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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  )١١٨( في تهذيب تفسير ابن كثير المصباح المنير

   خالد بن عثمان السبت/الشيخ
  

  . وعلى آله وصحبه أجمعين،الحمد هللا رب العالمين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد
قدم :  قال-مانهرضي اهللا تعالى ع-وثبت في الصحيحين عن ابن عباس ": - تعالىرحمه اهللا-قال المفسر 

صلى اهللا - المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثالث فقال رسول اهللا -صلى اهللا عليه وسلم-النبي 
  .١)) إلى أجل معلوم،من أسلف فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم((: -عليه وسلم

من ادان : ة والحفظ، قال ابن جريجمنه تعالى بالكتابة للتوثقأمر  ]سورة البقرة) ٢٨٢([ }فَاكْتُبوه{: وقوله
  .فليكتب، ومن ابتاع فليشهد

 ، وابن زيد، وابن جريج،والحسن ، والربيع بن أنس، والشعبي-رضي اهللا تعالى عنه-وقال أبو سعيد 
 }ه ولْيتَِّق اللّه ربهفَِإن َأِمن بعضكُم بعضا فَلْيَؤد الَِّذي اْؤتُِمن َأمانَتَ{: كان ذلك واجباً، ثم نسخ بقوله: وغيرهم

  ."]سورة البقرة) ٢٨٣([
  : أما بعد،والسالم على رسول اهللالحمد هللا، والصالة ، بسم اهللا الرحمن الرحيم

 تهم، وأن عام أهل العلمختلف فيه قد ا}فَاكْتُبوه{: قولهفي لدين اكتابة  أن األمر بمر بنا في الدرس الماضيف
بعدها وهو ذكر من اآلية بما ذكر : أوالً :بثالثة أمورير واجبة، وذكرنا أنهم استدلوا أن كتابة الديون غيرون 

فَِإن َأِمن بعضكُم بعضا فَلْيَؤد الَِّذي اْؤتُِمن َأمانَتَه ولْيتَِّق اللّه {: بقوله: ثانياً و،الرهان، وأنه ال يجب إجماعاً
هبوترك ،صاحب الدين مطلق الحق في إسقاطه والعفولنظر، وهو إذا كان لبوجه من ااستدلوا : وثالثاً، }ر 

  .شهد على هذا الدينم أن يبناء على ذلك فهو ليس بملزالمطالبة به، ف
ء في  فهذا جا}فَِإن َأِمن بعضكُم بعضا فَلْيَؤد الَِّذي اْؤتُِمن َأمانَتَه{:  بقولهوأما القول بأن األمر بالكتابة منسوخ

المطلق،  وما يعرض للنص العام كلليعبرون بالنسخ معلوم أنهم ، و-م اهللا عنهرضوان- بعض السلف عبارة
الحكم  من رفع  المتأخرينال يريدون بالنسخ ما عرف عندومن تخصيص وتقييد وبيان لمجمل وما أشبه ذلك، 

 نه ما بعده، بي}فَاكْتُبوه{: قولهفي األمر بالكتابة  أن مرادهمإنما و ، المتقدم بخطاب شرعي متأخرالشرعي
 الوثوق ، بمعنى أنه إذا حصل}فَِإن َأِمن بعضكُم بعضا فَلْيَؤد الَِّذي اْؤتُِمن َأمانَتَه ولْيتَِّق اللّه ربه{: وهو قوله

 -عز وجل-رشاد من اهللا  إاألمر في اآلية وإنما ،يحتاج معه إلى الكتابة فال -ن والمدينئالدا–بين الطرفين 
في الديون، وتلك في موضوع جاءت  إنما }فَاكْتُبوه{ومن أهل العلم من يقول بأن هذه اآلية إلثبات الحقوق، 

اآلية ليست فإن  ينالتوجيه متجه قريب، وبناء على هذين وهذا القول آخر وهو ما يتعلق بأخذ الرهن،
  . واهللا أعلم،ه بما سبقهيوجتبمنسوخة، وكالم السلف يمكن 

                                                
) ١٦٠٤(م بـرقم   بـاب الـسل  –، ومسلم في كتاب المـساقاة    )٢/٧٨١) (٢١٢٥( باب السلم في وزن معلوم برقم        – البخاري في كتاب السلم       رواه - 1
)٣/١٢٢٦.(  
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ر في كتابته على أحد، ، أي بالقسط والحق، وال يج]سورة البقرة) ٢٨٢([ }ولْيكْتُب بينَكُم كَاِتب ِبالْعدِل{: وقوله"
  .قوا عليه من غير زيادة وال نقصانوال يكتب إال ما اتف

من يعرف الكتابة إذا سئل أن يكتب وال يمتنع  أي }كْتُبوالَ يْأب كَاِتب َأن يكْتُب كَما علَّمه اللّه فَلْي{: وقوله
ما لم يكن يعلم فليتصدق على غيره ممن ال يحسن الكتابة للناس، وال ضرورة عليه في ذلك، فكما علمه اهللا 

: ، وفي الحديث اآلخر٢))إن من الصدقة أن تعين صانعاً أو تصنع ألخرق((: وليكتب، كما جاء في الحديث
ب أن تاواجب على الك:  وعطاء،وقال مجاهد، ٣))اً يعلمه ألجم يوم القيامة بلجام من نارمن كتم علم((

  ."يكتب
بمن يجيد ،  القول بالوجوب-رحمه اهللا-كبير المفسرين ابن جرير الطبري  ومنهم قيد جماعة من السلف

ة، وإنما من أدلة أخرى كما أخذاً من اآليد ليس يهذا التقيلكن و،  وطلب منه ذلكهايعرفه يريوجد غلم الكتابة و
والَ يْأب {:  في قوله سبحانه، وهكذا فيما يتعلق بالشهادة كما سيأتي-رحمه اهللا-ذكر الحافظ ابن كثير 

