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   من سـورة النساء ٣٩ إلى ٣٦أخالق المؤمنين من خالل اآليات 

  دراســـة تحليلية موضوعية 

  .  شهد عطوان صاحل املالكي

 وعلوم القرآن ، بقسم اللغة العربية بالكلية اجلامعية بأضم، جبامعة أم قسم التفسري

  .القرى ، مكة املكرمة، اململكة العربية السعودية

  sasmalki@uqu.edi.sa: البريد االلكتروني

  :الملخص 

 ٣٦من خالل اآليات  احلقوق والواجبات واألخالق العظيمة عىن هذا البحث بدراسةُي

هذه التدبر والتأمل يف   ، ويهدف إىل- دراسة حتليلية -نساء  من سـورة ال٣٩إىل 

) ٣٩ و ٣٦(يان الصفات اليت حيبها اهللا من خالل آية ب، و اآليات من سورة النساء

من ) ٣٨ و ٣٧(من سورة النساء ، وبيان الصفات اليت ال حيبها اهللا من خالل اآليات 

حول تفسري سورة تقرائي وقد سلكت يف هذا البحث املنهج االس. سورة النساء 

وخلصت إىل عدة نتائج  .اآليات  بني والتحليل، واملنهج االستنباطي يف الدراسة النساء

حمور سورة النساء الرئيسي هو االجتماع على التوحيد، وهو احملور نفسه : من أمهها

الذي ابتدأ به القرآن يف سورة الفاحتة وسورة البقرة وآل عمران، كما تضمنت السورة 

﴿ :أحكام األسرة خاصة ، وأحكام ا�تمع اإلسالمي عامة ، منها قوله تعاىل   

               ﴾  ، ِلبيان األحكام املتعلقة جاءت اآلية ِ

َحبقوق الوالدين واألقارب وحنوهم إثر بيان األحكام املتعلقة حبقو
ِ وأما أبرز  . ق األزواجِ

، استخراج )دراسة حتليلية(إفراد آية احلقوق العشرة بالدراسة : التوصيات البحثية

  .األحكام والفوائد من سورة النساء ، وخاصة أحكام النساء 

 حقــوق – حقــوق الوالــدين – أحكــام النــساء –أخــالق املــؤمنني  : ال�لمــات�املفتاحيــة

ِالعشرة حقوق -  حقوق األزواج–األقارب 
َ ْ

ِ.  
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abstract: 
This research is concerned with the study of rights, 

duties, and great morals through verses to of 

Surat An-Nisa - an analytical study - and aims to 

meditate and meditate on these verses from Surat 

An-Nisa, and to demonstrate the characteristics that 

God loves through verses ( and ) of Surat An-

Nisa. And the attributes that God does not love 

through verses ( and ) of Surat An-Nisa '. In 

this research, I followed the inductive approach on 

interpreting Surat An-Nisa ', and the deductive 

method in studying and analyzing the verses. And I 

concluded with several results, the most important 

of which are: The main focus of Surat An-Nisa 'is 

the meeting on monotheism, which is the same axis 

with which the Qur’an began in Surat Al-Fatiha, 

Surat Al-Baqarah and the Family of Imran, and the 

surah also included the provisions of the family in 

particular, and the provisions of society Islamic 

general, including the Almighty saying: ﴾    

                ﴿  The verse is 
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intended to clarify the provisions relating to the 

rights of parents and relatives and the like, following 

the clarification of the provisions relating to the 

rights of spouses. As for the most prominent 

research recommendations: singling out the ten 

rights verse in the study (an analytical study), 

extracting the rulings and benefits from Surat al-

Nisa ', especially the rulings of women. 

Keywords: The ethics of the believers - The rulings 

of women - The rights of parents - The 
rights of relatives - The rights of husbands 
- The rights of the tithe. 
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$  #  "       !  

  المقدمة

َّاحلمد هللا املبتدئ حبمد نفسه قبل أن حيمده حامد، وأشهد أن ال إله إال اهللا  َ َ
ِ

ْ
َّوحده ال شريك له، الرب الصمد الواحد، احلي القيوم الذي ال ميوت، ذو اجلالل  ّ ّ َّ ّ َّ َ ْ

عليه باإلميان، ّواإلكرام، واملواهب العظام، واملتكلم بالقرآن، واخلالق لإلنسان، واملنعم 
ًواملرسل رسوله بالبيان، حممدا  َّ َ َّ صلى الله عليه وسلم- ِ َّ ، أمثاله  ْ، أرسله بكتابه املبني - َّْ

َّعربا لمن تدبرها، وأوامره هدى لمن استبصرها، وشرح فيه واجبات األحكام، وفرق فيه  ْ ْ
ِ

َ َ
ِ ِ

ُ َ َّ ً
ْبني احلالل واحلرام، وكرر فيه املواعظ والقصص لإلفها َ َّ وقص فيه م، وضرب فيه األمثالَّ

ٍ﴿ ما فـرطنا يف الكتاب من شيء ﴾   :غيب األخبار فقال
ْ َ َِ ِِ َ ِ ْ ََّ    .)٣٨: األنعام(َّ

َ فما أمجل احلياة يف كنف اهللا تعاىل، ومعايشة كالمه سبحانه:وبعد َ وما أمجل ! َ
ُّأن تصرف األوقات وتطوى الليايل واأليام يف تدبر كالم اهللا تعاىل و َّ ُ َُ ُّتفهم آياته، ومعرفة ْ

سورة أنزل اهللا عز وجل يف  ، ومنها ما  وأوامره ، واألخذ بتعاليمهأسرار كتابه الكرمي
واألمر  األمر بعبادته النساء ويف ثناياها عدة آيات فيها تشريعات عملية يف وجوب

 واعبدوا اهللا (:يف قوله تعاىل، وذلك  اباإلحسان إىل الوالدين وإىل ذوي القرىب وغريه
ًوال تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا  وكل هذه التوجيهات  ،)٣٩ ـ ٣٦اآلية ...) (ً

،  والتنظيمات والتشريعات يراد منها احلفاظ على ا�تمع وأمنه االجتماعي واالقتصادي
وقيام جمتمع فاضل يقوم على التكافل والرتاحم واألمانة والتسامح والعدل واالحسان 

  . حلسد والرياء والبخل والظلمًبعيدا عن الغل وا

وهــــذه اآليـــــات مـــــن ســــورة النـــــساء اشـــــتملت علــــى قـــــصرها علـــــى جمموعــــة مـــــن احلقـــــوق 
 دراســـة اآليـــاتهـــذه  يـــدرس ولقـــد جـــاء هـــذا البحـــث،   العظيمـــة واألخـــالقوالواجبـــات

 - مـن ســورة النـساء ٣٩ إىل ٣٦أخالق املؤمنني من خالل اآليـات : ( ، وأمسيته حتليلية
، وال  فيــه األحاطــة الكاملــة بكــل مافيهــا ، وهــو حبــث وســط ال أدعــي )- دراســة حتليليــة

َاألختصار الشديد الذي ال يفي باملطلوب ، آملة هنـا أن يعطـي مجعـي وحتليلـي خـشوعا 
   .هلذه اآلياتًتدبرا ًوتأمال و

  



       
  

 

 ٣٣ 

 العدد السابع والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد األول من   

اسة�تحليلية��٣٩إ����٣٦املؤمن�ن�من�خالل��يات�أخالق  ة�ال�ساء�د ر�من�سـو ر

  :أهمية الموضوع وأسباب اختياره
   :تتجلى أمهية وأسباب اختيار هذا املوضوع يف النقاط التالية

أخالق وآداب مساوية  يناقش فهو بالقرآن الكرميصلته تعود أمهية هذا املوضوع ل -١
 . تعود على األمة بفيض من اخلري والصالح على ا�تمع

 والتفسري والبيان هلا ، والفوائد العلمية واللطائف السورة مواضيع ومقاصد ِإظهار -٢
 . فيها

ودالئل آياته الكرمية  ،اب اهللا تعاىلاحلاجة املاسة اليوم إىل ربط حياة املسلمني بكت -٣
ُرا وسْكِفوًدا َقَتـْعُم-   . -ًوكاُلً

   : البحثأهداف
  .هذه اآليات من سورة النساءالتدبر والتأمل يف  -١
 .من سورة النساء ) ٣٩ و ٣٦ (آيةالصفات اليت حيبها اهللا من خالل ن ياب -٢
 سورة من) ٣٨ و ٣٧(بيان الصفات اليت ال حيبها اهللا من خالل اآليات  -٣

  .النساء
  :الدراسات السابقة 

ومن خالل أدوات البحث املوضوعي من فهرس ، بعد بذل اجلهد يف البحث والسؤال 
ًمل أجد حبثا أفرد هذه اآليات ، بحث يف شبكة املعلومات احلاسوبيةوال، ميةاملراكز العل

منها  ،النساء عامة  سورة تصانيف يف موضوعتوصلت اىل  ولكن بالدراسة والتحليل ،
  :على سبيل املثال ال احلصر 

 .للباحثة خدجية حممد البناين : سورة النساء دراسة بالغية حتليلية  -١
للباحثة صفية أمحد حسن  : - ً دراسة وتطبيقا –قضايا حنوية من سورة النساء  -٢

 .زيد 
 .للباحثة دميا غازي رمضان : التناسب يف سورة النساء ودالالته املوضوعية  -٣
دراسة حتليلية : يف القرآن الكرمي ومنهجية الرتبية املعاصرة أساليب األمر  -٤

 .للباحث آدم فضيل : وتطبيقية على سورة النساء
 .إلبراهيم خليفة : التفسري التحليلي لسورة النساء  -٥
 .حملمد املدين : ا�تمع املدين كما تنظمه سورة النساء -٦

ة حول التفسري ومن خالل مسميات هذه الكتب والبحوث يظهر عدم وجود دراس
 .التحليلي هلذه اآليات 
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  :منهج البحث
مرتبة حسب ) ٣٩ إىل ٣٦(من آية املنهج املتبع هو املنهج االستقرائي التحليلي  .١

  .تسلسلها
 .  واملناقشةالتحليلعتمدت يف حبثي على شيء من  ا .٢
ثناء البحث أكتفي بتوثيق اسم اآليات الرئيسية يف بداية املبحث ، وعند تكررها أ .٣

 . أوثقها يف اهلامش ؛ وذلك لكثرة تكررها فال
َّْوثـقت .٤    : املادة العلمية يف البحث كما يليَ

و اآليات إىل سورها يف القرآن الكرمي، واالعتماد على الرسم العثماين ْزَع -
 .يف كتابتها

 . وبيان حكم العلماء عليها ،ختريج األحاديث بإحالتها إىل مصادرها -
 – جدُإن و -لفة إىل مصادرها بذكر اجلزء إحالة اآلثار واألقوال املخت -

 .الصفحةرقم و
 إىل ً، منسوبة بقية املراجع العلميةمن  وّمن الكتاب األصليتوثيق النقل  -

 . اَهيِفِّلَؤُم
 . والتعريف باملصطلحات اليت حتتاج إىل تعريف  ،شرح الكلمات الغريبة -
 يف دواوين الشعر ذكر مواطن ورودهاو، هايِِلائَ األبيات الشعرية إىل قُعزو -

 .وكتب اللغة
ِوالفرق والطوائف التعريف باألماكن  -

َّ َ
  ،ة اليت حتتاج إىل تعريفَمَبهُمـالِ

 . ًزاَوجُ مًتعريفا
ِ بالشكل ويشكل فٍضبط ما حيتاج إىل ضبط -

ُ
ِ

، وضبط ما يستقيم به همه ُ
   .الكالم

 ،امن املراجع اكتفيت بالتوثيق من أمهه ٍ املعلومة يف عددُإذا وجدت -
ً حفاظا على ؛ مراجعِوالتزمت أال أزيد يف اهلامش الواحد على مخسة

 .ًالتوازن بني اهلوامش وجتنبا لإلطالة
  : البحثَّخطة

  مقدمةخطة تتألف من يفالنساء  سورةيات من وقد جاءت دراستنا هلذه اآل
  :وفهارس فنيةومبحثني وخامتة ومتهيد 

وع وأسباب اختياره ، وتوضيح مشكلة بيان أمهية املوض: ( وتشتمل على :المقدمة
  ) .وأهداف دراسة املوضوع ، والدراسات السابقة ، وذكر خطة البحث ومنهجه
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  :  مطالبخمسة يشتمل علىو ، النساءمقدمات سورة : التمهيد 
   . أمساء السورة: املطلب األول      
  .نزول السورة : املطلب الثاين      
ِلسورةُفضائل ا :املطلب الثالث         . وخصائصهاُّ
  .حمور السورة ومقاصدها  :املطلب الرابع     

من سورة  ٣٩و  ٣٦  (اآلية الصفات التي يحبها اهللا من خالل: المبحث األول
   : ثمانية مطالب، وفيها) النساء
   . وما قبلهاة بني اآلية ومابعدهاناسبامل: املطلب األول      
   .القراءات :املطلب الثاين      

   .املفردات اللغوية  :املطلب الثالث     
   .عراباإل:  املطلب الرابع      
   .القضايا البالغية: املطلب اخلامس     
   .املعىن االمجايل: املطلب السادس     
   .التفسري والبيان: املطلب السابع     
َّالفوائد العلمية واللطائف: املطلب الثامن       َّ.   

، ) من سورة النساء ٣٨و  ٣٧اآلية  (فات التي ال يحبها اهللالص: المبحث الثاني
   : ثمانية مباحثوفيها
  .ماقبلها ما بعدها وة بني اآلية وناسبامل: املطلب األول      
   .القراءات :املطلب الثاين      
   .املفردات اللغوية  :املطلب الثالث     
   .عراباإل:  املطلب الرابع      
   .القضايا البالغية: امساملطلب اخل     
   .املعىن االمجايل: املطلب السادس     
   .التفسري والبيان: املطلب السابع     
َّالفوائد العلمية واللطائف: املطلب الثامن       َّ.   

  . النتائج والتوصيات َّأهمُأذكر  وفيها :الخاتمة 
   : ن اآليتَّوتتضم : ارس العلميةَهَالف

ِفهرس -١ ْ
   .ملراجعاملصادر وا ِ

ِفهرس -٢ ْ
 . املوضوعاتِ
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  دالتمهيـ

  دت ورة اء
  

  

   :ویحتوي على
  

   . ة أمساء السور: املطلب األول      

  .نزول السورة : املطلب الثاين      

ِفضائل السورة :املطلب الثالث      ُّ    . وخصائصهاُ

  .حمور السورة ومقاصدها  :     املطلب الرابع

       



       
  

 

 ٣٧ 
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  . أسماء السورة: المطلب األول 

  . سورة النساء : االسم األول 

ُ عاشورنباَقال  ّمسيت هذه السورة يف كالم السلف  ) : "هـ١٣٩٣: ت (َ ّ ّ

ّسورة النساء ففي صحيح البخاري عن عائشة قالت ما نزلت سورة البقرة وسورة "  :ّ

ّالنساء إال وأن    .)٢( " )١(ا عندهّ

ٍبن عاشور ا َويف سبب تسميتها يقول ُ َ ُ ووجه تسميتها  ") :هـ١٣٩٣: ت(ْ

ّبإضافة إىل النساء أ�ا افتتحت بأحكام صلة الرحم، مث بأحكام ختص النساء، وأن  ّ ّّ
ٍ ّ ّ ّ ٍ

ّفيها أحكاما كثرية من أحكام النساء ً ّاألزواج، والبنات، وختمت بأحكام ختص  :ً
ٍ

  .)٣(" ّالنساء

 

  . الكبرىأوّسورة النساء الطولى : االسم الثانى 
ٍن عاشور ْابَقال  ُ َ ّّمسيت يف املصاحف ويف كتب السنة ) : "هـ١٣٩٣: ت(ُ ّ

ّوكتب التفسري، وال يعرف هلا اسم آخر، لكن يؤخذ مما روي يف صحيح البخاري عن  ّ ٌ ّ
ّ أ�ا -القّيعين سورة الط -  »ّلنزلت سورة النساء القصرى« : ٍابن مسعود من قوله

ّشاركت هذه السورة يف التسمية بسورة النساء، وأن هذه السورة متيز عن سورة الطالق  ّ ّ ّّ ّ ّ
ًباسم سورة النساء الطوىل، ومل أقف عليه صرحيا ّ ّ")٤(.  

                                      

رقــم ) ١٨٥/ ٦(أخرجــه البخــاري يف صــحيحه ، كتــاب فــضائل القــرآن ، بــاب تــأليف القــرآن )  ١(

)٤٩٩٣. (  

 :)ه١٤٠٣: ت(، وقــال عبــد الفتــاح القاضــي ) ٤/٢١١(البــن عاشــور : التحريــر والتنــوير)  ٢(

ال مقبــل الــوادعي قــ، و) ٣٣/ ١(للقاضــيب عبــد الفتــاح : نفــائس البيــان: انظــر" اءســورة النــس"

  .") ٧١(الصحيح املسند يف أسباب النزول  :انظر سورة النساء ) : " ه١٤٢٣: ت(

  ) .٤/٢١١(البن عاشور : التحرير والتنوير)  ٣(

  ) .٤/٢١١(البن عاشور : التحرير والتنوير)  ٤(
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ّأن هذه السورة تسمى سورة النساء : " )هـ٨١٧: ت (لفريوزآباديا وقال ّ ّ ّ
  . )١( "ّلصغرىّة النساء اّالكربى، واسم سورة الطالق سور

  

ّالسورة التي يذكر فيها النساء: االسم الثالث  ّ ّ.   

ّالقول يف تفسري السورة اليت يذك ") :هـ٣١٠: ت( ََِّ الطربيابن جريرَقال  ر ّ
ُّقال عبد الرمحن الرازيو .)٢("ءّفيها النسا ِ آخر تفسري السورة اليت ) : "هـ٣٢٧: ت( َ

َقال و. )٣( "يذكر فيها النساء السورة اليت يذكر فيها " ) : هـ٣٢٨:ت( ِّنباريَ األدمحم َ

  .)٤("النساء
   .نزول السورة: المطلب الثاني 

  : نزولها  وتاريخترتيب: ًأوال 

  : ونزولها على قولين  النساءسورةاختلف في ترتيب 
ٍبن عاشور اَقال  .أ�ا نزلت بعد سورة البقرة  :القول األول  ُ َ ُ ّواتفق ) : "هـ١٣٩٣: ت(ْ

ًء على أن سورة النساء نزلت بعد البقرة، فتعني أن يكون نزوهلا متأخرا عن اهلجرة العلما ّ ّ ّ ّ
ٍمبدة طويلة ٍ ّ ")٥(.    

