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ٍأشكل آية في القرآن الكريم ُ َ ْ  
  دراسة تحليلية

  
   )*( اهللا بن خالد بن سعد الحسن عبد  ٠د                                   
 ِومن أنفسنا، شرور ِمن باهللا ونعوذ ونستغفره، ونستعينه نحمده هللا الحمد إن
 أن وأشهد له، هادي فال يضلل َومن له، مضل فال اهللا يهده َمن أعمالنا، سيئات

ٓي﴿ ورسوله، عبده ًمحمدا أن وأشهد له، شريك ال وحده اهللا إال إله ال َأيھاَٰ ُّ َلذينٱ َ ِ َّ 

ْءامنوا ُ َ ْتقواٱ َ ُ َ�ٱ َّ َّحق َّ ِتقاته َ ِ َ َو� ۦُ َّتموتن َ ُ ُ َ �َّإ ُوأنتم ِ َ ۡمس َ َلمونُّ ُ ٓي﴿ ،]١٠٢: عمران آل[ ﴾١٠٢ِ َأيھاَٰ ُّ َ 

ُلناسٱ ْتقواٱ َّ ُ ُربكم َّ ُ َّ ِلذٱ َ ُخلقكم يَّ ََ ۡنف ِّمن َ َحدةَٰو سَّ َوخلق ِ َ َ ۡمن َ ۡزو َھاِ َجھاَ َّوبث َ َ ۡمن َ َھماِ ُ �َرجا ِكثيرا ِ َ 

ٓونسا َ ِ ْتقواٱَو ۚءَ ُ َ�ٱ َّ ِلذيٱ َّ ٓتسا َّ َ َءلونَ ُ ِبه َ َ@ٱَو ۦِ َۚحامۡرۡ َّإن َ َ�ٱ ِ َكان َّ ۡعلي َ َ ِرقيبا ُكۡمَ   ،]١: النساء[  ﴾١َ
ٓي ﴿ َأيھاَٰ ُّ َلذينٱ َ ِ َءام َّ ْنواَ ْتقواٱ ُ ُ َ�ٱ َّ ْوقولوا َّ ُ ُ ۡقو َ َ�ِسديدا  ۡيص ٧٠َ ۡلحُ ُلكۡم ِ ۡأع َ ُلكۡمَٰمَ ۡويغ َ َ ۡفرَ ُلكۡم ِ ۗذنوبكۡم َ ُ َ ُ ُ 

َومن ِيطع َ ِ َ�ٱ ُ ُورسوله َّ َُ َ ۡفقد ۥَ َ َفاز َ ۡفو َ ًعظيما ًزاَ ِ   )١(.]٧١- ٧٠:األحزاب[ ﴾٧١َ
  :بعد أما

ًين نذيرا، أنزله شفاء لما في فإن اهللا تعالى أنزل كتابه الكريم ليكون للعالم
ًصدور عباده، وهدى ورحمة لهم، قال  َيأيُّھا ﴿: �ً ََ ٓ ِّلناس قد جاءتكم موعظة من ٱٰ َ َِّ َّۡ ُ ٓۡ َ َ ۡ َ ُ

بكۡم وشفاء لما في  ِرَّ َِ ِّ ٓ َُ َ دور وھدى ورحمة للمؤمنينٱِّ َلصُّ ِ ِ ۡ ُ ۡ ِّ َ ۡ َ َ َُ ، وقد أخبر ]٥٧: يونس[ ﴾٥٧ُِ

                                                           

جامعة اإلمام محمد بن سعود  -بكلية أصول الدين  األستاذ المساعد بقسم القرآن وعلومه) *(
   .اإلسالمية

        :الناشر. أحمد محمد شاكر: المحقق خطبة الحاجة رواها اإلمام أحمد في مسنده) ١(
، والنسائي ٢١١٨: رقم الحديث. ٤/٨. ه١٤١٦األولى : الطبعة.  القاهرة–ر الحديث دا

.  حلب–مكتب المطبوعات اإلسالمية : عبد الفتاح أبو غدة الناشر: تحقيق في سننه،
رقم . ٣/١٠٤كيفية الخطبة : كتاب الجمعة، باب. ١٩٨٦ – ١٤٠٦الثانية، : الطبعة
 .�سعود اهللا بن م ، من حديث عبد١٤٠٤: الحديث
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تعالى أنه أحكم آياته وفصلها،   ًوأنزله قرآنا عريبا فقال ُكتب فصلت ءايته﴿: �ً ُ ََٰ َ ۡ ِّ ُ َٰ  ۥِ

َقرءانا عربيا لقوم يعلمون َُ َ ۡ َۡ َۡ َ ِّ ّ ِ ً َ   .]٣: فصلت[ ﴾٣ُ
وال يخفى على المتأمل أن في القرآن الكريم ودائع وأسرار ال تظهر إال لمن  

أمعن وتأمل وتدبر في كالم ربه، ففي القرآن الكريم آيات لها أحكام ك  ثيرة، ودالئل
ِمتعددة، لذا نجد أن بعض اآليات لقبت بألقاب تدل على كثرة معانيها، واألسرار  ُ 

َيأيھا ﴿: الكامنة فيها، منها قوله تعالى َُّ َ ٓ ُلذين ءامنوا شھدة بينكۡم إذا حضر أحدكم ٱٰ ُ َ َُ َ ََ َ َ َ َ ََ ِْ َِ ِۡ ُ ُٰ ََّ ُلموت ٱَ ۡ َ ۡ

َحين  ِلوصية ٱِ َِّ َ ۡثنان ذوا عدلٱۡ َ َ َ ِ َ ِنكۡم أو ءاخران من غيركۡم إن أنتۡم ضربتۡم في ِّ مۡ ُِ ۡ ُ َۡ َ ََ َۡ ِۡ ُ ُِ َ َِ َ ِ@رض ٱۡ ۡ َ ۡ

ُفأصبتكم مصيبة  َ َ َِ ُّ ُ ۡ َٰ ِلموت تحبسونھما من بعد ٱَ ِ ِۡ َۡ ۢ َ َُ َُ َِ ۚ ۡ ِلصلوة فيقسمان بٱۡ ِ َ ِ ِۡ ُ َ ٰ َ ِ� إن ٱَّ ِ ِ ِرتبتۡم � نشتري بهٱَّ ِ ِ َ َ َۡ َ ُ ۡ  ۦۡ
َثمنا ولو كان ذا قربى و� ن َ َ َٰ َ ۡ ُ َ َ ََ َ ۡ َكتم شھدة َ َ َٰ َ ُ ُ َ� إنا إذا لمن ٱۡ ِ َِّ َِّ ِٓ َ@ثمين ٱَّ ِ ِ ٓ َ فإن عثر على أنھما ١٠٦ۡ ُِ َّ ََ ٓ ٰ َ َ ِ ُ ۡ َ

َستحقا إثما فخران يقومان مقامھما من ٱ ِ َ َ َ َ ُِ َ َِ ُِ َ َ ََ َۡ ٓ َّ َلذين ٱۡ ِ ُستحق عليھم ٱَّ ِ ۡ َۡ َ َّ َ ِ@ولين فيقسمان بٱَ ِ َِ ِ ۡ ُ َ َٰ َ ۡ َ ٓ� لشھدتنا ٱۡ َ ُ َ ٰ ََّ َ َ ِ
َأحق من ش ِ ُّ َ َھدتھما وما َ ََ ِ ِ َ َعتدينا إنا إذا لمن ٱَٰ َِ َّ ِ ِٓ َّٓ َ َۡ َلظلمين ٱۡ ِ ِ

ِ ذلك أدنى أن يأتوا ب١٠٧َّٰ ْ َ َُ ۡ َ ٓ ٰ َ ۡ َ ِ ٰلشھدة على ٱَٰ َ َ َِ َٰ َّ
َوجھھا أو يخافوا أن ترد أيمن بعد أيمنھۡم و َۗ َ َ َ ْ َِ ِِ ٰ ۡ ۡ ٰ ۡ ُ َۡ ََ َ َ َ َُۢ ََّ ٓ ُ ۡ ْتقوا ٱٓ ُ َ� وٱَّ َ َسمعوا وٱَّ

ْۗ ُ َ � يھدي ٱۡ �ِ ۡ َ َ ُ َلقوم ٱَّ ۡ َ ۡ

َلفسقينٱ ِ ِ َٰ   .]١٠٨-١٠٦: المائدة[ ﴾١٠٨ۡ
ُومن َأجل ذلك أردت الوقوف في هذا البحث على هذه اآليات العظيمة،  ِْ ِ
والكشف عن معانيها ومبانيها، وما يتعلق بها من ناحية تفسيرية تحليلية، بالرجوع  ِ 

  .إلى كتب األئمة الذين اعتنوا بهذه اآلية الكريمة
  : وأسباب اختيارهأهمية الموضوع

اهتمام العلماء بتلقيب بعض اآليات، وتجلية هذه العناية ودراستها دراسة  -١
 .تحليلية

 .إبراز األحكام والدالالت والفوائد في هذه اآليات -٢

 .إظهار األسرار البالغية المتعلقة باآليات -٣

  :أهداف البحث
 .دراسة أشكل آية في القرآن الكريم دراسة تفسيرية تحليلية -١

 .قوال العلماء فيها، وتخريج أقوالهم من الكتب األصيلةحصر أ -٢

 .تحرير األقوال في سبب أن اآلية مشكلة -٣
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  :حدود البحث
ِدراسة اآليات الثالث من سورة المائدة، من اآلية   .١٠٨:  إلى اآلية١٠٦: ِ

  :الدراسات السابقة
 لم أجد كتابا أو رسالة تحدثت عن هذا الموضو،بعد البحث واالستقصاء   .عً

  :منهج البحث
 وفق العلمي المنهج اتباع في وقمت التحليلي، المنهج البحث هذا في ُسلكت

  :التالي
 .مصادرها إلى واألقوال النقول ُعزوت -١

 .العثماني الرسم كتابتها في ًمراعيا سورها، إلى اآليات ُعزوت -٢

 .الصحيحين غير في الحديث حكم ُونقلت األحاديث، بتخريج ُقمت -٣

ُبينت -٤  اللغة أهل كتب ِمن البحث في الواردة الغريبة كلماتال. 

