد وا حكام اجلليلة الكثريمن ذلك علي س يل املثاا:

 {(6ممِ نٍي ) َوَما ِمْن َدابهٍة يف اْ َْرِض ِإاله َعَل  اَّللِه رِْزقلمَها َويَلْعَل م ممْس لََقرهَها َوممْس َلْوَدَعَها كملٌّ يف ِكَ ابٍ }
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جل يف -يف ك اب من لدن احلكي  اخل ري كل الدواب مبا فيها اقنسان رزقها معلوم ومس قرها ومس ودعها
 ولقد جعل هللا ت ارك وتعايل ل  وسائل ل لوغ  واحلصوا علي  وذلك بالسعي وال وكل علي  حق ال وكل -ع ه

وكذلك جعل احلصوا علي الرزق بدون أس اباً كرامة من   وليا ه ورمحة من عنده ملن شا  من الدواب فهو 
 ({ا ن يا 21يَلْفَعلم َوهمْ  يمْسأَلموَن )ال يمْسَأام َعمها }س حان  

وهذه اآلية يف سورة هود ت ني هذه احلقيقة وختاطب من يشك يف رزق  ورزق من يعوهل  كما حيدث يف 
–عز وجل –حبجة احلصوا علي رزق  وينسي أن هللا  زماننا هذا في ارز هللا باملعاصي وهو مأمور بأج ناهبا

تعدي  كل علي  مع ا خذ با س اب اليت تعين  للوصوا إلي  واحلذر منقد تكفل ب  وعلي  بالسعي وال و 
وطاعة شيطان اهلوي الذي يصد عن احلق و هل العل  يف بياهنا ذكروا فوائد  -س حان  وتعايل –حدوده 

 مجة منها علي س يل املثاا:
ر ر ي هللا عن  مما ذكره ابن عثيمني يف شرح  لرياض الصاحلني قاا ما خم صره وب صرف يسري: عن ع-

قاا: ُسعت رسوا هللا صلي هللا علي  وسل  يقوا: ))لو إنك  ت وكلون علي هللا حق توكل  لرزقك  كما 
ال طون . معناه: تذهب أوا النهار مخاصا: أي:  امرة (616)يرزق الطري، تغدوا مخاصا وتروح بطانا(( 

اثا أم   يقوا النيب علي  الص ة والس م حمن اجلوع وترجع آخر النهار بطانا: أي: مم لئة ال طون. الشرح 
علي ال وكل ))لو إنك  ت وكلون علي هللا حق توكل (( أي: توك  حقيقيا، تع مدون علي هللا _ عز وجل 
_ اع مادا تاما يف طلب رزقك  ويف غريه ))لرزقك  كما يرزق الطري(( لطري رزقها علي هللا عز وجل، الهنا 

يف اجلو، وتغدوا إىل أوكارها، وتس جلب رزق هللا عز وجل. ))تغدوا مخاصا(( طيور ليس هلا مالك، ف طري 
َفَمِن }تغدوا: أي تذهب أوا النهار، الن الغدوة هي أوا النهار. ومخاصا يع ي: جائعة كما قاا هللا تعاىل:

َر ممَ َجاِنٍف ِقُثٍْ فَِإنه اَّللَه َغفمور  َرِحي    خممصة: يع ي جماعة.  ،(1آليةائدة: من ا)امل {اْ طمره يف خَمَْمَصٍة َغيلْ
))تغدوا مخاصا(( يع ي جائعة: ليس يف بطوهنا شئ، لكنها م وكلة علي رهبا عز وجل. ))وتروح(( أي ترجع 
يف آخر النهار، الن الرواح هو آخر النهار. ))بطانا(( أي مم لئة ال طون، من رزق هللا عز وجل. ففي هذا 

ن غي لإلنسان إن يع مد علي هللا_ تعاىل_ حق االع ماد. ثانيا: ان  ما من دليل علي مسائل: أوال: ان  ي
 دابة يف ا رض إال علي هللا رزقها، حّت الطري يف جو السما ، ال ميسك  يف جو السما  إال هللا،

وال يرزق  إال هللا عز وجل. كل دابة يف ا رض، من اصغر ما يكون كالذر، أو اكرب ما يكون، كالفيلة 
يَلْعَل م ممْس لََقرهَها َوَما ِمْن َدابهٍة يف اْ َْرِض ِإاله َعَل  اَّللِه رِْزقلمَها وَ }اهها، فان علي هللا رزقها، كما قاا هللا: وأش 

ولقد  ل   ال م ينا من أسا  الظن برب ، فقاا ال تكثروا ا والد،  ،(6)هود: من اآلية {َوممْس َلْوَدَعَها
ا ورب العرش، فإذا اكثروا من ا والد اكثر هللا يف رزقه ،  ن  ما من دابة علي تضيق عليك  ا رزاق! كذبو 

ا رض إال علي هللا رزقها، فرزق أوالدك وأطفالك علي هللا عز وجل، هو الذي يف ح لك أبواب الرزق من 
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نظورة، ملمن الناس عنده  سو  ظن باهلل، ويع مدون علي ا مور املادية ا اجل إن تنفق عليه ، لكن كثري
وال ينظرون إىل املدى ال عيد، وايل قدرة هللا عز وجل، وان  هو الذي يرزق ولو كثر ا والد. اكثر من ا والد 
تكثر لك ا رزاق، هذا هو الصحيح. ويف هذا دليل_ أيضا_ علي إن اقنسان إذا توكل علي هللا حق 

 وكل: هو ا م وكل، فهذا غري صحيح، املال وكل فليفعل ا س اب. ولقد  ل من قاا ال افعل الس ب، وأن
الذي يفعل ا س اب م وك  علي هللا عز وجل، وهلذا قاا علي  الص ة والس م: ))كما يرزق الطري تغدوا 

 مخاصا(( تذهب ل طلب الرزق، ليست الطيور ت قي يف أوكارها، لكنها تغدوا وتطلب
لب تفعل ا س اب اليت شرعها هللا لك من ط الرزق. فأنت إذا توكلت علي هللا حق ال وكل، ف  بد إن

الرزق من وج  ح ا بالزراعة، أو ال جارة، بأي شئ من أس اب الرزق، اطلب الرزق مع مدا علي هللا، 
 (613)ييسر هللا لك الرزق.اهل.

و ن من الع اد من يس حل مو وع الرزق وأن  من هللا تعايل ويظن جهً  أن هللا قدر هل  املعصية قلت:
رام وهو رزق  هل  وال فكاك من  وي واكل علي  وال جي هد لرتك  والسعي للح ا الطيب الذي أباح  هللا واحل
ا تكشف بيان وا ح ملقصود اآلية وبني فوائد جليلة ولطائف منه-رمح  هللا -ابن تيمية-ولشيخ اقس م ،ل 

 الغمة وتزيل االل  اس يف الفه  قاا رداً عن سؤاا فحواه :
 واحلرام هل هو رزق هللا للجهاا أم يأكلون ما قدر هل ؟ وأما اخلمر

اجلواب: أن لفظ الرزق يراد ب  ما أباح  هللا للع د أو ملك  إياه، ويراد ب  ما ي قوى ب  -رمح  هللا -فقاا
 الع د.

هو احل ا  فهذا الرزق ،{ومما رزقناه  ينفقون}وقول :  ،{وأنفقوا من ما رزقناك }فا وا: كقول  تعاىل: 
 واململوك، ال يدخل في  اخلمر وال احلرام.

زق ال هائ  وال ير  -تعاىل  -وهللا  ،{وما من دابة يف ا رض إال عل  هللا رزقها}والثاين: كقول  تعاىل: 
ا اتوصف بأهنا متلك، وال بأن  أباح هللا هلا ذلك إباحة شرعية، فإن  ال تكليف عل  ال هائ ، و كذلك ا طف

واجملانني، لكن كما أن  ليس )مبلك( وليس مبحرم عليها، وأما احملرم الذي ي غذى ب  الع د فهو من الذي 
عل  هللا أن الع د ي غذي ب ، وقدر ذلك ليس هو مما أباح  وملك ، كما يف الصحيح عن ابن مسعود عن 

ن علقة مثل  يوما، ُث يكو جيمع خلق أحدك  يف بطن أم  أربعني»النيب صل  هللا علي  وسل  أن  قاا: 
ذلك، ُث يكون مضغة مثل ذلك، ُث ي عث إلي  امللك، فيؤمر بأربع كلمات، فيقاا: اك ب رزق  وأجل  
وعمل  وشقي أو سعيد. ُث ينفخ في  الروح، ُث قاا: فوالذي نفسي بيده إن أحدك  ليعمل بعمل أهل 

حدك   لها، وإناب فيعمل بعمل أهل النار فيدخاجلنة حّت ما يكون بين  وبينها إال ذراع فيس ق علي  الك 
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ليعمل بعمل أهل النار حّت ما يكون بين  وبينها إال ذراع فيس ق علي  الك اب فيعمل بعمل أهل اجلنة 
 .(618)«فيدخلها

فالرزق احلرام هو مما قدره هللا، وك     امل ئكة، وهو مما دخل حتت مشيئة هللا وخلق ، وهو مع ذلك قد 
 (612)ن ، ولفاعل  من غض   وذم  وعقوب   ما هو ل  أهل، وهللا أعل .اهلحرم  وهن  ع

 
ْل ِفيَها ِمْن كملٍ  َزْوَجنْيِ اثْلنَلنْيِ َوَأْهَلَك ِإاله َمنْ } َسَ َق َعَلْيِ  اْلَقْوام َوَمْن  َحّته ِإَذا َجاَ  َأْمرمنَا َوفَاَر ال لهنوورم قلمْلَنا امحِْ

 [43({ ]هود: 43ِإاله َقِليل  )آَمَن َوَما آَمَن َمَع م 
 يف هذه اآلية أحكام وفوائد ذكرها علمائنا منها:

ْل ِفيَها ِمْن كملٍ  َزْوَجنْيِ اثْلنَلنْيِ َوَأْهَلَك ِإاله َمْن َسَ َق َعَلْيِ  اْلَقْوام }قول  تعايل  - رمح   -قاا ابن عريب{امحِْ
  هللا يف أحكام :

ن يؤمن من أن  ل}قاا علماؤنا: ملا اس نقذ هللا من يف ا ص ب وا رحام من املؤمنني أوح  هللا إىل نوح 
[. قاا: يا رب، 13 - 16]هود:  {واصنع الفلك -قومك إال من قد آمن ف  ت  ئس مبا كانوا يفعلون 

ن ب  فيقولون: فجعلوا ميرو  ما أنا بنجار قاا: بل ، فإن ذلك بعي ي; فأخذ القدوم، فجعلت يده ال ختطئ،
امحل فيها من  }هذا النيب الذي يزع  أن  نيب قد صار جنارا، فعملها يف أربعني سنة، ُث أوح  هللا إلي  أن 

[، فحمل فيها، فأرسل هللا املا  من السما ، وف ح ا رض، وجلأ ابن نوح 43]هود:  {كل زوجني اثنني
]هود:  {ونادى نوح ابن  وكان يف معزا}راعا، وذلك قول : إىل ج ل، فع  املا  عل  اجل ل س عة عشر ذ

 [.46]هود:  {من اجلاهلني}[ يع ي عن  إىل قول : 42
 {وأهلك}[ إىل: 43]هود:  {امحل فيها من كل زوجني}قاا علماؤنا: إمنا سأا نوح رب   جل قوا هللا: 

ل س ثنا  عائدا إىل قول : من ك[ وترك نوح قول : إال من س ق علي  القوا منه ;  ن  رآه ا43]هود: 
زوجني اثنني، ومحل  الرجا  عل  ذلك، فأعلم  هللا أن االس ثنا  عائد إىل الكل، وأن  قد س ق القوا عل  
بعض أهل ، كما س ق عل  بعض من الزوجني، وأن الذي س ق علي  القوا من أهل  هو ابن  تسلية للخلق 

 (643)يف فساد أبنائه ، وإن كانوا صاحلني.اهل
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نشر: دار الك ب العلمية، -(  1/33) -انظر أحكام القرآن للقا ي حممد بن ع د هللا أبو بكر بن العريب- (643)

 م  2331 -هل  3424الط عة: الثالثة،  -ل نان –بريوت 



 
 {(64 َعَذاب  َقرِيب  ) ْ َويَاقَلْوِم َهِذهِ نَاَقةم اَّللِه َلكمْ  آيَةً َفَذرموَها َتْأكمْل يف َأْرِض اَّللِه َواَل مَتَسووَها ِبسموٍ  فَلَيْأخمذَكم }

 لقوم  الذين طل وا معجزة فأخرج هللا هل  الناقة ُث حرم -علي  الس م -الناقة من معجزات سيدنا صاحل
ايل وما نريده هنا بيان حك  قول  تع،الشديد ها بسو  فلما عقروها انزا هللا عليه  العذابعليه  مس

{ فما املقصود بذلك يقوا علمائنا كشيخ اقس م ابن تيمية}  ما نص :-رمح  هللا -َويَاقَلْوِم َهِذِه نَاَقةم اَّللِه
ان عينا م واحلياة، كان صفة ل ، وإن كواملضاف إىل هللا إن كان صفة مل تق  مبخلوق كالعل  والقدرة والك 

قائمة بنفسها أو صفة لغريه، كال يت والناقة والع د والروح، كان خملوقا مملوكا مضافا إىل خالق  ومالك ، 
ولكن اق افة تق ضي اخ صاص املضاف بصفات متيز هبا عن غريه، حّت اس حق اق افة، كما اخ صت 

كذلك اخ صت   ،يقاا فيه  )بيت هللا( و )ناقة هللا( و )ع اد هللا( الكع ة والناقة والع اد الصاحلون بأن
 الروح املصطفاة بأن يقاا هلا روح هللا.