  . وهو قول اجلمهور  ، سنة سبع بعد سورة آل عمرانأ�ا نزلت :القول الثاني 

ُبن عاشواَقال  َ ُ ّنزلت بعد آل عمران، ومعلوم أن آل عمران : واجلمهور قالوا: (رْ ٌ
ّيف خالل سنة ثالث أي بعد وقعة أحد، فيتعني أن تكون سورة النساء نزلت نزلت  ّ

ٍ ٍ

ّوال شك يف أ�ا نزلت بعد آل عمران؛ ألن يف.. . بعدها ّ ّسورة النساء من تفاصيل  ّ
األحكام ما شأنه أن يكون بعد استقرار املسلمني باملدينة، وانتظام أحواهلم وأمنهم من 

ّوفيها آية التيمم،. أعدائهم ٍ والتيمم شرع يوم غزاة املريسيع سنة مخس، وقيلّ ّ سنة : ّ
ّفالذي يظهر أن نزول سورة النساء كان يف حدود سنة سبع وطالت مدة نزوهلا  .ٍّست ٍ ّ ّ ّ 

                                      

  ) .٤/٢١١(بن عاشور ال: التحرير والتنوير)  ١(

  ) .٦/٣٣٩(للطربي : جامع البيان)  ٢(

  ) .٤/١١٢٨(تفسري القرآن العظيم )  ٣(

  ) .٢/٥٩٢( لالنباري : إيضاح الوقف واالبتداء)  ٤(

  ) . ٢١٢ / ٤ (البن عاشور : التحرير والتنوير)  ٥(
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ً، ويؤيد ذلك أن كثريا من األحكام اليت جاءت فيها مفصلة تقدمت جمملة يف سورة  ّ ٌ ّ ّ ً ّ ّ
ٌّ، فمعظم ما يف سورة النساء شرائع تفصيلية  ّالبقرة من أحكام األيتام والنساء واملواريث ّ

من نظم األموال واملعاشرة واحلكم وغري ، ّيف معظم نواحي حياة املسلمني االجتماعية 

ٍإن آخر آية منها، وهي آية الكاللة، هي آخر آية نزلت من : ّذلك، على أنه قد قيل ٍ ّ
ّالقرآن، على أنه جيوز أن يكون بني نزول سائر سورة النسا ء وبني نزول آية الكاللة، ّ

ّاليت يف آخرها مدة طويلة، وأنه ملا نزلت آية الكاللة األخرية أمروا بإحلاقها بسورة النساء 
ّ

ّ ٌ ٌ ّ ّ
   .)١("ّاليت فيها اآلية األوىل

فسورة النساء نزلت بداية سنة سبع وطالت مدة نزوهلا إىل نزول آية الكاللة 
ُّال البـغوي ق. اليت قيل أ�ا آخر مانزل من القرآن  ِ َ َ عن أيب ... ) : " هـ٥١٦: ت(َ

ٍآخر سورة نزلت كاملة براءة، وآخر آية : "لّإسحاق، عن الرباء رضي الله عنهم قا ٌ ً ٍ

ّنزلت خامتة سورة النساء ً ﴿                 ﴾ )٣ (" )٢( .  

  

 : "هـ٧٤١: ت( ابن اجلزيَقال ،  أ�ا نزلت بعد املمتحنة  :الثالثالقول 

ُّقال املخلاليت و  .)٤( "ةنزلت بعد املمتحن) ِ ِّ َ ُ
َ َ

،  مدنية يف األقاويل"): هـ١٣١١: ت( 
   .)٥(" وقيل نزلت عند اهلجرة بعد سورة املمتحنة، مث نزلت بعدها إذا زلزلت

ينة  اجلمع بني األقوال السابقة بأن أول مانزل باملد-  واهللا أعلم -   :والراجح

ّآل عمران، مث سورة األحزاب، مث املمتحنة، مث النساءسورة البقرة مث  ّ ّ  ، فتكون سورة ّ
  . النساء نزلت بعد هذه السور بعد اهلجرة إىل املدينة سنة سبع 

ٍبن عاشور اَقال  ُ َ ُ ٍوعن ابن عباس) : "هـ١٣٩٣: ت(ْ ّأن أول ما نزل باملدينة   :ّ ّ
ّسورة البقرة، مث األنفال مث آل ع ّمران، مث سورة األحزاب، مث املمتحنة، مث النساءّ ّ ّ فإذا   .ّ

ٍكان كذلك تكون سورة النساء نازلة بعد وقعة األحزاب اليت هي يف أواخر سنة أربع أو  ّ ً ّ

                                      

  ) . ٢١٣ - ٢١٢ / ٤ (البن عاشور : التحرير والتنوير)  ١(

  ) .١٧٦: اآلية( النساءسورة ) ٢(

   ) .٣١٧/ ٢ ( للبغوي :معامل التنزيل)  ٣(

  ) .١/١٧٦(  للكليب: لعلوم التنزيلالتسهيل)  ٤(

  ) .١٨١ /١( للمخلاليت :القول الوجيز)  ٥(
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ّأول سنة مخس من اهلجرة، وبعد صلح احلديبية الذي هو يف سنة ست حيث تضمنت  ٍّّ ّ ٍ

ّاربا إىل املسلمني عدا النساء، وهي آيةسورة املمتحنة شرط إرجاع من يأيت املشركني ه ً :
﴿               ﴾ )٢( ")١(.  

ُبن اَقال وهو أنه نزل صدرها مبكة وبقيتها يف املدينة ، ، وهناك قول شاذ  ْ
ٍعاشور  ُ    .)٣( "ّنزل صدرها مبكة وسائرها باملدينة: وقال بعضهم) : "هـ١٣٩٣: ت(َ

  

  :سبب النزول  : ًثانيا

﴿ :هلقو: ") هـ٤٦٨: ت (قال الواحدي          

   ﴾
ومل  نزلت يف اليهود حني كتموا صفة حممد : قال أكثر املفسرين . )٤(

هم اليهود خبلوا أن : يبينوها للناس، وهم جيدو�ا مكتوبة عندهم يف كتبهم، وقال الكليب

اآليات الثالث إىل :  وقال جماهد:  ونعته يف كتا�مدقوا من أتاهم صفة حممد يص
﴿: قوله  ﴾ نزلت يف مجاعة من : بن زيدوقال ابن عباس وا، نزلت يف اليهود

تنفقوا ال: ويقولون هلم،  من األنصار خيالطو�م وينصحو�مكانوا يأتون رجاال، اليهود

﴿ :قر، فأنزل اهللا تعاىلأموالكم فإنا خنشى عليكم الف        

     ﴾")٥(.   

َ المكي والمدنينوع السورة من حيث: ًثالثا  َ ِّ.   

ِّقال ابن اجلوزي ، ع السورة من حيث مكيتها ومدنيتها اختلف يف نو َِ َْ ُ ْ : ت(َ
 عن ابن عباس  رواه عطية،ا مكيةأ�ا أحدمه :اختلفوا يف نزوهلا على قولني) : "ه٥٩٧

 رواه عطاء عن ابن ،إ�ا مدنية :والثاين .ة وجماهد وجابر بن زيد وقتادوهو قول احلسن

يف عثمان بن طلحة حني إ�ا مدنية إال آية نزلت مبكة  : وقيل. عباس وهو قول مقاتل

                                      

  ) .١٠: اآلية (املمتحنةسورة )  ١(

  ) .٢١٢-٤/٢١١ ( البن عاشور :التحرير والتنوير )٢(

  ) .٢١٢-٤/٢١١ ( البن عاشور :التحرير والتنوير )٣(

  ) .٣٧: اآلية ( سورة النساء )  ٤(

  .) ٧٦(للسيوطي : ، لباب النقول: ، وانظر) ١٥٢(للواحدي : سباب النزول أ)  ٥(
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اسة�تحليلية��٣٩إ����٣٦املؤمن�ن�من�خالل��يات�أخالق  ة�ال�ساء�د ر�من�سـو ر

 ﴿ :أن يأخذ منه مفاتيح الكعبة فيسلمها إىل العباس وهي قوله  أراد النيب  

                ﴾
  )٢(" )١( .  

  : ، وهي  ثالثةكر في نوع السورة من حيث المكي والمدني أقوالُذف

 )٣("مدنية كلها) : "هـ٢٧٦: ت (بن قتيبةاال ق .أنها مدنية : القول األول 

ُّالطربي  قالو . َقال و .)٤( "ٌّمدنية) : "هـ٣١٠: ت(ََِّ ٍبن حزم ا َ
ْ َ ُ وهي  ") :هـ٣٢٠: ت(ْ

ُّالسيوطي َقال و  .)٥("مدنية
ِ

   .)٦("نزلت سورة النساء باملدينة " ) : ه٩١١: ت(ُُّ

ِحكي يف ذلك اإلمجاو
هذه السورة مدنية بإمجاع : "ع ، قال الفريوزآبادي ُ

   .)٨("  بعضهمًسورة النساء مدنية إمجاعا ، كذا قال: " وقال البقاعي .  )٧(" القراء
  .ا  منه إال آياتأنها مدنية: القول الثاني 

ُّقال الشوكاين  ِ َْ َّ ّهي مدنية كلها: ") هـ١٢٥٠: ت(َ ًإال آية : ّقال القرطيب.  ٌّ ّ
ّواحدة نزلت مبكة عام الفتح  ﴿: ّيف عثمان بن طلحة احلجيب، وهي قوله تعاىل: ً  

                ﴾
ِّ اجلوزي نابال ق و .)١٠(" )٩(   ِ  ) :هـ٥٩٧: ت(َْ

أن يأخذ  إ�ا مدنية إال آية نزلت مبكة يف عثمان بن طلحة حني أراد النيب  :وقيل"

  ﴿: منه مفاتيح الكعبة فيسلمها إىل العباس وهي قوله       

         ﴾
 " )١١(  .  

                                      

  ) .٥٨: اآلية  (النساءسورة )  ١(

  ) .٢/١ ( البن اجلوزي :زاد املسري)  ٢(

  ) .١١٨ ( البن قتيبة :غريب القرآن)  ٣(

  ) .٦/٣٣٩(  للطربي:جامع البيان)  ٤(

  ) .٣١ / ١ ( البن حزم:الناسخ واملنسوخ)  ٥(

  ) .٤/٢٠٧ ( للسيوطي :الدر املنثور)  ٦(

  ) .١٦٩/ ١ (للفريوز آبادي: بصائر ذوي التمييز)  ٧(

  ) .٨٦/ ٢ (للبقاعي : مصاعد النظر)  ٨(

  ) .٥٨: اآلية  (النساءسورة )  ٩(

  ) .١/٦٧٢ ( للشوكاين :فتح القدير)  ١٠(

  ) .٢/١ ( البن اجلوزي :زاد املسري)  ١١(
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اسة�تحليلية��٣٩إ����٣٦املؤمن�ن�من�خالل��يات�أخالق  ة�ال�ساء�د ر�من�سـو ر

ُّ العيين  بدر الدينقال مجهور العلماء : ّقال ابن النقيب ") : هـ٨٥٥: ت(َِْ

ّعلى أ�ا مدنية وفيها آية واحدة نزلت مبكة عام الفتح يف عثمان بن أيب طلحة وهي ّ ّ :
﴿                   ﴾

: ت (ة عطيبن اقال و .)١(" 

هذه السورة مدنية، إال آية واحدة نزلت مبكة عام الفتح، يف عثمان بن  : "ـ)ه٥٤٦

 ﴿ :طلحة وهي قوله                    ﴾
  ")٢(.  

  

  

   .أنها مكية: القول الثالث 
ُقال النحاس  َّ َ ِّاجلوزي  ال ابنقو  .)٣("وهي مكية) : "هـ٣٣٨: ت(َ ِ : ت(َْ

 رواه عطية عن ابن عباس وهو قول احلسن وجماهد وجابر بن  ،أ�ا مكية ") :ه٥٩٧

  . )٤( "زيد وقتادة
  

ّاستنادا منهم على ضوابط معرفة املكي من املدينوهذا القول  ّ، فقالوا إن قوله  ّ
ُيا أيـها الناس: (تعاىل َّ ََ ُّ ّحيث وقع إمنا هو مكي )َ ٍاهر بن عاشور َّالط َقال  . وهذا بعيد، ّ ُ َ ُ ْ ُ

ِ

ٌنزلت سورة النساء عند اهلجرة وهو بعيد: من العلماء من قالو" : )ـه١٣٩٣: ت( ّ.  

ّإ�ا نزلت مبكة؛ أل�ا افتتحت ب: وأغرب منه من قال ّيا أيها الناس (ـــّّ يا (، وما كان فيه )ّ

ّأيها الناس ّفهو مكي، ولعله يعين أ�ا نزلت مبكة أيام الف )ّ ّ ّّ ّ ّتح ال قبل اهلجرة؛ أل�م ٌّ
ّيطلقون املكي بإطالقني ّواحلق أن اخلطاب بـ...  ّ ّيا أيها الناس(ّ ّال يدل إال على إرادة  )ّ ّ

ًدخول أهل مكة يف اخلطاب، وال يلزم أن يكون ذلك مبكة، وال قبل اهلجرة، فإن كثريا  ّ ّ ّ
ّيا أيها الناس(ّمما فيه  ّمدين باالتفا )ّ    .)٥(" قٌّ

  

                                      

  ) .١٨/٢١٥ (  للعيين :عمدة القاري)  ١(

  ) .٤/٤٥٩ ( البن عطية :احملرر الوجيز) ٢(

  ) .٢/٧ ( للنحاس :معاين القرآن) ٣(

  ) .٢/١ ( البن اجلوزي :زاد املسري)  ٤(

  ) .٢١٢-٤/٢١١ ( البن عطية :التحرير والتنوير)  ٥(
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ّ أنها مدنية كلها  :ّوالصحيح ّ  :ألموروذلك ّ
ُائشة رضي اهللا عنها، أ�ا قالعن عفقد روى البخاري  -١

ِ ُوما نزلت سورة ": تَ ْ
َّالبقرة والنساء إال وأنا عنده َوال خالف أن النيب صلى اهللا عليه وسلم  . )١(" ِ

َّ َُّ َّ َّ َ ِ

َإمنا بـىن �ا باملدينة َ َّ )٢(>. 
 فقد روى ف يف كو�ا آخر ما نزل ؟ّدت آية منها من اآليات املختلُع -٢

ِ عن البـراء ابن عازب )٣(البخاري 
َ َ ْْ َقال َ ر آية نزلت خامتة سورة آخ": َ

﴿ : النساء                ﴾ )٤( " . 
ّمن تبني أحكامها علم أ�ا مدنية بال شك -٣ ّ ّ ّ.   

  
  

ِ فضائل السورة:المطلب الثالث ُّ   . وخصائصها ُ
  

  : فضائل السبع الطوال ماورد من: ًأوال 
 النيبمكان التوراة ، فقد قال  أوتيها النيب  اليت )٥(هي من السبع الطوال -١

) :٦()  مكان التوراة َّأعطيت السبع الطول(.  
 

                                      

  .ًسبق خترجيه قريبا )  ١(

  ) .٨٦/ ٢(للبقاعي :  النظرمصاعد)  ٢(

  ) .٦٧٤٤(رقم ) ١٥٣/ ٨) (يستفتونك قل اهللا يفتيكم يف الكاللة(كتاب الفرائض ، باب )  ٣(

  ) .١٧٦: اآلية (النساءسورة ) ٤(

وآل ، البقـرة : وهـي، السور السبع الطوال من أول القـرآن : السبع الطول أو السبع األول هي)  ٥(

   .واألعراف، واألنعام ، واملائدة ، والنساء ، عمران 

والبيهقــي ) ١٧/١٨٧(الكبــرياملعجــم  ، والطــرباين يف )١٢٠(رواه أبــو عبيــد يف فــضائل القــرآن )  ٦(

): ١/١٠٠( ، وقـــــال احملـــــدث أمحـــــد شـــــاكر يف تفـــــسري الطـــــربي )٢٢٥٦ ( اإلميـــــانيف شـــــعب

  .  "إسناده صحيح"
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 السبع من أخذ: ( قال   .فهو عاملها َمن حفظاليت  هي من السبع األول -٢
 . )١() ربَاألول من القرآن فهو ح

  :مقابل ألواح موسى ، فعن النيب  هي من املثاين الطوال اليت أوتيها النيب  -٣
  .)٢(" أويت موسى األلواح وأوتيت املثاين"

ٍعن عبد اهللا بن مسعود  -٤
َ

ِ ِ ُّإن يف النساء خلمس آيات، ما يسرين : (، قال ٍ
َ ِّ َّ

َّ�ن الدنيا وما فيها، وقد علمت أن العلماء إذا م ُ
ِ ُّ  ﴿: ُّروا �ا يعرفو�اَّ  

                      ﴾ 

   ﴿:  قوله تعاىل ، و ]٣١: النساءسورة [             

               ﴾ ] ٤٠ :النساءسورة[
  ،

   ﴿  :ه تعاىلوقول               

 ﴾ ] وقوله،] ٤٨ : النساءسورة : ﴿              

                    ﴾  
)٣(  ،

﴿  :وقوله                             

   ﴾  ] ١١٠: النساءسورة[
 )٤(  .  

َاقرأ علي القرآن، فقلت:( على املنربوهو ُقال رسول اهللا -٥ َّ ُيا رسول اهللا، أقرأ :ْ َ

َإين أشتهي أن أمسعه من غريي، قال :قال! ُِْعليك وعليك أنزل؟ َ ُفقرأت عليه : ِّ

                                      

د والبــــزار ورجــــال البــــزار رجــــال رواه أمحــــ"): ٧/١٦٢(قــــال احلــــافظ اهليثمــــي يف جممــــع الزوائــــد  )١(

 ورواه إســحاق بــن راهويــة يف مــسنده ،" ...الــصحيح غــري حبيــب بــن هنــد األســلمي وهــو ثقــة

هــــــذا حــــــديث صــــــحيح اإلســــــناد ومل ": وقــــــال) ١/٥٦٤(واحلــــــاكم يف املــــــستدرك ) ٢/٢٨٨(

  ."خيرجاه

   .)٢٨١٣(وصححه ـ رمحه اهللا ـ يف الصحيحة ) ٢١٠٩(ذكره األلباين يف ضعيف اجلامع )  ٢(

  ) .٦٤: اآلية (النساءسورة )  ٣(

، واحلـاكم ) ٧٥/ ٤(، والبيهقي يف شعب اإلميان ) ٢٢٠/ ٩(رواه الطرباين يف املعجم الكبري )  ٤(

رجالــــــه رجــــــال ) : " ١٢/ ٧(، وقــــــال اهليثمــــــي يف جممــــــع الزوائــــــد ) ٣٣٤/ ٢(يف املــــــستدرك 

  " .الصحيح
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ُسورة النساء حىت بلغت  ِّ َ﴿                  

                         

           ﴾
 

]42ٍ -٤١: النساءسورة [
ُ، رفعت  

ُ فرفعت رأسي، فنظرت -بيده:  ويف رواية- ٌرأسي، أو غمزين رجل إىل جنيب ْ ُ
ُإليه فرأيت عينيه تسيل

ِ
ُ(  )١(.  

  
  

  .محور السورة ومقاصدها  : المطلب الرابع
حمور سورة النساء هو االجتماع على التوحيد ، وهو احملور نفسه الذي ابتدأ به 

) : هـ٨٨٥: ت(قال البقاعي القرآن يف سورة الفاحتة وسورة البقرة وآل عمران ، 

ذي حدت مقصودها االجتماع على التوحيد الذي هدت إليه آل عمران، والكتاب ال"

   . )٢( " عليه البقرة ألجل الدين الذي مجعته الفاحتة
كما جاءت السورة داعية إىل االجتماع والتواصل والتعاطف والرتاحم بني 

 ملا تقرر أمر الكتاب اجلامع : " أبناء ا�تمع ، وتوثيق أواصر احملبة بينهم ، قال البقاعي

توحيد احتيج إىل االجتماع على الذي هو الطريق، وثبت األساس احلامل الذي هو ال
   .)٣("ذلك، فجاءت هذه السورة داعية إىل االجتماع والتواصل والتعاطف والرتاحيم

كما تضمنت السورة أحكام األسرة خاصة ، وأحكام ا�تمع اإلسالمي عامة 

 اخللية -  تضمنت السورة الكالم عن أحكام األسرة الصغرى: "، قال وهبة الزحيلي 
  ا�تمع اإلسالمي وعالقته با�تمع اإلنساين-  ، واألسرة الكربى - ألوىلاالجتماعية ا

، فأبانت بنحو رائع وحدة األصل واملنشأ اإلنساين بكون الناس مجيعا من نفس  - 

                                      

آن ، باب من أحب أن يسمع القرآن من غريه  يف صحيحه ، كتاب فضائل القررواه البخاري)  ١(

 يف كتاب صالة املسافرين وقصرها، بـاب فـضل اسـتماع  ومسلم) .٥٠٤٩(رقم ) ١٩٥/ ٦(

  ) .٢٤٧(رقم ) ٥٥١/ ١(القرآن 

  ) .١٦٩/ ٥(للبقاعي : نظم الدرر)  ٢(

  ) .١٧١/ ٥ (املصدر السابق)  ٣(



       
  

 

 ٤٦ 

 العدد السابع والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد األول من   

اسة�تحليلية��٣٩إ����٣٦املؤمن�ن�من�خالل��يات�أخالق  ة�ال�ساء�د ر�من�سـو ر

واحدة، ووضعت رقيبا على العالقة االجتماعية العامة باألمر بتقوى اهللا يف النفس 

  . )١(" والغري ويف السر والعلن
 يف السورة أحكام النساء يف أغلب آيا�ا، واليت ألجل ذلك مسيت كما جاء

وحتدثت السورة بنحو مطول عن أحكام املرأة بنتا : "بسورة النساء، قال الزحيلي

وزوجة، وأوضحت كمال أهلية املرأة واستقالهلا بذمتها املالية عن الرجل ولو كان زوجا، 
ن عشرة ومرياث من تركة أبيها أو وحقوقها الزوجية يف األسرة من مهر ونفقة وحس

زوجها، وأحكام الزواج وتقديس العالقة الزوجية، ورابطة القرابة احملرمية واملصاهرة، 

» قوامة الرجل« وكيفية فض النزاع بني الزوجني واحلرص على عقدة النكاح، وسبب
تسيري شؤون هذه وأ�ا ليست سلطة استبدادية، وإمنا هي غرم ومسئولية وتبعة ول

مث أوضحت السورة ميزان الروابط االجتماعية وأ�ا قائمة على أساس  .ملؤسسة الصغريةا

  . )٢( " التناصح والتكافل، والرتاحم والتعاون، لتقوية بنية األمة

                                      

  ) .٢٢١/ ٤(لوهبة الزحيلي : التفسري املنري )  ١(

  .)٢٢١/ ٤(لوهبة الزحيلي : التفسري املنري   )٢(
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  اث اول
  

ل ا ن ا  ت اا  

  ن ورة اء ) ٣٩ و ٣٦ ( 
  

  

   :ویشتمل على ثمانیة مطالب 
  

  .وما قبلها ة بني اآلية ناسبامل: طلب األول امل     

   .القراءات :املطلب الثاين      

   .املفردات اللغوية  :املطلب الثالث     

   .عراباإل:  املطلب الرابع      

   .القضايا البالغية: املطلب اخلامس     

   .املعىن االمجايل: املطلب السادس     

   .بيانالتفسري وال: املطلب السابع     

َّالفوائد العلمية واللطائف: املطلب الثامن       َّ.   
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  . وما قبلهاة بين اآلية مناسبال: المطلب األول 

﴿ : في قوله تعالىالمناسبة : ًأوال                 

                                  

                                

    ﴾ ]٣٦: سورة النساء [ .  