  :البحث خطة
ـــد، مقدمـــة،: علـــى وتـــشتمل  المـــصادر بـــأهم وثبـــت وخاتمـــة، ومبحثـــين، وتمهي

  .والمراجع
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  :المقدمة
 وأهــــداف اختيــــاره، وســــبب البحــــث وأهميــــة البحــــث، موضــــوع: علــــى وتــــشتمل

  .البحث وخطة البحث، ومنهج السابقة، والدراسات البحث، وحدود البحث،
  :مطلبين على ويشتمل التمهيد،

  .اآليات هذه على العلماء أطلقها التي األلقاب: األول المطلب
  .اآليات هذه من أشكل ما في العلماء اختالف: الثاني المطلب

  :مطالب خمسة وفيها التفسير، ناحية ِمن باآليات يتعلق ما: األول المبحث
  .اآليات نزول سبب: األول المطلب
ْمحكمة اآليات أن العلماء كالم: الثاني المطلب   .منسوخة أو ُ
  .اآليات مفردات معاني: الثالث المطلب
  .اآليات تفسير: الرابع المطلب
  .والهدايات الفوائد: الخامس المطلب

 وفيهــا بالتفــسير، المرتبطــة العلــوم ناحيــة ِمــن باآليــات يتعلــق مــا :الثــاني المبحــث
  :مطالب أربعة

  .المتواترة القراءات: األول المطلب
  .الفقهية األحكام: الثاني المطلب
  .اإلعرابية المسائل: الثالث المطلب
  .البالغية المسائل: الرابع المطلب

  .والتوصيات النتائج، أهم وفيها: الخاتمة
  .والمراجع المصادر فهرس
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  تمهيد
 كآية بها، ُتعرف بلقب ُلقبت آيات هناك أن القرآن قارئ على يخفى ال

 في النصوص جاءت وقد وغيرها، السيف، وآية الكاللة، وآية الدين، وآية الكرسي،
: � هريرة ألبي قال الذي الشيطان ذلك قصة في جاء كما اآليات، بعض تلقيب

ُ�ٱ﴿: اآلية تختم حتى أولها ِمن الكرسي آية فاقرأ( َّ �َٰإل َٓ َّإ� َهِ َھو ِ ُّحيۡلٱ ُ ُۚيومَقۡلٱ َ : البقرة[ ﴾ ُّ

١( ...).،]٢٥٥(  
ٓي﴿: تعالى قوله في والمتأمل َأيھاَٰ ُّ َلذينٱ َ ِ ْءامنوا َّ ُ َ َٰشھ َ ُدةَ ۡبي َ ُنكۡمَ َإذا ِ َحضر ِ َ ُأحدكم َ ُ َ َ ۡموۡلٱ  َ  ُتَ

ًواعرابا، ىعنوم ًحكما اآليات أصعب ِمن اآليات هذه أن يجد ﴾... : الكرماني قال ٕ
ًواعرابا، ومعنى ًحكما القرآن في آية أشكل ِمن ةاآلي هذه أن المفسرون ذكر( ٕ 

 كل اآليات هذه في أشكل ما كتبهم في العلماء ذكر وقد ،)٢()فيها القول وأكثروا
 وبعض القرآن، علوم وكتب التفسير، كتب في فتجد وتصنيفه، فنه حسب على
 ًحداأ أر لم: (بعضهم قال حتى اآليات، هذه في عليهم أشكل ما القراءات، كتب

تخلص العلماء من َ  اعلم: (ًأيضا فيها وقيل ،)٣()آخرها إلى أولها ِمن فيها ُكالمه َ
 اآلية هذه ِمن ًوتفسيرا ًعرابإاو ًحكما ًإشكاال أعظم آية القرآن في ليس: قالوا أنهم

 أحد يخرج لم ذلك ومع: قالوا ،)٤(مفردة تصانيف فيها صنفوا حتى بعدها، والتي

                                                           

. دار طوق النجاة: الناشر. محمد زهير بن ناصر الناصر: المحقق صحيح البخاري،) ١(
ًإذا وكل رجال، فترك الوكيل شيئا فأجازه : كتاب الوكالة، باب. ه١٤٢٢األولى : الطبعة ً

 .٢٣١١: ، رقم الحديث٣/١٠١ٕالموكل فهو جائز، وان أقرضه إلى أجل مسمى جاز 

 جدة، - اإلسالمية للثقافة القبلة دار: النشر دار للكرماني، التأويل ئبوعجا التفسير غرائب) ٢(
 .١/٣٣٩. بيروت – القرآن علوم مؤسسة

 المصون الدر: انظر. السخاوي كتب في عليه أقف ولم للسخاوي، السمين نسبه الكالم هذا) ٣(
 .٤/٤٥٣. القلم دار: الناشر. الخراط محمد أحمد الدكتور: المحقق للسمين،

 .عليها أقف لم )٤(
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 ذلك بيان وسيأتي آية، أشكل كونها في ًأيضا العلماء اختلف وقد ،)١()عهدتها ِمن
  .المعين اهللا بإذن بالتفصيل
  .اآليات هذه على العلماء أطلقها التي األلقاب: األول المطلب

 حصر ثم واحد، مبحث في جمعها يحسن ًأقواال اآليات هذه في العلماء ذكر
  :كالتالي واألقوال ،اآليات تلك على العلماء أطلقها التي األلقاب

 هذه في ما أعضل اآلية هذه: (قال أنه � الخطاب بن عمر عن روي

  )٢().األحكام ِمن السورة
ٓي﴿: (النحاس جعفر أبو وقال َأيھاَٰ ُّ َلذينٱ َ ِ ْءامنوا َّ ُ َ َٰشھ َ ُدةَ ۡبي َ ُنكۡمَ  في آية أشكل ِمن ﴾ِ

  )٣().القرآن
 ِمن وأحكامها ومعانيها فسيرهاوت ٕواعرابها قراءتها في اآلية وهذه: (مكي وقال

  )٤().وأشكلها القرآن في آية أصعب

                                                           

: الناشر الراضي، وكفاية القاضي بعناية المعروفة البيضاوي تفسير على الشهاب حاشية) ١(
 .٣/٢٩٠. بيروت-صادر دار

 والقرطبي. ٧/٥٨٣. سعود بن محمد اإلمام جامعة طبعة البسيط، في الواحدي ذلك ذكر) ٢(
. المصرية الكتب دار :الناشر. وأطفيش البردوني: المحقق القرآن، ألحكام الجامع في

 المسفرين بعض أن إال غيرهما؛ عند عمر قول أجد ولم. ٦/٣٥٨. ه١٣٨٤ الثانية الطبعة
 يطلق لم فإنه � عمر قول القول هذا أن سلمنا ولو. الواحدي من ًنقال عمر قول يذكرون

 .فقط المائدة بسورة خصصها بل القرآن، في ما وأعضل أشكل اآلية على

: الناشر. إبراهيم خليل المنعم عبد: عليه وعلق حواشيه وضع للنحاس، القرآن إعراب) ٣(
. هـ ١٤٢١ األولى الطبعة. بيروت العلمية، الكتب دار بيضون، علي محمد منشورات

 .آية أشكل كونها ما يبين ولم. ١/٢٨٥

 الدين محيي الدكتور: المحقق لمكي، وحججها وعللها السبع القراءات وجوه عن الكشف) ٤(
 .١/٤٢٠. ه١٣٩٤. بدمشق العربية اللغة مجمع مطبوعات: الناشر. رمضان
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 اآليات ِمن القرآن في ما أعوص ِمن بعدها وما اآلية وهذه: (الواحدي وقال

ًواعرابا ًمعنى ٕ.()١(  
 ًومعنى ًحكما القرآن في آية أشكل ِمن اآلية هذه أن: (الكرماني وقال

ًواعرابا ٕ.()٢(  
 ًونظما ًإعرابا الصعوبة غاية في أنها على سرونالمف اتفق: (الرازي وقال

 )٣().ًوحكما

ًواعرابا ًتفسيرا القرآن آي أشكل ِمن اآلية أن واعلم: (شامة أبو وقال ٕ 

  )٤().ًوفقها
ًحكما ِالقرآن ِأشكل ِمن بعدها وما اآلية هذه: (السمين وقال ْ ًواعرابا ُ  ًوتفسيرا، ٕ

ِيزل ولم ويكع يستشكلونها العلماء ََ ِ   )٦(...).عنها )٥(ونَ

ًواعرابا ًومعنى ًحكما القرآن في آية أشكل ِمن اآلية: (السيوطي وقال ٕ.()٧(  

                                                           

 .٧/٥٦٤ للواحدي البسيط التفسير) ١(

 .٣٣٩ص التفسير غرائب) ٢(

         الثالثة: الطبعة. بيروت العربي التراث إحياء دار: الناشر للرازي، الغيب مفاتيح) ٣(
 .١٢/٤٥٦. ـه ١٤٢٠

 .٤٣٥ص. العلمية الكتب دار: الناشر شامة، بيأل األماني حرز من المعاني إبراز) ٤(

كع) ٥( يكع َ ِ ويكع، َ ُ َجبن: أي بالضم، َ ُ َوضعف َ ُ : تحقيق آبادي، للفيروز المحيط القاموس: انظر. َ
: الناشر. ُالعرقسوسي نعيم محمد: بإشراف. الرسالة مؤسسة في التراث تحقيق مكتب

. هـ ١٤٢٦ الثامنة،: الطبعة. لبنان – وتبير والتوزيع، والنشر للطباعة الرسالة مؤسسة
 .١/٧٥٩] كع[

 .٤/٤٥٣ المصون الدر) ٦(

 العامة المصرية الهيئة: الناشر. إبراهيم محمد: المحقق للسيوطي، القرآن علوم في اإلتقان) ٧(
 .٤/١٥٥. هـ١٣٩٤: الطبعة. للكتاب
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 أطلقوها التي واأللقاب المائدة، سورة ِمن الثالث اآليات في العلماء أقوال فهذه
  :التالي النحو على هي الثالث اآليات على

 ولذا )١(.ََواختلط َس،ََالتب: أي واالختالط، االلتباس على تدل): آية أشكل( -١
 عند ِذكره كثرة بسبب ؛)آية أشكل(: اللقب هذا على البحث عنوان اعتمدت
 .العلماء

 غاية(: قولهم ومثلها )٢(السهولة، وخالف عكس على تدل): آية أصعب( -٢
  .)الصعوبة

 )٣(.األمر في وااللتواء الشدة على تدل): آية أعضل( -٣

 الشيء، عليه اعتاص: يقال شيء،ال في اإلمكان قلة على تدل): آية أعوص( -٤
َواعتاص عليه، يمكن لم إذا  ِمن والعويص. عليه التوى: أي األمر، عليه ْ

 )٤(.معناه استخراج ُيصعب ما: الشعر

 واحد بمعنى وهي العلماء، عند الثالث اآليات على ُأطلقت التي األلقاب فهذه
 خالف ذلك وكل ،والصعوبة واالختالط، وااللتباس، األمر، التواء: في داخل

  .السهولة

                                                           

. عطار الغفور عبد أحمد: تحقيق للجوهري، العربية وصحاح اللغة تاج الصحاح :انظر) ١(
 وتاج .٥/١٧٣٧] شكل[ .ه١٤٠٧ الرابعة: الطبعة. بيروت – للماليين العلم دار: الناشر

] ل ك ش[ .الهداية دار: الناشر. المحققين من مجموعة: المحقق للزبيدي، العروس
٢٩/٢٧١. 

