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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
 المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )٣٢(تفسير سورة النساء 
  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  
  . آله وصحبه أجمعينى وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعل،الحمد هللا رب العالمين

مْأواهم { ومناهم وعدهم فيما له سنونالمستح :ي أ}ُأولَِئك{ :وقوله: - تعالى-رحمه اهللا-قال المصنف 
نَّمها{ القيامة يوم ومآلهم مصيرهم: أي }جِحيصا منْهع ونِجدالَ يلهم ليس: أي ]سورة النساء) ١٢١([ }و 
  .مناص وال خالص وال مصرف وال مندوحة عنها

والَِّذين آمنُواْ وعِملُواْ { : تعالىفقال التامة الكرامة من مآلهم في لهم وما األتقياء السعداء حال  تعالىذكر ثم
 ما وتركوا الخيرات من به أمروا بما جوارحهم وعملت قلوبهم صدقت: أي ]سورة النساء) ١٢٢([ }الصاِلحاِت

  .المنكرات من عنه نهوا
}ارا اَألنْهِتهِري ِمن تَحنَّاٍت تَجج مِخلُهنُدا{ واءشا وأين واءشا حيث يصرفونها: أي }سدا َأبِفيه أي }خَاِلِدين :

  .انتقال وال زوال بال
 الدال بالمصدر أكده ولهذا محالة ال واقع أنه حقيقة معلوم اهللا ووعد ،اهللا من وعد هذا: أي }وعد اللِّه حقا{

  .}حقا{: قوله وهو الخبر تحقيق على
اللِّه ِقيالً{ :قَال ثُم قُ ِمندَأص نما قوالًَ منه أصدق أحد ال: أي ]سورة النساء) ١٢٢([ }وهو إال إله ال ،وخبر 
  .سواه رب وال

 هدي الهدي وخير اهللا كالم الحديث أصدق إن(( :خطبته في يقول -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول وكان
 في ضاللة وكل اللة،ض بدعة وكل ،بدعة محدثة وكل محدثاتها، األمور وشر -صلى اهللا عليه وسلم- محمد
  .)١())النار

* لَّيس ِبَأماِنيكُم وال َأماِني َأهِل الِْكتَاِب من يعمْل سوءا يجز ِبِه والَ يِجد لَه ِمن دوِن اللِّه وِليا والَ نَِصيرا{
 ْؤِمنم وهُأنثَى و اتَ ِمن ذَكٍَر َأواِلحالص ْل ِمنمعن يماونَِقير ونظْلَمالَ ينَّةَ والْج خُلُوندي لَِئكفَُأو * نسَأح نمو

وللِّه ما ِفي  *ِدينًا ممن َأسلَم وجهه هللا وهو محِسن واتَّبع ِملَّةَ ِإبراِهيم حِنيفًا واتَّخَذَ اللّه ِإبراِهيم خَِليالً
  .]سورة النساء) ١٢٦-١٢٣([ }َألرِض وكَان اللّه ِبكُلِّ شَيٍء مِحيطًاالسماواِت وما ِفي ا

 كتابكم قبل وكتابنا نبيكم قبل نبينا: الكتاب أهل فقال افتخروا الكتاب وأهل المسلمين أن لنا ذُكر: قتادة قال
 الكتب على يقضي وكتابنا النبيين خاتم نبيناو منكم باهللا أولى نحن: المسلمون وقال، منكم باهللا أولى فنحن
سورة ) ١٢٣([ }لَّيس ِبَأماِنيكُم وال َأماِني َأهِل الِْكتَاِب من يعمْل سوءا يجز ِبِه{: اهللا فأنزل ،قبله كانت التي

                                     
 .بألفاظ متقاربةوهو عند غيره ) ٥٩٢ص  / ٢ج ) (٨٦٧(باب تخفيف الصالة والخطبة  - أصل الحديث أخرجه مسلم في كتاب الجمعة - 1
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 حجة اهللا أفلجثم  ]لنساءسورة ا) ١٢٥([ اآلية }ومن َأحسن ِدينًا ممن َأسلَم وجهه هللا وهو محِسن{ ]النساء
  .األديان أهل من ناوأهم من على المسلمين