خب ف ا رواح اخل يثة كأرواح الشياطني والكفار، فإهنا خملوقة هلل، وال تضاف إلي  إ افة ا رواح املقدسة،  
 اس، كما تضاف ناقة صاحل اليت كانت آيةكما ال تضاف إلي  اجلمادات كما تضاف الكع ة، وال نوق الن

 من آيات .
 (643)اهل.[31]ا عراف:  {هذه ناقة هللا لك  آية}: -تعاىل  -كما قاا 

أحكام وفوائد اق افة إيل هللا تعايل فق اا ما نص : ال شك أن -رمح  هللا –وزاد الع مة ابن عثيمني -
وأ اف روح عيس   .{َفِإَذا َسوهيْل م م َونَلَفْختم ِفيِ  ِمْن رموِحي}: -تعاىل  -هللا أ اف روح آدم إلي  يف قول  

َفْخَنا ِفيِ  ِمْن رموِحَنا}إلي  فقاا:  وأ اف بعض خملوقات  .{َوَمْرمَيَ ابْلَنَت ِعْمَراَن الهيِت َأْحَصَنْت فَلْرَجَها فَلنلَ
ْر بَلْييِتَ ِللطهائِِفنَي َواْلَقاِئِمنيَ }أخرى إلي  كقول :  ْ  َما يف السهَماَواِت َوَما يف اْ َْرِض َوَسخهَر َلكم }وقول :  .{َوَطهِ 

يًعا ِمْن م  ولكن املضاف إىل هللا  {فَلَقاَا هَلمْ  َرسموام اَّللِه نَاَقَة اَّللِه َوسمْقَياَها}وقول  عن رسول  صاحل:  .{مجَِ
 نوعان:

إ افة خلق  بغريه، فإ اف   إىل هللا تعاىل أحدمها: ما يكون منفصً  بائًنا عن ، قائًما بنفس  أو قائًما
وتكوين، وال يكون ذلك إال فيما يقصد ب  تشريف املضاف أو بيان عظمة هللا تعاىل، لعظ  املضاف، 
فهذا النوع ال ميكن أن يكون من ذات هللا، وال من صفات ، أما كون  ال ميكن أن يكون من ذات هللا تعاىل، 

ميكن أن ت جزأ أو ت فرق، وأما كون  ال ميكن أن يكون من صفات هللا فألن  فألن ذات هللا تعاىل واحدة ال
الصفة معىن يف املوصوف ال ميكن أن تنفصل عن ، كاحلياة، والعل ، والقدرة، والقوة، والسمع، وال صر 
وغريها. فإن هذه الصفات صفات ال ت اين موصوفها، ومن هذا النوع إ افة هللا تعاىل روح آدم وعيس  

                                         
-الناشر: دار العاصمة، السعودية  -(242/ 1انظر اجلواب الصحيح ملن بدا دين املسيح البن تيمية) - (643)

 م3222هل / 3432الثانية،  الط عة:



 ، وإ افة ال يت وما يف السماوات وا رض إلي ، وإ افة الناقة إلي ، فروح آدم، وعيس  قائمة هبما، إلي
وليست من ذات هللا تعاىل، وال من صفات  قطًعا، وال يت وما يف السماوات وا رض، والناقة أعيان قائمة 

اقة هللا وا: إن بيت هللا، ونبنفسها، وليست من ذات هللا وال من صفات ، وإذا كان ال ميكن  حد أن يق
من ذات  وال من صفات  فكذلك الروح اليت أ افها إلي  ليست من ذات  وال من صفات ، وال فرق بينهما إذ 

وكما أن ال يت والناقة من ا جسام فكذلك الروح جس  حتل  -عز وجل  -الكل بائن منفصل عن هللا 
يت حني ميسك اليت قض  عليها املوت، وي  عها بصر املبدن احلي بإذن هللا، ي وفاها هللا حني موهتا، و 

 تق ض، لكنها جس  من جنس آخر.
النوع الثاين: من املضاف إىل هللا: ما ال يكون منفصً  عن هللا بل هو من صفات  الذاتية أو الفعلية،  

 اف   إىل إكوجه ، ويده، وُسع ، وبصره، واس وائ  عل  عرش ، ونزول  إىل السما  الدنيا، وحنو ذلك، ف
 هللا تعاىل من باب إ افة الصفة إىل موصوفها، وليس من باب إ افة املخلوق واململوك إىل مالك  وخالق .
وقوا امل كل : " إن الروح من هللا " حي مل معىن آخر غري ما قلنا: إن  ا ظهر، وهو أن ال دن مادت  معلومة، 

ْسأَلموَنَك َعِن َويَ }املعىن صحيح. كما قاا هللا تعاىل: وهي الرتاب، أما الروح فمادهتا غري معلومة، وهذا 
من احلكمة يف إ اف ها  - أعل  وهللا -وهذه  .{الرووِح قمِل الرووحم ِمْن أَْمِر َريبِ  َوَما أموتِي مْ  ِمَن اْلِعْلِ  ِإاله َقِليً  

عظيمة الكثرية لم  كسائر العلوم الإلي  أهنا أمر ال ميكن أن يصل إلي  عل  ال شر بل هي مما اس أثر هللا بع
 (642).اهل -اىل ت ارك وتع -اليت مل نؤت منها إال القليل، وال حنيط بشي  من هذا القليل إال مبا شا  هللا 

أَأَِلدم َوأَنَا  ( قَاَلْت يَاَويْلَلَ ا33َواْمَرأَتم م َقاِئَمة  َفَضِحَكْت فَلَ شهْرنَاَها بِِإْسَحاَق َوِمْن َورَاِ  ِإْسَحاَق يَلْعقموَب )}
 {(32َعجموز  َوَهَذا بَلْعِلي َشْيًخا ِإنه َهَذا َلَشْي   َعِجيب  )

علي  –يف هاتني اآلي ني فوائدجليلة وفيها ايضًا بشارة مع غريها من اآليات اليت تأمر خليل هللا إبراهي  
كما   - مليهما السع–بذبح ابن   هنا تدا علي أن الذبيح كان ابن  إُساعيل وليس إسحاق –الس م 

 ذلك كل  فقاا:  -رمح  هللا–يقوا ال عض ولقد ذكر ابن القي  
 ف أمل سياق هذه ال شارة وتلك، جتدمها بشارتني، م فاوت ني، خمرج إحدامها غري خمرج ا خرى.

 وال شارة ا وىل كانت ل . والثانية كانت هلا.
 ن الثانية.وال شارة ا وىل ه  الّت أمر بذبح من بشر ب  فيها، دو 

السابع: أن إبراهي  علي  الس م مل يقدم بإسحاق إىل مكة ال  ة، ومل يفرق بين  وبني أم . وكيف يأمره هللا 
 تعاىل أن يذهب بابن امرأت ، فيذحب  مبو ع  رهتا ىف بلدها، ويدع ابن  رهتا؟.

                                         
مجع وترتيب : فهد بن -( 336/ 1)-انظر جمموع ف اوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني  -(642)

 هل   3431 -الط عة : ا خرية  -دار الثريا -الناشر : دار الوطن -ناصر بن إبراهي  السليمان



رب ، ليس في  شع ة كل  م علقا ب  الثامن: أن هللا تعاىل ملا اختذ إبراهي  خلي . واخللة ت ضمن أن يكون قل  
 لغريه. فلما سأل  الولد، وه   إُساعيل. ف علق ب  شع ة من قل  . فأراد خليل  س حان  أن تكون تلك الشع ة
ل ، ليست لغريه من اخللق. فام حن  بذبح ولده. فلما أقدم عل  االم ثاا. خلصت ل  تلك اخللة، ومتحضت 

 وا املقصود وهو العزم، وتوطني النفس عل  االم ثاا.هلل وحده. فنسخ ا مر بالذبح، حلص
ومن املعلوم: أن هذا إمنا يكون ىف أوا ا والد، ال ىف آخرها. فلما حصل هذا املقصود من الولد ا وا مل 
حي ج ىف الولد اآلخر إىل مثل . فإن  لو زامحت حم ة الولد اآلخر اخللة  مر بذحب . كما أمر بذبح ا وا. 

 أمور بذحب  هو الولد اآلخر لكان قد أقره ىف ا وافلو كان امل
 عل  مزامحة اخللة ب  مدة طويلة. ُث أمره مبا يزيل املزاح  بعد ذلك. وهذا خ ف مق ض  احلكمة ف أمل .
ال اسع: أن إبراهي  علي  الس م إمنا رزق إسحاق علي  الس م عل  الكرب، وإُساعيل علي  الس م رزق  ىف 

. والعادة أن القلب أعلق بأوا ا والد، وهو إلي  أميل ول  أحب، خب ف من يرزق  عل  عنفوان  وقوت 
 (641)الكرب. وحمل الولد بعد الكرب كمحل الشهوة للمرأة.اهل

 
يد  }  {(31يد  )جمَِ قَالموا أَتَلْعَجِ نَي ِمْن َأْمِر اَّللِه َرمْحَتم اَّللِه َوبَلرََكاتم م َعَلْيكمْ  َأْهَل اْل َلْيِت ِإنه م محَِ

أتعج ني من }يف أحكام  قاا ما نص : قول  تعاىل-رمح  هللا -يف هذه اآلية دليل علي ما ذكره اجلصاص
هل بي   يدا عل  أن أزواج النيب صل  هللا علي  وسل  من أ {أمر هللا رمحت هللا وبركات  عليك  أهل ال يت

  هللا علي  قاا هللا تعاىل يف خماط ة أزواج النيب صل ن امل ئكة قد ُست امرأة إبراهي  من أهل بي   وكذلك 
  إمنا يريد هللا وأطعن هللا ورسول} -إىل قول  -{ومن يقنت منكن هلل ورسول  وتعمل صاحلا}وسل  يف قول 

قد دخل في  أزواج النيب صل  هللا علي  وسل   ن اب دا  اخلطاب  {ليذهب عنك  الرجس أهل ال يت
 (644)هلن.اهل

 احلق والباطلماجاء عن 
الع اد بني احلق وال اطل يف صراع دائ  إيل أن يرث هللا ا رض ومن عليها واحلق ين صر ولو بعد حني 

 ال يدوم والبد أن يندثر ويف سورة هود ي جلي هذا الصراع يف كثري من اآليات من ذلك: وال اطل
 ( 45َت َأْحَك م احْلَاِكِمنَي )ِمْن َأْهِلي َوِإنه َوْعَدَك احلَْقو َوأَنْ َونَاَدى نموح  َربه م فَلَقاَا َربِ  ِإنه اْب ِي }قول  تعايل:-

                                         
نشر مك  ة -حتقيق حممد حامد الفقي -(2/156قي  )انظر إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان البن ال  - (641)

 املعارف، الرياض، اململكة العربية السعودية
 بريوت -نشر دار إحيا  الرتاث العريب  -(   128/  4)-انظر أحكام القرآن للجصاص - (644)

 هل 3435تاريخ الط ع: 
  



 ِبِ  ِعْل   ِإين ِ قَاَا يَانموحم ِإنه م َلْيَس ِمْن َأْهِلَك ِإنه م َعَمل  َغيلْرم َصاِلٍح َفَ  َتْسأَْلِن َما َلْيَس َلكَ }وقول  تعايل  -
 ({46اجْلَاِهِلنَي )َأِعظمَك َأْن َتكموَن ِمَن 

يف هاتني اآلي ني اليت ترت ط أحدمها با خري داللة علي أن نيب هللا نوح كان حبك  الفطرة وا بوة يشفق  
الكافر عندما ختلي عن  وأيب الركوب مع  يف السفينة واس عص  باجل ل ظنًا من  أن  سينجي  من  علي ابن 

علي  الس م: -أن املياه سرتتفع فوق رؤوس اجل اا، فقاا نوح قدر هللا تعايل ومل خيطر ب اا االبن الكافر
أن يغرق ابن  وسأا -علي  الس م–[ وخاف نوح 41]هود:  {ال َعاِصَ  اْليَلْوَم ِمْن َأْمِر اَّللِه ِإاله َمْن َرِح َ }

ب ويف سأن اقميان هو الذي يربط بين  وبني ابن  وليس الن--عز وجل–رب  أن ينجي  من الغرق ف ني ل  
 هذه اآلية أحكام وفوائد وكشف للش هات ذكرها علمائنا من ذلك:

رمح  هللا يف أحكام  قاا: وهذا يدا عل  أن من أوص   هل  بثلث مال  أن  عل   -ما ذكره اجلصاص-
من هو يف عيال  ابنا كان أو زوجة أو أخا أو أجن يا وكذلك قاا أصحابنا والقياس أن يكون للزوجة خاصة 

س حسن فجعل  جلميع من تضمن  منزل  وهو يف عياا وقوا نوح علي  الس م يدا عل  ذلك وقاا ولكن ا
من  ولقد نادانا نوح فلنع  اجملي ون وجنيناه وأهل  من الكرب العظي {فسم  مجيع}هللا تعاىل يف آية أخرى 

ي وعدت ي أن الذ  م  منزل  وسفين   من أهل  وقوا نوح علي  الس م إن اب ي من أهل  يعىن من أهل 
 تنجيه  فأخرب هللا تعاىل أن  ليس من أهلك الذين وعدتك أن أجنيه 

قول  تعاىل إن  عمل غري صاحل قيل في  معناه ذو عمل غري صاحل فجا  عل  امل الغة يف الصفة كما قالت 
 .. فإمنا هي إق اا وإدبار.اخلنسا : ترتع ما رتعت حّت إذا ادكرت

 :وروي عن ابن ع اس وسعيد بن ج ري-رمح  هللا -.ُث قاا.و مق لة ومدبرةتع ي ذات إق اا وإدبار أ
يع ي ليس  {إن  ليس من أهلك}ونادى نوح ابن {وقاا }والضحاك أن  كان ابن  لصل    ن  قاا تعاىل 

من أهل دينك وروي عن احلسن وجماهد أن  مل يكن ابن  لصل   وكان لغري رشدة وقاا احلسن وكان منافقا 
ميان ويسر الكفر وقيل إن  كان ابن امرأت  وإمنا كان نوح يدعوه إىل الركوب مع هني هللا عز وجل يظهر اق

إياه أن يركب فيها كافر  ن  كان ينافق بإظهار اقميان وقيل إن  دعاه عل  شريطة اقميان كأن  قاا آمن 
 (645)واركب معنا.اهل

يس من صل   أو غري ذلك ال ندري صح ها قلت ولكن هذه ا قواا الذي ذكرها اجلصاص بأن ابن  ل
ونس  ها ملن ذكره  ولكن الريب أن هذا خيالف ظاهر القرآن واآليات الصرحية ولشيخ اقس م ابن تيمية 

 ما خم صره:-رمح  هللا -فوائد  زالة هذا االل  اس قاا

                                         
 بريوت -العريب  نشر دار إحيا  الرتاث -(   138/ 4) -انظر أحكام القرآن للجصاص - (645)

 هل 3435تاريخ الط ع: 



دق اا تعاىل وهو أصوأما أهل السنة فعنده  أن  ما بغت امرأة نيب قط، وأن ابن نوح كان ابن . كما ق
[ 42]سورة هود:  {ياب ي اركب معنا}[ وكما قاا نوح: 42]سورة هود:  {ونادى نوح ابن }القائلني: 
فاهلل ورسول  يقوالن: إن  ابن ، وهؤال  الكذابون املفرتون  ،[45]سورة هود:  {إن اب ي من أهلي}وقاا: 

إن  ليس من }ليس ابنك، ولكن قاا:  املؤذون لألن يا  يقولون: إن  ليس ابن . وهللا تعاىل مل يقل: إن 
 .{أهلك

]سورة  {قلنا امحل فيها من كل زوجني اثنني وأهلك إال من س ق علي  القوا}وهو س حان  وتعاىل قاا: 
من آمن، فل  يأمره حبمل أهل  كله ، بل  [ أي: وامحل43]سورة هود:  {ومن آمن}[ ُث قاا: 43هود: 

: وكان ابن  قد س ق علي  القوا، ومل يكن نوح يعل  ذلك. فلذلك قاا ،اس ثىن من س ق علي  القوا منه 
 ظانا {رب إن اب ي من أهلي}

لعلما : إن  ليس من أهلك الذين وعدت من وعد بنجاهت . وهلذا قاا من قاا من ا أن  دخل يف مجلة
الكافرين،  املواالة بني املؤمنني و  وهو وإن كان من ا هل نس ا فليس هو منه  دينا، والكفر قطع .بإجنائه 

"  : كما نقوا: إن أبا هلب ليس من آا حممد وال من أهل بي  ، وإن كان من أقارب ، ف  يدخل يف قولنا
 مد ".الله  صل عل  حممد وعل  آا حم

وخيانة امرأة نوح لزوجها كانت يف الدين ; فإهنا كانت تقوا: إن  جمنون. وخيانة امرأة لوط أيضا كانت يف 
الدين ; فإهنا كانت تدا قومها عل  ا  ياف، وقومها كانوا يأتون الذكران، مل تكن معصي ه  الزنا بالنسا  

 (646)ر   عمله .اهلحّت يظن أهنا أتت فاحشة، بل كانت تعينه  عل  املعصية وت
: عن وصف رداً عن سؤاا فحواه وللع مة ابن عثيمني ف وي يف هذا الصدد عن حقيقة ا خوة يف الدين-

 الكافر بأن  أخ؟
أيا كان نوع كفره; سوا  كان نصرانيا، أم يهوديا، أم -فأجاب بقول : ال حيل للمسل  أن يصف الكافر