احلقـــوق والواجبـــات   يف بيــانالــسابقة هلـــا ،هــذه اآليـــة جــاءت مكملـــة لآليـــات 
تحـــسني عالقـــة األمـــر ب ابتـــداء عـــن ت جـــاءاآليـــات الـــسابقةف، الـــيت تكـــون علـــى املـــسلم 

ني العالقـة تحـساألمـر بمث يف هـذه اآليـة ، تحسني العالقة الزوجية األمر بمث  ِّالعبد مع ربه

  . ا�تمعبأفراد 
ًأن هناك مناسبة وترابطا بيـن هذه اآلية وبني اآليات اليت ب ذكر العلماءوقد  ً

  :ا ، منهسبقتها

ّعطــف تــشريع يـــختص ب": قــالحيــث  )هـــ١٣٩٣: ت (ابــن عاشــور هذكرمــا      ٍ املعاملــة ُ
ُ، وقـــدم لـــه األمـــر بعبــادة اهللا تعـــامــع ذوي القـــرىب والـــضعفاء ّ ىل وعـــدم اإلشـــراك علـــى وجـــه ُ

ً، لالهتمــام �ـــذا األمــر وأنــه أحـــق مــا يتوخــاه املـــسلم ، جتديــدا ملعــىن التوحيـــد يف مــاجاإلد ّ ّ ّ
ّقـــدم لـــذلك يف طـــالع الـــسورة بقولـــهنفـــوس املـــسلمني كمـــا  ُ :﴿             

           ﴾ ]عـــه يف هـــذه واملناســـبة هـــي مـــا أريـــد مج ]١: ســـورة النـــساء

ِالسورة من أحكام أواصر القرابة يف النسب والدين واملخالطة ِ" )١(.  

واعلم أنه تعاىل ملا أرشد كـل واحـد مـن الـزوجني : " )هـ٦٠٦: ت(قال الرازي و
ه اآليـــة إىل ، أرشـــد يف هـــذخـــر وإىل إزالـــة اخلـــصومة واخلـــشونةإىل املعاملـــة احلـــسنة مـــع اآل

 .)٢("سائر األخالق احلسنة

ِكالم مبتـدأ مـسوق لبيـان األحكـام املتعلقـة حبقـوق  :" )هـ٩٨٢: ت(بو السعود  قال أ- ِ ٌ ٌ ٌ
ِالوالدين واألقارب وحنو    . )٣(" َهم إثر بيان األحكام املتعلقة حبقوق األزواجِ

                                      

  )٤٨ / ٥( البن عاشور : التحرير والتنوير)  ١(

  )٧٥ / ١٠( للرازي : مفاتيح الغيب)  ٢(

  )١٣٥ / ٢( ألبو السعود : إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكرمي)  ٣(
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) ١(ِكـالم مبتـدأ مـسوق لإلرشـاد إىل خــالل : " )هــ١٢٧٠: ت(قـال اآللوسـي و

ـــزوجني إىل املعاملـــة احلـــسنة ، وإزالـــة ٍّمـــشتملة علـــى معـــايل األمـــور إثـــر إرشـــاد كـــل مـــ ن ال
اخلصومة واخلشونة إذا وقعت يف البني وفيه تأكيد لرعاية حق الزوجية وتعليم املعاملـة مـع 

  .)٢(" َّأصناف من الناس ، وقدم األمر مبا يتعلق حبقوق اهللا تعاىل أل�ا املدار األعظم

﴿: قوله تعاىلالمناسبة في : ًثانيا                  

                     ﴾.   هذه اآلية جاءت

 جل وعال ، بعد ذكر الصفات اليت ال حيبها اهللا يف اآليتني لصفات اليت حيبها اهللامبينة ل

وملا وصفهم بإنفاق مجيع أمواهلم للعدو ") : هـ٨٨٥: ت( البقاعي لقا  .السابقة
احلقري أشار إىل شحهم فيما هو هللا العلي الكبري بشيء يسري حيصل هلم به خري كثري، 

   .)٣( "الذي له الغىن املطلق واجلود الباهر} مما رزقهم اهللا{: فقال

  
  :مناسبة هذه اآليات لما قبلها في السورة : ًثالثا 

هنا يف ربط أواصر الصالت وتنظيم حال البيوت الكالم من أول السورة إىل 

واألسر مع العناية بالقرابة واملصاهرة، مث ناسب هنا ذكر بعض احلقائق اليت تنظم 
ّا�تمع، وتبىن األسرة على أساس من التعاون وحسن املعاملة، وقد صدر هذا اإلرشاد 

  . )٤( دايةباألمر بعبادة اهللا تعاىل أل�ا األساس األول ومصدر اخلري واهل

   .القراءات :المطلب الثاني 
﴿       ﴾  : ٌبالرفع، على أنه مبتدأ » ٌإحسان«قرأ ابن أيب عبلة : ًإحسانا

ًوخربه اجلار قبله، واملراد �ذه اجلملة األمر باإلحسان وإن كانت خربية ِ
ُ

ِ
ُ ُ

)٥(.   

                                      

َخلــل ، بــاب : مــادة ) ١٧٦(  الــرازي لــزين الــدين: خمتــار الــصحاح. بــالفتح اخلــصلة : ََّاخللـــة )  ١( َ
 . اخلاء

  )٣٨ / ٥( تفسري روح املعاين )  ٢(

  ) .٢٨١/ ٥(للبقاعي : نظم الدرر)  ٣(

  ) .٢٢١/ ٤(لوهبة الزحيلي : ، التفسري املنري ) ٣٧٣/ ١(للحجازي : التفسري الواضح)  ٤(

  ) .٦٧٤/ ٣(السمني احلليب : الدر املصون)  ٥(
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﴿       ﴾ :  اجلنب عند عاصم ، واجلنب عند بقية القراء ُتقرأ: اجلنب ُُ َْ. 

ُُواملقصود �ا يف اآلية اجلنب وهو اجلار الذي ليس بينك وبينه قرابة
قال األزهري  . 

ِواجلار اجلنب: (روى املفضل عن عاصم) : "هـ٣٧٠: ت( َْ َْ ِْ
 بفتح اجليم وسكون النون،) َ

ِواجلار: (وقرأ سائر القراء .ومل يذكر غريه هذه َْ ِ اجلنبَ ُُ : بُُنواجلار اجل: قال أبو منصور ) .ْ

ًجار جنب أيضا: للقريب الذي تؤمنه وجتريه الذي ليس بينك وبينه قرابة، يقال َ")١( .  
  

   .المفردات اللغوية  :المطلب الثالث
﴿      ﴾  :ويقـال طريـق معبـد إذا كـان . الطاعة مـع اخلـضوع:  يف اللغة :العبادة

ومنـــه أخـــذ العبـــد لذلتـــه  . )٢(ة الـــوطء، وبعـــري معبـــد إذا كـــان مطليـــا بـــالقطرانمـــذلال بكثـــر

مجيـــع مـــا ذكـــر يف و  .)٣(ملـــواله والعبـــادة واخلـــضوع والتـــذلل واالســـتكانة قرائـــب يف املعـــاين

   .)٤(القرآن من العبادة فاملراد به التوحيد
﴿       ﴾  :ــــــشرك ــــــاهللا  وقــــــد أشــــــرك فــــــالن، الكفــــــر:ال  فهــــــو مــــــشرك ب

ِ جعل له شريكا يف ملكه:أي، )٥(ىومشرك ِ َ َُ
)٦(.  

﴿       ﴾  : ويف ، يف اللغـة فعـل مـا ينبغـي أن يفعـل مـن اخلـري  :اإلحسان
:  واإلحــسان هنــا مبعــىن. )٧( أن تعبــد اهللا كأنــك تــراه فــإن مل تكــن تــراه فإنــه يــراك:الــشرع

   .)٩(، ضد أساء فعل ما هو حسن، وهو )٨( ِأحسن إليه، وأحسن به

                                      

  ) .٢٣٣(البن جماهد : السبعة يف القراءات: وانظر ) . ٣٧٠/ ١( لألزهري :معاين القراءات ) ١(

  ) .٢٧٣/ ٣(البن منظور : لسان العرب: ، وانظر) ١٣٨/ ٢(لألزهري : �ذيب اللغة) ٢(

  ) .٦٢/ ٤(البن سيدة : املخصص)  ٣(

  ) .٥٩٧(ألبو البقاء : الكليات)  ٤(

  ) .٥٣٣(ألبو البقاء : اتالكلي: ، وانظر) ١٥٩٤/ ٤(للجوهري : الصحاح)  ٥(

  ) . ٦٨٤/ ٦(البن سيده : احملكم واحمليط األعظم) ٦(

  ) .٣٨/ ١(القاضي عبد النيب األمحد نكرى : جامع العلوم)  ٧(

  ) .١٤٤٧/ ٣(لنشوان احلمريي : مشس العلوم)  ٨(

  ) .٤٩٧/ ١(ألمحد خمتار : معجم اللغة العربية)  ٩(
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﴿       ﴾  :مجـــع يتـــيم ، وهـــو مـــأخوذ مـــن اليـــتم وهـــو االنفـــراد، فـــاليتيم :اليتـــامى ُ :

   .)٢(من مات أبوه وهو صغري، دون البلوغ : واليتيم يف اصطالح الشرع. )١(الفرد
﴿     ﴾  :َّكنه الفقــــر، أي قلــــل الــــذي ســــ:  معنــــاه يف كــــالم العــــرب:المــــسكين

ًقد متسكن الرجل، وتسكن إذا صار مسكينا: واشتقاقه من السكون؛ يقال .حركته
)٣(.  

  
﴿        ﴾  :نازال بك النازل معك يف اجلواء أو هو نسي:الجار ذو القربى 

ره، أو له الذي قرب جواهو : وقيل . )٤(يف بلدة وأنت يف أخرى فله حرمة جوار القرابة

   .)٥(مع اجلوار قرب اتصال بنسب أو دين
﴿       ﴾  :ْالجار الجنب مبعىن ٌ، وهو وصف ) بفتح اجليم وسكون النون (:َ

ْرجل عدل : ا�انب كقوهلم َ ْالبـعد: َواجلنابة. ٌ ُ
ًامليل؛ ومسي اجلار جارا : أصل اجلوار و.)٦( ُِّ

ِالذي ليس بينه وبني جاره البعيد : أي ،  أي غريبرجل جنب: يقال،  مليله إىل جاره َّ

ُرابة، أو من يقرب مسكنه من اجلارق ُ ُ َ
ٍاجلار اجلنب الذي جاورك من قوم : وقيل  .)٧( َ ََ ُُ ُُ

ِآخرين ذو جنابة ال قرابة له يف الدار، وال يف النسب َّ ِ َ
واملرأة جارة زوجها؛ ألنه .  )٨(

 ال يتعدى عليها؛ أل�ا متسكت بعقد حرمة مؤمتن عليها وأمر بأن حيسن إليها، وأن
   .)٩(قرابة الصهر، وصار زوجها جارها؛ ألنه جيريها ومينعها وال يعتدي عليها

                                      

، أحكــام ) ٢٤٢/ ١(للزخمـشري : ، والكـشاف) ٣٣٠ /١(للجــصاص : أحكـام القـرآن: انظـر) ١(

/ ٩ (للــرازي : مفــاتيح الغيــب، ) ١١/ ٤: (، احملــرر الــوجيز) ٣٠٨/ ١(البــن العــريب : القــرآن

١٣٦ (.   

  ) .٣٠٨/ ١(البن العريب : أحكام القرآن: ، وانظر) يتم(مادة : املفردات)  ٢(

   .)١٢٧/ ١(لألنباري : الزاهر يف معاين كلمات الناس)  ٣(

  ) .١٢١/ ١١(لألزهري : �ذيب اللغة)  ٤(

  ) .٣٥٥(ألبو البقاء : الكليات)  ٥(

  ) .٦٧٦/ ٣(السمني احلليب : الدر املصون)  ٦(

  ) .٣٥٥(ألبو البقاء : ، الكليات) ١٢٦(البن قتيبة : غريب القرآن: انظر)  ٧(

  ) .١٤٨/ ٦(للخليل بن أمحد : العني)  ٨(

  ) .١٢١/ ١١(لألزهري : �ذيب اللغة)  ٩(
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 (٢
﴿      ﴾  : ٍيدل على مقارنة شيء ): صحب(ل أص :الصحبة

َ ِ
ُ ُّ

ِومقاربته
ُ .  

ْالجنبب الصاحبو ، وإىل  ب فالنَفالن جبن" : لكما يقا القريب منه، :َ

َالرجل الذي يالزمه رجاء  ، وواملرأة،  السفر يف َّويدخل فيه الرفيق.  إذا كان جلنبه جنبه
   .)١(من معه  نبَهم جبَّكلَّ ألن  ؛نفعه

﴿      ﴾  :٢(ل مث قيل لصاحب الطريق ابن السبي، الطريق  :السبيل( .  

﴿         ﴾  :ما ملكت ف ، يريد اإلحسان إىل الرقيق والتخفيف عنهم

، وقد ضم البهائم   حيتاجون إليه من الكسوة والطعام حبسن امللكة وبالقيام مبا:أميانكم
ً مجيع ما يتصرف فيه ملكا :مبا ملكتفمعىن ،  ملكة يف هذا احلكم إىل املماليكاملت

ًوقهرا حثا على الشفقة على خلق اهللا ً
)٣( .  

﴿   ﴾ : يأنف ويستنكف عن اُ خيالء، أو متكربوذ:  أي:المختال 
ٍطر يف مشيته، وهو اسم فاعلَ البوأصحابه لفقرهم، واملختالريانه جقراباته و ِ ِ ِ

ن م ُ

ٌ، وألفه منقلبة عن ياء؛ لقوهلم)اختال( ُاخليالء واملخيلة: ُِ
)٤(.    

ُالفخرو ْ له : عن اإلنسان كاملال واجلاه، ويقال املباهاة يف األشياء اخلارجة :َ
ّالفخر، ورجل فاخر، وفخور، وفخري، على التكثري ٌ

ِ َِ ُ ٌَ ُ ٌَ ُ َ
)٥( .  

﴿          ﴾ :  َأنفق الرجل، أي افتقر وذهب ماله، وقد من  :النفقة َ َ

 اسم : اللغةيف: النفقة ف. )٦(ورجل منقاق، أي كثري النفقة. أنفقت الدرهم، من النفقة
 ما يتوقف عليه بقاء شيء من : ويف الشرع،من اإلنفاق وهو من النفوق وهو اهلالك 

 حنو مأكول وملبوس وسكىن فيتناول حنو العبيد فإن املالك جمبور على اإلنفاق باالتفاق

                                      

ألبــو : ، الكليــات)٢٠٥(لألصــفهاين : ، واملفــردات)٣٤٤/ ٨(للطــربي : جــامع البيــان: انظــر)  ١(

  ).٣٥٥(البقاء 

  ) .٣٤٧/ ٨(للطربي : جامع البيان)  ٢(

  ) .٦١١/ ٤(للفتين : جممع حبار األنوار : انظر )  ٣(

  ) .٦٤/ ١(البن اجلوزي : تذكرة األريب : انظر)  ٤(

  ) .٦٢٧( لألصفهاين :املفردات )  ٥(

  ) .٣٥٨/ ١٠(البن منظور : ، لسان العرب) ١٥٦٠/ ٤(للجوهري : الصحاح: انظر )  ٦(
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وكذا البهائم عند أيب يوسف رمحه اهللا تعاىل وقال هشام سألت حممدا عن النفقة . 

  . )١(عام والكسوة والسكىن فقال إ�ا الط

  
   .عراباإل:  المطلب الرابع 

﴿       ﴾  .٢(فيه ثالثة أوجه(:   
   .وقلنا أحسنوا بالوالدين إحسانا: إحسانا مصدر أي: ًأوال 

   .وقلنا استوصوا بالوالدين إحسانا: جيوز أن يكون مفعوال به، والتقدير: ًثانيا 

  .ز أن يكون مفعوال له، أي ووصيناهم بالوالدين ألجل اإلحسان إليهموجيو: ًثالثا 
  

   .القضايا البالغية: المطلب الخامس
﴿      ﴾ .  ٣(عطف خاص على عامفيه(.   
﴿       ﴾ .  ٤(ً  أي أحسنوا إىل الوالدين إحسانا،حذف فيه( .  

﴿          ﴾  . ـــــاءب ِ ويف ســـــورة البقـــــرة عـــــرب بغـــــري البـــــاء  ،ِزيـــــادة الب ِوذي : (فقـــــال َّ َ
َالقرىب ْ ُ ْ()٥(.   

تدل على ) وبالوالدين إحسانا(وإعادة الباء هنا بعد أن ذكرت قبلها يف 

سورة  آيةأل�ا يف حق هذه األمة، ومل يبالغ يف ؛ د واملبالغة، فبولغ يف هذه اآليةالتوكي

واالعتناء �ذه األمة أكثر من االعتناء بغريها، إذ هي  .ل�ا يف حق بين إسرائي ألالبقرة
َّشارة إىل أن اإل: "ِّ اجلر فائدة إعادة حرف: وقيل . )٦(خري أمة أخرجت للناس ُ

ٌّاإلحسان إىل القرابة مستقل، مبعىن أن ُ ِ لو فرض أن الرجل ليس له والدانهَ  القرابةُّ، فحق  ُِ

                                      

  ) .٢٨٨/ ٣(القاضي عبد النيب األمحد نكرى : جامع العلوم)  ١(

  ) .٨٤/ ١(للعكربي : التبيان يف إعراب القرآن)  ٢(

  ) .٦٧/ ٥(لوهبة الزحيلي : التفسري املنري )  ٣(

  ) .٢٥٤/ ١(للصابوين : التفاسري صفوة )  ٤(

ِوإذ َأخـذنا ميثـاق بـين إسـرائيل ال تـعبـدون إال اللـه وبالوالـدين إحـسانا وذي (: وهي قولـه تعـاىل ) ٥( ِ
َ َ ًَ َ ََ َْ ْ َ ِْ ِ ِ ِِ َ َُْ

ِ َّ َّ َ ُ َْ َ َ
ِ ِِ َ َ ْ َ ْ

َالقرىب ْ ُ    .]٨٣: سورة البقرة[ )ْ

  ) .٦٣١/ ٣(ألبو حيان : البحر احمليط: انظر)  ٦(
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 قد ؛ ألن الوالدين تابع لهِّ مبين على حق الوالدينإن حقهما : ال نقول، و ٌثابت

ِيكونان
ٍ؛ فحق القرابة باق ِّ ميتنيَ ُّ ")١(.    