رضي – عباس ابن عن العوفي روى وكذا ،وغيرهم صالح وأبي والضحاك ومسروق السدي عن روي وكذا
 خير ونبينا الكتب خير كتابنا: التوراة أهل فقال األديان أهل تخاصم: اآلية هذه في قال أنه -اهللا عنهما

 ونبينا كتاب، كّل نَسخَ وكتابنا اإلسالم إال دين ال: اإلسالم أهل وقال ،ذلك مثل اإلنجيل أهل وقال، نبياءاأل
لَّيس ِبَأماِنيكُم وال { :قالو بينهم اهللا فقضى ،بكتابنا ونعمل بكتابكم نؤمن أن وأمرنا وُأمرتُم النبيين، خاتم

معن يِل الِْكتَاِب مَأه اِنيِبِهَأم زجا يوءسورة النساء) ١٢٣([اآلية  }ْل س[ .  
  : أما بعد، والسالم على رسول اهللا والصالة،لحمد هللابسم اهللا الرحمن الرحيم، 

من قبيل المراسيل هي  ف-رحمهم اهللا–  التابعين هؤالء عن مثلفي سبب النزول جاءت هذه اآلثار التي ذكرهاف
ولو صح  من الطرق الضعيفةية العوفي عن ابن عباس معلوم أنها ثم إن رواوالمرسل نوع من الضعيف، 

أن قولهاً نذلك لكان بي: }كُماِنيِبَأم سيعني أماني المسلمين، ولذلك لم يتفق أهل العلم  ]سورة النساء) ١٢٣([ }لَّي
 فالشيطان ، قبلها يربط هذه اآلية بما- اهللارحمه–على أن هذا هو المعنى لهذه اآلية، فأبو جعفر بن جرير 

: ، وقاله من أهل اإلشراكؤوهم أتباعه وأوليا ]سورة النساء) ١١٨([ }لََأتَِّخذَن ِمن ِعباِدك نَِصيبا مفْروضا{ :قال
ة رفي البحيهي ا سبق هذه كم و]سورة النساء) ١١٩([ }وُألِضلَّنَّهم وُألمنِّينَّهم وآلمرنَّهم فَلَيبتِّكُن آذَان اَألنْعاِم{

 يعني }لَّيس ِبَأماِنيكُم{:  قوله يرى أن-رحمه اهللا–  ولذلك فإنه،المشركون يجعلها  كانتيئبة الآوالوصيلة والس
 الذي يحتج على هذا بأنه لم يرد ذكر أماني للمسلمين وإنما ذكرت أماني الشطيان و،من قريشون المشركأيها 
  .نهم وألمنينهمألضلو: قال
) ١٢٣([ }لَّيس ِبَأماِنيكُم وال َأماِني َأهِل الِْكتَاِب{ في هذه اآلية - فقد ذكرها عز وجلأماني أهل الكتابأما و

 } ِإالَّ َأياما معدوداٍتقَالُواْ لَن تَمسنَا النَّار{ : تعالىمن القرآن كقولهأخرى في مواضع  ذكرها و]سورة النساء
وكقوله  ]سورة المائدة) ١٨([ }وقَالَِت الْيهود والنَّصارى نَحن َأبنَاء اللِّه وَأِحباُؤه{: وكقوله ] عمرانسورة آل) ٢٤([

  . وأشباه ذلك من األماني]سورة البقرة) ١١١([ }وقَالُواْ لَن يدخَُل الْجنَّةَ ِإالَّ من كَان هوداً َأو نَصارى{ :تعالى
 }وقَالُوا نَحن َأكْثَر َأموالًا وَأولَادا وما نَحن ِبمعذَِّبين{ : عنهم-عز وجل-اهللا ورد قول فقد ب وبالنسبة للعر