 خ أبدا، فاحذر يا أخي مثل هذا ال ع ري، فإن  ال أخوة بنيال جيوز ل  أن يصف  با  -جموسيا، أم ملحدا
َا اْلممْؤمِ }: -عز وجل-املسلمني وبني الكفار أبدا، ا خوة هي ا خوة اقميانية كما قاا هللا   .{نموَن ِإْخَوة  ِإمنه

 ؟وإذا كانت قرابة النسب تن في باخ  ف الدين، فكيف تث ت ا خوة مع اخ  ف الدين وعدم القرابة
ي َوِإنه َوْعَدَك َربِ  ِإنه اْب ِي ِمْن َأْهلِ }عن نوح وابن  ملا قاا نوح علي  الص ة والس م:  -عز وجل-قاا هللا 

 .{احلَْقو َوأَْنَت َأْحَك م احْلَاِكِمنَي قَاَا يَانموحم ِإنه م َلْيَس ِمْن َأْهِلَك ِإنه م َعَمل  َغيلْرم َصاِلحٍ 

                                         
الط عة: -( الناشر: جامعة اقمام حممد بن سعود اقس مية 4/142انظر منهاج السنة الن وية البن تيمية ) - (646)

 م 3286 -هل  3436ا وىل، 
 



يَا أَيلوَها }ف  أخوة بني املؤمن والكافر أبدا، بل الواجب عل  املؤمن أال ي خذ الكافر وليا كما قاا تعاىل: 
َجا َكمْ  ِمَن  االهِذيَن آَمنموا اَل تَل هِخذموا َعدموِ ي َوَعدموهكمْ  َأْوِلَياَ  تلمْلقموَن ِإَلْيِهْ  بِاْلَمَودهِة َوَقْد َكَفرموا مبَِ 

 (643)اهل.{احلَْق ِ 
نَّ َأْطَهُر َلُكْم َوَجاَءُه قَ ْوُمُه يُ ْهَرُعوَن ِإلَْيِه َوِمْن قَ ْبُل َكانُوا يَ ْعَمُلوَن السَّيِ َئاِت َقاَل يَاقَ ْوِم َهُؤََلِء بَ َناِت هُ }

 {(87فَات َُّقوا اَّللََّ َوََل ُُتُْزوِن يف َضْيِفي َألَْيَس ِمْنُكْم َرُجٌل َرِشيٌد )
 ها قيما يلي:علي  الس م ن ين -ئد عظيمة وأحكام وإزالة ش ه  وقدح يف نيب هللا لوطيف هذه اآلية قوا

 َوَجاَ هم قَلْومم م يلمْهَرعموَن ِإلَْيِ  َوِمْن قَلْ لم َكانموا يَلْعَملموَن السهيِ َئاِت{}قول  تعايل -
ادع  ل  أحكام ر املقصود كما الخيفي ممارس ه  للواط وهو إتيان الرجاا شهوة من دون النسا  وهذا 

 يف اقس م.
عل  أيف حك  من عمل عمل قوم لوط : وقاا ع د هللا بن ع اس: ينظر -رمح  هللا-قاا ابن القي  -

 بنا  يف القرية، فريم  اللوطي منها منك ا، ُث ي  ع باحلجارة.
صل   - وأخذ ع د هللا بن ع اس هذا احلد من عقوبة هللا قوم لوط، وابن ع اس هو الذي روى عن النيب

 .(648)«من وجدمتوه يعمل عمل قوم لوط، فاق لوا الفاعل واملفعوا ب »أن  قاا:  -هللا علي  وسل  
 رواه أهل السنن وصحح  ابن ح ان وغريه، واح ج اقمام أمحد هبذا احلديث، وإسناده عل  شرط ال خاري.

 من عمل ل قوم لوط، لعن هللالعن هللا من عمل عم»أن  قاا:  -صل  هللا علي  وسل   -قالوا: وث ت عن  
ومل جيئ عن  لعنة الزاين ث ث مرات يف حديث واحد، « عمل قوم لوط، لعن هللا من عمل عمل قوم لوط

وقد لعن مجاعة من أهل الك ائر، فل  ي جاوز هب  يف اللعن مرة واحدة، وكرر لعن اللوطية، وأكده ث ث 
ن، وإمنا عل  ق ل ، مل خي لف منه  في  رج  -سل  صل  هللا علي  و  -مرات، وأط ق أصحاب رسوا هللا 

اخ لفت أقواهل  يف صفة ق ل ، فظن الناس أن ذلك اخ  فا منه  يف ق ل ، فحكاها مسألة نزاع بني 
 الصحابة، وهي بينه  مسألة إمجاع ال مسألة نزاع.

 .[12 سورة اقسرا :] {وال تقربوا الزنا إن  كان فاحشة وسا  س ي }قالوا: ومن تأمل قول  س حان : 
 .[83]سورة ا عراف:  {أتأتون الفاحشة ما س قك  هبا من أحد من العاملني}وقول  يف اللواط: 

ت ني ل  تفاوت ما بينهما، وأن  س حان  نكر الفاحشة يف الزىن، أي هو فاحشة من الفواحش، وعرفها يف 
اللواط، وذلك يفيد أن  جامع ملعاين اس  الفاحشة، كما تقوا: زيد الرجل، ونع  الرجل زيد، أي أتأتون 

                                         
-مجع وترتيب : فهد بن ناصر بن إبراهي  السليمان-( 41/ 1)-انظر جمموع ف اوى ورسائل حممد العثيمني -(643)

 هل   3431 -الط عة : ا خرية  -دار الثريا -الناشر : دار الوطن 
 (2253 - 6582(، وصحيح اجلامع )2153انظر صحيح اقروا  لألل اين )برق /  - (648)



ث ال ينصرف رها، حبياخلصلة اليت اس قر فحشها عند كل أحد، فهي لظهور فحشها وكمال  غنية عن ذك
 .[32عرا : ]سورة الش {وفعلت فعل ك اليت فعلت}االس  إىل غريها، وهذا نظري قوا فرعون ملوس : 
 أي الفعلة الشنعا  الظاهرة املعلومة لكل أحد.

من أحد من  ما س قك  هبا}ُث أكد س حان  شأن فحشها بأهنا مل يعملها أحد من العاملني ق له ، فقاا: 
من  الط اع أشد  ن  ا ُساع، وتنفر  زاد يف ال أكيد بأن صرح مبا تشمئز من  القلوب، وتن وُث ،{العاملني

]سورة ا عراف:  {إنك  ل أتون الرجاا}نفرة، وهو إتيان الرجل رج  مثل  ينكح  كما ينكح ا نث ، فقاا: 
83]. 

جلها ماا ال احلاجة اليت   ُث ن   عل  اس غنائه  عن ذلك، وأن احلامل هل  علي  ليس إال جمرد الشهوة
الذكر إىل ا نث ، ومن قضا  الوطر ولذة االس م اع، وحصوا املودة والرمحة اليت تنس  املرأة هلا أبويها، 
وتذكر بعلها، وحصوا النسل الذي هو حفظ هذا النوع الذي هو أشرف املخلوقات، وحتصني املرأة وقضا  

النسب، وقيام الرجاا عل  النسا ، وخروج أحب اخللق  وطرها، وحصوا ع قة املصاهرة اليت هي أخت
ا ن يا  بأم   إىل  -صل  هللا علي  وسل   -إىل هللا من مجاعهن كا ن يا  وا وليا  واملؤمنني، ومكاثرة النيب 

غري ذلك من مصاحل النكاح، واملفسدة اليت يف اللواط تقاوم ذلك كل ، وتريب علي  مبا ال ميكن حصر 
 يعل  تفصيل  إال هللا. فساده، وال

 ُث أكد ق ح ذلك بأن اللوطية عكسوا فطرة هللا اليت فطر هللا عليها الرجاا، وقل وا الط يعة اليت رك ها هللا يف
الذكور، وهي شهوة النسا  دون الذكور، فقل وا ا مر، وعكسوا الفطرة والط يعة فأتوا الرجاا شهوة من 

عليه  دياره ، فجعل عاليها سافلها، وكذلك قل وا ه ، ونكسوا يف دون النسا ، وهلذا قلب هللا س حان  
 (642) العذاب عل  رؤوسه .اهل

 َهؤماَلِ  بَلَنايت همنه َأْطَهرم َلكمْ  فَاتلهقموا اَّللَه َوال ختمْزموِن يف َ ْيِفي{}وقول  تعايل 
فسري اآلية كما ذكرنا عند ت قاا بعض اهل العل  قصد بقول  هؤال  بنايت أي زوجاهت  وكل نيب أب  م  

ا ذهب إيل االخذ يف تفسريه -رمح  هللا -سلفاً وممن ذهب لذلك ال غوي وابن كثري وغريمها ولكن السعدي
وقول  هذا من باب ال عريض امل اح فذكر حكم  وفوائد أخري فقاا: وملا ذهب امل ئكة إىل  بظاهر القرآن

]هود:  {َوَقاَا َهَذا يَلْوم  َعِصيب  }َوَ اَق هِبِْ  َذْرًعا لوط بصورة أ ياف آدميني ش اب سا  لوطا ذلك 
33] 

لعلم  مبا علي  قوم  من هذه اجلرا ة الشنيعة، ووقع ما خاف من ، فجا ه قوم  يهرعون إلي  يريدون فعل 
 [38]هود:  {يا قَلْوِم َهؤماَلِ  بَلَنايت همنه َأْطَهرم َلكم ْ }الفاحشة بأ ياف لوط، فقاا: 

                                         
الط عة:  -املغرب –الناشر: دار املعرفة  -(333ا عن الدوا  الشايف البن القي  )ص / اجلواب الكايف ملن سأ - (642)

 م3223 -هل 3438ا وىل، 



  ال حق هل  فيهن، كما عرض سليمان للمرأتني حني اخ صم ا يف الولد فقاا: ائ وين بالسكني لعلم  أن
 أشق  بينكما، ومن املعلوم أن  ال يقع ذلك، وهذا مثل ، وهلذا قاا قوم :

 [32]هود:  {َلَقْد َعِلْمَت َما َلَنا يف بَلَناِتَك ِمْن َحقٍ  َوِإنهَك َل َلْعَل م َما نمرِيدم }
يد بعض العذر من أ ياف ، وعل  هذا ال أويل ال حاجة إىل العدوا إىل قوا بعض املفسرين وأيضا ير 

 [ يع ي: زوجاهت ، يع ي:  ن النيب أب  م  ، فإن هذا مينع  أمران:38]هود:  {َهؤماَلِ  بَلَنايت }
 [ يشري إليهن إشارة احلا ر.38]هود:  {َهؤماَلِ  بَلَنايت }أحدمها: قول : 
اقط ق عل  زوجاهت  ال نظري ل ، وأيضا النيب إمنا هو مبنزلة ا ب للمؤمنني ب ، ال للكفار، ثانيا: هذا 

واحملذور الذي تومهوه يزوا مبا ذكرنا، وأن  يعل  أن  ال حق هل  فيهن، وإمنا يريد مدافع ه  بكل طريق، 
 فاش د ا مر بلوط وقاا:

 [83]هود:  {رمْكٍن َشِديدٍ َلْو َأنه يل ِبكمْ  قلموهًة َأْو آِوي ِإىَل }
َ َوال ختمْ }أي: لدافع ك ، فلما رآه  جازمني عل  مراده  اخل يث قاا لقوم : فَاتلهقموا  زموين يف َ ْيِفي أََلْيَس اَّلله

 [38]هود:  {ِمْنكمْ  َرجمل  َرِشيد  
ه كه ، فصدم قفاس لجوا يف طغياهن  وسكره ، فحينئذ أخربت  م ئكة الرمحن بأمره ، وأهن  أرسلوا 

جربيل أو غريه من امل ئكة الذين يعاجلون ال اب ليدخلوا عل  لوط فطمس هبذه الصدمة أعينه ، فكان 
هذا عذابا معج  وأمنوذجا ملن باشروا مراودة لوط عل  أ ياف ، وأمروا لوطا أن يسري بأوا الليل بأهل  

خلفوا  فخرج هب  فما أص ح الص اح حّتويلح يف السري حّت خيلف دياره ، وينجو من معرة العذاب، 
دياره ، وقلب هللا عليه  دياره ، فجعل أع ها أسفلها، وأمطر عليها حجارة من سجيل منضود مسومة 

 عند ربك، وما هي من الظاملني الذين يعملون عمله  ب عيد.
لشديد، وأن ب اويف هذه القصة أكرب دليل عل  أن فاحشة اللواط من أشنع الق ائح، وأهنا توجب العقا

 من اب لي هبذه الفاحشة فمع ذهاب دين .
قد انقلب علي  احلسن بالق يح، فاس حسن ما كان ق يحا، ونفر من الطيب، وذلك دليل عل  احنراف 

 ا خ ق.
ين ِ فَلَقاَا إِ  - النوجموِم فَلَنَظَر َنْظَرًة يف }وفيها ويف قصة إبراهي ، جواز ال عريض، أما قصة إبراهي  ففي قول : 

 [82 - 88]الصافات:  {َسِقي   
[ وال عريض يكون يف ا قواا، ويكون يف 38]هود:  {َهؤماَلِ  بَلَنايت همنه َأْطَهرم َلكم ْ }وأما لوط ففي قول : 

ا فعاا، وهو أن يقصد امل كل  أو العامل لعمل أمرا من ا مور اليت ال بأس هبا، ويوه  السامع والرائي 
 نفعة، أو يدفع مضرة.أمرا آخر; ليس جلب م



 (653)اهل
وتأمل خ ث : بأن  يقصد بنات  كما ذهب السعدي وليس غريه  فقاا -رمح  هللا–وذهب ابن القي  -

اللوطية وفرط مترده  عل  هللا حيث جا وا ن يه  لوطا ملا ُسعوا بأن  قد طرق  أ ياف ه  من أحسن ال شر 
]سورة هود:  {ياقوم هؤال  بنايت هن أطهر لك }ا هل : صورا، فأق ل اللوطية إليه  يهرولون، فلما رآه  قا

38]. 
ياقوم هؤال  بنايت }ففدى أ ياف  ب نات  يزوجه  هب  خوفا عل  نفس  وأ ياف  من العار الشديد، فقاا: 

رد ج ار عنيد:  فردوا علي ، ولكن ،{هن أطهر لك  فاتقوا هللا وال ختزوين يف  يفي أليس منك  رجل رشيد
 .[32]سورة هود:  {لنا يف بناتك من حق وإنك ل عل  ما نريد لقد علمت ما}

ركن  لو أن يل بك  قوة أو آوي إىل}فنفث نيب هللا من  نفثة مصدور خرجت من قلب مكروب، فقاا: 
فنفس ل  رسل هللا عن حقيقة احلاا، وأعلموه أهن  ممن ليسوا يوصل إليه ، وال إلي  بس  ه ، ف   {شديد

شروه مبا جا وا وب {يالوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك}هب ، وهون عليك، فقالوا:  ختف منه ، وال تع أ
 (653)ب  من الوعد ل  ولقوم  من الوعيد املصيب.اهل

 
رمَك َما يَلْع مدم آبَاؤمنَا َأْو َأْن نَلْفَعَل يف أَْمَواِلَنا َما َنَشا} َك َ َْنَت احْلَِلي م  ِإنه  م قَالموا يَاشمَعْيبم َأَصَ تمَك َتْأممرمَك َأْن نَل لْ

 {(83الرهِشيدم )
الص ة هي عمود الدين وهي دليل ال علق باهلل تعايل  ن  بيان حلقيقة ع ودية الع د خلالق  فلما وجد قوم 