صلى –نبيه ن وبالتعاون على البر والتقوى، و أمر باإلحسا-عز وجل-وذلك أن اهللا  }الشُّهداء ِإذَا ما دعواْ
  . كما جاء في هذه األحاديث وما أشبهها ذلك حث وحض على-اهللا عليه وسلم

،  أي وليملل المدين على الكاتب ما في ذمته من الدين}ولْيمِلِل الَِّذي علَيِه الْحقُّ ولْيتَِّق اللّه ربه{: وقوله"
  ."وليتق اهللا في ذلك

 بني أسدهي لغة أهل الحجاز وفل اإلمالكلتيهما، أما وقد جاء القرآن باإلمالل واإلمالء لغتان بمعنى واحد، 
) ٥([ }فَِهي تُملَى علَيِه بكْرةً وَأِصيلًا{: قوله تعالىومنها لغة بني تميم فهي اإلمالء أما و، وبها جاءت اآلية

  .]سورة الفرقان
ولم  ،"المدين"حق من عليه الل هو لطيفة حيث جعل الذي يمل }ولْيمِلِل الَِّذي علَيِه الْحقُّ{:  سبحانهقولهوفي 

فال   الدائنأمالهلو ما  بما عليه، بخالف  من المديناًإقرارو اًذلك إثبات ؛ ليكون!اإلمالل لصاحب الحقيجعل 
، لكن حينما يكون الذي  عند اآلخريناً إذ كل الناس يستطيعون أن يدعوا ألنفسهم حق،حقله بصنيعه يثبت 

ولذلك ال معنى له إن كان من قبل صاحب  وتوثيق الحقوق، قرار،اإلبمثابة أماله أو كتبه هو المستدين، فهذا 
  . واهللا أعلم،ال يلزم الطرف اآلخر بشيءولمال، ا
  ". أي ال يكتم منه شيئاً}والَ يبخَس ِمنْه شَيًئا{"

فال ، اًإسقاط من المال فهذا يعد منه أنقص شيئاًلو ألنه  ؛باآليةالمقصود يس لهذا مما يؤكد أن صاحب المال 
  .واهللا أعلميد عليه، ايتزأن ينهى عنه، وإنما يخاف عليه من 

  ." محجوراً عليه بتبذير ونحوه}فَإن كَان الَِّذي علَيِه الْحقُّ سِفيها{"
عاقالً في أموره  وأ، ولو كان بالغاًهو الذي ال يحسن التصرف في المال، : في القضايا الماليةالسفيه 

  .الوليبالنيابة ويتصرف عنه يحجر عليه ا ذهاألخرى، ف

                                                
 باب بيان كون اإليمان بـاهللا تعـالى   –، ومسلم في كتاب اإليمان )٢/٨٩١) (٢٣٨٢( باب أي الرقاب أفضل برقم  – البخاري في كتاب العتق       رواه - 2

  ).١/٨٩) (٨٤(أفضل األعمال برقم 
  .ذا إسناد ضعيف لتدليس الحجاج بن أرطاة لكنه متابعصحيح وه: ، قال شعيب األرنؤوط)٢/٤٩٩) (١٠٤٩٢( أحمد في مسنده برقم  رواه- 3
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  . صغيراً أو مجنوناً: أي}َأو ضِعيفًا{"
}وِملَّ هَأن ي تَِطيعسالَ ي ع إما ِل}َأوهئ أو جهل بموضع صواب ذلك من خطي."   

  ...وكذا من أصابته علة تمنعه من اإلمالل كاألخرس ونحوه 
  ."}فَلْيمِلْل وِليه ِبالْعدِل{"
الولي إن : عامة أهل العلم يقولون ف}فَلْيمِلْل وِليه{: قوله سبحانهفسرون في المراد بالولي في ختلف الما

  ..... والضعيفالسفيه و ، عليه الحقهذا اإلنسان الذيالمقصود به، ولي 
  .الولي صاحب المال إلى أن المقصود ب-رحمه اهللا-وذهب ابن جرير 

ألن هذا الذي يقوم مقامه يحصل به اإلقرار وإثبات  آلية؛متبادر من اهو الوما ذهب إليه عامة أهل العلم 
 وهو الضعيف والعاجز عن المذكور قبلهعود الضمير إنما يراد به ، إضافة إلى أن  فهو بمنزلتهقالح

  .المراد به، واهللا أعلمهو  فلم يبق إال وليهم ،الء ال يستطيعون أن يباشرواؤاإلمالل، وه
  ."شهاد مع الكتابة لزيادة التوثقة أمر باإل}ِهدواْ شَِهيديِن من رجاِلكُمواستَشْ{: وقوله"

استدالالً بظاهر من األمور الواجبة، أن اإلشهاد على الدين  إلى -مرضي اهللا عنه-جماعة من السلف ذهب 
ين، وهو  وطائفة أيضاً من التابع، وجابر بن زيد،ي وأبي موسى األشعر،ابن عمرعن ذلك ل نقواآلية، 
  . الظاهريةتذهبوإليه ر كبير المفسرين ابن جرير الطبري، اختيا

وحملوا األمر في ال يجب، : قالواف وجماعة من السلف قبلهم، ، والشافعي،جمهور أهل العلم كمالكوخالفهم 
ووقعت  -صلى اهللا عليه وسلم-بالوقائع الكثيرة التي وقعت من النبي قولهم واستدلوا على لندب، اآلية على ا

عنه  توفي ودرعه مرهونة عند يهودي، وما نقل -صلى اهللا عليه وسلم-النبي فمن أصحابه من عدم اإلشهاد، 
  .أنه أشهد