  .]سورة المؤمنون) ٣٧([ }ِإن ِهي ِإلَّا حياتُنَا الدنْيا نَموتُ ونَحيا وما نَحن ِبمبعوِثين{:  وقال تعالى]سورة سبأ) ٣٥([
ل هو أن كو ىتقرر معن ]سورة النساء) ١٢٣([ }لَّيس ِبَأماِنيكُم وال َأماِني َأهِل الِْكتَاِب{ هذه اآلية أن صلالحاو

 ه الفإن -تبارك وتعالى-يقربه إلى اهللا الذي من تمنى على اهللا األماني من غير أن يكون له رصيد من العمل 
 ويدخل فيها  أماني أهل اإلشراك من العربذلك فييدخل ، و بأمانيهينال ال ما عند اهللا تنفعه تلك األماني؛ ألن

وإن تلك الروايات والمراسيل كما تدل عليه و ،ظاهر هذا الخطابى ذلك المخاطبين عموماً كما يدل علأماني 
  .  واهللا أعلم،ال تخلو من ضعف كرواية العوفي عن ابن عباسكانت 

 وليس  األعمال ولكن ما وقر في القلوب وصدقتهبالتمني وال بالتحلي ليس الدين أن اآلية هذه في والمعنى
 حتى ذلك بمجرد قوله عِمس المحق هو إنه: قال من كل وال دعواه، بمجرد له حصل شيًئا ادعى من كُّل

 }ن يعمْل سوءا يجز ِبِهلَّيس ِبَأماِنيكُم وال َأماِني َأهِل الِْكتَاِب م{ :تعالى قال ولهذا ،برهان اهللا من له يكون

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٣

 ما واتباع  سبحانهاهللا بطاعة العبرة بل التمني بمجرد النجاة لهم وال لكم ليس: أي ]سورة النساء) ١٢٣([
فَمن يعمْل ِمثْقَاَل ذَرٍة { :كقوله }ن يعمْل سوءا يجز ِبِهم{: بعده قال ولهذا الكرام؛ رسلال ألسنة على شرعه

رخَيهرا ي *هرا يٍة شَرْل ِمثْقَاَل ذَرمعن يمسورة الزلزلة) ٨- ٧([ }و[.  
  . -مرضي اهللا تعالى عنه- الصحابة من كثير على ذلك شق نزلت لما اآلية هذه أن روي وقد

ية في آ أشد م قلت يا رسول اهللا إني ألعل: قالت-ارضي اهللا تعالى عنه-عائشة  روى ابن أبي حاتم عن
 المؤمن العبد يصيب ما وه((: فقال }ن يعمْل سوءا يجز ِبِهم{: قلت ))عائشة؟ يا هي ما((: قالفرآن الق

  .)٢(]رواه ابن جرير وأبو داود[ ))ينْكُبها النَّكْبة حتى
 }ن يعمْل سوءا يجز ِبِهم{لما نزلت :  قال-رضي اهللا تعالى عنه-روى سعيد بن منصور أن أبا هريرة 

سددوا ((: -صلى اهللا عليه وسلم- ذلك على المسلمين فقال لهم رسول اهللا شقَّ ]سورة النساء) ١٢٣([
 عن أحمد رواه وهكذا ))ينْكُبها والنَّكْبة يشَاكها الشوكة حتى كفارة المسلم به يصاب ما كل في فإن وقاربوا
  .)٣(والنسائي والترمذي ومسلم ،عيينة بن سفيان
 ابن عن طلحة أبي بن علي قال ]سورة النساء) ١٢٣([ } يِجد لَه ِمن دوِن اللِّه وِليا والَ نَِصيراوالَ{ :وقوله
  .]حاتم أبي ابن رواه[ "عليه اهللا فيتوب يتوب أن إال": -رضي اهللا تعالى عنهما– عباس
 الجزاء ذكر لما ]سورة النساء) ١٢٤([اآلية  }ْؤِمنومن يعمْل ِمن الصاِلحاتَ ِمن ذَكٍَر َأو ُأنثَى وهو م{ :وقوله
      اآلخرة في وإما -له األجود وهو- الدنيا في إما العبد من مستحقها يأخذ أن بد ال وأنه السيئات على