. كرالف دار: الناشر. هارون محمد السالم عبد: المحقق فارس، البن اللغة مقاييس: انظر) ٢(
 .٣/٢٨٦] صعب. [م١٩٧٩ -  هـ١٣٩٩: النشر عام

 .٤/٣٤٥] عضل [فارس البن اللغة مقاييس: انظر) ٣(

] عوص [فارس البن اللغة ومقاييس. ١٠٤٧-٣/١٠٤٦] عوص [للجوهري الصحاح: انظر) ٤(
٤/١٨٧. 
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  .اآليات هذه من أشكل ما في العلماء اختالف: الثاني المطلب
 اآليات ِمن عليهم أشكل ما في العلماء اختالف سأذكر المبحث هذا في
  :التالي النحو على ووه الثالث،

 أطنب وقد القرآن، أحكام وهي): الفقه (َو) الحكم: (قولهم فيها ويدخل ،األحكام -١
 .فيها الواردة واألحكام الفقهية، الخالفات ذكر يف العلماء

 القراءات ذكر ْأن بعد ًقراءة القرآن في آية أشكل ِمن أنها  مكىَذكر: القراءة -٢
 ،القراءة ووجه فيها، اإلعراب وذكر ُلقرائها، ونسبها الثالث، اآليات في الواردة
 أصعب ِمن أحكامهاو ومعانيها وتفسيرها ٕواعرابها قراءتها في اآلية وهذه: (فقال

 )١().وأشكلها القرآن في آية

 تلك في إعرابية ناحية ِمن كثيرة واحتماالت ًأقواال المفسرون ذكر وقد :اإلعراب -٣
 .اآليات

 وغيرها، السلف وأقوال النزول سبب من اآليات معاني بيان وهو: التفسير -٤
 ختلفواوا اآليات، تلك نزلت فيمن المفسرون واختلف نزول، سبب فيها فاآليات

 .محكمة أم منسوخة اآليات هل

 الصحيحة العربية الوجوه بيان من العربية، علوم كتب ومصدرها: المعنى -٥
 .باللغة الخاصة وغيرها

 اللغة علماء ذلك ذكر كما واالتساق، واالنتظام التأليف وهو: النظم -٦

  )٢(.والبالغة

 في التفصيل تيوسيأ العلماء، عند وصعوبة إشكال فيها وقع أقسام ستة فهذه
  .العلماء عند اإلشكال وجه

                                                           

 .١/٤٢٠ لمكي وحججها وعللها السبع القراءات وجوه عن الكشف) ١(

 ضبطه: المحقق للجرجاني، والتعريفات. ٥/٢٠٤١] نظم [للجوهري الصحاح: انظر) ٢(
: الطبعة. بيروت العلمية الكتب دار: الناشر. الناشر بإشراف العلماء من جماعة وصححه

 .٢٤٢ص. ه١٤٠٣ األولى
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  األول المبحث
  فسيرالت ناحية ِمن باآليات يتعلق ما

  :مطالب خمسة وفيه
  .اآليات نزول سبب: األول المطلب

 بعضها كثيرة، روايات وذكروا النزول، سبب قصة رواية في العلماء اختلف

 روي وقد )٢(،اآليات نزول سبب في صريح نص فيها ليس هاضعوب )١(ضعيف،
َتوفي رجل في نزلت: (اآليات هذه نزول سبب في قال أنه السلف بعض عن  ُُ 

 والناس حرب، واألرض اإلسالم، أول في وذلك اإلسالم، أهل ِمن أحد عنده وليس
 ثم بالوصية، يتوارثون الناس وكان بالمدينة، وأصحابه � اهللا رسول أن إال كفار،

ِنسخت   )٣().بها المسلمون وعمل الفرائض، فرضتو الوصية ُ

 بن وعدي الداري تميم في نزلت اآليات أن المفسرين جمهور اتفق وقد

 سهم بني ِمن رجل خرج: (قال � عباس ابن عن البخاري عند جاء فقد )٤(بداء،
بداء، بن وعدي الداري، تميم مع َقدما فلما ُمسلم، بها ليس بأرض السهمي فمات َ َِ 

                                                           

: ، رقم الحديث٥/٢٥٨ومن سورة المائدة : سنن الترمذي، أبواب تفسير القرآن، باب: انظر) ١(
ضعيف سنن الترمذي، أشرف على : انظر). ًاإلسناد جداضعيف : (قال األلباني. ٣٠٥٩

 –خليج من مكتب التربية العربي لدول ال: بتكليف. زهير الشاويش: طباعته والتعليق عليه
 ١٩٩١ -  هـ ١٤١١    األولى، : الطبعة.  بيروت–سالمي المكتب اإل: توزيع. الرياض

 .١٢٣١- ٤/١٢٣٠وذكر األثر ابن أبي حاتم . ٣٧٢-٣٧١ص. م

دار الكتب : الناشر. محمود محمد عبده. د: الرزاق، دراسة وتحقيق تفسير عبد: انظر) ٢(
 .٧٦٠: ، رقم٢/٣٥. هـ١٤١٩األولى، سنة : الطبعة.  بيروت–العلمية 

مؤسسة : الناشر. أحمد محمد شاكر: تفسير الطبري، المحقق: انظر. هذا قول زيد بن أسلم) ٣(
 . ١١/١٦٦.  هـ١٤٢٠األولى، : الطبعة. الرسالة

دار : الناشر. عبد السالم عبد الشافي محمد: المحرر الوجيز البن عطية، المحقق: انظر) ٤(
والجامع ألحكام القرآن . ٢/٢٥٠.  ه١٤٢٢ -األولى : الطبعة.  بيروت–الكتب العلمية 

 .٦/٣٤٦للقرطبي 
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ًمخوصا فضة ِمن ًجاما فقدوا تهبترك  َ  ثم ،»� اهللا رسول فأحلفهما «)١(ذهب، ِمن ُ
َوجد ِ  َفحلفا أوليائه، ِمن رجالن فقام وعدي، تميم ِمن ابتعناه: فقالوا بمكة، الجام ُ

وان شهادتهما، ِمن أحق لشهادتنا : اآلية هذه نزلت وفيهم: قال لصاحبهم، الجام ٕ

ٓي﴿ َأيھاَٰ ُّ َلذينٱ َ ِ ْمنواَءا َّ ُ َٰشھ َ ُدةَ ۡبي َ ُنكۡمَ َإذا ِ َحضر ِ َ ُأحدكم َ ُ َ َ ۡموۡلٱ َ   )٢().﴾ ...ُتَ
 تميم كان: فقال بالتفصيل، اآليات هذه نزول سبب المفسرين بعض ذكر وقد

بداء بن وعدي الداري  سهم، بني ِمن قريش ِمن رجل فصحبهما مكة، إلى يختلفان َ
َقدما فلما بتركته، ليهماإ فأوصى المسلمين، ِمن أحد بها ليس بأرض فمات َدفعاها َِ َ َ َ 
ًمخوصا كان فضة، ِمن معه كان ًجاما وكتما أهله إلى  َ  نره، لم: فقاال بالذهب، ُ

َكتما ما باهللا فاستحلفهما � النبي إلى بهما فُأتي َ  إن ثم سبيلهما، وخلى اطلعا وال َ
بداء، بن وعدي الداري ميمت ِمن ابتعناه: فقالوا مكة، أهل ِمن قوم عند ُوجد الجام َ 
 جام الجام هذا إن باهللا منهم رجالن وحلف الجام فأخذوا السهمي أولياء فقام

ٓي﴿ :اآليتان هاتان فنزلت اعتدينا، وما شهادتهما ِمن أحق وشهادتنا صاحبنا، َأيھاَٰ ُّ َ 

َلذينٱ ِ ْءامنوا َّ ُ َ َٰشھ َ ُدةَ ۡبي َ ُنكۡمَ َإذا ِ َحضر ِ َ ُأحدكم َ ُ َ َ ۡموۡلٱ َ   )٣(.آخرها إلى ﴾ ...ُتَ

                                                           

ِإناء، ومخوصا من ذهب أي: ًجاما أي) ١( ً ً َ بالذهب، أنه نقش فيه صفة الخوص وطلي : ُ
أبو تميم ياسر : شرح صحيح البخاري البن بطال، تحقيق: انظر. ورق النخل: والخوص

 -هـ ١٤٢٣الثانية : الطبعة.  السعودية، الرياض-مكتبة الرشد : دار النشر. بن إبراهيم
محمد فؤاد عبد : وفتح الباري البن حجر، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه. ٨/٢٠٧. م٢٠٠٣
دار : الناشر. محب الدين الخطيب: جه وصححه وأشرف على طبعهقام بإخرا. الباقي

 .٥/٤١١. هـ١٣٧٩ بيروت، -المعرفة 

. دار طوق النجاة: الناشر. محمد زهير بن ناصر الناصر: صحيح البخاري، المحقق) ٢(
ٓي﴿: قول اهللا تعالى: كتاب الوصايا، باب. ه١٤٢٢األولى : الطبعة َأيُّھاَٰ َلذينٱ َ ِ ْءامنوا َّ ُ َ ُدةَٰھَش َ ۡبي َ ُنكۡمَ ِ 

َإذا َحضر ِ َ ُأحدكم َ ُ َ َ ۡموۡلٱ َ  .٢٧٨٠: ، رقم الحديث٤/١٣ ﴾ ...ُتَ

. دار اإلصالح الدمام: الناشر. عصام الحميدان: أسباب النزول للواحدي، المحقق: انظر) ٣(
 =ولباب النقول في أسباب النزول. والنص له. ٢١٣-٢١٢ص. ه١٤١٢الثانية : الطبعة
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  .منسوخة أو محكمة اآليات أن العلماء كالم: الثاني المطلب
  محكمة؟ أم منسوخة هي هل اآليات، تلك في العلماء اختلف

   ارـاختي وهو )١(ة،ــمنسوخ أنها يـوالنخع مـأسل بن زيد نـع روي
  

                                                                                                                                             

دار الكتب العلمية : الناشر. ستاذ أحمد عبد الشافياأل: ححهللسيوطي، ضبطه وص=
وتفسير ابن أبي حاتم، . ١١/١٨٥جامع البيان للطبري : وانظر. ٨٧ص.  لبنان–بيروت 
 المملكة العربية - مكتبة نزار مصطفى الباز : الناشر. أسعد محمد الطيب: المحقق

. ٧/٥٦٤ر البسيط للواحدي والتفسي. ٤/١٢٣١.  ه١٤١٩ -الثالثة : الطبعة. السعودية
دار : الناشر. ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم: وتفسير السمعاني، المحقق

ومعالم . ٢/٧٤. م١٩٩٧ -هـ١٤١٨األولى، : الطبعة.  السعودية–الوطن، الرياض 
–دار إحياء التراث العربي : الناشر . عبد الرزاق المهدي: التنزيل للبغوي، المحقق 

وزاد . ٢/٢٥٠والمحرر الوجيز البن عطية . ٢/٩٧.  ه١٤٢٠األولى ، : لطبعة ا. بيروت
. دار الكتاب العربي بيروت: الناشر. عبد الرزاق المهدي: المسير البن الجوزي، المحقق

وتفسير القرآن . ٦/٣٤٦والجامع ألحكام القرآن للقرطبي . ١/٥٩٥. ه١٤٢٢الطبعة األولى
الثانية : الطبعة. دار طيبة: الناشر.  بن محمد سالمةسامي: العظيم البن كثير، المحقق

 –دار الفكر             : والدر المنثور للسيوطي، الناشر. ٣/٢١٨. م١٩٩٩-هـ ١٤٢٠
عبد : وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان للسعدي، المحقق. ٣/٢٢٠. بيروت

 . ٢٤٦ص. هـ١٤٢٠األولى : الطبعة. مؤسسة الرسالة: الناشر. الرحمن بن معال اللويحق

محمد عبد السالم . د: والناسخ والمنسوخ للنحاس، المحقق. ١١/١٦٦تفسير الطبري : انظر) ١(
وبحر العلوم . ٤٠٤ص. ه١٤٠٨الطبعة األولى . مكتبة الفالح الكويت: الناشر. محمد

والجرجاني في درج الدرر،  . ١/٥٩٠واختاره الواحدي في البسيط . ١/٤٢٥للسمرقندي 
ٕوليد بن أحمد بن صالح الحسين واياد عبد اللطيف القيسي: دراسة وتحقيق ْ َ َُ ِ ِ مجلة : الناشر. َ