  رسول اهللا ال يحمل على الوجوب، بدليل أن  }وَأشِْهدواْ ِإذَا تَبايعتُم{: في قولهمثله أمر اإلشهاد على البيع و
 فشهد له خزيمة بن ثابت فقال ، فجحدهمن سواء بن الحارث المحاربي فرساً لما ابتاع -صلى اهللا عليه وسلم–

   صدقت يا رسول اهللا : قال)) ولم تكن معه،ما حملك على الشهادة(( :-سلمصلى اهللا عليه و-له رسول اهللا 
 :-سلمصلى اهللا عليه و–  فقال،نك ال تقول إال حقاًأ وعرفت ،ولكن صدقتك بما قلت، -صلى اهللا عليه وسلم–
 لم يشهد على -صلى اهللا عليه وسلم-فالمقصود أن النبي  ٤)) أو شهد عليه فهو حسبه،من شهد له خزيمة((

 لم ومن بعده، -صلى اهللا عليه وسلم-وهذا كثير مستفيض في البيوع التي جرت في زمن النبي ذلك البيع، 
ن بالشهود في الديدل على أن األمر ا ي بالشاهد في كل قضية ويوثق ذلك، ممكان يأتيأنه حد منهم عن أنقل ي

  .إنما هو للندب أو لإلرشاد، واهللا أعلم
أضافه الشاهد من المسلمين؛ ألن اهللا يكون أن  وجوب }من رجاِلكُم{:  سبحانهقوله أخذ بعض أهل العلم منو

 شهادة غير المسلم وإنما استثنىواستشهدوا شهيدين وأطلق، : استشهدوا من الرجال، أو قال: ما قالوإليهم، 
اإلنسان إذا أوصى وذلك  ]سورة المائدة) ١٠٦([ }َأو آخَراِن ِمن غَيِركُم{ :-عز وجل– بقوله الحالة المذكورةفي 

                                                
: قال األلباني في السلـسلة الـضعيفة      و،  )٢/٢٢) (٢١٨٨(، والحاكم في مستدركه برقم      )٤/١١٢) (٣٦٤٢( الطبراني في المعجم الكبير برقم        رواه - 4

 ).٥٧١٧(برقم ." الطبراني ورجاله كلهم ثقات رواه-: "منكر، سكت عنه الحاكم والذهبي، وقال الهيثمي
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لعدم  يشهدهم ناس من غير المسلمين، ففي هذه الحال يجوز له أنأعنده إال لم يكن  و، الموتحال حضور
  . واهللا أعلم.وجود سواهم
ل يصح أن ، فه قضى في زمنه بالشاهد مع اليمين-صلى اهللا عليه وسلم–معلوم أن النبي : خرىوهنا مسألة أ

  اليمين؟مع ل المرأتان منزلة الرجل ويكتفى بشهادتيهما نزتُ
 واهللا أعلم ، بهما مع اليمينى منزلة الرجل ويكتفنا تنزالمأنهعلى ، الجمهور ن أهل العلمخالفية بيمسألة هذه 

  .بالصواب
وإنما أقيمت ،  وهذا إنما يكون في األموال وما يقصد به المال}ِإن لَّم يكُونَا رجلَيِن فَرجٌل وامرَأتَاِنفَ{"

رضي اهللا تعالى - عن أبي هريرة هكما روى مسلم في صحيح ،المرأتان مقام الرجل لنقصان عقل المرأة
 النساء تصدقن وأكثرن االستغفار، فإني يا معشر((:  أنه قال-صلى اهللا عليه وسلم-عن النبي  -عنه

تكثرن : قال(( !.وما لنا يا رسول اهللا أكثر أهل النار؟: فقالت امرأة منهم جزلة. ))رأيتكن أكثر أهل النار
يا رسول اهللا ما : قالت. ))اللعن، وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن

فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل، : ما نقصان عقلهاأ: قال(( نقصان العقل والدين؟
  ".٥))وتمكث الليالي ال تصلي وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين

 }فَِإن لَّم يكُونَا رجلَيِن فَرجٌل وامرَأتَاِن{ الرجال؛ ألنهم محل الضبط،على  رةل في الشهادة أنها مقتصاألص
يلجأ إليها إذا عدم الشهود من الرجال، أن شهادة النساء إنما من اآلية ظاهر الن مقام الرجل، وفالمرأتان تقوما

ولذلك ما هو أبلغ في إثبات الحق، الرجال إشارة ل - عز وجل–اهللا ، وإنما ذكر  واهللا أعلمبمرادليس لكن هذا 
في   الشهادة من المرأة إنما تكون، وهذه ابتداءني وامرأتشهد رجالًأن يإذا أراد إلنسان على اال تثريب 

 ىوأما األمور التي ال يطلع عليها إال النساء فإنه يكتف فال تقبل شهادتها، الجناياتبخالف القضايا المالية، 
وهذه  النساء خاصة، والدة، وما أشبه ذلك مما يطلع عليهالومثل قضايا تتعلق بالبكارة،  للضرورة، بشهادتها

ولكن دة المرأة، ليس للقدح في عدالتها، فهي مثل الرجل في هذا الجانب، تصل بشهااألمور المذكورة فيما ي
لسبب أو المرأة قد تدعى وال تجيب، ن إإذ ألن شهادة الرجل أبلغ، كما أسلفت  الرجال -عز وجل-ذكر اهللا 

ساء إنما تكون في  يتعلق بهذه اآلية، وهو أن شهادة الن ذكر معنى-رحمه اهللا-وشيخ اإلسالم ابن تيمية  ،آلخر
هذا يكون أعلق بالذهن وأدعى إلى ألن األمور المحسوسة، يعني بشيء تسمعه أو تبصره أو تالمسه بيدها، 

 ذكرولقد العدالة وإنما من أجل الضبط،  ذكر من أجلاألمور لم ت هالمقصود أن هذف يان،الضبط وعدم النس
قوة في مخ الرجل، وهذه القضية يترتب عليها منها أقل   المرأةأن التالفيف الموجودة في مخبعض األطباء 