 بيان في شرع -والمسامحة والعفو والصفح واآلخرة الدنيا في العافية ونسأله ذلك من باهللا والعياذ-
 سيدخلهم وأنه اإليمان بشرط وإناثهم ذُكْرانهم عباده من الصالحة األعمال قبول في متهورح وكرمه إحسانه
 الكالم تقدم وقد التمرة، نواة ظهر في التي النقرة وهو، النقير مقدار وال حسناتهم من يظلمهم وال الجنة
 اللفافة وهو القطمير ذاوك التمرة، نواة في وهما ،النقير وهذا النواة شق في الذي الخيط وهو الفتيل، على
  .القرآن في الثالثة التمرة، نواة على التي
 -عز وجل- لربه العمل أخلص ]سورة النساء) ١٢٥([ }ومن َأحسن ِدينًا ممن َأسلَم وجهه هللا{ :تعالى قال ثم

   .واحتساباً إيمانًا فعمل
 ممن أسلم وجهه اًال أحد أحسن دين، والمعنى  النفيىضمن معنهذا االستفهام م} ومن َأحسن ِدينًا{: قوله تعالى

  . وإسالم الوجه هللا هو انقياده وإذعانه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، هللا
}ِسنحم وهالهدى من رسوله به أرسل وما له اهللا شرعه ما عمله في اتبع: أي ]سورة النساء) ١٢٥([ }و 

 يكون أن والخالص، صوابا خالصا يكون: أي ،بدونهما عامل عمل صحي ال الشرطان وهذان الحق، ودين
 هذين أحد العمل فقدفمتى  باإلخالص، وباطنه بالمتابعة ظاهره فيصح للشريعة متبعا يكون أن والصواب هللا،

 ضاالً كان المتابعة فقد ومن ،الناس ونءيرا الذين وهم ،منافقًا كان اإلخالص فقد  فمن،فسد الشرطين

                                     
 .سلسلة الضعيفةوضعفه األلباني في ال) ١٥١ص  / ٣ج ) (٣٠٩٥ (باب عيادة النساء -أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز  - 2
 ٤ج ) (٢٥٧٤ (باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك حتى الشوكة يشاكها - أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة واآلداب - 3

 ).١٩٩٣ص / 
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  اآلية}الَِّذين نَتَقَبُل عنْهم َأحسن ما عِملُوا ونَتَجاوز عن سيَئاِتِهم{ المؤمنين عمُل فهو جمعهما ومتى، جاهالً
  .]سورة األحقاف) ١٦([

واآلية التي ، المتابعةيتضمن  }وهو محِسن{: قولهيتضمن اإلخالص، و }ومن َأحسن ِدينًا{: يعني أن قوله
تضمنت الشرط الثالث مع  ]سورة النساء) ١٢٤([} ٍر َأو ُأنثَى وهو مْؤِمنومن يعمْل ِمن الصاِلحاتَ ِمن ذَكَ{ :بلهاق

العمل يكون صالحاً إذا كان خالصاً ، يعني أن  اإليمان صحيحة وهي قاعدةهو أن يكون على قاعدةالشرطين و
صام يوماً كما  أو من اليهود والنصارىشخصاً من عباد القبور ، وعلى هذا لو أن مؤمنصادر من صواباً و
 فإنه ال يقبل منه هذا العمل؛ ألنه -لى السنةصام ع وِءفهو لم يرا- وأراد بذلك وجه اهللا -عز وجل-شرع اهللا 

ِم ِدينًا فَلَن ومن يبتَِغ غَير اِإلسالَ{ :-عز وجل-قوله  يدل على ذلكمما الذي هو اإليمان، والشرط الثالث فقد 
َل ِمنْهقْبسورة آل عمران) ٨٥([ }ي[.  