والقشيري في لطائف . ٢/٦٩٤. م٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩األولى، : الطبعة. الحكمة، بريطانيا
.  مصر–الهيئة المصرية العامة للكتاب : الناشر. إبراهيم البسيوني: اإلشارات،  المحقق

الدكتور حنيف بن حسن : والنيسابوري في إيجاز البيان، المحقق. ١/٣١. ثةالثال: الطبعة
 .١/٢٥٨. هـ١٤١٥ - األولى : الطبعة.  بيروت–دار الغرب اإلسالمي : الناشر. القاسمي
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 فيما الكفار دةشها أجاز حنيفة أبا أن إال )٣(والشافعي، )٢(ومالك، )١(حنيفة، أبي

  )٤(.بينهم

 وهو )٥(محكمة، أنها � عباس وابن األشعري موسى أبي عن وروي
 اإلمام مذهب وهو منسوخة، وليست محكمة اآليات أن ذلك في الصحيح

 والصواب: (اآليات هذه عن الطبري قال )٧(المفسرين، جمهور وقول )٦(أحمد،

                                                           

تاريخ . بدون طبعة: الطبعة.  بيروت–دار المعرفة : المبسوط للسرخسي، الناشر: انظر) ١(
دار الكتب : وبدائع الصنائع للكاساني، الناشر. ٣٠/١٥٢. م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤: النشر

 .٧/٣٣٠. م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦الثانية، : الطبعة. العلمية

. م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥األولى، : الطبعة. دار الكتب العلمية: المدونة لمالك، الناشر: انظر) ٢(
.  القاهرة–دار الحديث : وبداية المجتهد ونهاية المقتصد البن رشد، الناشر. ٤/٢١

والذخيرة للقرافي، . ٤/٢٤٦.  م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥: تاريخ النشر. بدون طبعة: عةالطب
. م١٩٩٤األولى : الطبعة.  بيروت-دار الغرب اإلسالمي: الناشر. محمد بو خبزة: المحقق

١٠/٢٢٤. 

: سنة النشر. بدون طبعة: الطبعة.  بيروت–دار المعرفة : األم للشافعي، الناشر: انظر) ٣(
دار الكتب : ومغني المحتاج للخطيب الشربيني، الناشر. ٧/٤٩. م١٩٩٠/هـ١٤١٠
 .٦/٣٩. م١٩٩٤ - هـ ١٤١٥األولى، : الطبعة. العلمية

دار إحياء : الناشر. محمد صادق القمحاوي: أحكام القرآن للجصاص، المحقق: انظر) ٤(
،  وأحكام القرآن للكيا الهراسي. ٤/١٥٩.  هـ١٤٠٥: تاريخ الطبع.  بيروت–التراث العربي 

: الطبعة. دار الكتب العلمية، بيروت: الناشر. موسى محمد علي وعزة عبد عطية: المحقق
 .٦/٣٥٠وأحكام القرآن للقرطبي . ٣/١٢٠.  هـ١٤٠٥الثانية، 

. مؤسسة الرسالة: الناشر. شعيب األرنؤوط: شرح مشكل اآلثار للطحاوي، تحقيق: انظر) ٥(
 .١١/٤٦٠.  م١٤٩٤ هـ، ١٤١٥ -األولى : الطبعة

. م١٩٦٨ - هـ ١٣٨٨: تاريخ النشر. مكتبة القاهرة: المغني البن قدامة، الناشر: انظر) ٦(
مؤسسة : الناشر. عبد اهللا بن عبد المحسن التركي: والفروع البن مفلح، المحقق. ١٠/١٦٤

: واإلنصاف للمرداوي، الناشر. ١١/٣٥٤.  م٢٠٠٣ -  هـ ١٤٢٤األولى : الطبعة. الرسالة
 .١٢/٤٠. الثانية: الطبعة. دار إحياء التراث

اإلمام أبي محمد بن : والكشف والبيان للثعلبي، تحقيق. ١١/٢٠٩تفسير الطبري : انظر) ٧(
دار إحياء التراث العربي، : الناشر. األستاذ نظير الساعدي: مراجعة وتدقيق. عاشور
. ١/٥٩٦وزاد المسير البن الجوزي . ٤/١٢. ه١٤٢٢األولى : الطبعة.  لبنان–بيروت 

 =وناسخ القرآن العزيز ومنسوخه. ٣/٢١٥وتفسير ابن كثير . ٦/٣٥٠وتفسير القرطبي 
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 على الناس أكثر: (مكي وقال )١(،)خمنسو غير اآلية ُحكم أن ذلك في القول ِمن

 قول على محكمة نهاإ :السخاوي وقال )٢(،)منسوخ غير محكم هذا أن

  )٣(.الجمهور
 صحيح ثابت نص يرد لم ما محكمة اآليات أن العلماء عند والمقرر

 حتى )٥(الكريم، القرآن ِمن نزل َما أواخر ِمن المائدة سورة أن ومعلوم )٤(بنسخها،

  )٦().فيها منسوخ ال: (العلماء ضبع قال

                                                                                                                                             

الطبعة : الطبعة. مؤسسة الرسالة: الناشر. حاتم صالح الضامن: البن البارزي، المحقق=
والتحرير والتنوير البن . ٢٤٦وتفسير السعدي ص. ٣٢ص. م١٩٩٨ - هـ ١٤١٨الرابعة 

وتفسير سورة المائدة البن . ٧/٩٥. ه١٩٨٤ للنشرالدار التونسية: عاشور، الناشر
 .٢/٤٦٨. ه١٤٣٢الطبة األولى . دار ابن الجوزي: عثيمين، الناشر

 .١١/٢٠٧تفسير الطبري : انظر) ١(

دار : الناشر. أحمد حسن فرحات: الدكتور: اإليضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي، تحقيق) ٢(
 . ٢٧٥ص. هـ١٤٠٦الطبعة األولى . المنارة

. خرابة      محسن .  د- مروان العطية . د: جمال القراء وكمال اإلقراء للسخاوي، تحقيق) ٣(
.  م١٩٩٧ -  هـ ١٤١٨األولى : الطبعة.  بيروت– دمشق - دار المأمون للتراث : الناشر

٢/٦٩٤. 

 .١١/٢٠٩تفسير الطبري : انظر) ٤(

دار الكتب : الناشر. شمس الدينإبراهيم : تأويل مشكل القرآن البن قتيبة، المحقق: انظر) ٥(
النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم واألحكام . ٢٢١ص.  لبنان–العلمية، بيروت 

والبرهان . ٣٨٨وجمال القراء وكمال اإلقراء للسخاوي ص. ٤/٣٥٦للقصاب،  النكت الدالة 
 ه ١٣٧٦ى، األول: الطبعة. محمد أبو الفضل إبراهيم: في علوم القرآن للزركشي، المحقق

. ٢/٦٦. دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي وشركائه: الناشر.  م١٩٥٧ -
ودفع إيهام االضطراب عن آيات الكتاب . ١/١٠٤واإلتقان في علوم القرآن للسيوطي 

: الطبعة .  جدة–الخراز  مكتبة :  القاهرة ، توزيع -مكتبة ابن تيمية : للشنقيطي، الناشر 
 .٧٦ص.  م١٩٩٦ -  هـ ١٤١٧األولى 

والهداية إلى بلوغ النهاية . ٤/١٢وتفسير الثعلبي . ٤/١٦١أحكام القرآن للجصاص : انظر) ٦(
 جامعة -مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي : لمكي، المحقق

كلية  -مجموعة بحوث الكتاب والسنة : الناشر. الشاهد البوشيخي: د. الشارقة، بإشراف أ
 =.٣/١٥٨٩.  هـ١٤٢٩ األولى،: الطبعة.  جامعة الشارقة-الشريعة والدراسات اإلسالمية 
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  .اآليات مفردات معاني: الثالث المطلب

ۡإن﴿: تعالى قال ُأنتۡم ِ ۡضرب َ َ َ@ٱ ِفي ُتۡمَ   )١(.سافرتم: أي ﴾ِضۡرۡ

ۡتح﴿: تعالى وقوله َبسونھماَ ُ َُ ۢمن ِ ۡبع ِ ٰلصلوٱ ِدَ َ   )٢(.الصالة بعد تستوقفونهما: أي ﴾ِةَّ

ۡفيق﴿: تعالى وقوله ُ ِسمانَ َ ِ�ِٱب ِ ِإن َّ ۡتبۡرٱ ِ   )٣(.شككتم ْإن باهللا يحلفان: أي ﴾ُتۡمَ

ۡفإن﴿ :تعالى وقوله ِ َعثر َ ِ ٓعلى ُ ٰ َ َأنھما َ ُ َّ ٓتحقاۡسٱ َ َّ َ ۡإث َ  َالشاهدين على ظهر إذا: أي ﴾امِ

  )٤(.وخيانة كذب

                                                                                                                                             

. دار الكتاب العربي: والكشاف للزمخشري، الناشر. ٣/١١٨وأحكام القرآن للكيا الهراسي =
. ٦/٣٠وتفسير القرطبي . ١١/٣٠٦وتفسير الرازي . ١/٦٠٥. ه١٤٠٧الثالثة : الطبعة

 –دار الكتب العلمية : الناشر. تصحيح محمد علي شاهين: محققوتفسير الخازن، ال
: والحبر المحيط ألبي حيان، المحقق. ٢/٨٨.  هـ١٤١٥ - األولى : الطبعة. بيروت

وتفسير . ٤/١٦٧. ه١٤٢٠الطبعة .  بيروت–دار الفكر : الناشر. صدقي محمد جميل
: الناشر. محمد معوضالشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي : ابن عادل، المحقق
. ٧/١٦٠. م١٩٩٨- هـ ١٤١٩األولى، : الطبعة. لبنان/  بيروت -دار الكتب العلمية 

وحكى القرطبي . ١/٥وتفسير سورة المائدة البن عثيمين . ٣/٤والدر المنثور للسيوطي 
وأبو حيان اإلجماع واالتفاق على أن أكثر األمة على أن سورة المائدة من آخر ما نزل، 

 .يها منسوخوليس ف

والمفردات في غريب القرآن . ٢/٧٥وتفسير السمعاني . ١١/١٦٩تفسير الطبري : انظر) ١(
 دمشق -دار القلم، الدار الشامية : الناشر. صفوان عدنان الداودي: للراغب، المحقق

والتبيان في . ٣/٢١٦وتفسير ابن كثير . ٥٠٥ص.  هـ١٤١٢ -األولى : الطبعة. بيروت
دار الغرب : الناشر. د ضاحي عبد الباقي محمد: ن البن الهائم، المحققتفسير غريب القرآ

: وتفسير الجاللين، الناشر. ١٤٢ص.  هـ١٤٢٣ -األولى : الطبعة.  بيروت- اإلسالمي 
 .٢٤٦وتفسير السعدي ص. ١٥٨ص. م٢٠٠٣الطبعة األولى . مكتبة لبنان ناشرون

. ٢١٦والمفردات للراغب ص. ٧/٥٦٩والتفسير البسيط . ١١/١٧٢تفسير الطبري : انظر) ٢(
راجعه . يوسف علي بديوي: ومدارك التنزيل وحقائق التأول للنسفي، حققه وخرج أحاديثه