َّ اجلار إلفادة التنويعإعادة": وقيل ِّ ")٢( .  

  

﴿               ﴾  .  ٣(ِإطنابفيه(.   
  

﴿        ﴾ . ٌومعلوم أن املراد ما  ، فيه التعبري بالبعض عن الكل
   )٤(مملكت

﴿             ﴾.   

ِعرض بذلك إىل ذم الكرب املؤدي الحتقار الناس، فقد تعريض فيه 
ّ

)٥( .  

﴿                            ﴾.   

ولعدم ،  ألمهية يف نفسه اهللا واليوم اآلخر على اإلنفاق؛تقدمي اإلميان بفيه 

ألن القصد بذكره إىل التخصيص هاهنا : وقيل . )٦( ِاالعتداد باإلنفاق بدونه

   .)٧(والتعليل
ِاستفهام غرضه التوبيخ هلم على اجلهل: "ًوفيها أيضا ُ َّ ُ َ ِ مبكان املنفعة، واالعتقاد ٌ ِ

ِّيف الشيء على خالف ما هو عليه، والتحريض على الفكر لطلب اجلواب؛ لعله يؤدي  َّ ِ ِ ُ َّ َِّ

ِ�م إىل العلم مبا فيه من الفوائد اجلليلة، والعوائد اجلميلة ِِ َّوفيه تنبيه على أن املدعو إىل ،  ِ َّ ٌ
ًأمر ال ضرر فيه ينبغي أن جييب إليه احتياط َ ُ َ َا؛ فكيف إذا تضمن املنافع ٍ َّ ")٨( .  

                                      

  ) .٣١٠/ ١(ن عثيمني تفسري اب)  ١(

  ) . ٧٤/ ٥(حملمد رشيد رضا : تفسري املنار) ٢(

  ) .٢٢١/ ٤(لوهبة الزحيلي : ، التفسري املنري ) ٢٥٤/ ١(للصابوين : صفوة التفاسري )  ٣(

  ) .٣٣١/ ١(تفسري ابن عثيمني )  ٤(

  ) .٢٢١/ ٤(لوهبة الزحيلي : ، التفسري املنري ) ٢٥٤/ ١(للصابوين : صفوة التفاسري )  ٥(

  ) .١٧٧/ ٢(أليب السعود : إرشاد العقل)  ٦(

  ) .٧٤/ ٢(للبيضاوي : أنوار التنزيل)  ٧(

  ) .٧٤/ ٢(للبيضاوي : أنوار التنزيل)  ٨(
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   .المعنى االجمالي: المطلب السادس
  

﴿ : قوله تعالى                     

                                   

                            

 ﴾  ، وقوله تعاىل :﴿                      

                ﴾ 
)١(

 .  

مث بعد ما أمر بعبادته والقيام .  عباده بعبادته وحده ال شريك لهيأمر تعاىل
وذلك والدين الفابتدأ باإلحسان إىل .  حبقه أمر بالقيام حبقوق العباد األقرب فاألقرب

، ويشمل ذي القرىبإىل واإلحسان  . برا �ما وعطفا عليهما بالقول والفعل اجلميل

 بكفالتهم وبرهم وجرب خواطرهم :تامىوالي .ك مجيع األقارب، قربوا أو بعدواذل
اجلار القريب الذي له و . املساكنياإلحسان إىل و .حسن تربية وتأديبهم، وتربيتهم أ

 :بكذلك اجلار اجلنو. لى جاره حق وإحسان حقان حق اجلوار وحق القرابة، فله ع

 :والصاحب باجلنب . ًد حقا كان آكًوكلما كان اجلار أقرب بابا. رابةالذي ليس له ق
فعلى .   الصاحب مطلقا، يشمل الصاحب يف احلضر والسفر ويشمل الزوجةوهو

على أمور دينه ودنياه، الصاحب لصاحبه حق زائد على جمرد إسالمه، من مساعدته 

ج يف بلد الغربة أو مل الغريب الذي احتا:  وهوبن السبيلاإلحسان الو . والنصح له
ما اإلحسان إىل و .حيتج، فله حق على املسلمني لشدة حاجته وكونه يف غري وطنه

م حتميلهم ما بالقيام بكفايتهم وعد املماليكومن اآلدميني والبهائم ملكت أميانكم 

فمن قام �ذه املأمورات فهو املنقاد ألمر اهللا .  وتأديبهم وإعانتهم، يشق عليهم 
معرض عن ربه، لذي يستحق الثواب اجلزيل ، ومن مل يقم بذلك فإنه عبد وشرعه، ا

: ، بل هو متكرب على عباد اهللا معجب بنفسه فخور بقوله، وهلذا قالغري منقاد ألوامره

الذي يفخر  : وهوفخورا، ومتكربا على اخللق :  أي،إن اهللا ال حيب من كان خمتاال
�م من االختيال والفخر مينعهم من القيام ، فهؤالء ما  على الناس بغري احلق تكربا

  .   باحلقوق

                                      

  ) .٣٩ و ٣٦: اآلية (سورة النساء )  ١(
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لو حصل منهم اإلميان  م وأي شيء عليهمما الذي عليه: وماذا عليهم، أي

باهللا الذي هو اإلخالص، وأنفقوا من أمواهلم اليت رزقهم اهللا وأنعم �ا عليهم فجمعوا 
ربه، ال يطلع عليه إال بني اإلخالص واإلنفاق، وملا كان اإلخالص سرا بني العبد وبني 

   .)١(اهللا أخرب تعاىل بعلمه جبميع األحوال

  
   .التفسير والبيان: المطلب السابع

تنظيم حياة ا�تمع ، من اآليات ماجاءت به اآليات قبلها هذه لقد أكملت 

وختليصه من رواسب اجلاهلية، وتثبيت املالمح ، وتنظم عالقته مع من حوله ، املسلم 
 قاعدة التوحيد : وهيدأ بالقاعدة األولية اليت يقوم عليها ا�تمع املسلمب ، فاإلسالمية

اخلالص اليت تنبثق منها حياته وينبثق منها منهج هذه احلياة، يف كل جانب، ويف كل 

  . )٢( اجتاه
ً بعضا من الصفات اليت حيبها ، وأمر عباده �ا ، -  جل وعال - ذكر اهللا ف

 فيها سبحانهمجع  ، وقد صفتني) ٣٩(ويف اآلية   ،صفات عشرة )٣٦( يف اآلية وهي

  :، وهي كالتايل )٣(لى العبد وحقوق العباد على العبدبني ذكر حقه ع
﴿ :وهي يف قوله تعاىل  العبادة الخالصة ، :الصفة األولى          

   ﴾ .  

                                      

للــــــسعدي : ن ، وتيــــــسري الكــــــرمي الــــــرمح) ٦١٩ – ٦١٦/ ١(معــــــامل التنزيــــــل للبغــــــوي : انظــــــر)  ١(

)١٧٧(.  

  ) .٦٥٧/ ٢(لسيد قطب : يف ظالل القرآن : ظر ان)  ٢(

   : الذين أمر باإلحسان إليهم مخسة أنواع وجعل العباد)  ٣(

من بينه وبني اإلنسان قرابة، وخص منهم الوالدين بالذكر؛ المتيازمها عن سائر األقـارب مبـا : أحدها

  . والتأديب وغري ذلكال يشركو�ما فيه، فإ�ما كانا السبب يف وجود الولد وهلما حق الرتبية

من هو حمتاج ؛ لضعف بدنـه، وهـو اليتـيم، : من هو ضعيف حمتاج إىل اإلحسان وهو نوعان: الثاين

  .ومن هو حمتاج لقلة ماله، وهو املسكني

من له حق القرب واملخالطة، وجعلهم ثالثـة أنـواع جـار ذو قـرىب، وجـار جنـب، وصـاحب : والثالث

  .باجلنب
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 اشتملت عليها اآلية الكرمية  تلك الوصايا احلكيمة اليت-  سبحانه- دروقد ص

باألمر بعبادته والنهى عن أن نشرك به شيئا، ألن إخالص العبادة له أساس الدين، 
، وألن يف ذلك إمياء إىل ارتفاع  ًومداره األعظم الذي بدونه ال يقبل اهللا من العبد عمال

عظمة شأن تلك الوصايا اليت سيقت بعد ذلك، إذ قر�ا بالعبادة والتوحيد يكسبها 

  . )١( وجالال

والصرب ، واحلفظ للحدود، والرضا باملوجود،  الوفاء بالعهود:العبودية أربعةف

فإنه هو اخلالق الرازق املنعم املتفضل على خلقه يف مجيع اآلنات  . )٢(على املفقود

صنما أو ،  واحلاالت، فهو املستحق منهم أن يوحدوه، وال يشركوا به شيئا من خملوقاته
  .)٣(شيئا من اإلشراك جليا أو خفياغريه، أو 

وال تشركوا به شيئا وذلك ألنه تعاىل ملا أمر ) : "هـ٦٠٦: ت(قال الرازي 

وال تشركوا به شيئا ألن من : واعبدوا اهللا أمر باإلخالص يف العبادة بقوله: بالعبادة بقوله
  ."  )٤(عبد مع اهللا غريه كان مشركا وال يكون خملصا

﴿ :سان للوالدين ، وهي في قوله تعالى اإلح: الصفة الثانية       ﴾   
اإلحسان إىل الوالدين هو أن يقوم خبدمتهما، وأال يرفع صوته عليهما، وال و

خيشن يف الكالم معهما، ويسعى يف حتصيل مطالبهما واإلنفاق عليهما بقدر القدرة 

   .)٥( تلهمامن الرب، وأن ال يشهر عليهما سالحا، وال يق

﴿ :الى عاإلحسان إلى ذي القربى ، وهو في قوله ت: الصفة الثالثة        ﴾   
َهو القريب النسب من قبل األب واألمو

ِ
َ َّ ُ

ً من القرابة أيضا، إال الدينالو ، و)٦(
  . )٧(رّابات، ال جرم خصهما بالذكرَّ ختصصت قرابتهما بكو�ما أقرب القاأ�ما مل

                                      

  ) .١٤٥/ ٣(لطنطاوي ل: التفسري الوسيط )  ١(

  ) .٣٥٦/ ١(للنسفي : مدارك التنزيل)  ٢(

  ) .٧٣/ ٢(للبيضاوي :  أنوار التنزيل:، وانظر) ٢٩٧/ ٢(البن كثري : تفسري القرآن العظيم  )٣(

  ) .٧٦/ ١٠(للرازي : مفاتيح الغيب)  ٤(

  ) .٧٥/ ١٠(للرازي : مفاتيح الغيب)  ٥(

  ) .٢٣٢/ ٢(للثعاليب : اجلواهر احلسان)  ٦(

  ) .٣٧٠/ ٦(البن عادل : اللباب يف علوم الكتاب )  ٧(
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 ﴿ :الى ع ، وهو في قوله تاإلحسان إلى اليتامى: الرابعة ة الصف     ﴾ .  
. )١( الفرد: ، فاليتيم ُ مجع يتيم ، وهو مأخوذ من اليتم وهو االنفراد:فاليتامى

   .)٢(من مات أبوه وهو صغري، دون البلوغ : واليتيم يف اصطالح الشرع

ِم وجود من ينفق عليه ؛ ليتمه ، وقد أمر سبحانه باإلحسان إليه لصغره ، وعد ِ ُْ
الصغر، : أحدمها: اليتيم خمصوص بنوعني من العجز) : "هـ٦٠٦: ت(قال الرازي 

. عدم املنفق، وال شك أن من هذا حاله كان يف غاية العجز واستحقاق الرمحة: والثاين

ظ يرفق �م ويربيهم وميسح رأسهم، وإن كان وصيا هلم فليبالغ يف حف: قال ابن عباس

  . )٣("أمواهلم
﴿ :الى ع ، وهو في قوله تاإلحسان إلى المساكين: الخامسة الصفة     ﴾   

وهم احملاويج من ذوي احلاجات الذين ال جيدون ما يقوم بكفايتهم، فأمر اهللا 

 واإلحسان إىل املسكني يكون . )٤(مبساعد�م مبا تتم به كفايتهم وتزول به ضرور�م
ِباإلمجال َِّّ إليه، وإما بالرد اجلميل َْ ِ

ْوأما السآئل فال تـنـهر(: لقوله؛ َْ َ َْ َ َ َََّ()٦ ( .)٥(  

ال نفسه على رض حعاملسكني وإن كان عدمي املال، إال أنه لكربه ميكنه أن يو

ً أو يدفع به ضررا، وأما اليتيمًاالغري؛ فيجتلب به نفع َّ، فال قدرة له؛ فلهذا املعىن قدم اهللاَ ُ 
   . )٧( ِّالذكر على املسكنياليتيم يف 

                                      

، أحكــام ) ٢٤٢/ ١(للزخمـشري : ، والكـشاف) ٣٣٠/ ١(للجــصاص : أحكـام القـرآن: انظـر) ١(

/ ٩(للــرازي : ، التفــسري الكبــري) ١١/ ٤: (، احملــرر الــوجيز) ٣٠٨/ ١(البــن العــريب : القــرآن

١٣٦. (   

  ) .٣٠٨/ ١(البن العريب :  أحكام القرآن:، وانظر) يتم(مادة : املفردات)  ٢(

/ ٦(البـــن عـــادل : اللبـــاب يف علـــوم الكتـــاب : ، وانظـــر) ٧٥/ ١٠(للـــرازي : مفـــاتيح الغيـــب)  ٣(

٣٧٠. (  

  ) . ٢٩٨/ ٢(البن كثري : تفسري القرآن العظيم )٤(

  ) .١٠: اآلية(سورة الضحى )  ٥(

  ) .٣٧٠/ ٦(البن عادل : اللباب يف علوم الكتاب )  ٦(

  ) .٣٧٠/ ٦(البن عادل : اللباب يف علوم الكتاب )  ٧(
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﴿ :الى ع ، وهو في قوله تاإلحسان إلى الجار القريب: السادسة الصفة    

     ﴾  .  
  :  )١( قوالنوقيل يف معناه

مبعىن ذي القرابة والرحم وهم الذين بينك وبينهم قرابة نسب وهذا قول ابن : أحدمها

  . وجماهد عباس
  .  اجلار ذي القرىب باإلسالميعين: والثاين

ـــه تاإلحـــسان إلـــى الجـــار البعيـــد: الـــسابعة الـــصفة  ﴿ :الى عـــ ، وهـــو فـــي قول   

    ﴾ .   
  :، كما قال أعشى بين قيس البعيد: ، يف كالم العرب"ُاجلنب"

ٍأتـيت حريـثا زائرا عن جنابة  ِ
َ َ ْ َُ َ ً ََ ًْ ُْ َ فكان حريث يف عطائي ج...ََ ُ

ِ َ َ ِ ٌ َْ َ َامداَ ِ )٢(.   

  :  )٣( فيه قوالن و. ُ، عن بعد وغربة"عن جنابة" :يعين بقوله
وهو قول ابن عباس ، اجلار البعيد يف نسبه الذي ليس بينك وبينه قرابة : أحدمها

  .  وجماهد

ُومنه مسي ، واجلنب يف كالم العرب هو البعيد . أنه املشرك البعيد يف دينه: والثاين
    .حىت يغتسلاجلنب العتزاله الصالة 

معىن، اجلنب، :"وأوىل القولني يف ذلك بالصواب، قول من قال": الطربيقال 

ًالغريب البعيد، مسلما كان أو مشركا، يهوديا كان أو نصرانيا: يف هذا املوضع ً ً ً ، ملا بينا "ُ
اجلار "والواجب أن يكون. ، هو اجلار ذو القرابة والرحم"اجلار ذي القرىب"قبل من أن

، اجلار البعيد، ليكون ذلك وصية جبميع أصناف اجلريان قريبهم "ةذو اجلناب

 . )٤("وبعيدهم

                                      

، زاد ) ٢٩٦/ ١(للكرماين : غرائب التفسري: ، وانظر) ٤٨٥/ ١(للماوردي : النكت والعيون)  ١(

  ) .٤٠٤/ ١(البن اجلوزي : املسري

  ) .٤٩(ديوان أعشى بن قيس )  ٢(

  ) .٤٠٤/ ١(بن اجلوزي ال: زاد املسري: ، وانظر) ٤٨٥/ ١(للماوردي : النكت والعيون)  ٣(

  ) . ٣٣٩/ ٨(للطربي : جامع البيان) ٤(



       
  

 

 ٦٠ 

 العدد السابع والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد األول من   

اسة�تحليلية��٣٩إ����٣٦املؤمن�ن�من�خالل��يات�أخالق  ة�ال�ساء�د ر�من�سـو ر

٢:الى ع ، وهو في قوله تاإلحسان إلى الصاحب: الثامنة الصفة )
﴿   

   ﴾ .  
  :  )١(  ثالثة أقوال معناهيفو

  . ةوقتاد، وجماهد ، وهو قول ابن عباس ، أنه الرفيق يف السفر : أحدها

  . وهو قول ابن مسعود، أ�ا زوجة الرجل اليت تكون يف جنبه : والثاين
  . ( وهو قول ابن زيد، أنه الذي يلزمك ويصحبك رجاء نفعك : والثالث

أن : والصواب من القول يف تأويل ذلك عندي") :  هـ٣١٠: ت(قال الطربي 

ب فالن، وإىل َفالن جبن:"، الصاحب إىل اجلنب، كما يقال"الصاحب باجلنب:"معىن
ًجنب فالن فالنا فهو جينبه جنبا:"، وهو من قوهلم"جنبه َ ُ َْ ُ ًَ ومن . ، إذا كان جلنبه"ٌ

ُالرفيق يف : وقد يدخل يف هذا. ، إذا قاد بعضها إىل جنب بعض"ََجنب اخليل:"ذلك
َالسفر، واملرأة، واملنقطع إىل الرجل الذي يالزمه رجاء نفعه، ألن كلهم جبنب الذي هو 

وقد أوصى اهللا تعاىل جبميعهم، لوجوب حق الصاحب على . ٌيب منهمعه وقر

   .)٢("املصحوب

﴿ :الى ع ، وهو في قوله تاإلحسان إلى ابن السبيل: التاسعة الصفة    

 ﴾ .  