 صلى اهللا عليه وعلى آله- محمد وهم ]سورة النساء) ١٢٥([ }واتَّبع ِملَّةَ ِإبراِهيم حِنيفًا{ :تعالى قال ولهذا
 } َأولَى النَّاِس ِبِإبراِهيم لَلَِّذين اتَّبعوه وهذَا النَِّبيِإن{ :تعالى قال كما القيامة يوم إلى وأتباعه - وسلموصحبه

  .]سورة آل عمران) ٦٨([ ةاآلي
، الحنف أصله الميل، وهذا هو الشرط الثالث أيضاً ]سورة النساء) ١٢٥([ }واتَّبع ِملَّةَ ِإبراِهيم حِنيفًا{ :قوله تعالى

 سمي ألحنفأن او،  وقد سبق الكالم على هذا المعنى، إلى دين اإلسالممائل عن سائر األديانوالمعنى أنه 
  :د قالت أم األحنف وهي ترقص ابنهاوق، لحنف في رجله أحنفَ

ــه  ــي رجل ــف ف ــوال حن   واهللا ل
  

  ما كـان فـي فتيـانكم مـن مثلـه        
  

  . إلى األخرى بحيث تميل كل واحدة ،فأصل الحنف ميل في القدم
 ]سورة النحل) ١٢٣([ }نَا ِإلَيك َأِن اتَِّبع ِملَّةَ ِإبراِهيم حِنيفًا وما كَان ِمن الْمشِْرِكينثُم َأوحي{ :وقال تعالى

 عنه يصده ال بكليته الحق على ومقبل بصيرة، عن له تاركًا :أي قصداً الشرك عن المائل هو: والحنيف
  .راد عنه يرده وال صاد،
، وإذا  للدين الحقرأساال يشتغل بالشرك ولكنه ال يرفع قد اإلنسان ن أل" بصيرة عن له تاركًا :أي: "قال

َأرَأيتَ مِن اتَّخَذَ ِإلَهه هواه َأفََأنتَ تَكُون علَيِه { :، وقد قال تعالىتجد أن هذا اإلنسان يعبد هواهدققت  وتأملت
  .]سورة الفرقان) ٤٣([ }وِكيلًا

أي  أصالً للعبادة اًألنه ال يرفع رأس ؛عتبار أن من الناس من ال يشرك باهللالمقصود أنه ذكر مثل هذا القيد باو
  .واهللا أعلمإنه يكون عابداً هللا، يترك عبادة غير اهللا قصداً فمن ، وأما ال هللا وال لغير اهللا

 قتدىي إمام ألنه باعه؛ات في الترغيب باب من وهذا ]سورة النساء) ١٢٥([ }واتَّخَذَ اللّه ِإبراِهيم خَِليالً{ :وقوله
 ؛المحبة مقامات أرفع هي التي الخُلَّة درجة إلى انتهى فإنه له العباد به يتقرب ما غاية إلى وصل حيث ؛به

  وقال]سورة النجم) ٣٧([ }وِإبراِهيم الَِّذي وفَّى{ :قوله في به وصفه كما لربه، طاعته لكثرة إال ذاك وما
ِإن ِإبراِهيم كَان ُأمةً { :تعالى  وقال]سورة البقرة) ١٢٤([ة اآلي }راِهيم ربه ِبكَِلماٍت فََأتَمهنوِإِذ ابتَلَى ِإب{ :تعالى

شِْرِكينالْم ِمن كي لَمِنيفًا وواآلية بعدهااآلية  ]سورة النحل) ١٢٠([ }قَاِنتًا ِللِّه ح .  
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 بهم الصبح صلى اليمن قدم لما -رضي اهللا تعلى عنه– اذًامع إن: قال ميمون بن عمرو وروى البخاري عن
وإنما " إبراهيم أم عين قَرت لقد" :القوم من رجل فقال ]سورة النساء) ١٢٥([ }واتَّخَذَ اللّه ِإبراِهيم خَِليالً{ :فقرأ