األولى، : الطبعة. دار الكلم الطيب، بيروت: الناشر. محيي الدين ديب مستو: وقدم له
 .١٥٨وتفسير الجاللين ص. ١/٤٨١. ه١٤١٩

 .١٥٩وتفسير الجاللين ص. ٣/٢١٧ر ابن كثير وتفسي. ٢/٧٦تفسير السمعاني : انظر) ٣(

. ١٥٩وتفسير الجاللين ص. ٣/٢١٨وتفسير ابن كثير . ٢/٧٦تفسير السمعاني : انظر) ٤(
 .٢٤٦وتفسير السعدي ص
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ِاخرانَف﴿: تعالى وقوله َ ِيقومان َ َ ُ َمقامھما َ َ َُ َمن َ َلذينٱ ِ ِ َّتحقۡسٱ َّ َ ۡعلي َ َ ُھمَ َ@ٱ ِ َٰليۡوۡ : أي ﴾ِنَ
 الذين ِمن اليمين في َالشاهدين مقام يقومان الميت، أولياء ِمن يقومان فآخران
َ@ٱ﴿ فــ المال، أو اإلثم مهعلي استحق َٰليۡوۡ : أي األقرب، هو َواألولى َاألولى، تثنية ﴾ِنَ

  )١(.الميت ِمن يرث لمن األقرب
  .اآليات تفسير: الرابع المطلب
ٓي﴿: تعالى قال َأيھَٰ ُّ َلذينٱ اَ ِ ْءامنوا َّ ُ َ َٰشھ َ ُدةَ ۡبي َ ُنكۡمَ َإذا ِ َحضر ِ َ ُأحدكم َ ُ َ َ ۡموۡلٱ َ  هذه في ﴾ُتَ
 اإلنسان حضر إذا الوصية على اثنين بإشهاد المؤمنين عباده � يأمر اآليات

 في العلماء اختلف وقد اثنين، عليها ويشهد الوصية، فيكتب الموت، مقدمات

  )٢(:أقوال ثالثة على هنا الشهادة معنى

  )٣(.للوصية الحضور شهادة أنها :األول

                                                           

والتسهيل لعلوم التنزيل البن . ٣/١١٤وتفسير البغوي . ٢/٧٦تفسير السمعاني : انظر) ١(
 –شركة دار األرقم بن أبي األرقم : لناشرا. الدكتور عبد اهللا الخالدي: جزي، المحقق

وتفسير . ٣/٢١٨وتفسير ابن كثير . ١/٢٤٨.  هـ١٤١٦ -األولى : الطبعة. بيروت
 .٢٤٦وتفسير السعدي ص. ١٥٩الجاللين ص

السيد ابن عبد : الماوردي في النكت والعيون، المحقق: ذكر األقوال الثالثة من غير ترجيح) ٢(
والعز بن . ٢/٧٥. لبنان/  بيروت -دار الكتب العلمية : ناشرال. المقصود بن عبد الرحيم

دار ابن حزم : الناشر. الدكتور عبد اهللا بن إبراهيم الوهبي: عبدالسالم في تفسيره، المحقق
والشوكاني في فتح القدير، . ١/٤١٩. م١٩٩٦/ هـ١٤١٦األولى، : الطبعة.  بيروت–

. هـ١٤١٤األولى : الطبعة. ق، بيروت دمش-دار ابن كثير، دار الكلم الطيب : الناشر
ًوزاد أبو حيان قوال رابعا وهو بمعنى. ٢/٩٨ وزاد ابن عادل . ، ولم يرجح٤/٣٩٢اإلقرار : ً

 . أربعة أقوال، ولم يرجح

وتفسير البغوي . ٣/١٩١٤والهداية إلى بلوغ النهاية لمكي . ٤/١١٩تفسير الثعلبي : انظر) ٣(
وتفسير ابن . ٢/١٤٧وتفسير البيضاوي . ١/٦٨٧وتفسير الزمخشري . ١١٢-٣/١١١

 .٢/٤٨٢وتفسير سورة المائدة ابن عثيمين . ٣/٢١٧كثير 
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  ) ١(.الحكام عند بالحقوق الشهادة أنها :الثاني
َٰشھ﴿: المعنى فيكون اليمين، بمعنى أنها :الثالث ُدةَ ۡبي َ ُنكۡمَ  أيمان: أي ﴾ِ

  )٢(.بينكم
 في نزلت اآلية ألن المفسرين؛ أغلب اختيار وهو األول، القول هو والراجح

ۡتح﴿: بعدها قال -ًأيضا-  وألنه ان؛الوصي َبسونھماَ ُ َُ ۢمن ِ ۡبع ِ ٰلصلوٱ ِدَ َ ۡفيق ِةَّ ُ ِسمانَ َ ِ�ِٱب ِ َّ﴾، 
 إذا بينكم أيمان: المراد يكون ْأن ويبعد الحضور، بمعنى الشهادة تكون هذا فعلى

َلكَٰذ﴿: قوله ثم لأليمان، ًحاال ليس الموت حال ألن الموت؛ أحدكم حضر ۡأد ِ ٓنىَ ٰ  َأن َ

ۡيأ ْتواَ َٰلشھِٱب ُ ِدةَّ ٰعلى َ َ ۡوج َ ٓھھاَ َ : يقول ْأن جائز غير إذ الوصية، على الشهادة به يعني ﴾ِ

  .الحكام عند بالشهادة يأتوا أو )٣(وجهها، على باليمين يأتوا ْأن

 أن: قال نم ألن )٤(مستقل، عزيز حكم فيها اآلية أن كثير ابن ذكر وقد
 ذلك اختار اليمين،: بمعنى أنها أو الحكام، عند حقوقبال الشهادة هي الشهادة

 ال وهذا: (كثير ابن قال الشهادة، في باألحكام مرتبط مستقل، غير حكم أنه على
 ْأن يلزم ال بنفسه، مستقل حكم وهو الكريمة، اآلية هذه تضمنته الذي الحكم يمنع
 خاصة بشهادة صخا حكم هذا أن على األحكام، جميع قياس على ًجاريا يكون

 قرائن قامت فإذا غيره، في يغتفر لم ما األمور ِمن فيه اغتفر وقد خاص، محل في

  )٥().الكريمة اآلية هذه عليه دلت ما بمقتضى الشاهد هذا حلف الريبة

                                                           

وتفسير ابن . ٢/٢٥٢وتفسير ابن عطية . ١٦٠- ٤/١٥٩أحكام القرآن للجصاص : انظر) ١(
 .١/٥٩٥الجوزي 

 .١١/١٥٧تفسير الطبري : انظر) ٢(

 .لى قول الطبريذكر ذلك ردا ع. ١٦٠-٤/١٥٩أحكام القرآن للجصاص ) ٣(

 .٣/٢١٥تفسير القرآن العظيم : انظر) ٤(

 .٣/٢١٧تفسير القرآن العظيم ) ٥(
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َإذا﴿: تعالى وقوله َحضر ِ َ ُأحدكم َ ُ َ َ ۡموۡلٱ َ َحين ُتَ ِوصيةۡلٱ ِ َِّ ِنانۡثٱ َ َذوا َ ۡعد َ ُمنكۡم لَ : أي ﴾ِّ
ْوان المؤمنين، ِمن عدل ذوي اثنين عليها يشهد  ِمن فآخران المؤمنين، ِمن يجد لم ٕ
ۡأو﴿: تعالى قال كما المؤمنين، غير ِءاخران َ َ َ ۡمن َ ۡغي ِ ُركۡمَ  أهل عامة قول هذا ،﴾ِ

ِنانۡثٱ﴿: بعضهم وقال )١(التفسير، َذوا َ ۡعد َ ُمنكۡم لَ ۡأو﴿ عشيرتكم، ِمن: أي ﴾ِّ ِءاخران َ َ َ َ 

ۡمن ۡغي ِ ُركۡمَ  السياق لداللة الراجح؛ هو األول والقول )٢(عشيرتكم، غير ِمن: أي ﴾ِ
ُمنكۡم﴿: فقوله ونحوها، بالعشيرة تخصيص فيه وليس اللفظ، عموم وهو عليه : أي ﴾ِّ
ۡمن﴿: وقوله المؤمنين، ِمن ۡغي ِ ُركۡمَ  عم � اهللا ألن المؤمنين؛ غير ِمن: أي ﴾ِ

ٓي﴿: هقول في بذلك بخطابهم المؤمنين َأيھاَٰ ُّ َلذينٱ َ ِ ْءامنوا َّ ُ َ َٰشھ َ ُدةَ ۡبي َ ُنكۡمَ َإذا ِ َحضر ِ َ ُأحدكم َ ُ َ َ َ 

ۡموۡلٱ َحين ُتَ ِوصيةۡلٱ ِ َِّ ِنانۡثٱ َ َذوا َ ۡعد َ ُمنكۡم لَ  � اهللا عمه ما يصرف ْأن جائز فغير ﴾ِّ
ُمنكۡم﴿: قال َمن قول وهو-  الخصوص إلى  العموم يصرف فال ،- عشريتكم ِمن ﴾ِّ

  )٣(.لها التسليم يجب بحجة إال
ۡإن﴿: تعالى وقوله ُأنتۡم ِ ۡضرب َ َ َ@ٱ ِفي ُتۡمَ َٰفأص ِضۡرۡ َ ۡبتَ ُمصيبة ُكمَ َ ِ ۡموۡلٱ ُّ : أي ﴾ِۚتَ

ۡتح﴿ سفركم، في الموت فجاءكم سافرتم، َبسونھماَ ُ َُ ۢمن ِ ۡبع ِ ٰلصلوٱ ِدَ َ ۡفيق ِةَّ ُ ِسمانَ َ ِ�ِٱب ِ ِإن َّ ِ 

ۡتبۡرٱ ۡنش َ� ُتۡمَ ِتريَ ِبه َ َثمن ۦِ ۡولو اَ َ َكان َ ۡقر َذا َ ٰبىُ  نوتوقف: أي الصالة، بعد توقفونهما: أي ﴾َ
                                                           

اهللا بن  اهللا بن قيس، وعبد أبو موسى األشعري، وعبد: وهو قول ثالثة من الصحابة، وهم) ١(
 ١١/١٥٧تفسير الطبري : وانظر. ، وقاله به سعيد بن المسيب، وقتادة، والنخعي�عباس 

. ٤/١١٩والكشف والبيان للثعلبي . ١/٤٢٥بحر العلوم للسمرقندي و. ١١/١٦٩َو 
. ٢/٢٥١وتفسير ابن عطية . ٢/٧٥وتفسير السمعاني . ٧/٥٦٨والتفسير البسيط للواحدي 

والتسهيل لعلوم التنزيل البن . ٦/٣٤٩وتفسير القرطبي . ١٢/٤٥١ومفاتيح الغيب للرازي 
والدر . ٣/٢١٦تفسير ابن كثير و. ٤/٣٩٢والبحر المحيط ألبي حيان . ١/٢٤٨جزي 

 .٢٤٦وتفسير السعدي ص. ٣/٢٢٢المنثور 

. ١٦٨- ١١/١٦٦تفسير الطبري : وهو قول الحسن البصري، والزهري، وعكرمة، انظر) ٢(
 .٣/٢٢٤والدر المنثور . ٤/١٢٣٠وتفسير ابن أبي حاتم 