  :  )٣( ثالثة أقاويل معناهيفو

ًّأنه املسافر ا�تاز مارا : أحدها   .  بيعوالر، وقتادة ، وهذا قول جماهد ، َ
  . وهذا قول الشافعي، ًهو الذي يريد سفرا وال جيد نفقة : والثاين

مث قيل لصاحب الطريق ، والسبيل الطريق . وهو قول الضحاك، أنه الضعيف: والثالث

  .ل ابن السبي
  . املفتخر على عباد اهللا مبا أنعم اهللا عليه من آالئه وبسط عليه من رزقه: والفخور

 :ابن السبيل أن: والصواب من القول يف ذلك") :  هـ٣١٠: ت(الطربي قال 

ُصاحبه الضارب فيه فله احلق على : هو الطريق، وابنه: والسبيل ، هو صاحب الطريق
                                      

  ) .٤٠٤/ ١(البن اجلوزي : زاد املسري: ، وانظر) ٤٨٥/ ١(للماوردي : النكت والعيون)  ١(

  ) .٣٤٤/ ٨(للطربي : جامع البيان)  ٢(

  ) .٢٩٦/ ١(للكرماين : غرائب التفسري: ، وانظر) ٤٨٦/ ١(للماوردي : النكت والعيون)  ٣(



       
  

 

 ٦١ 

 العدد السابع والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد األول من   

اسة�تحليلية��٣٩إ����٣٦املؤمن�ن�من�خالل��يات�أخالق  ة�ال�ساء�د ر�من�سـو ر

ًَمن مر به حمتاجا منقطعا به، إذا كان سفره يف غري معصية اهللا، أن يعينه إن احتاج إىل  ً ّ
  . )١("معونة، ويضيفه إن احتاج إىل ضيافة

  

﴿ :الى ع، وهو في قوله تاإلحسان إلى ملك اليمين  : رةالعاشالصفة     

   ﴾ .   
ونسب امللك  . )٢(يدخل فيه احليوان البهيم: وقال بعضهم. اململوكني: يعين

   .)٣(إىل اليمني إذ هي يف املعتاد جارحة البطش والتغلب والتملك

  
﴿:يف قوله، راإليمان باهللا واليوم اآلخ: الحادي عشر            

      ﴾  

أي تبعة حتيق �م بسبب اإلميان واإلنفاق يف سبيل اهللا، وهو توبيخ هلم على 
اجلهل مبكان املنفعة واالعتقاد يف الشيء على خالف ما هو عليه، وحتريض على الفكر 

. العلم مبا فيه من الفوائد اجلليلة، والعوائد اجلميلةلطلب اجلواب لعله يؤدي �م إىل 

وتنبيه على أن املدعو إىل أمر ال ضرر فيه ينبغي أن جييب إليه احتياطا، فكيف إذا 
  . )٤(تضمن املنافع

  

﴿  : في قوله تعالى اإلنفاق ،: الثاني عشر           ﴾ .  
  : )٥(النويف اإلنفاق املذكور هاهنا قو

  .أنه الصدقة، قاله ابن عباس:  أحدمها

ّكاة، قاله أبو سليمان الدمشقيالز: والثاين ّ.  
  

                                      

  ) .٣٤٧/ ٨(للطربي : جامع البيان)  ١(

  ) .٢٩٦/ ١(للكرماين : غرائب التفسري)  ٢(

  ) .٥١/ ٢(البن عطية : احملرر الوجيز)  ٣(

  ) .٧٤/ ٢(للبيضاوي : أنوار التنزيل)  ٤(

  ) .٢٩٦/ ١(للكرماين : غرائب التفسري)  ٥(



       
  

 

 ٦٢ 

 العدد السابع والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد األول من   

اسة�تحليلية��٣٩إ����٣٦املؤمن�ن�من�خالل��يات�أخالق  ة�ال�ساء�د ر�من�سـو ر

﴿         ﴾ .   

وهو عليم بنيا�م الصاحلة والفاسدة، وعليم مبن يستحق التوفيق منهم فيوفقه 
 والطرد عن ويلهمه رشده ويقيضه لعمل صاحل يرضى به عنه، ومبن يستحق اخلذالن

   .)١(جنابه األعظم اإلهلي، الذي من طرد عن بابه فقد خاب وخسر يف الدنيا واآلخرة

 
َّالفوائد العلمية واللطائف: المطلب الثامن  َّ.   

﴿      ﴾ .  
هذا أول اخلط الذي يسري فيه الفاضل يف عالقته باهللا وبالناس، وهو أول  -١

  .)٢(اخلط املستقيم

﴿      ﴾   
َأن اإلثبات احملض ال يدل على التوحيد، ويؤخذ ذلك من أنه لما أمر بالعبادة  -١ َُّ َ َّ ِ ُ َ

ِ َّ ُّ َ َ َّ

ُِوال تشركوا :قال ْ ُ َ؛ وذلك أن اإلنسان قد يعبد اهللا لكن يعبد غريه، فنقولََ ُ ُُ ُ ََ َ إذا : َّ

َعبد مع اهللا غريه فإنه مل خيلص العبادة هللا، و ِ ِ ُ َّ َ
ِ

ِإخالص العبادة له: ُاملطلوبَ
ُ

)٣(.  

 من باب عطف -  تعاىل-عطف النهى عن الشرك على األمر بالعبادة هللا -٢
العام، ألن اإلشراك ضد التوحيد فيفهم من النهى عن اإلشراك  اخلاص على

  . )٤(األمر بالتوحيد

﴿       ﴾   
َّحترمي اإلساءة إىل الوالدين؛ ألن  -١ ِ ْ َ

ِ
ه ُ ٌاألمر بالشيء �ي عن ضدِّ َّ َ. 

َأن من مل حيسن إىل والديه ومل يسئ هلما فهو مقصر؛ ألن اهللا أمر باإلحسان،  -٢ ُ ُ ْ ََ َّْ ٌَِّّ
ِ ِ

ْ َ ُ
ِوخالف اإلحسان شيئان ِ ُإساءة، وعدم إساءة وإحسان، وهذا خالف ما : ُ ٍ ٍ

ُ ٌ
ُأمرنا اهللا به َ

)٥(.  

                                      

  ) . ٣٠٤/ ٢(البن كثري : تفسري القرآن العظيم ) ١(

  ) .١٦٧٣/ ٣(أليب زهرة : تفاسري زهرة ال)  ٢(

  ) .٣٠٩/ ١(تفسري ابن عثيمني )  ٣(

  ) .١٤٦/ ٣(للطنطاوي : التفسري الوسيط)  ٤(

  ) .٣٠٩/ ١(تفسري ابن عثيمني )  ٥(



       
  

 

 ٦٣ 

 العدد السابع والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد األول من   

اسة�تحليلية��٣٩إ����٣٦املؤمن�ن�من�خالل��يات�أخالق  ة�ال�ساء�د ر�من�سـو ر

ِب اإلحسان إىل الوالدينوجو -٣ ِ
ًوبالوالدين إحسانا( : لفاهللا تعاىل قا ، ُ َ ْ ِْ ِ َ

ِ
َْ

ِ  ومل )َ

ْيقل ْوإىل الوالدين؛ ألن املطلوب مباشرة اإلنسان باإلحسان إىل والديه، ال : ُ َ
ِ ِ ُ َ َ َّ

َإىل الوالدين إحسانا كان املطلوب إيصال : ِإيصال اإلحسان فقط، ولو قال ُ ً ِ

  .)١(ِاإلحسان فقط

َأن أعظم حق -٤ ِوق البشر حق الوالدين؛ ألن اَّ ُّ َ
َهللا جعله يف املرتبةِ انية بعد الث َ

ِحقه، وال يرد على هذا حق الرسول عليه الصالة والسالم؛ ألن حق الرسول  َِّ ََّّ َُّّ ُ َّ ُ َّ ُِ ِّ

ُداخل يف حق اهللا، ووجهه
ِ ِّ ِأن العبادة ال تتم إال باإلخالص هللا، واملتابعة : ٌ ِ َّ ُّ َ َّ

َلرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وإذا حتققت  َّ َّ َّ ْتابعة الرسول فقد أديت حقمِ َّ َّ ه، ُ
ُلرسول الوا ًيسألنا أجرا، إمنَّ َا يسألنا أن نتعبد هللا مبا شرعَُ

ِ َ َّ ُ
)٢(.  

﴿        ﴾   
ِمع أن الوالدين من األقارب، إال أن قرابة الوالد لما كانت خمصوصة بكو�ا  -١ ً ََّ َ ِ ِ َ َّ ََّّ ِ ِ

َّأقرب القرابات، وكانت خمصوصة خبواص ً ِ
َّ ال حتصل يف غريها، ال جرم ميزها َ َ ُِ

ُ
ِ يف الذكر عن سائر األنواع، فذكر يف هذه اآلية قرابة الوالد،  سبحانهُاهللا تعاىل ِ َ َ ِ َ ِ ِ ِّ

ِمث أتبعها بقرابة الرحم ِ َِّ َ َّ
)٣(.  

يف األمر باإلحسان إىل األقارب تنبيه على أن من سفالة األخالق أن  -٢

آمن من غوائله، ويصرف بره ووده إىل يستخف أحد بالقريب ألنه قريبه، و

األباعد ليستكفي شرهم، أو ليذكر يف القبائل بالذكر احلسن، فإن النفس اليت 
  .)٤(يطوعها الشر، وتدينها الشدة، لنفس لئيمة

ِأن األقرب فاألقرب أوىل باإلحسان، ويؤخذ من أن اهللا قدم الوالدين، ومها  -٣ َّ َ َ ََّ َِّ ُ َ َ

ًأقرب القرابات، فقياسا َ َمن كان أقرب من بقية القرابات :  على ذلك نقولُ ِ َِّ َ َ
َّفهو أحق، هذا وجه، والوجه الثاين ٌ َِّأن املعلق على وصف يقوى بقوة ذلك : ُّ َ

ٍ
َ َّ َّ

َالوصف، ويضعف بضعف ذلك الوصف، واحلكم هنا معلق على القرابة؛  ٌ َّ ُ ُ
ِ ِ َِ ُ ُ

                                      

  ) .٣٠٩/ ١(تفسري ابن عثيمني )  ١(

  ) .٣٠٩/ ١(تفسري ابن عثيمني )  ٢(

  ) .٧٦/ ١٠(للرازي : مفاتيح الغيب)  ٣(

  ) .٥٠/ ٥(البن عاشور : لتنوير التحرير وا)  ٤(



       
  

 

 ٦٤ 

 العدد السابع والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد األول من   

اسة�تحليلية��٣٩إ����٣٦املؤمن�ن�من�خالل��يات�أخالق  ة�ال�ساء�د ر�من�سـو ر

ُفكل من كان أقرب كان حقه أوكد، فصارت الداللة  َّ ِ َ ُّ َ َ م األقرب ُّ َعلى أننا نقدِّ ُ َّ

ُالوجه األول: َفاألقرب من وجهني َّ َّقياسي، والثاين: ُ ٌّمعنوي: ٌّ
)١(.   

﴿      ﴾   
ِقدم اهللا اليتيم على املسكني يف قوله -١

َ ُ ِواليتامى والمساكني :َّ ِ
َ َ َ َْ َْ َ؛ ألن املسكني ََ َّ

ِلكربه ميكنه أن يعرض حال نفسه على الغري، في ِ َِ َ ِ ُ َجلب به نفعا، أو يدفع به َِ ً
ِ

َضررا، وأما اليتيم فال قدرة له عليه ُ ُ َّ ً
)٢(.  

ًيشمل اللقيط أيضا، وهو أجدر بالعناية من اليتيم، وأحق باإلحسان إليه -٢
)٣(.   

 

﴿     ﴾   
ِاألمر باإلحسان إىل املساكني؛ لقوله -١

ِوالمساكني :ُ ِ
َ َ َّ، ومن كان منهم أشد َْ َ

ًمسكنة كانت  ٍالوصية به أوكد؛ ألنه علق على وصفَ ُِّ َّ َ َ ُ
)٤(.   

﴿                        ﴾ .   
 .اإلحسان إىل اجلريان حيقق مبدأ التعاون والتواصل والتوادد والشعور بالسعادة -١

 فاآلية مل حتدد  مسلم،حث اإلسالم على اإلحسان يف معاملة اجلار ولو غري -٢

ًديانته مسلما كان أم يهوديا أو غريه  ً. 
فيه دليل على أن الشفعة الواجبة للجار إمنا تكون للجار اجلنب املالزق دون  -٣

َ صلى الله عليه وسلم - َّاجلريان، وقد ذكر رسول الله  غريه من
َّ َّ ََّ َ

ِ ََ ُ  حق اجلار، -َ

  . )٥(وأمر مبساحمته

                                      

  ) .٣١٠/ ١(تفسري ابن عثيمني )  ١(

  ) .٧٦/ ١٠(للرازي : مفاتيح الغيب)  ٢(

  ) .٨٣/ ٦(حملمد األمني اهلرري : حدائق الروح والرحيان )  ٣(

  ) .٣١٠/ ١(تفسري ابن عثيمني )  ٤(

  ) .١٧٤/ ٣(حملمد املاتريدي : تأويالت أهل السنة )  ٥(



       
  

 

 ٦٥ 

 العدد السابع والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد األول من   

اسة�تحليلية��٣٩إ����٣٦املؤمن�ن�من�خالل��يات�أخالق  ة�ال�ساء�د ر�من�سـو ر

كر للجار من اإلحسان إليه ليس هو حبق القرابة، بل ليعلم أن احلق الذي ذ -٤

هو حبق اجلوار، فأمر باإلحسان إىل من له جوار بامللك حنو ما أمر باإلحسان 
  .)١(إىل من له جوار بالنسب

﴿      ﴾.   

قد أوجب اإلسالم إعداد مأوى هلؤالء من بيت مال الزكاة، وإمدادهم ل -١
 . )٢( يثوبوا إىل أهلهمبالطعام والكساء حىت

  .)٣( األمر باإلحسان إليه يتضمن الرتغيب يف السياحة واإلعانة عليهاإن  -٢

: املراد بابن السبيل الضيف مير بك فتكرمه، وحتسن إليه؛ أي: قال األكثرون -٣
   .)٤(وأحسنوا إىل الضيف بإكرامه

 

﴿             ﴾  

ي حمبة اهللا تعاىل نفي رضاه وتقريبه عمن هذا وصفه، وهذا تعريض معىن نف -١
بأخالق أهل الشرك، ملا عرفوا به من الغلطة واجلفاء، فهو يف معىن التحذير 

 .)٥(من بقايا األخالق اليت كانوا عليها

ِإثبات احملبة هللا ، فهذا وإن كان نفيا إال أنه لو كانت احملبة منتفية عن اهللا -٢ ِ ًِ ُ َّ َّ � َّ ُ 
ُّمطلقا وال جتوز عليه، مل يكن لنفيها فائدة هنا، وعلى هذا فإ�ا تدل على  َّ ٌ ِ ْ ُ ُ ً
َّإثبات احملبة هللا، ومذهب السلف وأهل السنة إثبات احملبة هللا حقيقة، وأنه جل  َّ ً ِ ِ َِّ َُّ َُّّ َِّ ِ

ُ
ِ

ُوعال حيب، وأن حمبته تتعلق باألعمال، وتتعلق باألشخاص، وتتعلق  ُ َُّ َّ َِّ ِ ََّ َّ ُّ ِباألزمنة، ُِ

ِوتتعلق باألمكنة
ُ َّ

)٦(.  

                                      

  ) .١٧٦/ ٣(حملمد املاتريدي : أهل السنة تأويالت )  ١(

  ) .١٦٧٨/ ٣(أليب زهرة : زهرة التفاسري )  ٢(

  ) .٨٣/ ٦(حملمد األمني اهلرري : حدائق الروح والرحيان )  ٣(

  ) . ٨٣/ ٦(حملمد األمني اهلرري : حدائق الروح والرحيان ) ٤(

  ) .٥٠/ ٥(البن عاشور : التحرير والتنوير )  ٥(

  ) .٣١٣/ ١(ن عثيمني تفسري اب)  ٦(
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ٍفيه عناية اهللا سبحانه بعباده؛ يستفاد ذلك من وجوه -٣
ُ ُ

ِ ِ ِ ِمن جهة القيام : ًَّأوال : ُ ِ ِ

ًحبق الوالدين والقرابات، وثانيا َ ِ ِمن جهة جرب النقص الذي حيصل على بعض : ِّ ِ
ُ

َّ َِّ ْ َ
ِ

ًاملساكني واليتامى، وثالثا: َّالناس، مثل َأن حسن: ِ ُ ِ اجلوار سبب لاللتحام َّ
ٌ ِ

ِولاللتئام بني الناس وعدم الكراهية والبغضاء
َ

ِ َّ ِ)١(.  

َإمنا خص اهللا تعاىل هذين الوصفني بالذم يف هذا املوضع؛ ألن من اتصف  -٤ َّ َ َّ ِ ِّ َّ ِ ِ ُ َّ َّ

ٌ�اتني الصفتني محلتاه على اإلخالل مبن ذكر يف اآلية ممن يكون هلم حاجة  ُ َّ ِ ِ ُ َ ِ َ ِ ِِّ
ِال هو املتكبـر، وكل من كان متكبـرا فإنه قلما يقوم برعاية احلقوق، إليه، فاملخت ِ

ُ َّ َّ ً ُِّ َِّ ُّ َ
ِمث أضاف إليه ذم الفخور؛ لئال يقدم على رعاية هذه احلقوق ألجل الرياء  ِّ ِ ِ

َ
ِ

ُ َّ ِ َ َّ َّ
ِوالسمعة، بل حملض أمر اهللا تعاىل، فالفخر هو عد املناقب على سبيل التطاول  َّ ِ ِ ُّ ِ ِِ ِ ُّ

َّعاظم على الناسَّ�ا والت ِ)٢(.   

﴿                   ﴾  

ُأن اإلنسان جيب أن يوازن يف األمور بني النافع والضار، فينظر ماذا يرتتب على  -١ َُّ َُ ِّ َّ ِ َّ ِ َِ َ َّ

ِإميانه أو على كفره، حىت خيتار خري الطريقني َّ
َ َ َّ ِ ُ ِ)٣(.   

 

﴿          ﴾    

َّأن املنفق ال ينفق من كيسه، لكنه منفق مما رزقه اهللا؛ فالفضل كل الفضل هللا عز  -١ ِ ُّ ُ ُ َ َّ ٌ
ِ ِ ِ
ُ َُّ ِ ِ

ُ َ ُ
َّ

َّوجل
)٤(.  

ُبيان منة اهللا سبحانه على عباده مبا أعطاهم، وأن العطاء عطاؤه، ويتفرع على  -٢ َّ ُُ َ َّ ِ َِّ

ِأن تعتمد على اهللا يف: هذه الفائدة َ حصول الرزق، وال يعين هذا أال نفعل َ َ َّ ِّ

                                      

  ) .٣١٢/ ١(تفسري ابن عثيمني )  ١(

  ) .٧٦/ ١٠(للرازي : مفاتيح الغيب)  ٢(

  ) .٣٢٨/ ١(تفسري ابن عثيمني )  ٣(

  ) .٣٢٨/ ١(تفسري ابن عثيمني )  ٤(
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ِاألسباب اليت نصل �ا إىل الرزق، بل ال بد أن نفعل األسباب، لكن مع االعتماد 
َ ََ َُّ ِّ ِ َّ

َّعلى اهللا عز وجل َّ ِ)١(.   
  

﴿         ﴾  

ِإثبات العلم هللا تعاىل بأحوال عباده؛ لقوله -١ ِ ِ ِِ ِِوكان الله � :ُ
ُ َّ َ ًم عليماََ

ِ
َ ُ، ويتفرع على هذه ْ َّ

َالرغبة والرهبة؛ وذلك ألنك إذا علمت أن اهللا عليم بك خفت من : ِالفائدة َْ ِ
ٌ َ َّ ِ َّ ُ َُّ َّ

ِخمالفته، ورجوت يف موافقته؛ إذ ال يضيع شيء على اهللا عز وجل، واإلميان بعلم  ِ ِ ِ ُِ َّ َّ ٌ ُ
ِ َ ْ َ

ِاهللا عز وجل يكسب اإلنسان مراقبة اهللا سبحا ِ َِ َ ُ َّ َُنه متاما؛ ألن أي شيء تفعله فهو َّ
ٍ َّ َّ ً

ِعليم بك، فهذا حيمل اإلنسان على الرجاء يف فعل ما حيبه اهللا، وعلى اخلوف من  ِ
ُ ُّ ِ َّ َ ُ

ِ
ٌ

َّفعل ما يكرهه اهللا عز وجل َّ ُ ُ َ
)٢(.  