كر ويدعوه  لل وحيد وينهاه  عن ال عامل احلرام بأمواهل  فريدوا علي  مبا ذ  شعيب ن يه  يكثر من الص ة
 .هللا تعايل
 يس دا ب  عل  أن الص ة تنه  عن الفحشا  واملنكر، وقد قاا الكيا اهلراسي يف أحكام  ما نص :وهلذا 

 (652)اهل قيل: الص ة هاهنا الدين، فيس دا ب  عل  أن الص ة تطلق مبعىن الدين.
ام اع  من ذلك و ذكر فوائد هلذه اآلية وما فيها من أحك تفسريه ل يان يف–رمح  هللا –وذهب السعدي -
قاا: من هنا تعرف حكمة هللا ورمح   يف أن  فرض علينا الصلوات، ت كرر يف اليوم والليلة لعظ  وقعها، ف

 وشدة نفعها، ومجيل آثارها، فلله  عل  ذلك أمت احلمد.
                                         

الناشر: وزارة الشئون اقس مية  -233انظر تيسري اللطيف املنان يف خ صة تفسري القرآن للسعدي )ص/ - (653)
 هل3422الط عة: ا وىل،  -وا وقاف والدعوة واقرشاد 

الط عة:  -املغرب –الناشر: دار املعرفة  -(332اجلواب الكايف ملن سأا عن الدوا  الشايف البن القي  )ص /  - (653)
 م3223 -هل 3438ا وىل، 

 الناشر: دار الك ب العلمية، بريوت   -( 223/ 4انظر أحكام القرآن للكيا اهلراسي)- (652)



ومنها: أن الع د يف حركات بدن  وتصرفات ، ويف معام ت  املالية، داخل حتت حجر الشريعة، فما أبيح ل  
ا منع  الشرع تعني علي  ترك ، ومن يزع  أن  يف مال  حر ل  أن يفعل ما يشا  من معام ت منها فعل ، وم

طي ة وخ يثة، فهو مبنزلة من يرى أن عمل بدن  كذلك، وأن  ال فرق عنده بني الكفر واقميان، والصدق 
اخلليقة،  ه  شروالكذب، وفعل اخلري والشر، الكل م اح، ومن املعلوم أن هذا هو مذهب اقباحيني الذين 

ومذهب قوم شعيب يش   هذا;  هن  أنكروا عل  شعيب ملا هناه  عن املعام ت الظاملة، وأباح هل  
سواها، فردوا علي  أهن  أحرار يف أمواهل ، هل  أن يفعلوا فيها ما يريدون، ونظري هذا قوا من قاا: إمنا ال يع 

يف   فقد احنرف يف فطرت  وعقل  بعدما احنرفمثل الربا، فمن سوهى بني ما أباح  وبني ما حرم  هللا
 (651)دين .اهل

 يف أحكام  قاا ما خم صره وب صرف:  -رمح  هللا-ومن أحكامها ماذكره ابن عريب-
 كان شعيب كثري الصلوات مواظ ا للع ادة، فلما أمره  وهناه  عريوه مبا رأوه يس مر علي  من كثرة الطاعة.

 [:83]هود:  {ما نشا أو أن نفعل يف أموالنا }قول : 
قاا ابن وهب: قاا مالك: كانوا يكسرون الدنانري والدراه . وكذلك قاا مجاعة من املفسرين امل قدمني; 
وكسر الدنانري والدراه  ذنب عظي ;  هنا الواسطة يف تقدير قي  ا شيا  والس يل إىل معرفة كمية ا مواا 

خ  ف لما  إىل أن يقولوا إهنا القا ي بني ا مواا عند اوتنزيلها يف املعار ات، حّت عرب عنها بعض الع
املقادير أو جهلها، وإن من ح سها ومل يصرفها فكأن  ح س القا ي وحج   عن الناس، والدراه  والدنانري 
إذا كانت صحاحا قام معناها، وظهرت فائدهتا، فإذا كسرت صارت سلعة، وبطلت الفائدة فيها، فأ ر 

 (654)حرم.اهلذلك بالناس; فألجل  
ادة يف الربهان فائدة من اآلية ودالل ها وتناسقها فقاا: فإن  ملا تقدم ذكر الع  -رمح  هللا–وذكر الزركشي  -

وال صرف يف ا مواا كان ذلك متهيدا تاما لذكر احلل  والرشد  ن احلل  الذي يصح ب  ال كليف والرشد 
 (655)ا مناس ة معنوية ويسمي  بعضه  م  مة.اهلحسن ال صرف يف ا مواا فكان آخر اآلية مناس ا  وهل

 {(331َصرموَن )ال تَلرَْكنموا ِإىَل الهِذيَن ظََلمموا فَلَ َمسهكم م النهارم َوَما َلكمْ  ِمْن دموِن اَّللِه ِمْن َأْوِلَياَ  ُثمه اَل تلمنْ }و

                                         
( الناشر: وزارة الشئون اقس مية وا وقاف 223لسعدي)ص/تيسري اللطيف املنان يف خ صة تفسري القرآن ل - (651)

 هل3422الط عة: ا وىل،  -اململكة العربية السعودية -والدعوة واقرشاد 
نشر: دار الك ب العلمية، -(  1/21) -انظر أحكام القرآن للقا ي حممد بن ع د هللا أبو بكر بن العريب- (654)

 م  2331 -هل  3424الط عة: الثالثة،  -ل نان –بريوت 
 -(الناشر: دار إحيا  الك ب العربية عيس  ال اىب احلليب وشركائ 3/83انظر الربهان يف علوم القرآن للزركشي) - (655)

 م 3253 -هل  3136الط عة: ا وىل، 



ويف هذه اآلية يس دا عن النهي عن جمالس الظاملني واالخ  ط هب ،   قلت:الظل  ظلمات يوم القيامة
ملا يف قلوهب  من قسوة  {ال تَلْقعمْد بَلْعَد الذ ِْكرى َمَع اْلَقْوِم الظهاِلِمنيَ }واقنصات إليه ، وهو مثل قول  تعاىل: 

 واجنراف للمعصية والفجور.
 ومما ذكره العلما  من أحكام وفوائد اآلية ما يلي:

يه  يف الربهان ما نص : فإن  س حان  ملا هن  عن الركون إىل الظاملني وهو امليل إل-رمح  هللا–اا الزركشي ق-
واالع ماد عليه  وكان دون ذلك مشارك ه  يف الظل  أخرب أن العقاب عل  ذلك دون العقاب عل  الظل  

يراد ب  اقشعار وهو مس النار الذي هو دون اقحراق واال طرام وإن كان املس قد يطلق و 
 (656)بالعذاب.اهل

 ما خم صره وب صرف: -رمح  هللا -وما ذكره ابن عريب يف أحكام  قاا-
قيل يف الظاملني إهن  املشركون. وقيل: إهن  املؤمنون، وأنكره امل أخرون، وقالوا: أما الذين ظلموا من أهل 

 ها.معاصي هللا، وال يركن إلي  فياقس م فاهلل أعل  بذنوهب ، ال ين غي أن يصاحل عل  شي  من 
وهذا صحيح;  ن هذا ال ين غي  حد أن يصحب عل  الكفر، وفعل ذلك كفر; وال عل  املعصية، وفعل 

[واآلية إن كانت يف الكفار فهي 2]القل :  {ودوا لو تدهن فيدهنون}ذلك معصية قاا هللا يف ا وا: 
 [.68ا نعام: ] {وإذا رأيت الذين خيو ون يف آياتنا}عامة فيه  ويف العصاة، وذلك عل  حنو من قول : 

 وقد قاا حكي :
 .. فكل قرين باملقارن مق د.عن املر  ال تسل وسل عن قرين 

 (653)والصح ة ال تكون إال عن مودة، فإن كانت عن  رورة وتقية فقد تقدم ذكرها يف سورة آا عمران
 (658)عل  املعىن، وصح ة الظامل عل  ال قية مس ثناة من النهي حلاا اال طرار.اهل

 قي بيان بعض أحكام الظل  والركون للظاملني فقاا: -رمح  هللا -وزاد شيخ اقس م ابن تيمية-
اونوا وال تع وتعاونوا عل  الرب وال قوى}يقوا:  -تعاىل  -فالظامل ال جيوز أن يعاون عل  الظل ،  ن هللا 

 .[2]سورة املائدة:  {عل  اقُث والعدوان
 .[33]سورة القص :  {رب مبا أنعمت علي فلن أكون ظهريا للمجرمني}وقاا موس : 

                                         
 -ائ ك(الناشر: دار إحيا  الك ب العربية عيس  ال اىب احلليب وشر 1/132انظر الربهان يف علوم القرآن للزركشي) - (656)

 م 3253 -هل  3136الط عة: ا وىل، 
 راجع ما ذكرناه من ك م القرطيب عن ال قية يف تفسريه لآلية يف اهلامش- (653)
نشر: دار الك ب العلمية، -(  1/23) -انظر أحكام القرآن للقا ي حممد بن ع د هللا أبو بكر بن العريب- (658)

 م  2331 -هل  3424الط عة: الثالثة،  -ل نان –بريوت 
  



 .[331]سورة هود:  {وال تركنوا إىل الذين ظلموا ف مسك  النار}: -تعاىل  -وقاا 
ن ل  كفل اعة سيئة يكمن يشفع شفاعة حسنة يكن ل  نصيب منها ومن يشفع شف}: -تعاىل  -وقاا 
 .[85]سورة النسا :  {منها

والشفيع: املعني، فكل من أعان شخصا عل  أمر فقد شفع  في ، ف  جيوز أن يعان أحد: ال ويل أمر وال 
غريه عل  ما حرم  هللا ورسول ، وأما إذا كان للرجل ذنوب، وقد فعل برا، فهذا إذا أعني عل  الرب، مل يكن 

أراد مذنب أن يؤدي زكات ، أو حيج، أو يقضي ديون ، أو يرد بعض ما عنده من املظامل، هذا حمرما، كما لو 
فهذا إذا أعني علي  فهو إعانة عل  بر وتقوى، ليس إعانة عل  إُث وعدوان، فكيف  -أو يوصي عل  بنات  

 (652).اهلا مور العامة؟
 

 ماجاء عن رمحة هللا وإحسانه للخلق
نْلَيا َوزِيَن َلَها نلمَوفِ  ِإلَْيِهْ  َأْعَماهَلمْ  ِفيَها َوهمْ  ِفيَها اَل يلمْ َخسمونَ َمْن َكاَن يمرِيدم احْلََيا  (35) َة الدو
دار فانية ال بقا  هلا فمن أرادها وطمع يف زين ها من ا مواا وا والد  وب   وهيالدنيا دار ام حان 

هذه اآلية و  ي احلياة احلقيقية ا بديةوالزوجات وغري ذلك من م اعها الزائل فهو اخلاسر  ن اآلخرة ه
أخ لف فيها أهل العل  هلي هي يف الكفار أم عامة وهل نسخت بغريها أم ال ؟وفيها أحكام ذكرها اهل 

 العل  منها علي س يل املثاا:
يف أحكام  قاا: في  إخ ار أن من عمل عم  للدنيا مل يكن ل  ب  يف  -رمح  هللا -ما ذكره اجلصاص-

من كان يريد حرث اآلخرة نزد ل  يف حرث  ومن كان يريد حرث الدنيا نؤت  }اآلخرة نصيب وهو مثل قول  
شر أميت بالسنا  أن  قاا بومثل  ما روي عن النيب صل  هللا علي  وسل   {منها وما ل  يف اآلخرة من نصيب

وال مكني يف ا رض فمن عمل منه  عم  للدنيا مل يكن ل  يف اآلخرة نصيب وهذا يدا عل  أن ما 
س يل  أن ال يفعل إال عل  وج  القربة ال جيوز أخذ ا جرة علي   ن ا جرة من حظوظ الدنيا فمّت أخذ 

 {يه  أعماهل نوف إل}والسنة وقيل يف قول   علي  ا جرة فقد خرج من أن يكون قربة مبق ض  الك اب
فيها وجهان أحدمها أن يصل الكافر رمحا أو يعطي سائ  أو يرح  مضطرا أو حنو ذلك من أعماا الرب 
فيجعل هللا ل  جزا  عمل  يف الدنيا ب وسعة الرزق وقرة العني فيما خوا ودفع مكاره الدنيا روى عن جماهد 

اب ن يريد احلياة الدنيا بالغزو مع النيب صل  هللا علي  وسل  للغنيمة دون ثو والضحاك والوج  الثاين من كا
اآلخرة فإن  يس حق نصي   وسهم  من املغن  وهذا من صفة املنافقني فإن كان ال أويل هو الثاين فإن  يدا 

ائز جعل  أن الكافر إذا شهد الق اا مع املسلمني اس حق من الغنيمة نصي ا وهذا يدا أيضا عل  أن  
                                         

الط عة: ا وىل، -الناشر: جامعة اقمام حممد بن سعود اقس مية  -(6/333منهاج السنة البن تيمية )-- (652)
 م 3286 -هل  3436



االس عانة بالكفار يف ق اا غريه  من الكفار وكذلك قاا أصحابنا إذا كانوا مّت غل وا كان حك  اقس م 
هو اجلاري عليه  دون حك  الكفر ومّت حضروا ر خ هل  وليس يف اآلية داللة عل  أن الذي يس حق  

 (663)الكافر حبضور الق اا هو السه  أو الر خ.اهل
 ما خم صره: فيها ث ث مسائل:-رمح  هللا -وقاا ابن عريب-

صل  هللا علي  وسل   -[ بيان ملا قاا النيب 35]هود:  {من كان يريد احلياة الدنيا}املسألة ا وىل: قول : 
; وذلك;  ن الع د ال يعط  إال عل  وج  قصده، وحبك  ما ينعقد (663)«إمنا ا عماا بالنيات: »-

 م  من أهل كل ملة. مريه علي ، وهذا أمر م فق علي  يف ا 
 املسألة الثانية:

 أخرب هللا س حان  أن من يريد الدنيا يعط  ثواب عمل  فيها، وال ي خس من  شيئا.
 واخ لف بعد ذلك يف وج  ال وفية; فقيل يف ذلك صحة بدن  أو إدرار رزق .

[ 23ى: شور ]ال {من كان يريد حرث اآلخرة}وقيل: هذه اآلية مطلقة، وكذلك اآلية اليت يف ح  عسق: 
]اقسرا :  {من كان يريد العاجلة عجلنا ل }اآلية قيدها وفسرها باآلية اليت يف سورة س حان، وهي قول  

 [ فأخرب س حان  أن الع د ينوي ويريد، وهللا أعل  مبا يريد.23]اقسرا :  {حمظورا}[ إىل: 38
 املسألة الثالثة:

  غري مو ع.فأما املؤمن فل  حكم  ا فضل الذي بين  هللا يفاخ لف يف املراد هبذه اآلية; فقيل: إن  الكافر، 
 وقاا جماهد: هي يف الكفرة، ويف أهل الريا .