اإلدراك وسعة العقل، والقدرة على الضبط، وما إلى ذلك من المعاني التي يتميز بها الرجل عن المرأة من 
  .إطالقاًالمرأة مثل الرجل، وال فرق بين الجنسين متشدقين بأن ال ألولئك ومفحممسكت رد  وهذا ناحية العقل،

 }َأن تَِضلَّ ْإحداهما{:  فيه داللة على اشتراط العدالة في الشهود، وقوله}ن تَرضون ِمن الشُّهداءِمم{: وقوله"
  ." أي يحصل لها ذكرى بما وقع به من اإلشهاد}فَتُذَكِّر ِإحداهما اُألخْرى{ يعني المرأتين إذا نسيت الشهادة،
                                                

 باب بيان نقصان اإليمان بـنقص  –، ومسلم في كتاب اإليمان     )١/١١٦) (٢٩٨ (ض الصوم برقم  الحي باب ترك    – البخاري في كتاب الحيض       رواه - 5
  ).١/٨٦) (٧٩(الطاعات وبيان لفظ الكفر على غير الكفر باهللا ككفر النعمة والحقوق برقم 
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وهذه طريقة ون التقدير لئال تضل، يمكن أن يك }تُذَكِّر ِإحداهما اُألخْرىفَ َأن تَِضلَّ ْإحداهما{:  سبحانهقوله
أن هذا والمعنى كراهة أن تضل،  أي  مصدراً يقدرونوطريقة البصريينن القرآن،  ماالكوفيين في نظائره

ذكرتها األخرىإحداهما إذا نسيت  وهو أن يؤتى بامرأتين مكان الرجل من أجل ،التشريع.  

 وهذا المعنى  ،المراد تنبههاو }ِكرفَتُذْ َأن تَِضلَّ ْإحداهما{اءة ابن كثير وأبي عمرو وهي قراءة متواترة وفي قر
  .غير األول

  . واهللا أعلم،-رحمه اهللا-حد كما يقول الحافظ ابن القيم اهاتين القراءتين معناهما وإن : أن يقالاألقرب لكن 
امرأتين مكان أحضروا  :عنيوالمكون إن شرطية،  فت}ِضلَّ ْإحداهمان تَِإ{ قراءة حمزة بكسر الهمزةوفي 

  .إن تضل إحداهما فتذكر إحداهما األخرىالرجل 
هذا من التذكير   يقول بأنسفيان بن عيينةه ألبي عمرو بن العالء ونسبتب التفسير قوالً غريباً تبعض كوتذكر 

ة الذكر الواحد، تا بمنزلرما انضم إحداهما إلى األخرى صال هاتين المرأتين أنمراد الوالذي يقابل التأنيث، 
  .وهذا القول غريب

 وهو لئال يتوهم أن النسيان يحصل من واحدة مقصودة من الكالم، وإنما وكرر إحداهما مرتين لمعنى،
 لهذا جاء التكررولهذا ، تلكالمقصود إذا حصل من أي امرأة منهما ذكرتها األخرى، فقد يحصل من هذه أو 

  . واهللا أعلم،السبب
، إذا دعوا للتحمل فعليهم اإلجابة، وهو قول قتادة: قيل معناه }والَ يْأب الشُّهداء ِإذَا ما دعواْ{: وقوله"

، ومن هاهنا استفيد أن }والَ يْأب كَاِتب َأن يكْتُب كَما علَّمه اللّه فَلْيكْتُب{:  وهذا كقوله،والربيع بن أنس
 }والَ يْأب الشُّهداء ِإذَا ما دعواْ{: المراد بقولهو ،هو مذهب الجمهور:  الشهادة فرض كفاية، وقيلتحمل

 فإذا دعي ألدائها فعليه اإلجابة إذا تعينت،، والشاهد حقيقة فيمن تحمل، }الشُّهداء{: لألداء، لحقيقة قوله
  ." واهللا أعلم،وإال فهو فرض كفاية
ول إليه األمر، ئيما اعتبار العاقبة، ووإنما سموا شهداء وهم لم يتحملوا بعد ب، األمرينظاهر اآلية يحتمل 

 } ميتٌ وِإنَّهم ميتُونِإنَّك{: كما قال اهللا سبحانه عن نبيه ،مثلما يوصف اإلنسان بأنه ميت، باعتبار ما سيكون
  .]سورة الزمر) ٣٠([

شاهد وشهيد كيف يوصف بأنه : يقولإذ ،  القولهذاب من قال  شدد في الرد على-رحمه اهللا-وابن جرير 
في مثل حالة ضياع الحق إذا  ،الشهادة من أدلة أخرى عليه تعينوإنما ت: ويعقب !؟وهو لم يتحمل الشهادة بعد

لألدلة األداء إن طلب منه ذلك عليه يتحمل الشهادة ويجب ، فإنه مقامه بهايقوم وال يوجد غيره  لم يشهد،
واهللا  ،أقرب لظاهر القرآنالقول هذا و، باألداء شيء فليس مكلفاًلشهادة ا يترتب عليلم لكن إن  ،األخرى

  .أعلم
  .فدعيت فأجبإذا دعيت لتشهد فأنت بالخيار، وإذا شهدت : ز وغير واحدلوقال مجاهد وأبو مج"

  ." التحمل واألداءأنها تعم الحالين،: والحسن البصري -مارضي اهللا تعالى عنه-وقد روي عن ابن عباس 
وهو قول له وجه من النظر، ولكن لما كان لفظ الشهداء في األصل إنما يقال لمن تحمل الشهادة، أمكن حمله 