أن القصد إىل الرئاء إمنا يكون باطنا غري ظاهر، فبني تعاىل أنه عليم ببواطن األمور  -٢
اهرها، فإن اإلنسان مىت اعتقد ذلك صار ذلك كالرداع له عن كما هو عليم بظو

. )٣(مثل داعية النفاق والرياء والسمعة: القبائح من أفعال القلوب

                                      

  ) .٣٢٨/ ١(تفسري ابن عثيمني )  ١(

  ) .٣٢٨/ ١(تفسري ابن عثيمني )  ٢(

   .)٨٠/ ١٠(للرازي : مفاتيح الغيب)  ٣(
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  ااث 
  

ات ا   ا ن ل 

 ء ) ٣٨ و ٣٧( اورة ا ن  
  

  

   :ویشتمل على ثمانیة مطالب 
  

  .ماقبلها ما بعدها وة بني اآلية وناسبامل: املطلب األول      

   .قراءاتال :املطلب الثاين      

   .املفردات اللغوية  :املطلب الثالث     

   .عراباإل:  املطلب الرابع      

   .القضايا البالغية: املطلب اخلامس     

   .املعىن االمجايل: املطلب السادس     

   .التفسري والبيان: املطلب السابع     

َّالفوائد العلمية واللطائف: املطلب الثامن       َّ.   
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  .ة بين اآلية ومابعدها وما قبلها مناسبال: المطلب األول 

 ﴿ :     المناسبة في قوله تعالى            

                              

                         

                        ﴾  
)١(

.   
فبعد ذكر اهللا الصفات املضادة ، وهو  قبلها مع ماتناسب يف هذه اآليات 

َاليت حيبها ، ذكر الصفات اليت ال حيبها ، كما  ِذكرَ حيبها  صفة سابقةاآلية الت يف �اية ُ
 هي ضدها وهي  بعدهاصفةناسب ذكر  وهي البذل واإلنفاق يف سبيل اهللا ، فاهللا

  .صفة البخل 

 ،  اليت سبقتهاة وبني اآلياتبيـن هذه اآليتناسب أن هناك ب لماءذكر العوقد 
  :امنه

وملا كان االختيال والفخر على الفرح باألعراض الفانية والركون : "قال البقاعي

ًإليها واالعتماد عليها، فكانا حاملني على البخل خوفا من زواهلا؛ قال واصفا هلم  ً
أي يوقعون البخل }الذين يبخلون{: منشأهالية، ذلك جبملة من األخالق الرديئة اجل

مبا محلهم من املتاع الفاين على الفخار، وقصره ليعم كتم العلم وحنوه؛ مث تال ذلك 

َّ ذم امل: "ًقال أيضاو .)٢("ًمقتا للسخاء،} رون الناس بالبخلويأم{بأسوأ منه فقال 
َين، أتبـعقرتسبحانه وتعاىل امل ِّه ذم املسرفني املبذرينَ َّ ")٣(.   

ًجيوز أن يكون استئنافا ابتدائيا ، جيء به ":  )هـ١٣٩٣: ت(ابن عاشورقال و ً
عقب األمر باإلحسان ملن جرى ذكرهم يف اجلملة السابقة ، ومناسبة إرداف التحريض 
ّعلى اإلحسان بالتحذير من ضده وما يشبه ضده من كل إحسان غري صاحل ؛ فقوبل  ّ ّ

                                      

  ) .٣٨ - ٣٧: اآلية (سورة النساء )  ١(

  ) .٢٨١/ ٥(للبقاعي : نظم الدرر)  ٢(

  ) .٢٧٩/ ٥(للبقاعي : نظم الدرر)  ٣(
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ّ أهل الكفر وحزب الشيطان كما دل عليه ما يف ُاخللق الذي دعاهم اهللا إليه بأخالق ِ

  .)١( "ِخالل هذه اجلملة من ذكر الكافرين الذين ال يؤمنون باهللا واليوم اآلخر
  
   .القراءات :المطلب الثاني 

﴿              ﴾.   
 وهي قراءة أنس - ء واخلاء بفتح البا-لَخَالب":  أربع لغاتافيهقيل  : البخل

بن مالك وعبيد بن عمري وحيىي بن يعمر وجماهد ومحزة والكسائي وخلف واملفضل ولغة 

 وهي قراءة قتادة وعبد اهللا بن سراقة، -  بفتح الباء وسكون اخلاء- لْخَوالب. األنصار
ُوأيوب السجستاين، والب .  وهي قراءة عيسى بن عمرو-  بضم الباء واخلاء- لُخّ

 وهي قراءة الباقني، واختيار أيب عبيد وأيب مسلم أل�ا -  بضم الباء وجزم اخلاء-لْخُوالب

    .)٢(" ّوكلها لغات.  اللغة العالية، ويف احلديد مثله
 واختلفوا يف ضم الباء يف البخل والتخفيف) : "هـ٣٢٤: ت(قال ابن جماهد و

﴿ :وفتحها والتثقيل يف قوله       ﴾ .  

وقرأ محزة  ،  خفيفا)بالبخل(قرأ ابن كثري ونافع وعاصم وأبو عمرو وابن عامر و
   . )٣( مثقلة} بالبخل{والكسائي 

   .المفردات اللغوية  :المطلب الثالث

﴿              ﴾ . ُالبخل ْ والالم  الباء واخلاء :ُ
ُالبخل والبخل :كلمة واحدة، وهي َُ َ ُْ َْ ٌ خبيل وباخلرجلو. ْ ٌ

ِ ِ
َ َ  إذا كان ذلك شأنه فإنهف. َ

ٌخبال ََّ
َخبل : ّإمساك املقتنيات عما ال حيق حبسها عنه، ويقابله اجلود، يقال:  والبخل. )٤(

َِ

ِفهو باخل، وأما البخيل فالذي يكثر منه البخل ِ
َ َّ ٌ

) ٥(.   

                                      

   )٥٢ / ٥( تفسري التحرير والتنوير )  ١(

  ) .٣٠٦/ ٣(للثعليب : الكشف والبيان )  ٢(

  ) . ٢٣٣(البن جماهد : السبعة يف القراءات) ٣(

  ) .٢٠٧/ ١( فارس البن: مقاييس اللغة)  ٤(

  ) .٢٤٢(ألبو البقاء : ، الكليات) ١٠٩(لألصفهاين : املفردات )  ٥(
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﴿          ﴾.  ُاْلكتمان َ ْ
الكاف والتاء وامليم ) كتم (:ِ

َكتمته كتما وكتمان: ، يقال )١(أصل صحيح يدل على إخفاء وسرت ْ ِْ ً َ َُ ُ أخفيته : ًا ، أيَْ
  . )٢(وسرتته 

ٍافضل فالن على فالن من :ومن فضله  ُ َ ِأناله من فضله وأحسن إليه: َ
َ َ ْ َ

ِ َ
)٣( .  

﴿            ﴾ .  ُفعل ذلك رئاء الناس، أي :الرياء َِ :
ّمراءاة وتشيعا ً َ َُ

  . )٥(ترك اإلخالص يف العمل مبالحظة غري اهللا فيه: وهو . )٤(

﴿          ﴾ .  ٦( يوم القيامة:اليوم اآلخر(.   

﴿             ﴾  . املصاحب املالزم، وهو فعيل :ُالقرين ِ َِ ُ ُ
ُوالقرن. ُمبعىن مفاعل كاخلليط واجلليس ْ ُْاحلبل، ألنه يـقرن به بني البعريين: َ

)٧(.   

   .عراباإل:  المطلب الرابع 

﴿        ﴾  . فيه ثالثة أوجه:   
ً يكون مرفوعا عطفا على أن: أحدها ْإن اهللا ال يظ{واخلرب » الذين يبخلون«ً َ َ َّ ُلمِ

ِ { .  

أعتدنا للكافرين وللذين ينفقون أمواهلم : أي» الكافرين«ًأنه جمرور عطفا على : الثاينو

  .  َرئاء الناس، قاله ابن جرير
ُأنه مبتدأ وخربه حمذوف أي: الثالثو َّمعذبون، أو: ُ َ    .قرينهم الشيطان: ُ

ِفعلى األولني يكون من عطف املفردات، وعلى الثالث من عطف اجلمل ِ
ْ
ِ ُ َّ

)٨(.  

  

                                      

  ) .١٥٧/ ٥(البن فارس : مقاييس اللغة)  ١(

  ) .٢٠٧/ ١(البن فارس : مقاييس اللغة: ، وانظر) ٧٠٢(لألصفهاين : املفردات )  ٢(

  )  .٥٢٥/ ١١ (البن منظور: ، لسان العرب) ١٤٨/ ٦(للخليل بن أمحد : العني)  ٣(

  ) .٣٧٥(لألصفهاين : املفردات )  ٤(

  ) . ١١٣(للجرجاين : التعريفات) ٥(

  ) .٧٠/ ١(ألمحد خمتار : معجم اللغة العربية)  ٦(

  ) .٦٨٠/ ٣(السمني احلليب : الدر املصون)  ٧(

ملكي بن أيب طالب : مشكل إعراب القرآن: ، وانظر) ٦٧٨/ ٣(للسمني احلليب : الدر املصون) ٨(

)١٩٧/ ١. (  
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﴿    ﴾  . فيه ثالثة أوجه:   
  . ُأنه مفعول من أجله، وشروط النصب متوفرة: أحدها
َيعين مصدرا واقعا موقع احلال أي» ينفقون«ٌأنه حال من فاعل : والثاين ً   . ُمرائني: ً

ِحال من نفس املوصول ذكره املهدويأنه : والثالث ِ ٌمصدر مضاف إىل » َرئاء«و . ٌ
  . )١(املفعول

﴿          ﴾  . فيه ثالثة أوجه:   
  . أنه مستأنف: أحدها
ِأنه عطف على الصلة، وعلى هذين الوجهني فال حمل له من اإلعراب: والثاين َّ .  

   .)٢(»ينفقون«ٌل من فاعل أنه حا: والثالث
   .القضايا البالغية: المطلب الخامس

﴿                         

   ﴾.   
َإنفاقهم رئاء الناس على عدم إميا�م �ما مع كون املؤخر أقبح من فيه تقدمي  ِ َّ ِ ِِ َ

ِلرعاية املناسبة بني إنفاقهم ذلك وبني ما قبله من خبلهم وأمرهم للناس به؛ َِّدم املق ُ ِ ِ)٣( .  
ٍ؛ لإلشعار بأن كال منهما منتف  ُ، وكذلك تكرير الباء َّ النافيةَالتكرير  : "ًوفيها أيضا  � َّ ِ

ِعلى حدته َِ")٤( .  
﴿              ﴾  .  

إشعارا بأن من هذا شأنه فهو ) هلم( موضع املضمر )للكافرين (لظاهروضع ا
يهينه كما أهان النعمة  كافر بنعمة اهللا تعاىل ومن كان كافرا بنعمة اهللا تعاىل فله عذاب

  . )٥(بالبخل واإلخفاء

                                      

  ) .٣٧٩/ ٦(البن عادل : اللباب يف علوم الكتاب)  ١(

  ) .٦٧٨/ ٣(للسمني احلليب : الدر املصون)  ٢(

  ) .١٧٧/ ٢(أليب السعود : إرشاد العقل)  ٣(

/ ٢(حملــي الــدين درويــش : إعــراب القــرآن وبيانــه: ، وانظــر) ٧٤/ ٢(للبيــضاوي : أنــوار التنزيــل)  ٤(

٢١٦. (  

حملــي :  إعــراب القــرآن وبيانــهو ، ) ٣٦/ ٥(حملمــود صــايف : ل يف إعــراب القــرآناجلــدو: انظــر )  ٥(

  ) .٢١٦/ ٢(الدين درويش 
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   .المعنى االجمالي: المطلب السادس
﴿ :قوله تعاىل                 

                           

                            

        ﴾  )١(.   

 وننعمي ذكر اهللا جل وعال هنا صفات الكافرين ، وقال عنهم منها بأ�م

 ويكتمون ما آتاهم اهللا من فضله ، ويأمرون الناس بالبخلمالسائل من فضل ما لديه

 من العلم الذي يهتدي به الضالون ويسرتشد به اجلاهلون فيكتمونه عنهم، ويظهرون
فجمعوا بني البخل باملال والبخل بالعلم، . هلم من الباطل ما حيول بينهم وبني احلق

كما تكربوا على عباد اهللا ومنعوا ارة غريهم، فوبني السعي يف خسارة أنفسهم وخس

م بالعذاب األليم واخلزي حقوقه وتسببوا يف منع غريهم من البخل وعدم االهتداء، أها�
  .م الدائ

نفقون أمواهلم يف، فقة الصادرة عن رياء ومسعة وعدم إميان به مث أخرب عن الن

ن إخالص  صادرا ع هذا ليسإنفاقهمو، لريوهم وميدحوهم ويعظموهم ؛ رئاء الناس
خطوات الشيطان وأعماله اليت يدعو حزبه إليها ليكونوا من ، بل من وإميان باهللا 

ن قارنه ويسعى فيه أشد ك مبئس املقارن والصاحب الذي يريد إهالف. أصحاب السعري

 . )٢( السعي
   .التفسير والبيان: المطلب السابع

ذكـــر اهللا ســـبحانه يف هـــذه اآليـــات صـــفات الكـــافرين الـــيت ال حيبهـــا ســـبحانه يف عبـــده ، 

  :وهي 
﴿ :البخل واألمر به ، في قوله تعالى :  ًأوال          

    ﴾.   

                                      

  ) .٣٨ - ٣٧: اآلية (سورة النساء )  ١(

) ١٧٧(للسعدي : ، وتيسري الكرمي الرمحن ) ٦١٩ – ٦١٦/ ١(معامل التنزيل للبغوي : انظر)  ٢(

.  
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ل تعاىل ذاما الذين يبخلون بأمواهلم أن ينفقوها فيما أمرهم اهللا به من بر يقو

الوالدين، واإلحسان إىل األقارب واليتامى واملساكني، واجلار ذي القرىب، واجلار اجلنب، 
والصاحب باجلنب، وابن السبيل، وما ملكت أميانكم من األرقاء وال يدفعون حق اهللا 

ه فيويف الذي خبلوا به وأمروا الناس بالبخل  .)١( أيضافيها، ويأمرون الناس بالبخل

  :  )٢(قوالن
  .  ، وابن زيد ، قاله ابن عباس أنه املال: أحدمها

ّأنه إظهار صفة النيب صلى اهللا عليه وسلم ونبوته، قاله جماهد، وقتادة، والسدي: والثاين ّ ّ ّ 

.  
﴿ :العلم ، في قوله تعالى الغنى وكتم : ًا ثاني         

 ﴾ .  

ُنزلت يف اليـهود، خبلوا ببـيان صفة حممد صلى الله عليه وسلمَ  وكتموها ََ َّ َّ ََّ
ِ
ََْ ُ َ َُّ َ ِ ََ َ

ويف   .ِ
  : )٣(الذين آتاهم اهللا من فضله قوالن

ّأ�م اليهود، أوتوا علم نعت النيب صلى اهللا عليه وسلم، فكتموه، هذا قول : أحدمها ّ
  .جلمهورا

  . أ�م أرباب األموال خبلوا �ا، وكتموا الغىن، ذكره املاوردي يف آخرين: والثاين

وقد محل السلف هذه اآلية ) : "هـ٧٧٤: ت (-  رمحه اهللا - قال ابن كثري 

ّعلى خبل اليهود بإظهار العلم الذي عندهم من صفة حممد صلى اهللا عليه وسلم  ّ
ًأعتدنا للكافرين عذابا مهيناَو(: وكتما�م ذلك وهلذا قال تعاىل ًِ ُ َ َ ِ ِ ِْ ْ َْ وال شك أن اآلية . ) َ

حمتملة لذلك، والظاهر أن السياق يف البخل باملال وإن كان البخل بالعلم داخال يف 

ذلك بطريق األوىل فإن السياق يف اإلنفاق على األقارب والضعفاء وكذلك اآلية اليت 
  .) ٤("بعدها

                                      

  ) . ٣٠٢ /٢(البن كثري : تفسري القرآن العظيم  )١(

  ) .٧٦/ ١٠(للرازي : مفاتيح الغيب: ، وانظر) ٢٩٦/ ١(للكرماين : غرائب التفسري)  ٢(

  ) .٢٩٦/ ١(للكرماين : غرائب التفسري)  ٣(

  ) .٣٥٤/ ٨(للطربي : جامع البيان: ، وانظر ) ٣٠٣/ ٢(البن كثري : تفسري القرآن الكرمي)  ٤(
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هذا القول أوىل : وإمنا قلنا) : " هـ٣١٠ :ت (-  رمحه اهللا - ووافقه الطربي 

بتأويل اآلية، ألن اهللا جل ثناؤه وصفهم بأ�م يأمرون الناس بالبخل ومل يبلغنا عن أمة 
ّمن األمم أ�ا كانت تأمر الناس بالبخل ديانة وال ختلقا، بل ترى ذلك قبيحا وتذم  ّ

 بالسخاء واجلود، -ّ وإن هي ختلقت بالبخل واستعملته يف أنفسها-فاعله، ومتتدح

ّوتعده من مكارم األفعال وحتث عليه إن خبلهم الذي وصفهم اهللا به، : ولذلك قلنا. ّ
  .) ١("إمنا كان خبال بالعلم الذي كان اهللا آتامهوه فبخلوا بتبيينه للناس وكتموه

  

﴿           ﴾  .  
ْوأعتدنا قال الزجاج َْ ًمثبتا هلم: ًجعلنا ذلك عتادا هلم، أي: همعنا: ََ

)٢( .  

  

﴿ :النفقة رياء الناس ، في قوله تعالى : ًا ثالث          

 ﴾ .   

  :  )٣(اختلفوا فيمن نزلت على ثالثة أقوال

  . أ�م اليهود، قاله ابن عباس وجماهد ومقاتل :أحدها
  . املنافقون، قاله السدي، والزجاج وأبو سليمان الدمشقيأ�م : والثاين

ّمشركو مكة أنفقوا على عداوة النيب صلى اهللا عليه وسلم، ذكره الثعليب: والثالث ّ ّ.  

 ﴿ :ال يؤمنون باهللا واليوم األخر في قوله تعالى: ًارابع      

     ﴾  

وكررت .  )٤(ال باليوم اآلخر ليتحروا باإلنفاق مراضيه وثوابهال يؤمنون باهللا وف

ِوكذا الباء إشعارا بأن اإلميان منتف عن كل على حدته» وال باليوم«: يف قوله» ال« َِ ِّ ٍ ِ ً
)٥(.  

  

                                      

  ) .٣٥٤/ ٨(للطربي : جامع البيان)  ١(

  ) .٢٩٦/ ١(للكرماين : رائب التفسريغ)  ٢(

  ) .٢٩٦/ ١(للكرماين : غرائب التفسري)  ٣(

  ) .٧٤/ ٢(للبيضاوي : أنوار التنزيل)  ٤(

  ) .٦٧٨/ ٣(للسمني احلليب : الدر املصون)  ٥(
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﴿ : ، في قوله تعالى مقارنة الشيطان: ًا سادس            

 ﴾  .  
إمنا محلهم على صنيعهم هذا القبيح وعدوهلم عن فعل الطاعة على : يأ

: والقرين  .)١(وجهها الشيطان؛ فإنه سول هلم وأملى هلم، وقار�م فحسن هلم القبائح

ّويف معىن مقارنة الشيطان . الصاحب املؤالف، وهو فعيل من االقرتان بني الشيئني
  : )٢(قوالن

  . مصاحبته يف الفعل: أحدمها

  .مصاحبته يف النار: ثاينوال
  : صفة من الصفات اليت ال حيبها اهللا جل وعال ، وهي ) ٣٦(كما حوت اآلية 

  

   ﴿ :في قوله تعالى  :االختيال والفخر: ًسابعا        

 ﴾.   