 .١١/١٥٧رجحه الطبري ) ٣(
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 ًثمنا بأيماننا نشتري ال: فيقوالن باهللا فيحلفان شهادتهما، في شككتم ْإن نيالشاهد
ُنخون بأن ًقليال َو�﴿ منا، قرابة فيه ذلك كان ولو الدنيا، ألجل ُونكذب َ ۡنك َ ُتمَ َٰشھ ُ َدةَ َ 

ِ�ٱ ٓإنا﴿ وسمعنا، شهدنا ما على نؤديها بل ذلك، في ﴾َّ َّ َلمن اِإذ ِ ِ َثمينٓۡ@ٱ َّ ِ  إنا: أي ﴾١٠٦ِ

  )١(.اآلثمين لمن الشهادة كتمنا ْإن
ۡتح﴿: تعالى قوله في الصالة تحديد في العلماء واختلف َبسونھماَ ُ َُ ۢمن ِ ۡبع ِ  ِدَ

ٰلصلوٱ َ    )٢(.العصر صالة أنها: المفسرين جمهور فقال ،﴾ِةَّ

  )٣().الظهر أو العصر صالة بعد ِمن: (قال أنه البصري الحسن عن يورو

  )٤(.دينهما أهل صالة بعد ِمن: أي: بعضهم وقال

  )٥(.كانت صالة أي الصالة، أداء بعد: بعضهم وقال

                                                           

وتفسير ابن . ٥٩٩-١/٥٩٥لجوزي وتفسير ابن ا. ١١٥- ٣/١١٣تفسير البغوي : انظر) ١(
- ١٥٨وتفسير الجاللين ص. ٢٢٢-٣/٢١٥وتفسير ابن كثير . ٢٤٨- ١/٢٤٧جزي 
 .٢٤٦تفسير السعدي ص. ١٥٩

رسالة (أحمد بن مصطفى الفران . د: تفسير اإلمام الشافعي، جمع وتحقيق ودراسة: انظر) ٢(
. ه١٤٢٧: الطبعة األولى. دار التدمرية المملكة العربية السعودية: الناشر). دكتوراه

: وهو قول سعيد بن جبير وقتادة وعامر، انظر. ٢/٣٦الرزاق  وتفسير عبد. ٢/٨٠٨
ٕمعاني القرآن واعرابه : وانظر. ١١/١٧٦ورجحه الطبري . ١٧٥-١١/١٧٤تفسير الطبري 
األولى : الطبعة. يروت – عالم الكتب: الناشر. عبد الجليل عبده شلبي: للزجاج، المحقق

. ١/٤٢٦وتفسير السمرقندي . ٤/١٢٣٠وتفسير ابن أبي حاتم . ٢/٢١٦. ه١٤٠٨
. ٢/٧٥وتفسير السمعاني . ١/٥٩٠ودرج الدرر للجرجاني . ٤/١٢٠وتفسير الثعلبي 
وتفسير . ٢/٢٥٠وتفسير ابن عطية . ١/٦٨٧وتفسير الزمخشري . ٢/٩٨وتفسير البغوي 

والدر المنثور . ٧/٥٧٣وتفسير ابن عادل . ٤/٣٩٥وتفسير أبي حيان . ٢/٨٨الخازن 
٣/٢٢٥ . 

والرازي . ١/٦٨٧والزمخشري . ٢/٧٥والسمعاني . ٢/٧٦ذكره الماوردي في النكت والعيون ) ٣(
وغرائب القرآن . ٧/٥٧٣وتفسير ابن عادل . ٤/٣٩٥وتفسير أبي حيان . ١٢/٤٥٣

 . ٣/٣٣للنيسابوري 

 .٧/٥٦٩ والتفسير البسيط. ١١/١٧٥تفسير الطبري : انظر. وهو قول السدي) ٤(

 .١٢/٤٥٣تفسير الرازي : انظر) ٥(



  
  
  
  
  

  أشكل آية في القرآن الكريم         

-٣٤٢-  
  

  :وهي أسباب، لعدة العصر صالة أنها والراجح
 بعد الحلف تعظيم جاء وقد للتعظيم، هو الصالة تحديد ِمن المقصد :ًأوال

 ال ثالثة«: قال أنه � النبي عن الصحيحين في كما خاصة، العصر صالة
 ورجل«: منهم ذكر ثم »أليم عذاب ولهم يزكيهم وال إليهم، ينظر وال اهللا، يكلمهم

 )١(.»فأخذها وكذا كذا بها أعطى لقد باهللا فحلف العصر، بعد بسلعة ًرجال ساوم
 اختص يكون ْأن ويمكن العصر، وقت في تىأ ما فيه يأت ولم: (حجر ابن قال

 فيمن � النبي شدد: ()٣(العراقي وقال )٢(،)األعمال ارتفاع وقت لكونه بذلك
 يكون وفيها للساعة، ًتعظيما أكثر بها أعطى لقد العصر، بعد سلعته على حلف
ۡتح﴿: تعالى قوله في وقيل والقسامة، اللعان َبسونھماَ ُ َُ ۢمن ِ ۡبع ِ ٰلصلوٱ ِدَ َ  أنها ﴾ِةَّ

  )٤().العصر

                                                           

: ، رقم الحديث٣/١٧٨اليمين بعد العصر : صحيح البخاري، كتاب الشهادات، باب) ١(
دار إحياء التراث العربي : الناشر. محمد فؤاد عبد الباقي: المحقق وصحيح مسلم،. ٢٦٧٢

بالعطية، وتنفيق بيان غلظ تحريم إسبال اإلزار، والمن : كتاب اإليمان، باب.  بيروت–
السلعة بالحلف، وبيان الثالثة الذين ال يكلمهم اهللا يوم القيامة، وال ينظر إليهم، وال يزكيهم 

 واللفظ للبخاري.  ١٧٣: ، رقم الحديث١/١٠٣ولهم عذاب أليم 

 .٥/٢٨٤فتح الباري ) ٢(

الحافظ زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن، المعروف ب: هو) ٣(
ه، وتوفي في ٧٢٥أصله من الكرد، ولد سنة . ِالعراقي، بحاثة، من كبار حفاظ الحديث

منشورات : الضوء الالمع ألهل القرن التاسع للسخاوي، الناشر: انظر. ه٨٠٦القاهرة سنة 
وطبقات . ٤/١٧١.  م١٩٩٧ -  هـ ١٤١٨األولى : الطبعة.  بيروت–دار مكتبة الحياة 

 .٥٤٣ص. دار الكتب العلمية: الناشر. الشيخ زكريا عميرات: ققالحفاظ للسيوطي، المح

 .٣/٢٠٩. الطبعة المصرية القديمة: طرح التثريب في شرح التقريب، الناشر) ٤(
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 الصحيحين في كما النهار، ومالئكة الليل مالئكة تصادم وقت هذا أن :ًثانيا
 في ويجتمعون بالنهار، ومالئكة بالليل مالئكة فيكم يتعاقبون«: قال � النبي عن

   )١(.»العصر وصالة الفجر صالة
 فيه، اهللا ويذكرون الوقت، هذا يعظمون األديان أهل جميع أن :ًثالثا

 )٢(وغروبها، الشمس لطلوع يصلون الكتاب وأهل الكاذب، الحلف عن ويحترزون

 األديان وأهل ،)٣(الشمس وجوب قبل ألنه الوقت؛ هذا وخص: (قتيبة ابن قال
 الكتاب وأهل الزور، وقول الكاذب الحلف ويتوقون فيه، اهللا ويذكرون يعظمونه

  )٤().وغروبها الشمس لطلوع يصلون

  )٥(.الناس اجتماع وقت الوقت هذا أن :ًرابعا
 العصر، صالة بعد بالتحليف عندهم ًمعروفا كان الوقت هذا أن :ًخامسا

  )٦(.باللفظ التقييد عن أغنى المشهور بالمعروف فالتقييد
ٰلصلوٱ﴿: معرفة هنا ذكرها � اهللا أن :ًسادسا َ  هذا في الصالة وكانت ،﴾ِةَّ

َيعن لم أنه على ًجمعاُم الموضع ْ  السنة، في محددة فجاءت الصلوات، جميع بها ُ

                                                           

: ، رقم الحديث١/١١٥فضل صالة العصر : صحيح البخاري، كتاب مواقيت الصالة، باب) ١(
اب فضل صالتي الصبح ب: وصحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصالة، باب. ٥٥٥

 .٢١٠: ، رقم الحديث١/٤٣٩والعصر، والمحافظة عليهما 

 .٣/٨٩وتفسير أبي السعود . ١/٢٤٨وتفسير ابن جزي . ١٢/٤٥٣تفسير الرازي : انظر) ٢(

رمزي منير : جمهرة اللغة البن دريد، المحقق: انظر. سقطت وغربت: وجبت الشمس أي) ٣(
] وجب. [م١٩٨٧األولى، : الطبعة.  بيروت–ن دار العلم للماليي: الناشر. بعلبكي

 .٦/٨٩] وجب[ومقاييس اللغة البن فارس . ١/٢٣٢] وجب[والصحاح للجوهري . ١/٢٧٢

 .٢١٩تأويل مشكل القرآن البن قتيبة ص) ٤(

 .٣/٨٩وتفسير أبي السعود . ١/٢٤٨وتفسير ابن جزي . ١٢/٤٥٣تفسير الرازي : انظر) ٥(

 .٣/٨٩وتفسير أبي السعود . ١/٢٤٨وتفسير ابن جزي . ١٢/٤٥٣تفسير الرازي : انظر) ٦(
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 صالة بها ًمرادا يكون ْأن ًأيضا يجز ولم المفسرين، جمهور عند المختار وهو

  )١(.واحدة ليست صلوات لهم ألن والنصارى؛ اليهود ِمن َالمستحلف
 يتفرغون اسفالن بعدها، ركوع ال ألنه العصر؛ صالة هنا ُخصت :ًسابعا

  )٢(.بعدها
ۡفإن﴿ :تعالى وقوله ِ َعثر َ ِ ٓعلى ُ ٰ َ َأنھما َ ُ َّ ٓتحقاۡسٱ َ َّ َ  على وظهر ووجد ُعثر فإن: أي ﴾َ
ِاخرانَف﴿ وكذبهما خيانتمها على يدل ما القرائن ِمن َالشاهدين َ ِيقومان َ َ ُ َمقامھما َ َ َُ َمن َ ِ 

َلذينٱ ِ َّتحقۡسٱ َّ َ ۡعلي َ َ ُھمَ َ@ٱ ِ َٰليۡوۡ  الرجالن وهذان الميت، أولياء ِمن آخران رجالن فيقوم ،﴾ِنَ
َ@ٱ﴿ ِمن َٰليۡوۡ ۡفيق﴿ إليه، األولياء أقرب ِمن: أي الميت، إلى األقربان: أي ﴾ِنَ ُ ِسمانَ َ ِ 

ِ�ِٱب َٰلشھ َّ َ ٓدتناَ َ ُ ُّأحق َ َ َٰشھ ِمن َ َدتھماَ ِ ِ  أن الميت أولياء ِمن الرجالن هذان فيحلف: أي ﴾َ
 ويمين شهادة ِمن وأصدق أحق شهادتهما وأن َوخانا، اَكذب َالشاهدين هذين