  . واهللا أعلم،على هذا المعنى خاصة، دون المعنى اآلخر
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تمام اإلرشاد، وهو األمر بكتابة الحق هذا من  }والَ تَسَأمواْ َأن تَكْتُبوه صِغيرا َأو كَِبيرا ِإلَى َأجِلِه{: وقوله"
 كان، من القلة والكثرة  أي ال تملوا أن تكتبوا الحق على أي حال}والَ تَسَأمواْ{: صغيراً كان أو كبيراً، فقال

  .إلى أجله
كم به من الكتابة للحق، انالذي أمر أي هذا }ذَِلكُم َأقْسطُ ِعند اللِّه وَأقْوم ِللشَّهادِة وَأدنَى َأالَّ تَرتَابواْ{: وقوله

 وضع خطه ثم رآه تذكر به  هو أقسط عند اهللا، أي أعدل وأقوم للشهادة، أي أثبت للشاهد إذاإذا كان مؤجالً
 وأقرب إلى عدم }وَأدنَى َأالَّ تَرتَابواْ{الحتمال أنه لو لم يكتبه أن ينساه، كما هو الواقع غالباً،  الشهادة؛

  ."عون عند التنازع إلى الكتاب الذي كتبتموه فيفصل بينكم بال ريبةالريبة، بل ترج
 متعاقبة بهذا التفصيل العجيب، هو الذي حمل بعض أهل العلم -عز وجل- هذه األشياء التي يذكرها اهللا كتابة

هذا احتاط لمال المسلم لما  -عز وجل-ن اهللا  والسبب أ:قالوا  بأن هذه هي أرجى آية في القرآن،على القول
-عز وجل–المؤمن أعظم حرمة عند اهللا معلوم أن ، و العديدةاالحتياط العظيم، ووضع له هذه المحترزات

نه إكل هذه االحتياطات لئال يضيع، ف قد احتاط لمال المسلم -عز وجل-ومنزلة ومكانة من ماله، فإذا كان اهللا 
والمشهور أن أال يطرحه في النار،  يسيءأرحم بعبده المؤمن وألطف به حينما أولى   من باب-عز وجل–

 }قُْل يا ِعباِدي الَِّذين َأسرفُوا علَى َأنفُِسِهم لَا تَقْنَطُوا ِمن رحمِة اللَِّه{: قوله تعالى هيأرجى آية في القرآن 
  . واهللا أعلم، وبعضهم يقول غير هذا،]سورة الزمر) ٥٣([
أي إذا كان البيع  }ِضرةً تُِديرونَها بينَكُم فَلَيس علَيكُم جنَاح َأالَّ تَكْتُبوهاِإالَّ َأن تَكُون ِتجارةً حا{: وقوله"

  . النتفاء المحذور في تركها؛كتابة بعدم السبالحاضر يداً بيد فال بأ
فَِإن َأِمن بعضكُم {: بقولهوهذا األمر منسوخ  ،}وَأشِْهدواْ ِإذَا تَبايعتُم{: فأما اإلشهاد على البيع فقد قال تعالى

انَتَهَأم الَِّذي اْؤتُِمن َؤدا فَلْيضعلى اإلرشاد والندب ال على الوجوبأو محمول ع، ]سورة البقرة) ٢٨٣([ }ب".  
في كل مبايعة  اإلشهاديترتب على ما ال يخفى على أحد  و،خ بالنسقولالوتوجيه على هذه المسألة سبق الكالم 

  . واهللا أعلم، وعنت على الناسديدةش مشقةمن 
 وقد رواه اإلمام أحمد عن ،-رضي اهللا تعالى عنه- يوالدليل على ذلك حديث خزيمة بن ثابت األنصار"

صلى اهللا - حدثه وهو من أصحاب النبي -رضي اهللا تعالى عنه- أن عمه يعمارة بن خزيمة األنصار
صلى اهللا عليه -اع فرساً من أعرابي، فاستتبعه النبي  ابت-صلى اهللا عليه وسلم-أن النبي ": -عليه وسلم

 وأبطأ األعرابي، فطفق رجال يعترضون -صلى اهللا عليه وسلم- ليقضيه ثمن فرسه، فأسرع النبي -وسلم
حتى زاد بعضهم  ابتاعه، -صلى اهللا عليه وسلم-األعرابي فيساومونه بالفرس، وال يشعرون أن النبي 

   األعرابي النبي ى، فناد-صلى اهللا عليه وسلم-ابتاعه النبي الفرس الذي األعرابي في السوم على ثمن 
  ."هعاً هذا الفرس فابتعه وإال بعتُإن كنت مبتا:  فقال-صلى اهللا عليه وسلم-

 يريد -صلى اهللا عليه وسلم– فمن حقه أن يطالب بأكثر، فإن كان النبي  كالم األعرابي أن البيع ما وقع،معنى
  .عه لغيرها مما تساوم عليه فعل، وإال بأكثربشتريه أن ي

قال ، ))؟أوليس قد ابتعته منك((:  حين سمع نداء األعرابي قال-صلى اهللا عليه وسلم-فقام النبي "
، فطفق الناس ))بل قد ابتعته منك((: -صلى اهللا عليه وسلم- فقال النبي ،ال واهللا ما بعتك: األعرابي
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هلم شهيداً :  واألعرابي، وهما يتراجعان، فطفق األعرابي يقول-صلى اهللا عليه وسلم-يلوذون بالنبي 
  لم يك-صلى اهللا عليه وسلم-ويلك إن النبي : من المسلمين قال لألعرابييشهد أني بايعتك، فمن جاء 

:  ومراجعة األعرابي، يقول-صلى اهللا عليه وسلم-إال حقاً، حتى جاء خزيمة فاستمع لمراجعة النبي يقول 
 على -صلى اهللا عليه وسلم-أنا أشهد أنك قد بايعته، فأقبل النبي : يشهد أني بايعتك، قال خزيمةهلم شهيداً 
 شهادة -صلى اهللا عليه وسلم- فجعل رسول اهللا ،بتصديقك يا رسول اهللا: فقال. ))؟ تشهدبم((: خزيمة فقال