ه، ومن  هاهنا، ألن املختال يأنف من ذوي قرابات والفخرِوإمنا ذكر االختيال

 ونفي احملبة عمن هذه ) : "هـ ٥٤٢: ت(قال ابن عطية  . )٣( جريانه إذا كانوا فقراء
صفته ضرب من التوعد، وخص هاتني الصفتني هنا إذ مقتضامها العجب والزهو، 

وذلك هو احلامل على اإلخالل باألصناف الذين تقدم أمر اهللا باإلحسان إليهم، 

، وال يعوق عن اإلحسان إليهم إال العجب ولكل صنف نوع من اإلحسان خيتص به
   .)٤("أو البخل، فلذلك نفى اهللا حمبته عن املعجبني والباخلني

حبيث يصح وصفها بأ�ا  وصفات ، ٍا احتوته من أوامر ونواهمب ةاآليات قويو

وقد انطوت على تلقينات جليلة فياضة بواجب اإلحسان .  من جوامع اآليات يف با�ا
ى اختالف طبقا�م وجعلت للطبقات الضعيفة واحملتاجة خاصة نصيبا والرب بالناس عل

واضحا يف ذلك وبتقبيح إمهال هذا الواجب والتقصري فيه والتكرب على الناس وأذيتهم 

                                      

  ) . ٣٠٣/ ٢(البن كثري : تفسري القرآن العظيم ) ١(

  ) .٢٩٦/ ١(للكرماين : غرائب التفسري)  ٢(

  ) .٢٩٦/ ١(للكرماين : لتفسريغرائب ا)  ٣(

  ) .٥١/ ٢(البن عطية : احملرر الوجيز)  ٤(
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وحرمان احملتاجني والتحريض على ذلك وإنكار فضل اهللا ورزقه بسبيل ذلك وبكون 

 باإلخالص فيه والصدور فيه عن ّالقيام �ذا الواجب ال يؤدي على وجهه الصحيح إال
   .)١( إميان باهللا واليوم اآلخر وعن رغبة صادقة يف أدائه

  
َّالفوائد العلمية واللطائف: المطلب الثامن  َّ.   

﴿                      

 ﴾.   

َأنه تعاىل ذك -١ ًر يف هذه اآلية من األحوال املذمومة ثالثاَّ ِ ِ ِكون اإلنسان : َّأوهلا: ِ

َالذين يـبخلون : (ًخبيال، وهو املراد بقوله ُ َ َْ َ
ِ ِكو�م آمرين لغريهم : ، وثانيها) َّ ِ

ِبالبخل، وهذا هو النهاية يف حب البخل ُِ ُِّ ُ َويأمرون الناس  ( :، وهو املراد بقوله ِّ َُّ َ ُ َْ َ
ِبالبخل ْ ُْ

ِويكتمون ما آتاهم الله من فضله :( قوله:  وثالثها،) ِ ِِ
ْ َ ْ َ َُ َّ ُ ُ َ َ ُ َُ َ فيومهون الفقر )ْ

ِ
ُ

ِ، واإلعسار مع اليسار مع الغىن َ َ، والعجز مع اإلمكان، مث إن هذا الكتمان  َ َّ َّ ِ
َ ْ َ

َقد يقع على وجه يوجب الكفر، مثل ُ
ِ
ُ

ٍ
ِأن يظهر الشكاية عن اهللا تعاىل :ُ َ ِّ َ

ِ ، وال  ُ

َضاء والقدريرضى بالق
َوأعتدنا ( :؛ فلذلك قال ، وهذا ينتهي إىل حدِّ الكفر ِ ْ َْ ََ

ًللكافرين عذابا مهينا ِ ُ ً َ َ َ ِ ِ َِ ْ ()٢(.  

ِذم من يكتم ما آتاه اهللا من فضله، والكتمان نوعان -٢ ُ ِ
ُ ُ ُ َ ٌكتمان فعلي، وكتمان : ُّ ٌٌّ

ِ

ُّفعليُفالكتمان ال: ٌّقويل
ُأال يـرى أثـر نعمة اهللا على العب: ِ ََ ُ ُد، فيعطيه اهللا املال َّ

ً إىل الناس بلباس الفقراء، ومبركوب الفقراء، ال تعففا ولكن خبالُفيخرج ُ ً ُّ ِ ِ ِ َّ  ،

ُّوالكتمان القويل َّأن يتحدث عند الناس فيقول :ُ َ ، أنا  ٌأنا ليس عندي مال: َّ

ِمتوسط احلال ُ َأنا فقري، أو ما أشبه ذلك: ، أو يزيد ويقول ِّ َ ٌ
)٣(.  

بالعلم والدين، ويف البخل باملال، ألن اللفظ عام، والكل عام يف البخل  -٣

  . )٤(مذموم، فوجب كون اللفظ متناوال للكل

                                      

  ) .١١٧/ ٨(دروزة حممد عزت : التفسري احلديث : انظر )  ١(

  ) .٧٦/ ١٠(للرازي : مفاتيح الغيب)  ٢(

  ) .٣٢٠/ ١(تفسري ابن عثيمني )  ٣(

  ) .٧٩/ ١٠(للرازي : مفاتيح الغيب)  ٤(
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﴿           ﴾   

َأن من عدل عن املشروع ابتلي باملمنوع؛ وذلك أن الذين يبخلون مبا آتاهم  -١ َّ َّ َِّ
ُ ِ َ َ

ُاهللا من فضله ابتلوا
ِ ِ

َ بإنفاق املال على وجه ال خري فيه، على أ�م يبذلونه رئاء ُ َ
َّ ٍ ِ ِ

�الناس، وهذا وجه ال خري فيه، بل إذا وقع تعبدا كان شرا ً ُّ َ َ ٌ َّ)١(.   

﴿          ﴾ .   
ء والتعظيم إن املؤمنني املرائني يف إنفاقهم يثقون مبا عند الناس، من املدح والثنا -١

واإلطراء، وال يثقون مبا أعد اهللا لعباده من الثواب واجلزاء، ويفضلون التقرب 

إليهم على التقرب إليه، فاهللا يف نظرهم أهون من الناس، فمثل هؤالء ال 
�يعدون مؤمنني إميانا حقيقيا باهللا، وال باليوم اآلخر، بل إميا�م ضرب من  ً

يف القلب، وال إذعان للنفس فهم ال يعرفون التخيل، ليس له ما يؤيده من أثر 

  .)٢(اهللا
  

﴿             ﴾   

ِتنبيه إىل تأثري قـرناء املرء يف سريته، وما ينبغي من اختيار القرين الصاحل على  -١ َّ َ ِ ِ ِ ِ ِ
َُ

ِ ٌ
ِقرين السوء ُّ

)٣(.   

                                      

  ) .٣٢٣/ ١(تفسري ابن عثيمني )  ١(

  ) .٨٨/ ٦(حملمد األمني اهلرري : حدائق الروح والرحيان )  ٢(

  ) .٨٣/ ٥(حملمد رشيد رضا : تفسري املنار)  ٣(
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  اخلامتة
م الصاحلات، والصالة والسالم على سيدنا حممد بن احلمد هللا الذي بنعمته تت

  :عبد اهللا وعلى عباده الذين اصطفى، وبعد

 ٣٩ إىل ٣٦أخالق املؤمنني من خالل اآليات : عن  فهذه دراسة خمتصرة   

 قد أحاطت  أن تكونجل وعالاهللا من ، أرجو  -  دراسة حتليلية - من سـورة النساء 

َّمثة نقص أو تقصري يف جانب من جوانب هذا وإذا كان  .باملوضوع إحاطة مقبولة

ً، وأرجو أن تكون هذه الدراسة توطئة  البحث، فالكمال هللا وحده، والعصمة لنبيه 

ًلدراسات عسى أن تكون أكثر مشولية وتفصيال  ّ.  
  :  من خالل هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمهاتَّوقد توصل

اع على التوحيد ، وهو احملور نفسه حمور سورة النساء الرئيسي هو االجتم -١

كما تضمنت ، الذي ابتدأ به القرآن يف سورة الفاحتة وسورة البقرة وآل عمران

 .السورة أحكام األسرة خاصة ، وأحكام ا�تمع اإلسالمي عامة 

٦- ﴿                   ﴾  ، جاءت اآلية

َلبيان األحكام املتعلقة حبقوق الوالدين واألقارب وحنوهم إثر بيان األحكام 
ِ ِ ِ ِ

  .املتعلقة حبقوق األزواج

٧- ﴿        ﴾  . وبالوالدين (إعادة الباء هنا بعد أن ذكرت قبلها يف

َإلشارة إىل أن اإلحسان إىل ل: وقيلتدل على التوكيد واملبالغة، ) إحسانا َّ ُ

ٌّقرابة مستقل،ال َّإعادة اجلار إلفادة التنويع :وقيل ُ ِّ.  
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٨- ﴿                      

  ﴾  .  ِإنفاقهم رئاء الناس على عدم إميا�م �ما مع كون املؤخر فيه تقدمي َّ ِ ِِ َ

َِّأقبح من املقدم ُلرعاية املناسبة بني إنفاقهم ذلك وبني ما قبله من خبلهم ؛  َ ِ ِ

  .ِوأمرهم للناس به

 

ُّاستـرعى انتباهي بعض املواضيع اليت تستحق اإلشارة إليهاقد  ف:ًيراــــوأخ ْ ً، فأقرتح مجلة  َ

  :، وهي كالتايل من التوصيات لطالب العلم والباحثني

 ) .سة حتليليةدرا(إفراد آية احلقوق العشرة بالدراسة  -١

 .استخراج األحكام والفوائد من سورة النساء ، وخاصة أحكام النساء  -٢
  

ِهذه أبرز النتائج والتـوصيات
ْ   َّوصلى اهللا وسلم، وباهللا تعالى التوفيق، َّ

.ٍوبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد هللا رب العالمين 
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رادر وارس ا 
عصام بن : ي الواحدي ، المحققأبو الحسن عل: آنأسباب نزول القر -١

 . ھـ ١٤١٢الثانیة، :  الدمام ، الطبعة–المحسن الحمیدان ، دار اإلصالح عبد
 الواحدي، النیسابوري،  علي بن أحمد بن محمد:أسباب نزول القرآن -٢

،  الدمام–الحمیدان ، دار اإلصالح عصام بن عبد المحسن : ، المحققالشافعي
 . ھـ  ١٤١٢نیة، الثا: الطبعة

محیي الدین بن أحمد مصطفى درویش ، دار اإلرشاد : إعراب القرآن وبیانھ  -٣
دار (، )  بیروت- دمشق -دار الیمامة ( سوریة ، - حمص -للشئون الجامعیة 

 . ھـ ١٤١٥، الرابعة ، )  بیروت- دمشق -ابن كثیر 
:  ، المحقق عبد هللا البیضاويناصر الدین: أنوار التنزیل وأسرار التأویل -٤

 بیروت ، –محمد عبد الرحمن المرعشلي ، دار إحیاء التراث العربي 
 . ھـ ١٤١٨ -األولى : الطبعة

محیي :  األنباري ، المحققحمد بن القاسم بن محمدم: إیضاح الوقف واالبتداء -٥
الدین عبد الرحمن رمضان ، مطبوعات مجمع اللغة العربیة بدمشق ، عام 

 .ھـ ١٣٩٠: النشر
، صدقي محمد جمیل: ندلسي ، المحققأبو حیان األ: لمحیط في التفسیرالبحر ا -٦

 . ھـ ١٤٢٠:  بیروت ، الطبعة–دار الفكر : الناشر
محمد بن یعقوب : بصائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العزیز -٧

محمد علي النجار ، المجلس األعلى للشئون : الفیروزآبادى ، المحقق
  .اإلسالمية إحیاء التراث  لجن-اإلسالمیة 

،  بن الحسین بن عبد هللا العكبريأبو البقاء عبد هللا: التبیان في إعراب القرآن -٨
 .علي محمد البجاوي ، عیسى البابي الحلبي وشركاه : المحقق 

تحریر المعنى السدید وتنویر العقل الجدید من تفسیر «التحریر والتنویر  -٩
 تونس ، –لتونسیة للنشر محمد الطاھر بن عاشور ، الدار ا: »الكتاب المجید

 . ھـ ١٩٨٤
جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن : فسیر الغریب تذكرة األریب في ت -١٠

 لبنان ، –طارق فتحي السید ، دار الكتب العلمیة، بیروت : الجوزي ، تحقیق
  .ـ ھ١٤٢٥األولى، : الطبعة

بن أحمد ابن جزي الكلبي أبو القاسم، محمد : التسھیل لعلوم التنزیل -١١
الدكتور عبد هللا الخالدي ، شركة دار األرقم بن أبي : ، المحققغرناطيال

   بیروت-األرقم 
السعود أبو: م إلى مزایا الكتاب الكریم إرشاد العقل السلی= تفسیر أبي السعود  -١٢

 . بیروت –العمادي ، دار إحیاء التراث العربي 
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أبو السعود : كریمإرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب ال= تفسیر أبي السعود  -١٣
 . بیروت –العمادي ، دار إحیاء التراث العربي 

دروزة محمد عزت ، دار ]: مرتب حسب ترتیب النزول[التفسیر الحدیث  -١٤
 . ھـ ١٣٨٣:  القاھرة ، الطبعة–إحیاء الكتب العربیة 

محمد رشید بن علي رضا ، الھیئة ): تفسیر المنار(تفسیر القرآن الحكیم  -١٥
 . م ١٩٩٠تاب ، المصریة العامة للك

دار ابن  .  محمد بن صالح العثیمین )  :سورة النساء( تفسیر القرآن الكریم  -١٦
،   ُطبع بإشراف مؤسسة الشیخ محمد بن صالح العثیمین الخیریة( الجوزي 

 .  ھ١٤٣٠( األولى  :  ، الطبعة)١(سلسلة مؤلفات فضیلة الشیخ  : السلسلة
 محمد بن محمد بن محمود ):تأویالت أھل السنة(تفسیر الماتریدي  -١٧

: ، الطبعة بیروت-دار الكتب العلمیة مجدي باسلوم، . د: ، المحققالماتریدي
 . ھـ  ١٤٢٦األولى، 

أبو البركات عبد هللا بن ): مدارك التنزیل وحقائق التأویل(تفسیر النسفي  -١٨
: یوسف علي بدیوي ، راجعھ وقدم لھ: أحمد النسفي ، حققھ وخرج أحادیثھ

األولى، : ب، بیروت ، الطبعة دیب مستو ، دار الكلم الطیمحیي الدین
 .ھـ ١٤١٩

 بیروت ، –الحجازي، محمد محمود ، دار الجیل الجدید : التفسیر الواضح -١٩
 . ھـ ١٤١٣ -العاشرة : الطبعة

محمد سید طنطاوي ، دار نھضة مصر : التفسیر الوسیط للقرآن الكریم -٢٠
: األولى ، تاریخ النشر: طرة ،  القاھ–للطباعة والنشر والتوزیع، الفجالة 

 .١٩٩٧ینایر : ٣ - ١أجزاء 
الشیخ العالمة محمد : تفسیر حدائق الروح والریحان في روابي علوم القرآن -٢١

: األمین بن عبد هللا األرمي العلوي الھرري الشافعي ، إشراف ومراجعة
دار طوق النجاة، : ، الناشرالدكتور ھاشم محمد علي بن حسین مھدي 

 . ھـ  ١٤٢١األولى، : الطبعة، بیروت
: ، المحققھروي، أبو منصور محمد بن أحمد بن األزھري ال: تھذیب اللغة -٢٢

:  بیروت ، الطبعة–محمد عوض مرعب ، دار إحیاء التراث العربي 
 .م ٢٠٠١األولى، 

عبد الرحمن بن ناصر السعدي : تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم المنان -٢٣
األولى : ن معال اللویحق ، مؤسسة الرسالة ، الطبعةعبد الرحمن ب: ، المحقق

 .ھـ١٤٢٠
زید بن كثیر بن غالب محمد بن جریر بن ی: جامع البیان في تأویل القرآن -٢٤

أحمد محمد شاكر ، مؤسسة الرسالة ، :  أبو جعفر الطبري ، المحققاآلملي
 .ـ ھ١٤٢٠األولى، : الطبعة

 الرحیم صافي ، دار محمود بن عبد: الجدول في إعراب القرآن الكریم -٢٥
 . ھـ ١٤١٨الرابعة، :  مؤسسة اإلیمان، بیروت ، لطبعة-الرشید، دمشق 
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الدكتور : السمین الحلبي ، المحقق: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون -٢٦
 .أحمد محمد الخراط ، دار القلم، دمشق 

 . بیروت –عبد الرحمن جالل الدین السیوطي ، دار الفكر : الدر المنثور -٢٧
  القاضي عبد النبي:جامع العلوم في اصطالحات الفنون= تور العلماء دس -٢٨

 -ار الكتب العلمیة ، د حسن ھاني:األحمد نكري ، عرب عباراتھ الفارسیة
 .ھـ ١٤٢١األولى، : ط، لبنان

محمد حسین  ، مكتبة :  میمون بن قیس ، شرح -شعر : دیوان األعشى  -٢٩
 .اآلداب بالجمامیز  ، المطبعة النموذجیة 

شھاب الدین محمود : روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني -٣٠
 بیروت ،  دار الكتب العلمیةعلي عبد الباري عطیة،: األلوسي ، المحقق

 . ھـ ١٤١٥األولى، : الطبعة
عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي ، : زاد المسیر في علم التفسیر -٣١

:  بیروت ، الطبعة–كتاب العربي عبد الرزاق المھدي ، دار ال: المحقق
 . ھـ ١٤٢٢ - األولى 

محمد بن القاسم بن محمد بن بشار، أبو بكر : الزاھر في معاني كلمات الناس -٣٢
 بیروت ، مؤسسة الرسالةحاتم صالح الضامن ، . د: األنباري ، المحقق

 . ه ١٤١٢األولى، : الطبعة
ید الحمیرى ، نشوان بن سع: شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم -٣٣

 د یوسف - مطھر بن علي اإلریاني -د حسین بن عبد هللا العمري : المحقق
 - دمشق (، دار الفكر ) لبنان-بیروت (محمد عبد هللا ، دار الفكر المعاصر 

 . ھـ ١٤٢٠األولى، : ، الطبعة) سوریة
أبو نصر إسماعیل بن حماد الجوھري : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة -٣٤

 بیروت ، دار العلم للمالیینأحمد عبد الغفور عطار ، : ، تحقیقالفارابي 
  .  ھـ١٤٠٧الرابعة : الطبعة

محمد علي الصابوني ، دار الصابوني للطباعة والنشر : صفوة التفاسیر -٣٥
   . ه ١٤١٧األولى، :  القاھرة ، الطبعة–والتوزیع 

ء دار إحیا، محمود بن أحمد العینى: البخاريعمدة القاري شرح صحیح  -٣٦
 . التراث العربي

أبو القاسم برھان الدین الكرماني، دار : غرائب التفسیر وعجائب التأویل -٣٧
 . بیروت – جدة، مؤسسة علوم القرآن -القبلة للثقافة اإلسالمیة 

أبو القاسم برھان الدین الكرماني، دار : غرائب التفسیر وعجائب التأویل -٣٨
 . بیروت –لقرآن  جدة، مؤسسة علوم ا-القبلة للثقافة اإلسالمیة 

أحمد : أبو محمد عبد هللا بن مسلم بن قتیبة الدینوري ، المحقق: غریب القرآن -٣٩
 . ھـ ١٣٩٨، )لعلھا مصورة عن الطبعة المصریة(صقر ، دار الكتب العلمیة 

أحمد : أبو محمد عبد هللا بن مسلم بن قتیبة الدینوري ، المحقق: غریب القرآن -٤٠
 . ھـ١٣٩٨، ) ة عن الطبعة المصریةا مصورلعلھ(صقر ، دار الكتب العلمیة 
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اسة�تحليلية��٣٩إ����٣٦املؤمن�ن�من�خالل��يات�أخالق  ة�ال�ساء�د ر�من�سـو ر

محمد بن علي بن محمد بن عبد هللا الشوكاني ، دار ابن كثیر، : فتح القدیر -٤١
  ھـ ـ١٤١٤ -األولى :  دمشق، بیروت ، الطبعة- دار الكلم الطیب 

 - بیروت- سید قطب إبراھیم حسین الشاربي ، دار الشروق : في ظالل القرآن -٤٢
 . ھـ ١٤١٢ -عة عشر الساب: القاھرة ، الطبعة

القول الوجیز في فواصل الكتاب العزیز على ناظمة الزھر لإلمام الشاطبي  -٤٣
 یمرضوان بن محمد بن سل: "زھرشرح العالمة المخلالتي على ناظمة ال(