َوما﴿ َالشاهدين، ۡتديۡعٱ َ َ ٓناَ ٓإنا﴿ اليمين، في الحق تجاوزنا وما: أي ﴾َ َّ َلمن اٗ◌ِإذ ِ ِ َّ 

َلمينَّٰلظٱ ِ  قال ثم الظالمين، لمن وكذبنا اليمين في الحق تجاوزنا ْإن إنا: أي ﴾١٠٧ِ
َلكَٰذ﴿ :تعالى ۡأد ِ ٓنىَ ٰ ْتواۡأَي َأن َ َٰلشھٱِب ُ ِدةَّ ٰعلى َ َ ۡوج َ ٓھھاَ َ  على َاليمين رد ِمن الحكم ذلك: أي ﴾ِ
 غير ِمن ووجهها، أكملها على بالشهادة الشهود يأتي ْأن وأقرب أدنى الورثة

ۡأو﴿ خيانة، وال نقص وال تحريف ٓيخافو َ ُ َ َّترد َأن ْاَ َ ۡأي ُ ۡبع ُۢنَٰمَ ۡأي َدَ ۗنھۡمَٰمَ ِ  ْأن وأقرب أدنى أو ﴾ِ
 على فيحلفون الميت، أولياء على فترد أيمانهم، ُتقبل ال ْأن الشهود هؤالء افيخ

)٣(فيفتضحون، وخيانتهم، كذبهم
ْتقواٱَو﴿  ُ َ�ٱ َّ ُتخونوا أو كاذبة، ًأيمانا تحلفوا ْأن ﴾َّ َ 

                                                           

 .١١/١٧٦تفسير الطبري : انظر) ١(

 .١/٢٨٦قاله النحاس في إعراب القرآن ) ٢(

 . ٢٤٦وتفسير السعدي ص. ١٥٩وتفسير الجاللين ص. ٢/٧٧تفسير السمعاني : انظر) ٣(
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ْۗمعواۡسٱَو﴿ أمانة، ُ ُ�ٱَو﴿ به، تؤمرون ما أطيعوا: أي ﴾َ َّ �ۡيھ َ ۡقوۡلٱ ِديَ َسقينَٰفۡلٱ َمَ ِ ِ١٠٨﴾ 

  )١(.شريعته ومتابعة طاعته، عن خرجوا الذين
  

  .والهدايات الفوائد: الخامس المطلب
 يمكن المفسرين، تفسير مع الوقوف ثم اآليات، مفردات معاني عرض وبعد

  :وهي والهدايات، الفوائد تلك أحصر ْأن لي

  )٢(.المال بحفظ اآليات تلك في األمر جاء :ًأوال

  )٣(.عدل ذوي الشاهدان يكون ْأن اإلشهاد في ُيشترط :ًثانيا
 كانت مهما الكافر ِمن وأشرف أعلى وهو الكافر، على مقدم ِالمسلم أن :ًثالثا

  )٤(.تقبل ال الكافر شهادة فإن المسلم ُوجد فإذا الكافر، منزلة
 يدل وكالهما ،)الضرب( ولفظ )السفر( لفظ يستعمل الكريم القرآن أن :ًرابعا

َفمن﴿: تعالى قوله في كما السفر، على َكان َ ُمنكم َ ًمريضا ِ ِ ۡأو َّ ٰعلى َ َ َسفر َ : البقرة[ ﴾َ

َوإذا﴿: تعالى وقوله ،]١٨٤ ِ ۡضرب َ َ َ@ٱ ِفي ُتۡمَ ۡفلي ِضۡرۡ َ ۡعلي َسَ َ ٌجناح ُكۡمَ َ ۡتق َأن ُ ْصرواَ ُ َمن ُ ِ 

ٰلصلوٱ َ   )٥(.]١٠١: النساء[ ﴾ِةَّ

                                                           

وتفسير ابن . ٥٩٩-١/٥٩٥وتفسير ابن الجوزي . ١١٥- ٣/١١٣تفسير البغوي : انظر) ١(
- ١٥٨وتفسير الجاللين ص. ٢٢٢- ٣/٢١٥وتفسير ابن كثير . ٢٤٨-١/٢٤٧جزي 
 .٢٤٦تفسير السعدي ص. ١٥٩

 . ٧/٥٦٢واللباب في علوم الكتاب البن عادل . ١٢/٤٥٠تفسير الرازي : انظر) ٢(

 .٢/٤٨٤تفسير سورة المائدة البن عثيمين : انظر) ٣(

 .٢/٤٨٥ين تفسير سورة المائدة البن عثيم: انظر) ٤(

 .٢/٤٨٦تفسير سورة المائدة البن عثيمين : انظر) ٥(
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ِنانۡثٱ﴿: تعالى قوله في :ًخامسا َذوا َ ۡعد َ ۡأو ُنكۡمِّم لَ ِءاخران َ َ َ ۡمن َ ۡغي ِ ُركۡمَ ۡإن ِ ُأنتۡم ِ َ 

ۡضرب َ َ@ٱ ِفي ُتۡمَ  والسفر، الحضر في للشهادة صالحان المؤمنان فالعدالن ﴾ِضۡرۡ

  )١(.المسلمين من غيره وجود عدم حال وفي السفر في فيكون الكافر بخالف

ِإن﴿: عالىت لقوله شهادتها في االرتياب عند إال يلزم ال اليمين أن :ًسادسا ِ 

ۡتبۡرٱ   )٢(.﴾ُتۡمَ

ۡولو﴿: تعالى قوله في :ًسابعا َ َكان َ ۡقر َذا َ ٰبىُ  ألن بالذكر؛ القربى ذا خص ﴾َ
: تعالى قوله في كما فطري شيء فهو أعظم، بسببهم والمداهنة أتم، إليهم الميل

َكان َما﴿ ِّللنبي َ ِ َّ َلذينٱَو ِ ِ ٓءامنو َّ ُ َ ۡيس َأن ْاَ ۡتغَ ْفرواَ ُ ۡلل ِ ۡمشِ َركينُ ِ ۡولو ِ َ ٓكانو َ ُ ِأولي ْاَ ْ ۡقر ُ ٰبىُ : التوبة[ ﴾َ

٣(.]١١٣(  
َو�﴿: تعالى قوله في الجاللة اسم إلى الشهادة إضافة جاءت :ًثامنا ۡنك َ ُتمَ ُ 

َٰشھ َدةَ ِ�ٱ َ   )٤(.كتمانها عن الناهي بإقامتها، اآلمر ألنه الشهادة؛ لتعظيم ،﴾َّ
: تعالى لقوله الشهادة في وغير بدل َمن على والخطيئة اإلثم استحقاق :ًتاسعا

ۡفإن﴿ ِ َعثر َ ِ ٓعلى ُ ٰ َ َأنھما َ ُ َّ ٓتحقاۡسٱ َ َّ َ ۡإث َ   )٥(.﴾امِ
ۡفيق﴿: تعالى قوله في :ًعاشرا ُ ِسمانَ َ ِ�ِٱب ِ َٰلشھ َّ َ ٓدتناَ َ ُ ُّأحق َ َ َٰشھ ِمن َ َدتھماَ ِ ِ َوما َ ۡتديۡعٱ َ َ ٓناَ َ﴾ 

ْوان حتى لشاهد،ا شهادة ببطالن يجزم ال المدعي أن إلى إشارة  خيانة فيها تبين ٕ

  )٦(.وكذب
                                                           

 .١٢/٤٥١تفسير الرازي : انظر) ١(

وتفسير أبي حيان . ١/٥٩٧وزاد المسير البن الجوزي . ٢/٧٦تفسير السمعاني : انظر) ٢(
٤/٣٩٥ . 

 .١٢/٤٥٣وتفسير الرازي . ٧/٥٧٢التفسير البسيط للواحدي : انظر) ٣(

 .٧/٨٨والتحرير والتنوير البن عاشور . ٤/٣٩٦ حيان تفسير أبي: انظر) ٤(

 .٢/٤٩٠تفسير سورة المائدة البن عثيمين : انظر) ٥(

 .٢/٤٩٠تفسير سورة المائدة البن عثيمين : انظر) ٦(
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َٰلشھ﴿: تعالى قوله في التفضيل صيغة جاءت :عشر الحادي َ ٓدتناَ َ ُ ُّأحق َ َ  ِمن َ

َٰشھ َدتھماَ ِ ِ ُّأحق﴿ ومعنى ،﴾َ َ  مسلوبة هنا التفضيل فصيغة الحق، أنها: أي ﴾َ

  )١(.المفاضلة
ٓإنا﴿: َالشاهدين يمين عند تعالى قوله في :عشر الثاني َّ َلمن ِإذا ِ ِ َثمينٓۡ@ٱ َّ ِ ِ١٠٦﴾ 

ٓإنا﴿: َالشاهدين لشهادة َاألوليين رد عند: تعالى قوله وفي َّ َلمن ِإذا ِ ِ َلمينَّٰلظٱ َّ ِ ِ١٠٧﴾ 
 ِمن الشهادة تغيير ِمن وأجرم أعظم َالشاهدين لشاهدة َاألوليين رد أن على دليل

ٓإنا﴿: َالشاهدين عند قال � ألنه َالشاهدين؛ َّ َلمن ِإذا ِ ِ َثمينٓۡ@ٱ َّ ِ  عند وقال ﴾١٠٦ِ

ٓإنا﴿: َاألوليين َّ َلمن ِإذا ِ ِ َلمينَّٰلظٱ َّ ِ ِ٢(.﴾١٠٧(  
ٓإنا﴿: تعالى قوله عند ًوأيضا :عشر الثالث َّ َلمن ِإذا ِ ِ َلمينَّٰلظٱ َّ ِ َختما ﴾١٠٧ِ  بهذه َ

ًتبريا الجملة  َوما﴿: لقولهما هنا الظلم وناسب له، ًواستقباحا الظلم، ِمن ۡتديۡعٱ َ َ ٓناَ َ﴾، 
ٓإنا﴿: بقوله الزور َشاهدا عليه أقسم ما َختم وناسب متقاربان، والظلم واالعتداء َّ  ِإذا ِ

َلمن ِ َثمينٓۡ@ٱ َّ ِ  إليهما يجران الشهادة وكتمهما للواقع يمينهما مطابقة عدم ألن ؛﴾١٠٦ِ

  )٣(.اإلثم

ۡنش َ�﴿: تعالى قوله عند الجمع صيغة جاءت :عشر الرابع ِترَ ِبه يَ َثمن ۦِ ۡولو اَ َ َ 

َكان ۡقر َذا َ ٰبىُ َ �َو ۡنك َ ُتمَ َٰشھ ُ َدةَ ِ�ٱ َ  وهي تليها، التي اآلية في التثنية صيغة وجاءت ،﴾َّ
َوما﴿: تعالى قوله ۡتديۡعٱ َ َ ٓناَ  جميع يعم -  الجمع بصيغة - األول الموضع ألن ؛﴾َ

 بصيغة-  الثاني وضعالم وأما فقط، اآلية فيهما نزلت َمن يخص وال الشهود،

)٤(.فيها نزلت التي للقضية مراعاة جاءت -  التثنية
  

                                                           

 .٧/٩١تفسير ابن عاشور : انظر) ١(

 .٢/٤٩٠تفسير سورة المائدة البن عثيمين : انظر) ٢(

 .٤/٤٠٠تفسير أبي حيان : انظر) ٣(

 .٧/٩١تفسير ابن عاشور : انظر) ٤(
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 سترد فأنها شهادته في ُوشك رتيبأ إذا أنه اإلنسان َعلم إذا :عشر الخامس