  .ويرضاها يحبها التي الطاعة من له قام لما  له؛-عز وجل-يل اهللا لشدة محبة ربه سمي خل
لم وداخلت خلل القلب  أن المحبة إذا في كالم العرب؛ وةلّ خُ:المحبة إذا اشتدت وتخللت شغاف القلب قيل لها

  .قيل لها خلة منه إال دخلت فيه اًتترك جزء
 ونقلها عن ابن القيم شارح الطحاوية،  ذكر مراتب المحبة في روضة المحبين-رحمه اهللا-والحافظ ابن القيم 

  . ذلك الخلةى أعلو ،لعربعند ا  المحبة لها تسميةكل درجة من درجاتو
 خطبهم لما -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول أن الخدري سعيد أبي حديث من الصحيحين في ثبت ولهذا

 بن بكر أبا التخذت خليالً األرض أهل من متخذًا كنت فلو الناس، أيها :بعد أما((: قال خطبها خطبة آخر في
  .)٤())اهللا خليل صاحبكم نولك خليالً قحافة أبي

رضي اهللا - مسعود بن اهللا وعبد العاص بن عمرو بن اهللا وعبد البجلي اهللا عبد بن جنْدب طريق من وجاء
 إبراهيم اتخذ كما خليالً اتخذني اهللا إن(( : قال-صلى اهللا عليه وسلم- النبي عن -عنهم جميعاًتعالى 
  .)٥())خليالً
 وهو وخلقه وعبيده ملكه الجميع: أي ]سورة النساء) ١٢٦([ }السماواِت وما ِفي اَألرِضوللِّه ما ِفي { :وقوله

 وعدله وقدرته لعظمته ؛يفعل عما سألي وال حكم لما معقب وال قضى لما راد ال ذلك جميع في المتصرف
  .ورحمته ولطفه وحكمته
 عليه تخفى ال ذلك جميع في نافذ علمه: أي ]سورة النساء) ١٢٦([ }وكَان اللّه ِبكُلِّ شَيٍء مِحيطًا{ :وقوله
 وال ذلك من أصغر وال ،األرض في وال واتاالسم في ذرة مثقال علمه عن يعزب وال ،عباده من خافية
  .توارى وما للناظرين تراءى لما ذرة عليه تخفى وال ،أكبر

} فِْتيكُمي اء قُِل اللّهِفي النِّس تَفْتُونَكسيو ناء الَّالِتي الَ تُْؤتُونَهى النِّستَامِفي الِْكتَاِب ِفي ي كُملَيتْلَى عا يمو ِفيِهن
 لُواْ ِمنا تَفْعمِط وى ِبالِْقستَامواْ ِللْيَأن تَقُوماِن والِْولْد ِمن ِفينعتَضسالْمو نوهَأن تَنِكح ونغَبتَرو نلَه ا كُِتبم

  . ]سورة النساء) ١٢٧([ }خَيٍر فَِإن اللّه كَان ِبِه عِليما
) ١٢٧([ }ويستَفْتُونَك ِفي النِّساء قُِل اللّه يفِْتيكُم ِفيِهن{ :-ارضي اهللا تعالى عنه-روى البخاري عن عائشة 

 عنده تكون الرجل هو":  عائشةقالت ]اءسورة النس) ١٢٧([ }وتَرغَبون َأن تَنِكحوهن{ :قوله إلى ]سورة النساء
 رجالً يزوجها أن ويكره ينكحها أن فيرغب العذْق في حتى ماله في شَِركته قد ووارثها وليها هو اليتيمة
  . )٦(وكذلك رواه مسلم" اآلية هذه فنزلت فيعضلها، ،شركته بما ماله في فيشركه