: ، الناشر عبد الرزاق بن علي بن إبراھیم موسى: المحقق  المخلالتي ،
 .ھـ  ١٤١٢: ، سنة النشر  مطابع الرشید

ضبطھ وصححھ : علي بن محمد الجرجاني ، المحقق: التعریفاتكتاب  -٤٤
لبنان ، –جماعة من العلماء بإشراف الناشر ، دار الكتب العلمیة بیروت 

 .ھـ  ١٤٠٣األولى : الطبعة
شوقي : أبو بكر بن مجاھد البغدادي ، المحقق: كتاب السبعة في القراءات -٤٥

 .ھـ ١٤٠٠ة، الثانی:  مصر ، الطبعة–دار المعارف : ضیف الناشر
أبي محمد  :أحمد بن محمد الثعلبي، تحقیق: الكشف والبیان عن تفسیر القرآن -٤٦

األستاذ نظیر الساعدي، دار إحیاء التراث : بن عاشور ، مراجعة وتدقیق
 . ھـ  ١٤٢٢  ،١: ط، عربيال

: الكفوي أبو البقاء ، المحقق: الكلیات معجم في المصطلحات والفروق اللغویة -٤٧
 . بیروت – محمد المصري ، مؤسسة الرسالة -عدنان درویش 

أیوب بن موسى الكفوي، : الكلیات معجم في المصطلحات والفروق اللغویة -٤٨
 – محمد المصري ، مؤسسة الرسالة -عدنان درویش : أبو البقاء ، المحقق

 .بیروت 
عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدین : لباب النقول في أسباب النزول -٤٩

االستاذ أحمد عبد الشافي ، دار الكتب العلمیة : ححھالسیوطي ، ضبطھ وص
 . لبنان –بیروت 

الشیخ عادل : ، المحققبن عادل الحنبلي النعمانيا: اللباب في علوم الكتاب -٥٠
: ، الطبعةار الكتب العلمیة أحمد عبد الموجود والشیخ علي محمد معوض، د

  .ـ ھ١٤١٩األولى، 
محمد طاھر بن : طائف األخبارمجمع بحار األنوار في غرائب التنزیل ول -٥١

ِعلي الفتني ، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانیة ، الطبعة َّ الثالثة، : َ
 . ھـ  ١٣٨٧

عبد الحق بن غالب بن عطیة  :المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز -٥٢
،  دار الكتب العلمیةعبد السالم عبد الشافي محمد ،: األندلسي ، المحقق

 . ھـ ١٤٢٢ -األولى : الطبعة
أبو الحسن علي بن إسماعیل بن سیده المرسي ، : المحكم والمحیط األعظم -٥٣

:  بیروت ، الطبعة–عبد الحمید ھنداوي ، دار الكتب العلمیة : المحقق
 . ھـ ١٤٢١األولى، 
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یوسف الشیخ محمد ، : محمد بن أبي بكر الرازي ، المحقق: مختار الصحاح -٥٤
:  صیدا ، الطبعة–نموذجیة، بیروت  الدار ال-المكتبة العصریة : الناشر

 .ھـ  ١٤٢٠الخامسة، 
: المتوفى(أبو الحسن علي بن إسماعیل بن سیده المرسي :  المخصص -٥٥

 بیروت –خلیل إبراھم جفال ، دار إحیاء التراث العربي : ، المحقق) ھـ٤٥٨
 .ھـ  ١٤١٧األولى، : ، الطبعة

. د: ي ، المحققأبو محمد مكي بن أبي طالب القرطب: مشكل إعراب القرآن -٥٦
الثانیة، :  بیروت ، الطبعة–حاتم صالح الضامن ، مؤسسة الرسالة 

 .ھـ١٤٠٥
ِمصاعد النظر لإلشراف على مقاصد السور  -٥٧ َِ َ َ َ َ َِّ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ َّ ِالمقصد األسمى في مطابقة اسم "ُ ْ ِْ َِ َ َ ََ ُ َ ُ ْ

ى َكل سورة للمسمَّ َُ ٍ ُ ِِّ : بعة البقاعي ، مكتبة المعارف ، الطبن عمرإبراھیم " : ُ
 . ھـ ١٤٠٨األولى 

محمد بن أحمد بن األزھري الھروي، مركز : معاني القراءات لألزھري -٥٨
 جامعة الملك سعود ، المملكة العربیة السعودیة ، -البحوث في كلیة اآلداب 

 . ھـ ١٤١٢األولى، : الطبعة
محمد علي الصابوني ، جامعة أم : أبو جعفر النحاس ، المحقق: معاني القرآن -٥٩

 .ھـ ١٤٠٩األولى، : مكة المرمة ، الطبعة -القرى 
أبو عبد هللا محمد فخر الدین الرازي ، دار : التفسیر الكبیر= مفاتیح الغیب  -٦٠

 . ھـ ١٤٢٠ -الثالثة :  بیروت ، الطبعة–إحیاء التراث العربي 
بو القاسم الحسین بن محمد بالراغب أ: المفردات في غریب القرآن -٦١

 - لقلم، الدار الشامیة ان الداودي ، دار اصفوان عدن: ، المحققاألصفھانى 
 . ھـ ١٤١٢ -األولى : ، الطبعةدمشق 

علي بن أحمد بن سعید بن حزم األندلسي : الناسخ والمنسوخ في القرآن الكریم -٦٢
،  بیروت-دار الكتب العلمیة عبد الغفار سلیمان البنداري ، . د: ، المحقق

 . ھـ١٤٠٦ األولى، :الطبعة
إبراھیم البقاعي ، دار الكتاب :  اآلیات والسورنظم الدرر في تناسب -٦٣

  .اإلسالمي، القاھرة 
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- The reasons for the revelation of the Qur’an: Abu al-

Hasan Ali al-Wahidi, the investigator: Essam bin Abdul-
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edition,  AH. 

- The reasons for the revelation of the Qur’an: Ali bin 

Ahmed bin Muhammad al-Wahidi, Al-Nisaburi, Al-Shafi’i, 

the investigator: Essam bin Abdul-Mohsen Al-Hamidan, 

Dar Al-Islah - Dammam, nd edition,  AH. 
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Islamic Heritage. 
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- Explanation in the translation of the Qur’an: Abu al-Baqi 

'Abdullah bin al-Hussein bin Abdullah al-Akbari, the 

investigator: Ali Muhammad al-Bajawi, Issa al-Babi al-

Halabi and Co. 

- Editing and Enlightenment: “Liberating the Good Meaning 

and Enlightening the New Mind from the Interpretation of 

the Glorious Book”: Muhammad Al-Taher Bin Ashour, 

Tunisian Publishing House - Tunisia,  AH. 

- The Arib Ticket in Tafsir al-Gharib: Jamal al-Din Abu al-

Faraj Abd al-Rahman al-Jawzi, edited by: Tariq Fathi al-

Sayed, Dar al-Kutub al-Ilmiyya, Beirut - Lebanon, first 

edition,  AH. 

- Facilitation for the science of revelation: Abu al-Qasim, 

Muhammad bin Ahmad ibn Jazi al-Kalbi al-Gharnati, 

investigator: Dr. Abdullah al-Khalidi, Dar Al-Arqam bin 

Abi Al-Arqam Company - Beirut 

- Interpretation of Abi Al-Saud = Guiding a sound mind to 

the merits of the Noble Book: Abu Al-Saud Al-Emadi, 

House of Revival of Arab Heritage - Beirut. 

- Interpretation of Abi Al-Saud = Guiding a sound mind to 

the merits of the Noble Book: Abu Al-Saud Al-Emadi, 

House of Revival of Arab Heritage - Beirut. 

- The Modern Interpretation [arranged in order of 

descent]: Darwaza Muhammad Izzat, House of Revival 

of Arab Books - Cairo, Edition:  AH. 

- Interpretation of the Wise Qur’an (Tafsir al-Manar): 

Muhammad Rashid bin Ali Reda, Egyptian General Book 

Authority, . 

- Interpretation of the Noble Qur’an (Surat An-Nisa: 

Muhammad bin Salih al-Uthaymeen. Dar Ibn al-Jawzi) 

Printed under the supervision of the Sheikh Muhammad 

bin Salih al-Uthaimin Charitable Foundation, Silsilah: 
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Series of the Sheikh's Writings (), First Edition ( 

AH. 

- Interpretation of the Matridi (interpretations of the 

Sunnis): Muhammad bin Muhammad bin Mahmoud al-

Matredi, the investigator: Dr. Majdi Baslum, Dar Al-Kutub 

Al-Ilmiyya - Beirut, st edition,  AH 

- Tafsir al-Nasafi (Modarak al-Tanzil and the truths of 

interpretation): Abu al-Barakat Abdullah bin Ahmad al-

Nassfi, who investigated and produced his hadiths: 

Yusuf Ali Bedaiwi, reviewed and presented to him by: 

Muhyiddin Deeb Mesto, Dar al-Kulam al-Tayyib, Beirut, 

Edition: First,  AH. 

- The Clear Interpretation: Al-Hijazi, Muhammad 

Mahmoud, The New Generation House - Beirut, Edition: 

The Tenth -  AH. 

- The Interpretation of the Mediator of the Holy Qur’an: 

Muhammad Sayed Tantawi, Nahdet Misr Publishing 

House for Printing, Publishing and Distribution, Faggala - 

Cairo, First Edition, Publication Date: Volumes : 

January . 

- Interpretation of the gardens of the soul and the basil in 

the Rawabi Sciences of the Qur’an: Sheikh Muhammad 

al-Amin bin Abdullah al-Armi al-Alawi al-Hariri al-Shafi’i, 

supervised and reviewed by: Dr. Hashem Muhammad 

Ali bin Hussein Mahdi, publisher: Touq al-Najat House, 

Beirut, Edition: First,  AH. 

- Refining the language: Muhammad bin Ahmad bin Al-

Azhari Al-Harwi, Abu Mansour, the investigator: 

Muhammad Awad Terrif, House of Revival of Arab 

Heritage - Beirut, Edition: First,  AD. 

- Facilitating al-Karim al-Rahman in interpreting the words 

of al-Manan: Abd al-Rahman bin Nasir al-Saadi, the 
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investigator: Abd al-Rahman bin Mualla al-Luaiq, 

Foundation for the Resalah, first edition:  AH. 

- Jami al-Bayan in Interpretation of the Qur’an: 

Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katheer bin Ghaleb 

al-Amili Abu Jaafar al-Tabari, investigator: Ahmad 

Muhammad Shakir, Foundation for the Resalah, First 

Edition,  AH. 

- The table in the translation of the Noble Qur’an: 

Mahmoud Bin Abd Al-Rahim Safi, Dar Al-Rasheed, 

Damascus - Al-Iman Foundation, Beirut, for the fourth 

edition,  AH. 

- Al-Dur preserved in the sciences of the book, which is 

hidden: Al-Faten Al-Halabi, the investigator: Dr. Ahmad 

Muhammad Al-Kharrat, Dar Al-Qalam, Damascus. 

- Al-Durr Al-Manthur: Abd al-Rahman Jalal al-Din al-

Suyuti, Dar al-Fikr - Beirut. 

- The Constitution of the Scholars = The Collector of 

Sciences in Art Terminology: Judge Abd al-Nabi al-

Ahmad al-Nakri, Arabic for his Persian phrases: Hassan 

Hani, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya - Lebanon, First Edition, 

 AH. 

- Diwan Al-Asha: Poetry - Maymoun bin Qais, 

Explanation: Muhammad Husayn, Literature Library in 

Jammiz, The Model Printing Press. 

- The Spirit of Meanings in the Interpretation of the Great 

Qur’an and The Mathani Seven: Shihab al-Din Mahmoud 

al-Alusi, the investigator: Ali Abd al-Bari Attiyah, Dar al-

Kutub al-Ilmiyya, Beirut, First Edition,  AH. 

- The Path of Tafsir added: Abd al-Rahman bin Ali bin 

Muhammad al-Jawzi, the investigator: Abd al-Razzaq al-

Mahdi, Arab Book House - Beirut, First Edition -  

AH. 
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- Al-Zahir in the meanings of people's words: Muhammad 

bin Al-Qasim bin Muhammad bin Bashar, Abu Bakr Al-

Anbari, the investigator: Dr. Hatem Saleh Al-Damen, The 

Resala Foundation, Beirut, Edition: First,  AH. 

- The Sun of Science and the Medication of Arab Speech 

from Al-Klum: Nashwan bin Saeed Al-Hamiri, the 

investigator: Dr. Hussein bin Abdullah Al-Omari - 

Mutahar bin Ali Al-Eryani - Dr. Youssef Muhammad 

Abdullah, House of Contemporary Thought (Beirut - 

Lebanon), Dar Al Fikr (Damascus - Syria) ), Edition: First 

Edition,  AH. 

- Al-Sahhah Taj Al-Luguah and Sahih Al-Arabiya: Abu 

Nasr Ismail bin Hammad Al-Jawhari Al-Farabi, edited by: 

Ahmad Abd Al-Ghafour Attar, Dar Al-Alam for the 

Millions Beirut, fourth edition:  AH 

- The Elite of Interpretations: Muhammad Ali Al-Sabouni, 

Dar Al-Sabouni for Printing, Publishing and Distribution - 

Cairo, First Edition,  AH. 

- Mayor of Al-Qari Sharh Sahih Al-Bukhari: Mahmoud bin 

Ahmed Al-Aini, House of Revival of Arab Heritage. 

- The oddity of interpretation and the wonders of 

interpretation: Abu al-Qasim Burhan al-Din al-Kirmani, 

Dar al-Qibla for Islamic Culture - Jeddah, the Qur’an 

Sciences Foundation - Beirut. 

- The oddity of interpretation and the wonders of 

interpretation: Abu al-Qasim Burhan al-Din al-Kirmani, 

Dar al-Qibla for Islamic Culture - Jeddah, the Qur’an 

Sciences Foundation - Beirut. 

- Gharib al-Qur’an: Abu Muhammad Abdullah bin Muslim 

bin Qutaybah al-Dinuri, investigator: Ahmad Saqr, Dar 

al-Kutub al-'Ilmiyya (perhaps illustrated on the Egyptian 

edition),  AH. 
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- Gharib al-Qur’an: Abu Muhammad Abdullah bin Muslim 

bin Qutaybah al-Dinuri, investigator: Ahmad Saqr, Dar 

al-Kutub al-'Ilmiyya (perhaps illustrated on the Egyptian 

edition),  AH. 

- Fath al-Qadeer: Muhammad bin Ali bin Muhammad bin 

Abdullah al-Shawkani, Dar Ibn Katheer, Dar al-Kallam 

al-Tayyib - Damascus, Beirut, First Edition -  AH 

- In the Shadows of the Qur’an: Sayed Qutb Ibrahim 

Hussein Al-Sharbi, Dar Al-Shorouk - Beirut - Cairo, 

Edition: seventeenth -  AH. 

- The brief saying in the chapters of the book dear to the 

organizer of al-Zahr by Imam al-Shatibi (Explanation of 

the Allama al-Mukhallati on the organizer of al-Zahr ": 

Radwan bin Muhammad bin Salim al-Makhlati, the 

investigator: Abdul Razzaq bin Ali bin Ibrahim Musa, 

publisher: Al-Rasheed Press, year of publication:  

AH. 

- The Book of Definitions: Ali Bin Muhammad Al-Jarjani, 

The Verifier: It was seized and corrected by a group of 

scholars under the supervision of the publisher, Dar Al-

Kutub Al-Ilmiyya Beirut-Lebanon, First Edition:  AH. 

- The Seven of the Recitations: Abu Bakr bin Mujahid Al-

Baghdadi, the investigator: Shawqi Dhaif, the publisher: 

Dar Al Ma'arif - Egypt, second edition,  AH. 

- Revealing and clarifying the interpretation of the Qur’an: 

Ahmad bin Muhammad al-Tha'labi, edited by: Abu 

Muhammad bin Ashour, revision and verification by 

Professor Nazeer al-Saadi, House of Revival of Arab 

Heritage, ed:   AH. 

- Colleges: A Dictionary of Terms and Linguistic 

Differences: Ayoub Bin Musa Al-Kafawi, Abu Al-stay, 
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Investigator: Adnan Darwish - Muhammad Al-Masry, Al-

Risala Foundation - Beirut. 

- The chapter on transmission of the causes of revelation: 

Abd al-Rahman bin Abi Bakr, Jalal al-Din al-Suyuti, 

corrected and corrected by: Professor Ahmad Abd al-

Shafi, Dar al-Kutub al-Ilmiyya Beirut - Lebanon. 

- The Pulp in the Sciences of the Book: Ibn Adel Al-

Hanbali Al-Nu'mani, the Investigator: Sheikh Adel 

Ahmed Abdel-Mawgoud and Sheikh Ali Muhammad 

Muawad, Dar Al-Kutub Al-Ulmiyyah, First Edition,  

AH 

- The Sailor Al-Anwar Complex in Ghraib al-Tzul wa Ta'if 

al-Akhbar: Muhammad Tahir bin Ali Al-Fatini, Ottoman 

Encyclopedia Council Press, rd edition,  AH. 

- The Brief Editor on the Interpretation of the Dear Book: 

Abd al-Haq bin Ghaleb bin Attiyah al-Andalusi, the 

investigator: Abd al-Salam Abd al-Shafi Muhammad, Dar 

al-Kutub al-Ilmiyya, First Edition -  AH 

- The greatest arbitrator and surroundings: Abu al-Hasan 

Ali bin Ismail bin Sidah al-Mursi, investigator: Abd al-

Hamid Hindawi, Dar al-Kutub al-'Ilmiyya - Beirut, first 

edition:  AH. 

- Mukhtar As-Sahhah: Muhammad Ibn Abi Bakr Al-Razi, 

Investigator: Yusef Sheikh Muhammad, Publisher: 

Modern Library - Model House, Beirut - Saida, Fifth 

Edition:  AH. 

- Al-Mohassad: Abu Al-Hasan Ali bin Ismail bin Sidah Al-

Morsi (deceased:  AH), investigator: Khalil Ibrahim 

Jafal, House of Revival of Arab Heritage - Beirut, First 

Edition:  AH. 

- The problem of translating the Qur’an: Abu Muhammad 

Makki bin Abi Talib al-Qurtubi, the investigator: Dr. 
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Hatem Saleh Al-Damen, The Resala Foundation - 

Beirut, second edition,  AH. 

- Evidence-Based Assistants for Supervising the 

Objectives of the Suras “The Supreme Intent in Matching 

the Name of Each Surah to the Substance”: Ibrahim Ibn 

Umar Al-Buqai, Library  

- The meanings of the recitations by Al-Azhari: 

Muhammad bin Ahmed bin Al-Azhari Al-Harawi, 

Research Center at the College of Arts - King Saud 

University, Kingdom of Saudi Arabia, First Edition:  

AH. 

- The meanings of the Qur’an: Abu Jaafar al-Nahas, the 

investigator: Muhammad Ali al-Sabuni, Umm al-Qura 

University - Makkah Al-Marmah, Edition: First,  AH. 

- Keys to the Unseen = The Great Explanation: Abu Abdullah 

Muhammad Fakhr al-Din al-Razi, House of Revival of the 

Arab Heritage - Beirut, ٣rd Edition -  AH. 

- Vocabulary in Gharib al-Qur’an: Abu al-Qasim al-Husayn ibn 

Muhammad al-Ragheb al-Isfahani, the investigator: Safwan 

Adnan al-Daoudi, Dar al-Qalam, Dar al-Shamiya - Damascus, 

Edition: First -  AH. 

- The copyist and abrogated in the Noble Qur’an: Ali bin 

Ahmed bin Saeed bin Hazm Al-Andalusi, investigator: Dr. 

Abd al-Ghaffar Suleiman al-Bandari, Dar al-Kutub al-Ilmiyya 

- Beirut, ١st edition,  AH. 

- Organize the pearls in proportion to the verses and the surahs: 

Ibrahim Al-Buqai, Dar Al-Kitab Al-Islami, Cairo. 

 

 

 