  .وهكذا رواه أبو داود والنسائي نحوه. ٦"خزيمة بشهادة رجلين
ي، ملَ معناه ال يضار الكاتب وال الشاهد، فيكتب هذا خالف ما ي}والَ يضآر كَاِتب والَ شَِهيد{: وقوله تعالى
  ."بخالف ما سمع، أو يكتمها بالكلية، وهو قول الحسن وقتادة وغيرهماويشهد هذا 

وأن هذا من جهة  ]البقرةسورة ) ٢٣٣([ }الَ تُضآر واِلدةٌ ِبولَِدها{: -تبارك وتعالى-سبق الكالم على قوله 
ع الضرر وقَفي ،رر، ال يصدر الضرر منها، أو ال تضارأي ال تضاِر:  ال تضار:التصريف يحتمل معنيين

) ٢٨٢([ }والَ يضآر كَاِتب والَ شَِهيد{ :فقوله سبحانه، في ذلك الموضع ينزل عليه هذا الموضعقيل ما عليها، و
، وكذلك الكاتب بأن يشهد على خالف ما تحمل وعلمر فيصدر منه الضرر، ِرأي ال يضا: معناه ]سورة البقرة

احب الحق فيلحقه بسبب يكتب غير الحق، أو يتزيد أو ينقص، أو يتشرط على ص الضرر بأن هال يصدر من
  .ذلك مشقة

من في وقت ال يتمكن فيه يطلب ع عليه الضرر، فيقطع من أشغاله ويصرف عما هو بصدده، أو ال يوقَوكذا 
 وال يضار{  مشددةبكسر الراءالحسن قراءة ، فأحادية المعنيين تشهد له قراءة المجيء، وما أشبه هذا، وكال

 بمعنى ال } كَاِتب والَ شَِهيدرراوالَ يض{  والفكبالفتحومجاهد وعمر ، وقراءة ابن مسعود }كاتب وال شهيد
 ،هو األولى واألصوبعلى المعنيين اآلية حمل و، لشهادةيوصل إليه الضرر ويلحق به بسبب هذه الكتابة أو ا

  .واهللا أعلم
وفعلتم ما نهيتم عنه، فإنه فسق كائن بكم، أي إن خالفتم ما أمرتم به  }وِإن تَفْعلُواْ فَِإنَّه فُسوقٌ ِبكُم{: وقوله"

افوه وراقبوه واتبعوا أمره  أي خ}واتَّقُواْ اللّه{: أي الزم لكم، ال تحيدون عنه وال تنفكون عنه، وقوله
سورة ) ٢٩([ }ِيا َأيها الَِّذين آمنُواْ َإن تَتَّقُواْ اللّه يجعل لَّكُم فُرقَاناًِ{:  كقوله}ويعلِّمكُم اللّه{واتركوا زجره، 

يْؤِتكُم ِكفْلَيِن ِمن رحمِتِه ويجعل لَّكُم نُورا يا َأيها الَِّذين آمنُوا اتَّقُوا اللَّه وآِمنُوا ِبرسوِلِه {: ، وكقوله]األنفال
 أي هو عالم بحقائق األمور ومصالحها }واللّه ِبكُلِّ شَيٍء عِليم{: ، وقوله]سورة الحديد) ٢٨([ }تَمشُون ِبِه

  ."وعواقبها، فال يخفى عليه شيء من األشياء، بل علمه محيط بجميع الكائنات
بلها، ترتيب النتيجة على  مرتبة على الجملة التي ق}ويعلِّمكُم اللّه{: قوله سبحانهجملة ن كثير أن ظاهر كالم اب
تقوى  اآلية الكريمة كما أفادتمن أسباب تحصيل العلم ووفوره فمعنى أنكم إذا اتقيتم اهللا علمكم، السبب، وال

  .مكاصحبني وأعل: كما يقول الرجل لصاحبه، -تبارك وتعالى-اهللا 

                                                
، وصححه األلبـاني فـي صـحيح    )٥/٢١٥) (٢١٩٣٣(، وأحمد برقم    )٧/٣٠١) (٤٦٤٧(، والنسائي برقم    )٣/٣٤٠) (٣٦٠٩( أبو داود برقم      رواه - 6

  ).٣٦٠٧(وضعيف سنن أبي داود برقم 
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ت ليس }ويعلِّمكُم اللّه{: جملة قوله سبحانهأن إلى وذهب جمع من أهل العلم وهو ظاهر كالم ابن جرير 
 وإنما هما جملتان عطفت إحداهما على األخرى، األولى جملة إنشائية، على ما قبلها، ة وال مرتبمرتبطة

 ويخبر أنه يعلمهم ما يحتاجون ،م بالتقوىيأمرهفهو والثانية جملة خبرية، ويصح عطف الخبر على اإلنشاء، 
مشى على هذا القول أيضاً جماعة من وإليه من الحالل والحرام، وما به حفظ الحقوق في المداينات والبيوع، 

  .هر بن عاشور في التحرير والتنويرالطاك المحققين
هذا القول ، وقوا اهللا ليعلمكم اهللاوات: يقوللتعليل، كأنه ابمعنى الم في الجملة الواو : ومن أهل العلم من يقول

  .ضعيف من حيث اللغة وفيه بعد
في الجملة الثانية كونه لم يكتف بالضمير للمحة بالغية،  }واتَّقُواْ اللّه ويعلِّمكُم اللّه{: وفي جملة قوله سبحانه

وضع االسم بمعنى ضمار، اإلظهار في موضع اإلبعند البالغيين ما يعرف واتقوا اهللا ويعلمكم، وهذا : فيقول
تربية المهابة، أو لالهتمام، أو إلزالة وهم أو لبس، أو غير ذلك من يؤتى به إلرادة و ،الظاهر موضع الضمير