قاا القا ي: هي عامة يف كل من ينوي غري هللا بعمل ، كان مع  أصل إميان، أو مل يكن. وقد قاا النيب 
ا  عن غريي، أنا أغىن ا غني قاا هللا: إين ال أق ل عم  أشرك في  معي: »-صل  هللا علي  وسل   -

 (661).اهل(662)«الشرك

                                         
 بريوت -نشر دار إحيا  الرتاث العريب  -(   4/136)  -انظر أحكام القرآن للجصاص - (663)

 هل 3435تاريخ الط ع: 
 باب كيف كان بد  الوحي إىل رسوا هللا صل  هللا علي  وسل ؟ -6أخرج  ال خاري برق / - (663)
نشر: دار الك ب العلمية، -(  1/34) -انظر أحكام القرآن للقا ي حممد بن ع د هللا أبو بكر بن العريب - (662)

 م  2331 -هل  3424الط عة: الثالثة،  -ل نان –بريوت 
نشر: دار الك ب العلمية، -(  1/35) -قا ي حممد بن ع د هللا أبو بكر بن العريبانظر أحكام القرآن لل- (661)

 م  2331 -هل  3424الط عة: الثالثة،  -ل نان –بريوت 



قلت:والصواب أن هذه اآلية عامة فيمن ال يؤمن باآلخرة من الكفار. وفيمن يرائي بعمل  من املسلمني 
 -رمح  هللا-ويقصد الثنا  والسمعة يف الدنيا وال ي نغي ا جر من هللا تعايل وقد افاض الع مة ابن عثيمني

 حديث  عن اقخ ص يف أجاب   عن سؤاا يف جمموع الف اوي قاا ما خم صره:يف بيان ذلك يف 
 وإذا أراد الع د بع ادت  شيئا آخر ففي  تفصيل حسب ا قسام ال الية:

لوقني فهذا يف هذه الع ادة ونيل الثنا  عليها من املخ -تعاىل  -القس  ا وا: أن يريد ال قرب إىل غري هللا 
، َصله  اَّللهم أن النيب -ر ي هللا عن   -رك. ويف الصحيح من حديث أيب هريرة حي ط العمل، وهو من الش
ريي أنا أغىن الشركا  عن الشرك، من عمل عم  أشرك في  معي غ: »-تعاىل  -َعَلْيِ  َوَسلهَ ، قاا: قاا هللا 

املاا دون اه، و القس  الثاين: أن يقصد هبا الوصوا إىل غرض دنيوي كالرئاسة، واجل .(664)«ترك   وشرك 
َمْن  }: -تعاىل  - لقوا هللا -تعاىل  -فهذا عمل  حابط ال يقرب  إىل هللا  -تعاىل  -ال قرب هبا إىل هللا 

نْلَيا َوزِيَن َلَها نلمَوفِ  ِإَلْيِهْ  َأْعَماهَلمْ  ِفيَها َوهمْ  ِفيَها اَل يلمْ َخسموَن أمولَئِ  ْيَس هَلمْ  يف َك الهِذيَن لَ َكاَن يمرِيدم احْلََياَة الدو
 .{اآْلِخَرِة ِإاله النهارم َوَحِ َط َما َصنَلعموا ِفيَها َوبَاِطل  َما َكانموا يَلْعَملمونَ 

الثاين  -وأما هذا  -تعاىل  -والفرق بني هذا والذي ق ل  أن ا وا قصد أن يثىن علي  من ق ل أن  عابد هلل 
 يهم  أن يث ي الناس علي  بذلك.فل  يقصد أن يثىن علي  من ق ل أن  عابد هلل وال  -

صد مع والغرض الدنيوي احلاصل هبا مثل أن يق -تعاىل  -القس  الثالث: أن يقصد هبا ال قرب إىل هللا 
 بالطهارة -تعاىل  -نية ال ع د هلل 

تنشيط اجلس  وتنظيف ، وبالص ة مترين اجلس  وحتريك ، وبالصيام ختفيف اجلس  وإزالة فض ت ، وباحلج 
ة املشاعر واحلجاج فهذا ينق  أجر اقخ ص، ولكن إن كان ا غلب علي  نية ال ع د فقد فات   مشاهد

َلْيكمْ  جمَناح  َلْيَس عَ }يف احلجاج:  -تعاىل  -كماا ا جر، ولكن ال يضره ذلك باقرتاف إُث أو وزر لقول  
  {َأْن تَلْ  لَغموا َفْضً  ِمْن َربِ كم ْ 

أن  ال ع د فليس ل  ثواب يف اآلخرة وإمنا ثواب  ما حصل  يف الدنيا، وأخش وإن كان ا غلب علي  نية غري 
همْ  }يأُث بذلك  ن  جعل الع ادة اليت هي أعل  الغايات وسيلة للدنيا احلقرية، فهو كمن قاا هللا فيه :  َوِمنلْ

َها َر موا َوِإْن مَلْ يلمْعطَ  َها ِإَذا همْ  َيسْ َمْن يَلْلِمزمَك يف الصهَدقَاِت فَِإْن أمْعطموا ِمنلْ ويف سنن أيب داود  .{َخطمونَ ْوا ِمنلْ
أن رج  قاا: يا رسوا هللا رجل يريد اجلهاد وهو يريد عر ا من عرض » -ر ي هللا عن   -عن أيب هريرة 

ْيِ  َوَسلهَ ، يقوا: لَ الدنيا. فقاا النيب، َصله  اَّللهم َعَلْيِ  َوَسلهَ : " ال أجر ل  ". فأعاد ث ثا والنيب، َصله  اَّللهم عَ 

                                         
 باب من أشرك يف عمل  غري هللا -2285أخرج  مسل  برق / - (664)



اَّللهم  أن النيب، َصله  -ر ي هللا عن   -ويف الصحيحني عن عمر بن اخلطاب  (665)".«" ال أجر ل  
 .(666)«من كانت هجرت  لدنيا يصي ها أو امرأة ينكحها فهجرت  إىل ما هاجر إلي »َعَلْيِ  َوَسلهَ ، قاا: 

ل    وال نية غري ال ع د فمحل نظر، وا قرب أن  ال ثوابوإن تساوى عنده ا مران فل  تغلب نية ال ع د 
 (663)ولغريه. اهل -تعاىل  -كمن عمل هلل 

:"نسخت  (42قلت وأمر أخري قيل أن هذه اآلية منسوخة كما ذكر ابن حزم يف الناسخ واملنسوخ )ص/
[ " وكذلك 38اقسرا : ] {ِلَمْن نمرِيدم َمْن َكاَن يمرِيدم اْلَعاِجَلَة َعجهْلَنا َل م ِفيَها َما َنَشا م }بقول  تعايل 

 .(513يف ناسخ  )ص/ (668)النحاس
 -رمح  هللا -(662)ويف مسألة النسخ اخ  ف والصواب أهنا كما قالوا و قاا الع مة حامد الفقهي

يف حتقيق  لك اب "ف ح اجمليد يف شرح ك اب ال وحيد " رداً علي قوا املصنف:" من العجيب جدا دعوى 
كذلك غري وا ح،   -يع ي باملشيئة-النسخ. فإن اآلي ني يف معىن واحد. وتفسري النسخ ب قييد مطلقها 

يف تعليق :قول :  -هللارمح  -. ان هي. فقاا-ر ي هللا عنهما-والظاهر أهنا ال تث ت رواية عن ابن ع اس 
)من العجيب جدا دعوى النسخ( إخل. أقوا: ليس يف ذلك ما ي عجب من ;  ن معىن النسخ عند السلف 
أوسع من معناه عند الفقها ;  ن السلف يطلقون النسخ عل  تقييد املطلق وختصي  العام; لكوهنما غريا 

                                         
 1845انظر صحيح  املشكاة لألل اين برق /  - (665)
 -54وال خاري برق /« إمنا ا عماا بالنية»اب قول  صل  هللا علي  وسل : ب -3233أخرج  مسل  برق /  – (666)

 باب: ما جا  إن ا عماا بالنية واحلس ة، ولكل امرئ ما نوى
-مجع وترتيب : فهد بن ناصر بن إبراهي  السليمان-( 3/22) -انظر جمموع ف اوي ورسائل حممد العثيمني -(663)

 هل   3431 -ط عة : ا خرية ال -دار الثريا -الناشر : دار الوطن 
النحاس النحوي أبو جعفر أمحد بن حممد بن إُساعيل بن يونس املرادي النحاس، النحوي املصري; كان من  - (668)

الفض  ، ول  تصانيف مفيدة منها: تفسري القرآن الكرمي وك اب إعراب القرآن وك اب الناسخ واملنسوخ وك اب يف النحو 
ي  االش اق، وتفسري أبيات سي وي ، ومل يس ق إىل مثل ، ، وكان قد رحل إليه  من مصر. وكانت فاُس  ال فاحة وك اب يف 

خساسة وتق ري عل  نفس ، وإذا وهب عمامة قطعها ث ث عمائ  خب ً وشحًا، وكان يلي شرا  حوائج  بنفس  وي حامل 
 فنفع وأفاد وأخذ عن  خلق كثري.فيها عل  أهل معرف  ، ومع هذا فكان للناس رغ ة ك رية يف اا خذ عن ، 

 -وتويف مبصر يوم الس ت خلمس خلون من ذي احلجة سنة مثان وث ثني وثلثمائة، وقيل: سنة سع وث ثني، رمح  هللا تعاىل
 (12نق ً عن وفيات ا عيان البن خلكان خم صراً )

 احملمدية، ولد يف قرية جزيرة نك  العنب يفهو الشيخ الع مة حممد حامد الفقي مؤسس مجاعة أنصار السنة  - (662)
سنة عشر وث مثائة وألف للهجرةناا شهادة العاملية يف ا زهر الشريف سنة مخس وث ثني وث مثائة وألف وعمره آنذاك 

 .-صل  هللا علي  وسل   -مخس وعشرون سنة. وانقطع بعدها إىل خدمة ك اب هللا وسنة رسوا هللا 
 



آية هود مطلقة ظاهرها أن مريد الدنيا بأعمال   املعىن املفهوم من الن  املطلق والن  العام، ومعلوم أن
يعط  مراده، وآية ا سرى بينت أن  ال يعط  من ذلك إال ما شا  هللا، وإن ذلك أيضا ال حيصل إال ملن 
أراده هللا، فاتضح من ذلك أن طالب الدنيا بأعمال  قد يعط  مراده إذا شا  هللا ذلك، وقد يعمل وال 

 (633) س حان  مل يشأ ذلك،وهذا وا ح جدا، وهللا أعل .اهلحيصل ل  ما أراد;  ن هللا
 
َاِطْ  ِي يف الهِذيَن ظََلمموا ِإنلههمْ  ممْغَرقموَن )}  {(13َواْصَنِع اْلفمْلَك ِبَأْعيمِنَنا َوَوْحِيَنا َوال ختم

النيب صل   حيحة قااويف السنة الص هذه اآلية فيها فائدة جليلة وهي أث ات أن هلل تعايل عينني حقيق ني
 .(633)هللا علي  وسل : "حجاب  النور، لو كشف   حرقت س حات وجه  ما ان ه  إلي  بصره من خلق " 

. " احلديث .... إن  أعور، وإن ربك  ليس بأعور.وكذلك قوا النيب صل  هللا علي  وسل  يف الدجاا: "
(632). 
سرها ابن ع اس وق ادة وقد ف .{بَِأْعيمِنَنا َوَوْحِيَناَواْصَنِع اْلفمْلَك }: -رمح  هللا-وقاا الع مة ابن عثيمني-

( حتقيق حممود حممد شاكر. واملعىن: 35ج  132حقيقة نقل  ابن جرير عنهما )ص  -تعاىل  -بعني هللا 
جتري مرئية بأعيننا. واصنع الفلك مرئيىا بأعيننا وحسب وحينا، وهذا معىن صحيح موافق لظاهر الك م 

تعاىل  -فإن  قد جا  يف الك اب والسنة وإمجاع السلف ث وت العني هلل  -تعاىل  - غري مس حيل عل  هللا
 حقيقة عل  الوج  ال ئق ب  من غري تكييف وال متثيل. -

                                         
الناشر: مط عة السنة احملمدية،  -(حتقيق :حممد حامد الفقي131)ص/-يد شرح ك اب ال وحيدانظر ف ح اجمل - (633)

 م3253هل/3133الط عة: السابعة، -القاهرة، مصر 
 عن  ر ي هللا-باب يف قول  علي  الس م: إن هللا ال ينام من حديث أيب موس  -332أخرج  مسل  برق /  - (633)

ام، ل  هللا علي  وسل  خبمس كلمات، فقاا: " إن هللا عز وجل ال ينام، وال ين غي ل  أن ينومتام م ن "قام فينا رسوا هللا ص
ويف رواية أيب  -خيفض القسط ويرفع ، يرفع إلي  عمل الليل ق ل عمل النهار، وعمل النهار ق ل عمل الليل، حجاب  النور 

 لق  "لو كشف   حرقت س حات وجه  ما ان ه  إلي  بصره من خ -بكر: النار 
باب ذكر الدجاا من حديث أنس ر ي هللا عن ، ومتام " قاا النيب صل   -3313أخرج  ال خاري برق /  - (632)

ما بعث نيب إال أنذر أم   ا عور الكذاب، أال إن  أعور، وإن ربك  ليس بأعور، وإن بني عيني  مك وب  »هللا علي  وسل : 
 «كافر



 -تعاىل  -وأما تفسريها مبرأى منا فهو صحيح أيًضا  ن  تفسري بال زم، فإهنا إذا كانت جتري بعني هللا 
زم غري خارج عن داللة ظاهر اللفظ كما س ق من أن داللة اللفظ عل  معناه لزم أن يراها، وال فسري بال 

 (631)من وجوه ث ثة ف  يكون تأوي ، وال صرفًا ل  عن ظاهره.اهل
  {(43َوَقاَا ارَْك موا ِفيَها ِبْسِ  اَّللِه جَمْرَاَها َوممْرَساَها ِإنه َريبِ  َلَغفمور  َرِحي  )} 

تعايل عند الركوب وعند النزوا ويف كل وقت وكل  ها املداومة علي ذكر هللامن أحكام هذه اآلية وفوائد
لي ع صلي هللا علي  وسل  كما هو معلوم يذكر هللا يف كل أحيان  والقرآن حيث املسل -حني ولقد كان ن ينا

 مداومة الذكر يف كثري من اآليات علي س يل املثاا:
 العنك وت -({45َوَلذِْكرم اَّللِه َأْك َلرم َواَّللهم يَلْعَل م َما َتْصنَلعموَن )}قول  تعايل -
 ال قرة-({352َفاذْكمرموين أَذْكمرْكمْ  َواْشكمرموا يل َواَل َتْكفمرموِن )}وقول  تعايل تعاىل -
ْوِا بِاْلغمدموِ  َواآْلَصاِا َواَل َتكمْن ِمَن ِر ِمَن اْلقَ َواذْكمْر َربهَك يف نَلْفِسَك َتَضروًعا َوِخيَفًة َودموَن اجلَْهْ }وقول  تعاىل  -

 ا عراف واآليات يف هذا املع ي كثرية.-({235اْلَغاِفِلنَي )
 قاا ابن عريب يف أحكام  عن اآلية ما خم صره: -

 وذلك ن  يف ذكر هللا يف كل حاا، وعل  كل أمر.
 رمح  هللا:-ُث أ اف 

 يذكر هللا يف كل أحيان ، حّت قاا مجاعة: إن  يقوا بس  هللا -علي  وسل  صل  هللا  -كان رسوا هللا 
مع النية يف الو و ، حّت جيمع بني الذكر والنية، ومن أشده يف الندب ذكر هللا يف اب دا  الشراب والطعام، 
ومن الوجوب في  ذكر هللا عند الذبح، كما تقدم ذكره يف سورة ا نعام وغري ذلك من تعديد 

 (634)ع .اهلموا 
يف الوابل الطيب فوائد الذكر فقاا ما خم صره: أن دوام ذكر الرب ت ارك –رمح  هللا  -وبني ابن القي -

وتعاىل يوجب ا مان من نسيان  الذي هو س ب شقا  الع د يف معاش  ومعاده، فإن نسيان الرب س حان  
سه  أولئك ين نسوا هللا فأنساه  أنفوال تكونوا كالذ}وتعاىل يوجب نسيان نفس  ومصاحلها، قاا تعاىل: 

وإذا نسي الع د نفس  أعرض عن مصاحلها ونسيها واش غل عنها فهلكت وفسدت وال بد   {ه  الفاسقون

                                         
مجع وترتيب : فهد بن ناصر بن إبراهي  -( 255/ 3)-احل العثيمنيانظر جمموع ف اوي ورسائل حممد بن ص -(631)

 هل   3431 -الط عة : ا خرية  -دار الثريا -الناشر : دار الوطن -السليمان
نشر: دار الك ب العلمية، -(  1/33) -انظر أحكام القرآن للقا ي حممد بن ع د هللا أبو بكر بن العريب- (634)

 م  2331 -هل  3424لثة، الط عة: الثا -ل نان –بريوت 
  



كمن ل  زرع أو بس ان أو ماشية أو غري ذلك ومما ص ح  وف ح  ب عاهده والقيام علي ، فأمهل  ونسي  
 بد. واش غل عن  بغريه و يع مصاحل  فإن  يفسد وال

هذا مع إمكان قيام غريه مقام  في ، فكيف الظن بفساد نفس  وه كها وشقائها إذا أمهلها ونسيها واش غل 
 عن مصاحلها وعطل مراعاهتا وترك القيام عليها مبا يصلحها، فما شئت من فساد وه ك وخي ة وحرمان.