                                     
) ١٣٣٨ص  / ٣ج ) (٣٤٥٦ ())و كنت متخذا خليالًل(: (-صلى اهللا عليه وسلم-باب قول النبي  - أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة - 4

 ).١٨٥٥ص  / ٤ج ) (٢٣٨٣ (-رضي اهللا عنه-من فضائل أبي بكر الصديق  باب -رضي اهللا تعالى عنهم- فضائل الصحابة ومسلم في كتاب
 لقبور مساجد باب النهى عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهى عن اتخاذ ا - كتاب المساجد ومواضع الصالة أخرجه مسلم في- 5
 ).٣٧٧ص  / ١ج ) (٥٣٢(
 ).٢٣١٣ص  / ٤ج ) (٣٠١٨(ومسلم في كتاب التفسير )١٦٧٩ص  / ٤ج ) (٤٣٢٤( باب تفسير سورة النساء - أخرجه البخاري في كتاب التفسير- 6
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صلى - اهللا رسول استفْتَوا الناس إن ثم: تقال -ا عنه تعالىرضي اهللا-أبي حاتم عن عائشة ابن ى وور
ويستَفْتُونَك ِفي النِّساء قُِل اللّه يفِْتيكُم ِفيِهن وما يتْلَى { :اهللا فأنزل ،فيهن اآلية هذه بعد -اهللا عليه وسلم

 األولى اآلية :الكتاب في عليهم يتلى أنه اهللا ذكر والذي: قالت ]سورة النساء) ١٢٧([ اآلية }علَيكُم ِفي الِْكتَاِب
  .]سورة النساء) ٣([ }وِإن ِخفْتُم َأالَّ تُقِْسطُواْ ِفي الْيتَامى فَانِكحواْ ما طَاب لَكُم من النِّساء{ :اهللا قال التي

 ] النساءسورة) ١٢٧([ }وتَرغَبون َأن تَنِكحوهن{ :-عز وجل- اهللا وقول": قالت عائشة عن اإلسناد وبهذا
 رغبوا نم ينكحوا أن فنهوا والجمال المال قليلة تكون حين حجره في تكون التي يتيمته عن أحدكم رغبة

  .)٧(الصحيحين في ثابت وأصله "عنهن رغبتهم أجل من بالقسط إال النساء يتامى من وجمالها مالها في
وِإن ِخفْتُم َأالَّ تُقِْسطُواْ ِفي { :له تعالى عند قو في أول السورة بهاهذه اآلية سبق الكالم على شيء مما يتعلق

هو من أحسن ما  -اي اهللا عنهرض-وقول عائشة  ]سورة النساء) ٣([ }ما طَاب لَكُم من النِّساءالْيتَامى فَانِكحواْ 
 ]سورة النساء) ١٢٧([ }النِّساءوما يتْلَى علَيكُم ِفي الِْكتَاِب ِفي يتَامى { :، أي أن قوله اآلية وتلكهتفسر به هذ
سورة ) ٣([ }ما طَاب لَكُم من النِّساءوِإن ِخفْتُم َأالَّ تُقِْسطُواْ ِفي الْيتَامى فَانِكحواْ { : ما ذكره اهللا بقولهالمراد به

  . الذي يتلى عليهم في الكتاب هوهذا :أي ]النساء
وهو األرجح من أقوال -على قول عائشة  -الفاعل-ى لفظ الجاللة عطفاً عل في محل رفع }وما يتْلَى{ :وقوله

 ما  أيضاًويستفتونك في النساء قل اهللا يفتيكم فيهن ويفتيكم فيهن: هكذا االعتباريكون المعنى بهذا و -المسفرين
في  جدونه وما تاهللا مما يفتيكم به أحكام النساء تتبينون أنكم  يعني،يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء

ما طَاب لَكُم وِإن ِخفْتُم َأالَّ تُقِْسطُواْ ِفي الْيتَامى فَانِكحواْ {:  كقوله تعالى في شأن اليتيمات-جل وعال– هكتاب
  .]سورة النساء) ٣([ }من النِّساء