  .ر لالختصارالضميبفي كالمها العرب تأتي واألصل أن  مستقلتين، المعاني، وعادة ما يكون في جملتين
  .وآله وصحبهواهللا أعلم، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبيه 
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  :فائدة **
  .}واتَّقُواْ اللّه ويعلِّمكُم اللّه{ :سبحانه قوله في المراد وبيان تحقيق في

  .وبعد ،أجمعين وصحبه آله وعلى مدمح نبينا على وبارك وسلم اهللا وصلى العالمين، رب هللا الحمد
 تفيد وهل ،}واتَّقُواْ اللّه ويعلِّمكُم اللّه{ :تعالى قوله معنى بيان في اللغة وعلماء المفسرين ألقوال جمع فهذا

  ؟العلم لحصول سبباً التقوى كون اآلية هذه
 واحد، قول إال اآلية هذه في عنهم المنثور الدر في وال الطبري في فليس اآلية هذه على السلف عن اآلثار أما

  .الطبري كالم نقل في ذكره وسيأتي الضحاك، عن الطبري رواه
  :مذاهب على اآلية هذه في فهم سرونلمفا أما

 أمور إياهم بتعليمه عباده على اهللا فيها يمتن مستأنفة جملة }ويعلِّمكُم اللّه{ :تعالى قوله أن على فبعضهم

 أن والشهود الكتاب في المتداينون أيها اهللا وخافوا :تفسيرها في تعالى -اهللا رحمه- الطبري قال دينهم،

 لكم الواجب لكم يبينو }ويعلِّمكُم اللّه{ :بقوله ويعني :قال تضيعوها، أن حدوده من ذلك رغي وفي تضاروهم،

 اهللا من تعليم هذا }ويعلِّمكُم اللّه{ :قال أنه الضحاك عن اآلية هذه في واحداً أثراً ذكر ثم به، فاعملوا وعليكم

  .به ذواخُْأف علمكموه
 واهللا ،نعمه وتعديد موعظة }واتَّقُواْ اللّه ويعلِّمكُم اللّه{ :قوله أي اآلية، قيوبا :-اهللا رحمه- عطية ابن وقال

  .غيره رب ال والمفضل المستعان
 هما بل الباب، هذا من فليس }واتَّقُواْ اللّه ويعلِّمكُم اللّه{ :تعالى قوله وأما :السعادة دار مفتاح في القيم ابن قال

 ما يعلمكم واهللا أي }ويعلِّمكُم اللّه{ :تعالى قوله وهي :وخبرية بالتقوى، األمر وهي :طلبية مستقلتان، جملتان

 :يقول فكان الواو، عن مجردة مجزومة بها ألتى الجزاء بها أريد ولو بالتقوى، لألمر جواباً وليست تتقون،
  .فتدبره ،]األنفال سورة )٢٩([ }فُرقَاناً لَّكُم يجعل اللّه واْتَتَّقُ َإن{ :قال كما كم،يعلم تتقوه إن أو كم،يعلم اهللا واتقوا

 بأن الوعد، معناه :وقيل االمتنان، وجه على إخبار }ويعلِّمكُم اللّه{ :-تعالى اهللا رحمه- الكلبي جزيء ابن قال

 في مكيعلم لجزم كذلك كان لو ألنه يعطيه؛ ال اآلية لفظ لكن صحيح، نىالمع وهذا وألهمه، اهللا علمه اتقاه من

  .وااتقُ جواب
 أمركم ما جميع في اهللا وخافوا :قالوا }واتَّقُواْ اللّه ويعلِّمكُم اللّه{ :تعالى قوله تفسير في الميسر التفسير وفي

 من شيء عليه ىيخف فال }عِليم شَيٍء ِبكُلِّ واللّه{ وأخراكم، دنياكم يصلح ما جميع اهللا ويعلمكم عنه، ونهاكم به

  .ذلك على وسيجازيكم أموركم
 هنا الواو }ويعلِّمكُم اللّه{ :تعالى قوله :البقرة سورة تفسير في -تعالى اهللا رحمه- عثيمين ابن الشيخ قال

 كان وإن وعدمها، التقوى مع حاصل لنا اهللا تعليم ألن اهللا؛ اتقوا على معطوفة تكون أن حيص وال لالستئناف،

   .أخرى أدلة من يؤخذ هذا لكن اهللا، بتقوى داديز العلم
 :-تعالى اهللا رحمه- كثير ابن قال العلم، لحصول سبب التقوى أن اآلية من المراد يجعل من العلماء ومن

"}اللّه كُملِّمعيو اتَّقُواْ اللّهتَتَّقُواْ َإن{ :كقوله }و ل اللّهعجي قَاناً لَّكُما{ :وكقوله ،}فُرا يهَأي نُوا الَِّذيناتَّقُوا آم اللَّه 

  ".]الحديد سورة )٢٨([ }ِبِه تَمشُون نُورا لَّكُم ويجعل رحمِتِه ِمن ِكفْلَيِن يْؤِتكُم ِبرسوِلِه وآِمنُوا
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   .إليه يلقى ما به يفهم نوراً قلبه في يجعل أن وعلمه اتقاه من بأن اهللا من وعد اآلية في :القرطبي قال
 العلم، من إليه تحتاجون ما اهللا ويعلمكم عنه، نهاكم ما وترك به أمركم ما فعل في اهللا واتقوا :الشوكاني وقال

 رحمه- عطية ابن ونقله ،}فُرقَاناً لَّكُم يجعل اللّه تَتَّقُواْ َإن{ :تعالى قوله ومنه يعلمه، أن اتقاه لمن الوعد وفيه

 ابن وكذلك وألهمه، الخير لمع اهللا اتقى من بأن الوعد اآلية معنى إن وقيل :فقال ية،اآل في قوالً -تعالى اهللا