ع واخلي ة أحاطت ب  أس اب القطو وهذا هو الذي صار أمره كل  فرطاً فانفرط علي  أمره و اعت مصاحل ، و 
 واهل ك.

وال س يل إىل االمان من ذلك إال بدوام ذكر هللا تعاىل واللهج ب ، وأن ال يزاا اللسان رط ًا ب ، وأن ي وىل 
منزلة حيات  اليت ال غىن ل  عنها ومنزلة غذائ  الذي إذا فقده فسد جسم  وهلك، ومبنزلة املا  عند شدة 

 اس يف احلر والربد ومبنزلة الكن يف شدة الش ا  والسموم.العطش، ومبنزلة الل 
فحقيق بالع د أن ينزا ذكر هللا من  هبذه املنزلة وأعظ ، فأين ه ك الروح والقلب وفسادمها من ه ك 
ال دن وفساده؟ هذا ه ك ال بد من  وقد يعق   ص ح ال بد، وأما ه ك القلب والروح فه ك ال يرج  

 ح، وال حوا وال قوة إال باهلل العلي العظي .مع  ص ح وال ف 
يف فوائد الذكر وادام   إال هذه الفائدة وحدها لكفي هبا، فمن نسي هللا تعاىل أنساه نفس  يف الدنيا ونسي  

اْلِقَياَمِة َأْعَم   ْومَ َوَمْن َأْعَرَض َعْن ِذْكرِي َفِإنه َل م َمِعيَشًة َ ْنًكا َوحَنْشمرمهم يلَ }يف العذاب يوم القيامة قاا تعاىل: 
( قَاَا َكَذِلَك أَتَلْ َك آيَاتلمَنا فَلَنِسي َلَها وََكَذِلَك 325( قَاَا َربِ  مِلَ َحَشْرَت ِي َأْعَم  َوَقْد كمْنتم َبِصريًا )324)

 ط  –({ 326اْليَلْوَم تلمْنَس  )
 (635)أي تنس  يف العذاب كما نسيت آيايت فل  تذكرها ومل تعمل هبا.اهل

  

                                         
 القاهرة -الناشر: دار احلديث  -(46انظر الوابل الصيب من الكل  الطيب البن القي  )ص/ - (635)

 م 3222رق  الط عة: الثالثة، 



 {(62)َوَلَقْد َجاَ ْت رمسملمَنا ِإبْلرَاِهيَ  بِاْل مْشَرى قَالموا َسَ ًما َقاَا َسَ م  َفَما َلِ َث َأْن َجاَ  ِبِعْجٍل َحِنيٍذ }
 قلت: يف هذه اآلية الكرمية اس ن ط منها أهل العل  أحكام وفوائد جليلة كما يلي:

 ِهيَ  بِاْل مْشَرى قَالموا َسَ ًما َقاَا َسَ م {َوَلَقْد َجاَ ْت رمسملمَنا ِإبْلرَا}يف قول  تعايل-
والس م هو دين اقس م وحتية املسلمون يف كل ارجا  املعمورة ومن فوائد هذه اآلية وأحكامها أن الس م 

صلي -الذي هو حتية اقس م، كان حتية امل ئكة وال جيوز القا ه علي من يدين بغري اقس م لقوا النيب
وللع مة ابن عثيمني ف وي ريف هذا - (636)"ال ت دؤا اليهود وال النصارى بالس م"  -سل هللا علي  و 

 -الصدد قاا ردا علي سؤاا يف الس م علي اهل الك اب : ال حيل لنا أن ن دأه  بالس م;  ن النيب 
ا فإننا نرد نقاا: "ال ت دؤا اليهود وال النصارى بالس م". ولكن إذا سلموا علي -صل  هللا علي  وسل  

 .{َها َأْو رمدووَهاَوِإَذا حميِ ي مْ  بَِ ِحيهٍة َفَحيووا ِبَأْحَسَن ِمنلْ }عليه  مبثل ما سلموا علينا ب  لقول  تعاىل:
 .وس مه  علينا بالصيغة اقس مية: )الس م عليك ( ال خيلو من حالني: فإما أن يقولوا: )الس م عليك (

 .فلنا أن نقوا: )عليك  الس م(
فإننا  .أما إذا مل يفصحوا بال م وهو احلاا الثانية مثل أن يقوا: )السام عليك ( .ولنا أن نقوا: )وعليك (

ويسلمون  -صل  هللا علي  وسل   -نقوا: )وعليك ( فقط; وذلك  ن اليهود كانوا يأتون إىل رسوا هللا 
 فصحني بال م، والسام هو املوت.علي  يقولون: السام عليك . غري م

أن نقوا  -وسل   صل  هللا علي  -باملوت فأمر النيب  -صل  هللا علي  وسل   -يريدون الدعا  عل  النيب 
فإذا كانوا قالوا: السام عليك . قلنا: وعليك ، يع ي أن   أيضًا عليك  السام،  .(633)هل : "وعليك " 

لي  وسل  صل  هللا ع -دأه حنن بالس م فإن هذا هنانا عن  النيب هذا هو ما دلت علي  السنة، وأما أن ن 
 (638).اهل-

                                         
باب النهي عن اب دا  أهل الك اب بالس م وكيف يرد عليه  من حديث أيب  -2363 أخرج  مسل  برق / - (636)

الس م، فإذا ال ت د وا اليهود وال النصارى ب»متام م ن " أن رسوا هللا صل  هللا علي  وسل  قاا: ر ي هللا عن  و  -هريرة
 «لقي   أحده  يف طريق، فا طروه إىل أ يق 

باب النهي عن اب دا  أهل الك اب بالس م وكيف يرد عليه   -2365 يشري املصنف حلديث مسل  برق / - (633)
ومتام م ن ، قالت: "أت  النيب صل  هللا علي  وسل  أناس من اليهود فقالوا: السام ر ي هللا عنها -من حديث عائشة–

قالت عائشة: قلت بل عليك  السام والذام، فقاا رسوا هللا صل  هللا علي  وسل : « وعليك »عليك يا أبا القاس  قاا: 
يك  عليه  الذي قالوا، قلت: وعل فقالت: ما ُسعت ما قالوا؟ فقاا: " أوليس قد رددت« ال تكوين فاحشة»يا عائشة 

" 
-مجع وترتيب : فهد بن ناصر بن إبراهي  السليمان-( 25/422) -انظر جمموع ف اوي ورسائل حممد العثيمني -(638)

 هل   3431 -الط عة : ا خرية  -دار الثريا -الناشر : دار الوطن 



 ما خم صره وب صرف يسري:  يف أحكام  عن اآلية -رمح  هللا -و ذكر ابن عريب-
 [.62]هود:  {قالوا س ما قاا س م}قاا علماؤنا قول : 

 يدا عل  أن حتية امل ئكة هي حتية ب ي آدم.
وإذا }صحيح أن " س ما " هاهنا معىن ك مه  ال لفظ ، وكذلك هو يف قول : قاا القا ي اقمام: ال

[، ولو كان لفظ ك مه  س م عليك  فإن  مل يقصد ذكر 61]الفرقان:  {خاط ه  اجلاهلون قالوا س ما
 االلفظ، وإمنا قصد ذكر املعىن الذي يدا علي  لفظ س م. أال ترى أن هللا س حان  ملا أراد ذكر اللفظ قا

س م عليك  ط    فادخلوها }[. 24]الرعد:  {س م عليك  مبا صربمت}بعين ، فقاا خمربا عن امل ئكة: 
[ 332: ]الصافات {وتركنا عليهما يف اآلخرين}[، وأبدع من  يف الداللة أن  قاا: 31]الزمر:  {خالدين

]الصافات:  {خرينوتركنا علي  يف اآل}[. وقاا أيضا: 323]الصافات:  {س م عل  موس  وهارون}
 [.313]الصافات:  {س م عل  إا ياسني}[ 322

 :-رمح  هللا -ُث أ اف
 [62]هود:  {قالوا س ما قاا س م}قاا علماؤنا: قول : 

قاا: كنت مع ابن عمر فيسل   (632)يدا عل  أن الس م يرد مبثل ، كما روى عن أيب جعفر القاري
 علي  فيقوا: الس م عليك ، ويرد كما يقاا.

 (683)قاا القا ي اقمام: هذا عل  أن القوا هاهنا س م بلفظ  أو مبعناه، كما تقدم بيان .اهل
 َفَما َلِ َث َأْن َجاَ  ِبِعْجٍل َحِنيٍذ{}ويف قول  تعايل -

                                         
اع يف حروف القرا ات. واُس : يزيد بن القعقبو جعفر القارئ يزيد بن القعقاع املدين أحد ا ئمة العشرة  - (632)

املدين. ت  عل : مواله; ع د هللا بن عياش بن أيب ربيعة املخزومي. وذكر مجاعة: أن  قرأ أيضا عل : أيب هريرة، وابن 
 ع اس، عن أخذه  عن أيب بن كعب، وقد صل  بابن عمر. وحدث عن: أيب هريرة، وابن ع اس.

ققرا  إمام. قرأ علي : نافع، وسليمان بن مسل  بن مجاز، وعيس  بن وردان، وطائفة. وحدث وهو نزر الرواية، لكن  يف ا
عن : مالك بن أنس، والدراوردي، وع د العزيز بن أيب حازم. ووثق : ابن معني، والنسائي. مات: سنة س ع وعشرين 

.نق ً عن سري أع م -رمح  هللا-وتسعني سنة ومائة. قال : حممد بن املثىن. وقاا ش اب: سنة اثن ني وث ثني. وعاش: نيفا 
 (316الن    للذهيب خم صراً )

نشر: دار الك ب العلمية، -(  1/32) -انظر أحكام القرآن للقا ي حممد بن ع د هللا أبو بكر بن العريب- (683)
 م  2331 -هل  3424الط عة: الثالثة،  -ل نان –بريوت 



الذي انضج   النار وهذه اجلزئية من اآلية تدا علي أن اكرام الضيف  قلت: واحلنيذ هو اللح  املشوي
الشرائع السماوية وهو من اخللق احلسن ويف السنة الصحيحة "من كان يؤمن باهلل واليوم أمر حتث علي  كل 

 وهو من شيمة الصاحلني من ا ولني واآلخريني.(683)اآلخر فليكرم  يف  "
 يف أحكام  عن اآلية ما خم صره وب صرف: -رمح  هللا-قاا ابن عريب-

رمح   -. ُث أ اف(682)ا ورد يف احلديثقدم  إليه  نزال و يافة، وهو أوا من  يف الضيف حس م
من كان : »-صل  هللا علي  وسل   -:ذهب الليث بن سعد من العلما  إىل أن الضيافة واج ة; لقول  -هللا

 . (681)«يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليكرم  يف ، جائزت  يوم وليلة وما ورا  ذلك صدقة
مكارم ا خ ق وحسن املعاملة بني اخللق،  وذهب علما  الفق  إىل أن الضيافة ال جتب; إمنا هي من
ائ  الندب ; والكرامة من خص«فليكرم  يف »وتأولوا هذا احلديث بأن  حمموا عل  الندب، بدليل قول : 

 دون الوجوب.
وقد قاا قوم: إن هذا كان يف صدر اقس م، ُث نسخ، وهذا  عيف; فإن الوجوب مل يث ت والناسخ مل 

 يرد.
ا، نزلنا حبي من أحيا  العرب فاس ضفناه ، فأبو »ئمة عن أيب سعيد اخلدري أن  قاا: أما إن  قد روى ا 

فلدغ سيد ذلك احلي فسعوا ل  بكل شي  فل  ينفع . فقاا بعضه : لو أتي   هؤال  الرهط الذين نزلوا، 
فع ، نلعل  أن يكون عنده  شي ، فقالوا: يا أيها الرهط; إن سيدنا لدغ، وقد سعينا ل  بكل شي  فل  ي

فهل عند أحد منك  شي ؟ قاا بعضه : إين وهللا أرقي، ولكن وهللا لقد اس ضفناك  فل  تضيفونا، فما 
أنا براق حّت جتعلوا لنا جع . فصاحلوه  عل  قطيع من الغن ، فانطلق ي فل علي ، ويقرأ احلمد هلل رب 

ه  علي . فوه  جعله  الذي صاحلو العاملني، فكأمنا أنشط من عقاا، فانطلق ميشي وما ب  قل ة. قاا: فأو 
فنذكر ل   -  صل  هللا علي  وسل -فقاا بعضه : اقسموا، وقاا الذي رق : ال تفعلوا، حّت نأيت النيب 

  ذلك، فقاا: فذكروا ل -صل  هللا علي  وسل   -الذي كان، فننظر الذي يأمر ب . فقدموا عل  رسوا هللا 

                                         
-من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر ف  يؤذ جاره من حديث أيب هريرة باب: -6338 أخرج  ال خاري برق / - (683)

ه، ومن  من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر ف  يؤذ جار »ر ي هللا عن  ومتام ، قاا: قاا رسوا هللا صل  هللا علي  وسل : 
 «أو ليصمت كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليكرم  يف ، ومن كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليقل خريا

: " كان -  صل  هللا علي  وسل -قاا: قاا رسوا هللا  -ر ي هللا عن   -يشري املصنف حلديث أيب هريرة  - (682)
/ 2اكر )رواه ابن عس -أوا من  يف الضيف إبراهي ، وهو أوا من اخ نت عل  رأس مثانني سنة، واخ نت بالقدوم "

 325( وانظر الصحيحة لألل اين برق / 3/  363
 باب: من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر ف  يؤذ جاره -6332جز  من حديث أخرج  ال خاري برق / - (681)



-وسل   صل  هللا علي  -ربوا يل معك  سهما. فضحك النيب وما يدريك أهنا رقية ُث قاا: اقسموا وا 
»(684). 