عطفاً على اً مجرور }وما يتْلَى{:  قوله وهو أحسن من جعل-واهللا أعلم-  هذه اآليةهذا أحسن ما تفسر به
  .]سورة النساء) ١٢٧([ }ِهنقُِل اللّه يفِْتيكُم ِفي{ : في قوله المجرورالضمير

ما بينه ؛ ألن هذا فيه بعدإال أن  ، يفتيكم فيهن ويفتيكم فيما يتلى عليكم:وعلى هذا التقدير األخير يكون المعنى
  .ل عليهم يفتي الناس فيما نز-وتعالىتبارك -هللا ا في كتابه مبين عن األحكام ال أن -عز وجل-اهللا 

 األبيات من كالم وإن كان قد يرد في اللغة وجاءت به بعضويستبعد هذا المعنى أيضاً من جهة اإلعراب 
إن :  بمعنى هل يصح أن يقالميرعلى الض الظاهر  هل يصح عطف وهولكن فيه كالم كثير العرب شواهد

   يصح؟أو ال - قوله فيهن الهاء في–يتلى معطوف على الضمير : قوله
نه ورد ولكنه قليل في كالم العرب، وبغض النظر في هذا فهو كما أ والواقع ،كثير من أئمة اللغة منعوا منه

 ]سورة النساء) ١٢٧([ }ويستَفْتُونَك ِفي النِّساء قُِل اللّه يفِْتيكُم ِفيِهن{ -واهللا تعالى أعلم-سبق المعنى الظاهر 
  .ما يتلى عليكم في الكتابن فيه ويفتيكم

  .يعني كمثيالتهن من المهور والنفقات }الَّالِتي الَ تُْؤتُونَهن ما كُِتب لَهن{: وقوله تعالى

                                     
 باب تفسير سورة المائدة –ر وفي كتاب التفسي) ٨٨٣ص  / ٢ج ) (٢٣٦٢ (باب شركة اليتيم وأهل الميراث - أخرجه البخاري في كتاب الشركة - 7
 ).٢٣١٣ص  / ٤ج ) (٣٠١٨(ومسلم في كتاب التفسير ) ١٦٦٨ص  / ٤ج ) (٤٢٩٨(
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بون في غروتفيكون المعنى " في"  المقدر يكونأن: األول: تحتمل معنيين} وتَرغَبون َأن تَنِكحوهن{: وقوله
  .عن نكاحهنن وترغبوفيكون المعنى " عن"المقدر أن يكون : ، والثانينكاحهن

بل ها مهر مثيالتها نإذا كانت جميلة أو ذات مال رغبوا في نكاحها وال يعطوا بحيث اآلية تحتمل هذا وهذو
ألنها ها وليها؛ ربما عضلوإذا كانت ال جمال فيها وال مال فربما رغبوا عن نكاحها و ألنها يتيمة، ؛يهضمونها

 عليها ثوباً فحبسهالقي وارثه أ إذا مات الميت يفعلون كما كان أهل الجاهلية أو يكون الحال ،تشركه في ماله
من أجل أن يأخذ هذا اها ال تستطيع التصرف بنفسها، فإن كان يرغب في التزوج منها تزوج وإال أبقبحيث 

  . فال تذهب إلى أحد آخر وال تذهب ألهلها،الميراث الذي قدر لها
وتَرغَبون {:  ولذلك يقال في قوله تعالى؛ على المعاني الكثيرةةالدالرآن يعبر به باأللفاظ القليلة القوالقاعدة أن 
نوهفي حالة هن والزواج من في حالة الرغبة بنهاهم اهللا عن ظلم هؤالء النسوة اليتيمات: اآلية} َأن تَنِكح
  . واهللا أعلم،الرغبة عنهن

  . آله وصحبه وسلم، والحمد هللا رب العالمينوصلى اهللا على نبينا محمد، وعلى
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