  .سبق كما اآلية في قوالً نقله جزيء
 ارةواإلش اإليماء جهة من منها يؤخذ أن يمنع لم لكنه األول، المعنى هذا على اآلية داللة قرر العلماء وبعض

 أن العامة لسان في شاع وقد :الفتاوى مجموع في تيمية ابن الماإلس شيخ قال العلم، لحصول سبب التقوى أن

 :قال اهللا، تعليم سبب التقوى أن على بذلك يستدلون حيث األول، الباب من }واتَّقُواْ اللّه ويعلِّمكُم اللّه{ :قوله
 واتقوا :يقل فلم والشرط، الجزاء ربط باألول الثاني الفعل يربط لم ألنه الداللة؛ هذه في يطعنون الفضالء روأكث

 ثم الثاني، سبب األول أن يقتضي ما العطف من وليس العطف، بواو أتى وإنما فيعلمكم، :قال وال ويعلمكم، اهللا

 عليك، ونسلم علينا وسلم وأزورك، زرني :يقال كما والتالزم، االقتران معنى يتضمن قد العطف :يقال وقد :قال

 أو ألف، علي ولك اعتقني :لسيده قال لو كما الطرفين، من والتعاوض لينالفع اقتران يقتضي مما ذلك ونحو

 وكذلك ألف، على أو بألف :قولها بمنزلة ذلك فإن ألف، ولك اخعلني أو ألف، ولك طلقني :لزوجها المرأة قالت

 جمهور عند بألف، أو ألف علي :كقوله فإنه ألف، يكلوع طالق أنِت أو ألف، وعليك حر أنت :قال لو أيضاً

 من ذلك ونحو هذا، وآخذ هذا أعطيك :لآلخر المتعاوضين أحد ويقول شاذ، قول بينهما والفرق العلماء،

واتَّقُواْ اللّه ويعلِّمكُم { :فقوله العكس، دون لآلخر السبب أحدهما يكن لم وإن نعم، :اآلخر فيقول العبارات،
علمه فمتى ويقتضيه، ويالزمه اآلخر يقارب العبد، وتقوى ربال تعليم من فكل الباب، هذا من يكون قد ،}اللّه 

  .اجر وهلم العلم، من زاده اتقاه ومتى ذلك، بحسب التقوى به اقترن النافع العلم اهللا
 الجهالة من أخرجهم الذي اإلسالم بنعمة تذكير }ويعلِّمكُم اللّه{ :وقوله :-اهللا رحمه- عاشور بن الطاهر وقال

 :قال ثم بالمضارع، فيه جيء ألنه ذلك بدوام ووعد وأنفعها، العلوم أكبر وهو لم،االع ونظام الشريعةب العلم إلى
 أي للتعليل، فيه الواو إن :قيل حتى العلوم، إفاضة سبب التقوى أن إلى إيماء بالتقوى، األمر على عطفه وفي

        والزمخشري الجوزي وابن غويالب أر ولم بصحيح، وليس الواو معاني من بعضهم وجعله اهللا، ليعلمكم

  .}واتَّقُواْ اللّه ويعلِّمكُم اللّه{ :تعالى قوله في شيئاً تفاسيرهم في ذكروا أجمعين، -اهللا رحمهم-
   :أوجه ثالثة اآلية في الواو معنى في ذكروا ما فحاصل اللغة أئمة وأما
  .الحلبي والسمين ،حيان وأبو ،ريالعكب البقاء أبو قال وبه استئنافية، الواو أن :األول

 مضموناً اهللا واتقوا تقديره ،حيان أبو وضعفه اآلية، إعراب في قوالً البقاء أبو وذكره حالية، الواو أن :والثاني

 الواقع المضارع ألن جداً، ضعيف -الحال أعني- القول وهذا ،مقدرة حاالً يكون أن ويجوز الهداية، أو التعليم

 الشذوذ، على القرآن يحمل أن ينبغي وال عينه، كوأص قمت نحو من شذ، فيما إال الحال واو هعلي يدخل ال حاالً

 إعراب كتاب في الدرويش الدين محيي الشيخ وأيضاً القول، هذا تضعيف في الحلبي السمين أيضاً وتبعه

  .وبيانه القرآن
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 ونُِقر لَكُم لِّنُبين{ نحو االستئناف، واو :-الواو حرف لمعاني- ذكره في هشام ناب قال عاطفة، تكون أن :الثالث

 العطف واو كانت لو إذ }واتَّقُواْ اللّه ويعلِّمكُم اللّه{ :ونحو قال أن إلى ،]الحـج سورة )٥([ }نَشَاء ما الَْأرحاِم ِفي

 فليست استئنافية، كونها أي الظاهر، وهو :الجاللين على الجمل حاشية في وقال األمر، على الخبر عطف للزم

   .هشام ابن به صرح كما اإلنشاء على اإلخبار عطف لزم وإال للعطف، اهللا ويعلمكم في الواو
 ارتكاب فيه ألن األولى، خالف عاطفة جعلها وفي :وبيانه القرآن ابإعر في الدرويش الدين محي الشيخ وقال

 ذكره والعكس اإلنشائية على الخبرية الجملة عطف من والمنع خالف، موضع وذلك اإلنشاء، على الخبر عطف

 ثم األكثرين، عن عصفور ابن أي ونقله عصفور، بناو مالك وابن ،البيانيين عن اللبيب مغني في هشام ابن

 بين بالواو العطف من يمنعون البالغة وعلماء كلها، عنها وأجاب وشواهدهم المجيزين أدلة هشام ابن ذكر

 االنقطاع كمال من هذا ويجعلون اآلية، في كما ومعنى لفظاً إنشاء والثانية ومعنى، اًلفظ خبر، إحداهما جملتين

  ..بينهما العطف وعدم للفصل الموجب الجملتين بين
  .جمعه تيسر ما هذا

  
  

  