 -فقول  يف هذا احلديث: فاس ضفناه  فأبوا أن يضيفونا، ظاهر يف أن الضيافة لو كانت حقا ل م النيب 
القوم الذين أبوا وبني ذلك هل ، ولكن الضيافة حقيقة فرض عل  الكفاية، ومن  -صل  هللا علي  وسل  

: إهنا واج ة يف القرى حيث ال طعام وال مأوى، خب ف احلوا ر، فإهنا مشحونة باملأويات الناس من قاا
 (685)وا قوات، وال شك أن الضيف كرمي، والضيافة كرامة، فإن كان عدميا فهي فريضة.اهل

اِكرِيَن )السهي ِ  َوأَِقِ  الصهَ َة َطَريفَِ النلهَهاِر َوزمَلًفا ِمَن اللهْيِل ِإنه احلََْسَناِت يمْذِهْْبَ }  {(334َئاِت َذِلَك ِذْكَرى لِلذه
أَِقِ  الصهَ َة{ وَ }قلت: وهذه اآلية الكرمية يف سورة هود تدا علي فر ية أقامة الص ة يف قول  تعايل 

سيئات أن احلسنات متح ال -وهذا من رمحة هللا وكرم  -واوقاهتا هذا من جهة ومن جهة أخري ت ني بو وح
وجيعل  أ عاف كثرية إيل لسنة أن هللا تعايل برمح   وكرم  يضاعف احلسنات احلسنة بعشرةبل وث ت يف ا

السيئة بسيئة ولو كان جملرد اهل  دون عمل كما جا  يف احلديث الصحيح عن ابن ع اس ر ي هللا عنهما، 
ت والسيئات إن هللا ك ب احلسنا»عن النيب صل  هللا علي  وسل ، فيما يروي عن رب  عز وجل قاا: قاا: 

ُث بني ذلك، فمن ه  حبسنة فل  يعملها ك  ها هللا ل  عنده حسنة كاملة، فإن هو ه  هبا فعملها ك  ها 
هللا ل  عنده عشر حسنات إىل س ع مائة  عف إىل أ عاف كثرية، ومن ه  بسيئة فل  يعملها ك  ها هللا 

ومما ذكره علمائنا من  (686)«واحدة ل  عنده حسنة كاملة، فإن هو ه  هبا فعملها ك  ها هللا ل  سيئة
 أحكام وفوائد من اآلية ما يلي:

 َوأَِقِ  الصهَ َة َطَريفَِ النلهَهاِر َوزمَلًفا ِمَن اللهْيِل{}عن قول  تعايل -
  

                                         
 باب ما يعط  يف الرقية عل  أحيا  العرب بفاحتة الك اب -2236أخرج  ال خاري برق /  - (684)
الك ب العلمية،  نشر: دار-(  1/23) -انظر أحكام القرآن للقا ي حممد بن ع د هللا أبو بكر بن العريب- (685)

 م  2331 -هل  3424الط عة: الثالثة،  -ل نان –بريوت 
 باب من ه  حبسنة أو بسيئة -6423أخرج  ال خاري برق / - (686)



 يف أحكام  ما خم صره :  -رمح  هللا -قاا ابن عريب-
 ة ا وىل.ذكر الص ة هذه هي اآليهذه اآلية تضمنت ذكر الص ة وهي يف ك اب هللا س ع آيات م ضمنة 

[. الثالثة: 38]اقسرا :  {أق  الص ة لدلوك الشمس إىل غسق الليل وقرآن الفجر}الثانية: قول  تعاىل: 
 [.313]ط :  {تر  }[ إىل: 313]ط :  {وس ح حبمد ربك ق ل طلوع الشمس}قول  تعاىل: 
 [.43]ق:  {السجود}[ إىل: 12]ق:  {وس ح حبمد ربك}الرابعة: 

 [.38]الروم:  {تظهرون}[ إىل: 33]الروم:  {فس حان هللا حني متسون}اخلامسة: قول  تعاىل: 
 [.26 - 25]اقنسان:  {ومن الليل -واذكر اس  ربك بكرة وأصي  }السادسة: قول  تعاىل: 

 وقد جا  ذكر بعض الص ة فيها، وهذه اآليات الست هي املس وفية جلميعها.
 -رمح  هللا -ُث أ اف

 اخ لف يف تفسري هذه اآلية عل  ث ثة أقواا:
 ا وا: أهنا تضمنت ص ة الغداة وص ة العشي; قال  جماهد.

 الثاين: أهنا تضمنت الظهر والعصر واملغرب; قال  احلسن وابن زيد.
 الثالث: تضمنت الصلوات اخلمس; قال  ابن ع اس وجماهد.

طريف النهار  اخ  فا ال يؤثر، فرتكنا اس يفا ه، واقشارة إلي  أنواخ لفوا يف ص ة طريف النهار وص ة الليل 
 الظهر واملغرب.

 الثاين: أهنما الص ح واملغرب.
الثالث: أهنا الظهر والعصر، وكذلك أفردوا باالخ  ف زلفا من الليل، فمن قائل: إهنا الع مة، ومن قائل: 

 إهنا املغرب والع مة والص ح.
 ُث قاا:

منت الصلوات اخلمس، ف  يضر اخل ف يف تفصيل تأويلها بني الطرفني والزلف، فإذا ال خ ف أهنا تض
أردنا سلوك س يل ال حقيق قلنا: أما من قاا: إن طريف النهار الص ح واملغرب فقد أخرج الظهر والعصر 

 عنها.
 ط الظهر.أسقوأما من قاا: إهنا الص ح والظهر فقد أسقط العصر. وأما من قاا: إن  العصر والص ح فقد 

والذي خن اره أن  ليس يف النهار من الصلوات إال الظهر والعصر، وباقيها يف الليل، فزلف الليل ث ث: يف 
 اب دائ ، وهي املغرب، ويف اع داا فحم  ، وهي العشا ، وعند ان هائ  وهي الص ح.



 -نيب و طرف  الثاين. قاا الوأما طرفا النهار فهما الدلوك والزواا وهو طرف  ا وا، والدلوك الغروب، وه
 .(683)«من أدرك ركعة من العصر ق ل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر: »-صل  هللا علي  وسل  

والعجب من الطربي الذي يقوا: إن طريف النهار الص ح واملغرب ومها طرفا الليل، فقلب القوس ركوة، 
 وحاد من الربجاس غلوة.

 ميع عل  أن أحد الطرفني الص ح; فدا عل  أن الطرف اآلخر املغرب،قاا الطربي: والدليل علي  إمجاع اجل
ل  هللا علي  ص -ومل جيمع مع  عل  ذلك أحد، وإن قوا من يقوا: إهنا الص ح والعصر أجنب لقوا النيب 

 . وقد قرهنا هبا يف اآلية الثالثة والرابعة.(688)«من صل  الربدين دخل اجلنة: »-وسل  
 (682)لندب عل  ال دا ال عل  العموم; فليس ذلك.اهلا وقات يسرتسل علي  ا

 ِإنه احلََْسَناِت يمْذِهْْبَ السهيِ َئاِت{}وعن قول  تعايل – 
 يف أحكامهما خم صره: -رمح  هللا -قاا ابن عريب-

قاا ابن املسيب، وجماهد، وعطا ، هي ال اقيات الصاحلات: س حان هللا، واحلمد هلل، وال إل  إال هللا، وهللا 
 أكرب.

وقاا مجاعة: هي الصلوات اخلمس، وب  قاا مالك، وعلي  يدا أوا اآلية يف ذكر الص ة، فعلي  يرجع 
الصلوات اخلمس، واجلمعة إىل اجلمعة كفارة ملا بينهن ما اج ن ت »آخرها، وعلي  يدا احلديث الصحيح: 

 (622). وكل ذلك يف الصحيح.اهل(623)«ما اج ن ت الك ائر». وروي: (623)«املق لة
يها يف ذهاب اخلمس واخلشوع ف بيان علي أمهية الصلوات من اآلية يف والع مة ابن عثيمني فوائد جليلة-

السيئات اليت يك س ها الع د فقاا يف شرح  لرياض الصاحلني ما خم صره: فمن ذلك أن الصلوات اخلمس 

                                         
باب من أدرك ركعة من الص ة فقد أدرك تلك الص ة من  -638 جز  من حديث أخرج  مسل  برق /- (683)

ح ق ل أن من أدرك ركعة من الص »هللا صل  هللا علي  وسل ، قاا: ر ي هللا عن  ومتام ، أن رسوا  -حديث أيب هريرة
 «تطلع الشمس، فقد أدرك الص ح، ومن أدرك ركعة من العصر ق ل أن تغرب الشمس، فقد أدرك العصر

 باب فضل ص ة الفجر -534أخرج  ال خاري برق / - (688)
نشر: دار الك ب العلمية، -(  1/22) -ريبانظر أحكام القرآن للقا ي حممد بن ع د هللا أبو بكر بن الع- (682)

 م  2331 -هل  3424الط عة: الثالثة،  -ل نان –بريوت 
 ، وقاا الشيخ شعيب ا رناؤوط: حديث صحيح. 682انظر صحيح الرتغيب والرتهيب:  - (623)
باب الصلوات اخلمس واجلمعة إىل اجلمعة، ورمضان إىل رمضان مكفرات ملا  -211أخرج  مسل  برق /  - (623)

 بينهن ما اج ن ت الك ائر
نشر: دار الك ب العلمية، -(  1/13) -انظر أحكام القرآن للقا ي حممد بن ع د هللا أبو بكر بن العريب- (622)

 م  2331 -هل  3424الط عة: الثالثة،  -ل نان –بريوت 



طلب من لذي أصاب حداً و تكفر السيئات اليت ق لها، كما يف قصة الرجل الذي أصاب من امرأة ق لة، وا
، فإن الص ة هي أفضل أعماا ال دن وهي تذهب (621)النيب صل  هللا علي  وسل  أن يقيم  علي 

َئاِت( ]هود: ي ِ السيئات، قاا هللا تعاىل: )َوأَِقِ  الصه َة َطَريفَِ النلهَهاِر َوزمَلفاً ِمَن اللهْيِل ِإنه احلََْسَناِت يمْذِهْْبَ السه 
334]. 
البد أن تكون الص ة عل  الوج  الذي ير اه هللا عز وجل، كما يف حديث عمرو بن ع سة حينما  ولكن

أمره النيب صل  هللا علي  وسل  أن ي و أ وأرشده إىل أن هلا  وقات حمدودة، وهناك أوقات ينه  اقنسان 
 أن يصلي فيها.

ا تو أ الصحيحة;  ن اقنسان إذ ُث أرشد النيب صل  ال  علي  وسل  عمرو بن ع سة إىل صفة الو و 
 عل  هذه الصفة خرجت خطاياه، وإذا صل  وقد فرغ قل   هلل كفر هللا عن .

ف بد من م حظة هذا القيد;  ن من الناس من يصلي ولكن  ينصرف من ص ت  ما ك ب ل  إال عشرها 
حّت تن هي  أعمااًل أخرىأو أقل;  ن قل   غافل وكأن  ليس يف ص ة; بل كأن  ي يع ويشرتي أو يعمل 

 الص ة.
ومن وساوس الشيطان أن اقنسان يصلي فإذا كرب للص ة; انف حت علي  اهلواجس من كل مكان، فإذا 
سل  زالت عن ، مما يدا عل  أن هذا من الشيطان، يريد أن خيرب علي  ص ت  حّت حيرم من هذا ا جر 

 (624)العظي .اهل 
 

 (333اْلقمَرى ِبظمْلٍ  َوَأْهلمَها ممْصِلحموَن ) َوَما َكاَن َربوَك لِيلمْهِلكَ 
بل جيزيه  حسب أعماهل  كماقاا عز وجل  من رمحة هللا وعدل  أن  تعايل ال يعذب الع اد دون جريرة

رًا يَلَرهم )}  .العاديات-({8( َوَمْن يَلْعَمْل ِمثْلَقاَا َذرهٍة َشرىا يَلَرهم )3َفَمْن يَلْعَمْل ِمثْلَقاَا َذرهٍة َخيلْ

                                         
باب قول  تعاىل: }إن احلسنات يذهْب  -2361 يشري املصنف حلديث أخرجاه يف الصحيحني مسل  برق / - (621)

قاا:، "أن رج  أصاب من امرأة ق لة، فأت  -ر ي هللا عن -[ من حديث ع د هللا بن مسعود334السيئات{ ]هود: 
ذهْب لص ة طريف النهار وزلفا من الليل، إن احلسنات يالنيب صل  هللا علي  وسل  فذكر ذلك ل ، قاا فنزلت: }أق  ا

، «ملن عمل هبا من أميت»[ قاا: فقاا الرجل: أيل هذه؟ يا رسوا هللا قاا: 334السيئات ذلك ذكرى للذاكرين{ ]هود: 
ت { اباب قول  }: وأق  الص ة طريف النهار وزلفا من الليل، إن احلسنات يذهْب السيئ -4683 وال خاري مثل  برق /

 [ "334]هود: 
 
الط عة:  -الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض-(  113/ 1) -انظر شرح رياض الصاحلني حملمد بن عثيمني - (624)

 هل 3426



الكثري  والسنة ويف القرآن أن  جيازيه  بأكثر مما عملوا بل من فضل  علي الع اد من أهل الص ح وال قوي
يف  -رمح  هللا –بيان سعة رمحة هللا تعايل والبن عثيمني  من الدالا علي ذلك فمن اعظ  فوائد هذه اآلية

ره: وقول  رمح  الصدد قاا ما خم صشرح  للعقيدة السفارينية ك م يف تعليق  علي ك م املصنف يف هذا 
هللا: )وجاز للموىل يعذَب الورى( الورى: أي اخللق، وقول  )من غري ما ذنب( أي من غري ذنب، فل )ما( 
هنا زائدة، )وال جرم جرى( يع ي وال إجرام، أي أن هللا جيوز أن يعذب الناس دون ذنب; برتك واجب، أو 

 إجرام بفعل حمرم.
رجً  مؤمناً، تقيًا، يقوم الليل والنهار يف طاعة هللا ومات عل  ذلك فإن هللا جيوز أن فإذا قدرنا أن هناك 

 يعذب  وخيلده يف النار ولكن كيف ذلك؟
 قاا املؤلف رمح  هللا:

 فكل ما من  تعاىل جيمل  ن  عن فعل  ال يسأا
 فعلل ذلك ب عليلني:

 ال عليل ا وا: أن كل شي  من هللا فهو مجيل.
 يا : الثاين: أن هللا ال يسأا عن فعل ، كما قاا هللا تعاىل: )ال يمْسَأام َعمها يَلْفَعلم َوهمْ  يمْسأَلموَن( )ا نال عليل 
21)). 

ولكن هذا القوا وال عليل هلذا القوا كلهما باطل وال نقوا:  عيف بل نقوا: إن  باطل;  ن  خمالف 
َها ممْصِلحموَن( )هود: ا َكاَن َربوَك ِليلمْهِلَك اْلقمَرى ِبظمْلٍ  َوَأْهلم للن  الصريح يف ك اب هللا، قاا هللا تعاىل: )َومَ 

( وقاا 332( وقاا تعاىل: )َوَمْن يَلْعَمْل ِمَن الصهاحِلَاِت َوهمَو ممْؤِمن  َف  خَيَافم ظمْلماً َوال َهْضماً( )ط : 333
( وقاا تعاىل: )َمْن َعِمَل َصاحِلاً َفِلنَلْفِسِ  َوَمْن َأَساَ  44آلية تعاىل: )ِإنه اَّللَه ال َيْظِل م النهاَس َشْيئاً( )يونس: ا
ٍم لِْلَعِ يِد( ))فصلت:  َها َوَما َربوَك ِبَظ ه  (( واآليات يف هذا املعىن كثرية.46فَلَعَليلْ

 فإذا قلنا: إن من آمن واتق  ومات عل  ذلك جاز أن يعذب  هللا صار هذا القوا خمالفاً لن  القرآن.
، هذا الفعل غري مجيل، وهللا س حان  وتعاىل ال يفعل إال اجلميل، ويف احلديث القدسي الصحيح أن هللا ُث

ُث إن تعذيب املطيع القائ  بأمر هللا ليً   (625)تعاىل قاا: "يا ع ادي إين حرمت الظل  عل  نفسي" 
فكل ما من  ل ا وا يف قول : )وهناراً حّت مات، ال أحد يشك يف أن  ظل  وأن  غري مجيل. إذا سقط ال علي

 فإن عقوبة املطيع ليست مجيلة، ف  يصدق عليها هذا ال عليل. ،تعاىل جيمل(
أما ال عليل الثاين يف قول : ) ن  عن فعل  ال يسأا( فهذا صحيح، فاهلل تعاىل ال يسأا عما يفعل، ف  

  ف، ف  يسأا عن هذا;  ن هللا ليسأا ملاذا هدي هذا الرجل حّت اس قام وملاذا أ ل اآلخر حّت احنر 
احلكمة فيما قدر، لكن بعد أن يوجد الس ب املق ضي للثواب أو العقاب، فلو أن هللا عاق   لكان هناك 

                                         
 باب حترمي الظل  -ر ي هللا عن –جز  من حديث طويل أخرج  مسل  من حديث أيب ذر - (625)



جنعل   إذا أردنا أن -سؤاا عن س ب معاق ة هللا هلذا الرجل، وهلذا أيضًا يسقط هذا ال عليل، وحيمل 
 (626)اد ا س اب املق ضية للعذاب أو للثواب.اهلعل  أن  ال يسأا عن فعل  يف إجي -صحيحاً 

وما كان ربك ليهلك القرى }قاا: وقول  تعاىل  -رمح  هللا -ومن أحكام هذه اآلية ما ذكر اجلصاص-
 .بظل  وأهلها مصلحون{قيل في  ال يهلكه  بظل  صغري يكون منه  وقيل بظل  ك ري يكون من قليل منه 

 رمح  هللا:-وأ اف -
لها إن هللا ال يظل  الناس شيئا{وفي  إخ ار بأن  ال يهلك القرى وأه}وهو ظامل هل  كقول  وقيل ال يهلكه 

 ({ اقسرا 58َوِإْن ِمْن قَلْرَيٍة ِإاله حَنْنم ممْهِلكموَها قَلْ َل يَلْوِم )}مصلحون وقاا تعاىل يف آية أخرى
 صداقك يهلكه  هللا وهو مفدا ذلك عل  أن الناس يصريون إىل غاية الفساد عند اقرتاب الساعة ولذل

 (628).اهل(623)قوا النيب صل  هللا علي  وسل " ال تقوم الساعة إال عل  شرار اخللق"
 

( ِإاله َمْن َرِحَ  َربوَك َوِلَذِلَك 338َوَلْو َشاَ  َربوَك جلَََعَل النهاَس أممهًة َواِحَدًة َواَل يَلزَالموَن خممَْ ِلِفنَي )}قول  تعاىل: 
 ({332َومَتهْت َكِلَمةم َربِ َك َ َْمأَلَنه َجَهنهَ  ِمَن اجْلِنهِة َوالنهاِس َأمْجَِعنَي )َخَلَقهمْ  

يف هاتني اآلي ني بيان حلقيقة ما ان شر بني ا مة بأن االخ  ف رمحة وهذه خطأ فأن الرمحة تكون يف 
خ صار  العل  ن ينها هنا مع اال مما ذكره أهل االج ماع وليس العكس، وفيهما من الفوائد واحلك  الكثري

 كما يلي:
 َوَلْو َشاَ  َربوَك جلَََعَل النهاَس أممهًة َواِحَدًة{}قول  تعايل -

                                         
الناشر: دار الوطن -(143الدرة املضية يف عقد أهل الفرقة املر ية)ص/ -انظر شرح العقيدة السفارينية  - (626)

 (626)هل 3426الط عة: ا وىل،  -للنشر، الرياض
ال تزاا طائفة من أميت »باب قول  صل  هللا علي  وسل :  -3224 جز  من حديث أخرج  مسل  برق /- (623)

ومتام  " ع د هللا بن عمرو بن العاص، فقاا ع د هللا: ال تقوم الساعة إال -«  خالفه  ظاهرين عل  احلق ال يضره  من
عل  شرار اخللق، ه  شر من أهل اجلاهلية، ال يدعون هللا بشي  إال رده عليه ، ف ينما ه  عل  ذلك أق ل عق ة بن 

هللا  ، وأما أنا فسمعت رسوا هللا صل عامر، فقاا ل  مسلمة: يا عق ة، اُسع ما يقوا ع د هللا، فقاا عق ة: هو أعل 
ال تزاا عصابة من أميت يقاتلون عل  أمر هللا، قاهرين لعدوه ، ال يضره  من خالفه ، حّت تأتيه  »علي  وسل ، يقوا: 

ُث ي عث هللا رحيا كريح املسك مسها مس احلرير، ف  ترتك نفسا يف »، فقاا ع د هللا: أجل، «الساعة وه  عل  ذلك
 «اا ح ة من اقميان إال ق ض  ، ُث ي ق  شرار الناس عليه  تقوم الساعةقل   مثق

 بريوت -نشر دار إحيا  الرتاث العريب  -(   132/ 4) -انظر أحكام القرآن للجصاص - (628)
 هل 3435تاريخ الط ع: 



عىن، يف أحكام  ما خم صره وب صرف: ومجع بعض العلما  فيها نيفا وث ثني م -رمح  هللا -قاا ابن عريب-
واحد. كما يقاا: كان الناس أمة واحدة أي: مجاعة وهي هاهنا مبعىن اجلماعة يع ي مجاعة واحدة عل  دين 

 عل  دين واحد.
 قاا ق ادة: معناه لو شا  ربك جلعل الناس كله  مسلمني. -رمح  هللا -وأ اف

وقيل معناه: جلعله  كفارا أمجعني. وهذه آية ال يؤمن هبا إال أهل السنة الذين يع قدون ما قام الدليل علي  
كفر، يشا ، وحيك  ما يريد، وأن مشيئ   وإرادت  ت علق باخلري والشر، واقميان وال من أن هللا س حان  يفعل ما

 والطاعة واملعصية.
وا وىل عندي أن يكون املع ي هاهنا باآلية املسلمني، تقديرها: لو شا  ربك جلعل اخللق كله  مسلمني، 

 (622)ولكن  قسمه  إىل اقس م والكفر حبكم   وسابق علم  ومشيئ  . اهل
 ( ِإاله َمْن َرِحَ  َربوَك َوِلَذِلَك َخَلَقهمْ {338َوال يَلَزالموَن خممَْ ِلِفنَي )}ويف قول  تعايل -
وق ادة  قاا جماهد وعطا  {وال يزالون خم لفني}يف أحكام : قول  تعاىل  -رمح  هللا-قاا اجلصاص-

دة وروي اخ  ف املذاهب الفاسوا عمش أي خم لفني يف ا ديان يهودي ونصراين وجموسي وحنو ذلك من 
 عن احلسن يف ا رزاق وا حواا من تسخري بعضه  ل عض.

إمنا هو اس ثنا  من املخ لفني بال اطل باقط ق يف اقميان املؤدي إىل  {إال من رح  ربك}قول  تعاىل 
ق ادة روي عن ابن ع اس وجماهد و  {ولذلك خلقه }الثواب فإن  ناج من االخ  ف بال اطل قول  تعاىل

والضحاك خلقه  للرمحة وروي عن ابن ع اس أيضا واحلسن وعطا  خلقه  عل  عل  من  باخ  فه  وهي 
 (333)الم العاق ة قالوا وقد تكون ال م مبعىن عل  كقولك أكرم ك عل  برك ولربك يب.اهل

 يف احكام  ما خم صره: -رمح  هللا -وأ اف ابن عريب-
 [ قيل: يهودي ونصراين وجموسي، وهذا يرجع إىل ا ديان.338]هود:  {لون خم لفنيوال يزا}

وقاا احلسن: يع ي االخ  ف يف الرزق: غ ي وفقري. وهذا بعيد يف هذا املو ع، وإمنا جا ت اآلية ل يان 
ا ديان واالخ  ف فيها، وإخ ار هللا عن حكم  عليها، ورمحة من يرح  منها، فرجع وصف االخ  ف 

; فإن دخل يف هذا احلك يف هذا ال قدير إىل أهل ال اطل من سائر ا م ، وال إشكاا يف أن هذه اآلية ت
خلوا لرتكْب سنن من كان ق لك  شربا بشرب وذراعا بذراع حّت لو د»قاا:  -صل  هللا علي  وسل   -النيب 

                                         
 ب العلمية، نشر: دار الك-(  1/12) -انظر أحكام القرآن للقا ي حممد بن ع د هللا أبو بكر بن العريب- (622)

 م  2331 -هل  3424الط عة: الثالثة،  -ل نان –بريوت 
  
 بريوت -نشر دار إحيا  الرتاث العريب  -(   183/ 4) -انظر أحكام القرآن للجصاص - (333)

 هل 3435تاريخ الط ع: 



ى افرتقت اليهود والنصار : »-صل  هللا علي  وسل   -. وقاا (332)«(333)جحر  ب خرب لدخل موه
ال واحدة. قيل: من ه  كلها يف النار، إعل  اثن ني وس عني فرقة، وس فرتق أميت عل  ث ث وس عني فرقة  

 .(331)«يا رسوا هللا؟ قاا: ما أنا علي  وأصحايب
 [332]هود:  {إال من رح  ربك}: -رمح  هللا -ُث قاا

 في  أربعة أقواا:
 ا وا: باهلداية إىل احلنيفية.
 الثاين: باهلداية إىل احلق.

 الثالث: بالطاعة.
 ف; قال  ابن ع اس.الرابع: إال من رح  ربك; فإن  ال خي ل

 وكلها اس ثنا  م صل ال انقطاع في  الن ظام املعىن مع .
 [: في  قوالن:332]هود:  {ولذلك خلقه }وقول : 

 أحدمها: ل خ  ف خلقه .
 الثاين: للرمحة خلقه .

 {سعيدفمنه  شقي و }والصحيح أن  خلقه  ليخ لفوا، فريح  من يرح ، ويعذب من يعذب، كما قاا: 
 [.3]الشورى:  {فريق يف اجلنة وفريق يف السعري}. وقاا: [335]هود: 

[، وي وقف يف معرفة ما 13]ال قرة:  {أجتعل فيها من يفسد فيها}واعج وا ممن يسمع امل ئكة تقوا: 
 يكون من خلق هللا للفساد، وهل يكون الفساد وسفك الدما  إال باالخ  ف.

إال من رح  ربك }[ 338]هود:  {وال يزالون خم لفني}وقد قاا أشهب: ُسعت مالكا يقوا يف قوا هللا: 
[ ل خ  ف، فقاا يل: ليكون فريق يف اجلنة وفريق يف السعري. وهذا قوا 332]هود:  {ولذلك خلقه 

[ قاا: خلق أهل 332]هود:  {ولذلك خلقه }من فه  اآلية، كما قاا عمر بن ع د العزيز حني قرأ: 
رمح  ، لئ  خي لفوا. وحنوه عن طاوس، وما اخرتناه، وأخربنا ب  هو الصحيح كما تقدم، وهللا أعل . أال 

 [.332د: ]هو  {ومتت كلمة ربك  مألن جهن  من اجلنة والناس أمجعني}ترون إىل خامتة اآلية حني قاا: 

                                         
 (25/ 2املراد بالشرب والذراع وجحر الضب، ال مثيل بشدة املوافقة هل . النووي ) - (333)
- ر ي هللا عن-باب ات اع سنن اليهود والنصارى عن أيب سعيد اخلدري -2662 مسل  حنوه برق / أخرج- (332)

 لو ل   عن سنن الذين من ق لك ، شربا بشرب وذراعا بذراع، حّت»ولفظ ، قاا: قاا رسوا هللا صل  هللا علي  وسل : 
 «فمن»قاا: قلنا: يا رسوا هللا آليهود والنصارى؟ « دخلوا يف جحر  ب الت ع موه 

 (5141انظر  صحيح اجلامع )رق - (331)



ر. قاا: يقوا هللا يوم القيامة آلدم: ابعث بعث النا»نة، فقاا: ُث أخرب النيب أن أهل النار أكثر من أهل اجل
; فلهذا خلقه ، (334)«وما بعث النار؟ قاا: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون للنار وواحد إىل اجلنة

 (335)س حان  وتعاىل عما يقوا الظاملون علوا ك ريا.اهل
مذموم  يثريه ال عض وهو أن كان االخ  ف قلت:ومن الفوائد ال ديعة يف مسألة االخ  ف من اآلية سؤاا

 لذات  فلما جعل هللا الناس خم لفني يف الكفر واقميان ويف قدرت  س حان  وتعايل أن جيعله  أمة واحدة ؟
ويكره قاا:  يف جمموع الف اوي عما حي   هللا تعايل -رمح  هللا –واجلواب فيما ذكره الع مة ابن العثيمني 

؟ -ز وجل ع -يكره الكفر فكيف يريده مع أن  ال أحد يمْكرِه هللا  -ن  وتعاىل س حا -إذا كان هللا 
 فاجلواب: أن املراد نوعان:

النوع ا وا: مراد لذات : وهو احمل وب، فالشي  احمل وب يريده من يريده لذات  كاقميان، فاقميان مراد هلل  
 كونا وشرعا;  ن  مراد لذات .

فهو مراد  مبعىن أن هللا تعاىل يقدره ال  ن  حي  ، ولكن ملا يرتتب علي  من املصاحل النوع الثاين: املراد لغريه
 لغريه، فيكون من هذه الناحية مش م  عل  احلكمة وليس في  إكراه.

 ولكن هللا يقدره عل  الع اد;  ن  لوال الكفر مل ي ميز املؤمن -عز وجل  -مثاا ذلك: الكفر مكروه هلل 
كن املؤمن حم  للثنا ;  ن كل الناس مؤمنون، وأيضا لو مل يقع الكفر فل  يكن هناك من الكافر، ومل ي

جهاد فمن جياهد املؤمن إذن، ولو مل يقع الكفر ما عرف املؤمن قدر نعمة هللا علي  باقس م، ولو مل يقع 
ر لكان كفالكفر، وكان الناس كله  مسلمني ما كان لإلس م فضل، وال ظهر ل  فضل، ولو مل يقع ال

اَس أممهًة َواِحَدًة َوال َوَلْو َشاَ  َربوَك جلَََعَل النه }خلق النار ع ثا وقد أشار هللا تعاىل إىل هذا املعىن يف قول : 
 ،{َن اجْلِنهِة َوالنهاِس َأمْجَِعنيَ مِ  يَلزَالموَن خممَْ ِلِفنَي ِإاله َمْن َرِحَ  َربوَك َوِلَذِلَك َخَلَقهمْ  َومَتهْت َكِلَمةم َربِ َك َ َْمأَلَنه َجَهنه َ 

 (336)يكون مرادا لغريه.  -الذي يكون مكروها هلل  -ف  ني أن املراد الكوين 
. 

 وبيان أحكامها وفوائدها مت حبمد هللا تفسري سورة هود

                                         
باب قول  يقوا هللا آلدم أخرج بعث النار من كل ألف  -222جز  من حديث طويل أخرج  مسل  برق / - (334)

 تسعمائة وتسعة وتسعني
 نشر: دار الك ب العلمية،-(  1/14) -انظر أحكام القرآن للقا ي حممد بن ع د هللا أبو بكر بن العريب- (335)

 م  2331 -هل  3424الط عة: الثالثة،  -ل نان –بريوت 
  
-مجع وترتيب : فهد بن ناصر بن إبراهي  السليمان-( 233/ 1)-انظر جمموع ف اوي ورسائل حممد بن عثيمني -(336)

 هل   3431 -الط عة : ا خرية  -دار الثريا -الناشر : دار الوطن 