  )١(.يغير وال يبدل ال وأنه شاهدته، في الصدق يتحرى ْأن لزمه عليه

َلكَٰذ﴿: تعالى قوله في الضمير في الجمع جاء :عشر السادس ۡأد ِ ٓنىَ ٰ ۡيأ َأن َ ْتواَ ُ 

َٰلشھِٱب ِدةَّ ٰعلى َ َ ۡوج َ ٓھھاَ َ ۡأو ِ ٓيخافو َ ُ َ َّترد َأن ْاَ َ ۡأي ُ ۡبع ُۢنَٰمَ ۡأي َدَ ۗنھۡمَٰمَ ِ  الشهود يعم ُحكم ألنه ؛﴾ِ

  )٢(.كلهم
َّترد َأن﴿: تعالى قوله في األيمان كلمة في الجمع جاء :عشر السابع َ ۡأي ُ ۡبع ُۢنَٰمَ  َدَ

ۡأي ۗنھۡمَٰمَ ِ   )٣(.جنسها ِمن التي الوصايا قضايا لسائر اآلية حكم عموم باعتبار ؛﴾ِ
ُ�ٱَو﴿: تعالى قوله في :عشر الثامن َّ �ۡيھ َ ۡقوۡلٱ ِديَ َسقينَٰفۡلٱ َمَ ِ  إلى إشارة ﴾١٠٨ِ

  )٤(.� اهللا طاعة عن خارج فاسق، أنه الشهادة حرف َمن
*  *  

  
  
  
  
  
  
  

                                                           

والتفسير البسيط للواحدي . ٤/١٢٢وتفسير الثعلبي . ١١/٢٠٤تفسير الطبري : انظر) ١(
٧/٥٨٣. 

. محمد عبد الرحمن المرعشلي: أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي، المحقق: انظر) ٢(
 .٢/١٤٨.  ه١٤١٨ -األولى : الطبعة.  بيروت–دار إحياء التراث العربي : الناشر

 .٧/٩٤تفسير ابن عاشور : انظر) ٣(

 .٤/٤٠١تفسير أبي حيان : انظر) ٤(
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   آلياتبا يتعلق ما: الثاني المبحث

  بالتفسير المرتبطة العلوم ناحية من

  :مطالب أربعة وفيه
  .المتواترة القراءات: األول المطلب

َمن﴿: تعالى قوله عند وهي مختلفتين، كلمتين في متواترتان قراءتان جاءت ِ 

َلذينٱ ِ َّتحقۡسٱ َّ َ ۡعلي َ َ ُھمَ َ@ٱ ِ َٰليۡوۡ   :التالي النحو على وتفصليها ،﴾ِنَ

َّتحقۡسٱ﴿: عاصم عن حفص أقر :األولى القراءة َ  ابتدأ ٕواذا والحاء، التاء بفتح ﴾َ
َّتحقۡسٱ﴿: الباقون وقرأ األلف، كسر ِ  ضموا ابتدؤوا ٕواذا الحاء، وكسر التاء بضم ﴾ُ

  )١(.األلف
َ@ٱ﴿ إلى الفعل فأضاف لفاعل، ًفعال جعله أنه: حفص قراءة فتوجيه َٰليۡوۡ  ،﴾ِنَ

َّتحقۡسٱ﴿ بــ فرفعهما َ َاستحق الذين ِمن: التقدير نفيكو ،﴾َ  بالميت األوليان عليهما َ
 ما فعل جعلوها أنهم: الباقين قراءة وتوجيه َالشاهدين، إلى بها أوصى التي وصيته

  )٢(.األوليين إثم عليهم ُاستحق الذين ِمن: التقدير فيكون فاعله، يسم لم

                                                           

 –دار المعارف : الناشر. شوقي ضيف: السبعة في القراءات البن مجاهد، المحقق: انظر) ١(
رو والتيسير في القراءات السبع ألبي عم. ٢٤٨ص. ه١٤٠٠الثانية، : الطبعة. مصر

الثانية، : الطبعة.  بيروت–دار الكتاب العربي : الناشر. يزلوتو ترأ: الداني، المحقق
علي : والنشر في القراءات العشر البن الجزري، المحقق. ١٠٠ص. م١٩٨٤/ هـ١٤٠٤

 .٢/٢٥٦. المطبعة التجارية الكبرى: الناشر).  هـ١٣٨٠المتوفى (محمد الضباع 

 عبد العال سالم مكرم، األستاذ .د: الحجة في القراءات السبع البن خالويه، المحقق: انظر) ٢(
الرابعة، : الطبعة.  بيروت–دار الشروق : الناشر.  جامعة الكويت-المساعد بكلية اآلداب 

 .١/٤٢٠والكشف لمكي . ١٣٥ص.  هـ١٤٠١



  
  
  
  
  

  أشكل آية في القرآن الكريم         

-٣٥٠-  
  

َ@ٱ﴿: عاصم عن وشعبة ويعقوب وخلف حمزة قرأ :الثانية القراءة َولينۡ ِ  بفتح ﴾َّ
َ@ٱ﴿: الباقون وقرأ النون، وفتح الياء، وسكون الالم، وكسر الواو، وتشديد َٰليۡوۡ  ﴾ِنَ

   )١(.النون وكسر والياء، الالم وفتح الواو، بسكون
َ@ٱ﴿: قراءة فتوجيه َولينۡ ِ  على بالشهادة َأولى: أي َأولى، تثنية جعله أنه: ﴾َّ

َ@ٱ﴿: قراءة وتوجيه غيره، ِمن يتبالم أولى معناه: وقيل الميت، وصية َٰليۡوۡ  أنه: ﴾ِنَ

  )٢(.اإلثم أو اإليصاء عليهم استحق الذين األولين ِمن: والتقدير أول، جمع جعل
  :التالي النحو على وهي ستة، قراءات اآلية هذه في تكون هذا وعلى

َمن﴿: عاصم عن حفص قرأ .١ َلذينٱ ِ ِ َّتحقۡسٱ َّ َ ۡعلي َ َ ُھمَ َ@ٱ ِ َٰليۡوۡ   .﴾ِنَ
َمن﴿: جعفر وأبو عامر وابن كثير وابن نافع وقرأ .٢ َلذينٱ ِ ِ َّتحقۡسٱ َّ ِ ۡعلي ُ َ ُھمَ َ@ٱ ِ َٰليۡوۡ   .﴾ِنَ
َمن﴿: عاصم عن شعبة وقرأ .٣ َلذينٱ ِ ِ َّتحقۡسٱ َّ ِ ۡعلي ُ َ ُھمَ َ@ٱ ِ َولينۡ ِ َّ﴾.  
َمن﴿: ويعقوب وخلف حمزة وقرأ .٤ َلذينٱ ِ ِ َّتحقۡسٱ َّ ِ ۡعلي ُ َ ُھمَ َ@ٱ ُ َولينۡ ِ َّ﴾.  
َمن﴿: الكسائي وقرأ .٥ َلذينٱ ِ ِ َّتحقۡسٱ َّ َ ۡعلي َ َ ُھمَ َ@ٱ ُ َٰليۡوۡ   .﴾ِنَ
َمن﴿: عمرو أبو وقرأ .٦ َلذينٱ ِ ِ َّتحقۡسٱ َّ َ ۡعلي َ َ ِھمَ َ@ٱ ِ َٰليۡوۡ   .﴾ِنَ

  .الفقهية األحكام: الثاني المطلب
  :وهي قضايا، أربعة على تدور كثيرة أحكام جاءت الثالث اآليات في

  .مرهابأ واالهتمام الوصية على الحض .١
 .الوصية على اإلشهاد .٢

  .المسلمين حقوق في المسلمين غير استشهاد .٣
  .وكذب خيانة عليهم ثبت إذا الميت أولياء بيمين الشهود يمين رد .٤

  :التالي النحو على وتفصيلها

                                                           

 .٢/٢٥٦والنشر . ١٠٠والتيسير ص. ٢٤٩- ٢٤٨السبعة البن مجاهد ص: انظر) ١(

 .٤٢١-١/٤٢٠الكشف لمكي : انظر) ٢(
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َإذا﴿: تعالى لقوله الموت، حضور عند الوصية جواز :ًأوال َحضر ِ َ ُأحدكم َ ُ َ َ َ 

ۡموۡلٱ   )١(.﴾ُتَ

 ِمن فآخران يجد لم فإن َعدلين، َمؤمنين رجلين يكونا ْأن ادةالشه شرط :ًثانيا
 على يجري فذلك مسلم، غير واآلخر مسلم أحدهما اثنين وجد ٕوان المؤمنين، غير

  )٢(.المنكر يمين أو شاهد له قام َمن يمين ِمن كلها األحكام في المعروفة أحكامه
  )٣(.للضرورة الكافر شهادة جواز :ًثالثا
.اًمحذور يكن لم إذا الكافر مع المسلم سفر جواز :ًرابعا

)٤(  

  )٥(.للتجارة السفر جواز :ًخامسا
ۡتح﴿: تعالى قوله في :ًسادسا َبسونھماَ ُ َُ  عليه وجب من حبس جواز على دليل ﴾ِ

   )٦(.حق
ۡتح﴿: تعالى قوله في :ًسابعا َبسونھماَ ُ َُ ۢمن ِ ۡبع ِ ٰلصلوٱ ِدَ َ ۡفيق ِةَّ ُ ِسمانَ َ ِ�ِٱب ِ  على دليل ﴾َّ

  )٧(.ونحوهما والمكان بالزمان الحالف على التغليظ ازجو

                                                           

وغرائب القرآن . ٤/٣٩٥وتفسير أبي حيان . ٢/٢١٥ٕعاني القرآن واعرابه للزجاج م: انظر) ١(
.  بيروت–دار الكتب العلمية : وجامع البيان لإليجي، دار النشر. ٣/٣٢للنيسابوري 

 .٢/٤٨٣وتفسير سورة المائدة البن عثيمين . ١/٥٠٤.  ه١٤٢٤األولى، : الطبعة

 .٧/٩٢التحرير والتنوير : انظر) ٢(

والتفسير البسيط . ٤/١٦٠وأحكام القرآن للجصاص . ١١/١٦٩تفسير الطبري : ظران) ٣(
 أحمد -محمد حسن إسماعيل : ونيل المرام لصديق حسن خان، تحقيق. ٧/٥٦٨للواحدي 

. ٢٨٤ص. م٣٠/٠١/٢٠٠٣: تاريخ النشر. دار الكتب العلمية: دار النشر. فريد المزيدي
 .٢/٤٨١وتفسير سورة المائدة البن عثيمين 

 .٢٤٦وتفسير السعدي ص. ٢/٩٨تفسير الشوكاني : انظر) ٤(

 .٢٤٦تفسير السعدي ص: انظر) ٥(

محمد عبد : أحكام القرآن البن العربي، راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلق عليه: انظر) ٦(
 - هـ ١٤٢٤الثالثة، : الطبعة.  لبنان–دار الكتب العلمية، بيروت : الناشر. القادر عطا

وفتح القدير للشوكاني . ٦/٣٥٢والجامع ألحكام القرآن للقرطبي . ٢/٢٤١.  م٢٠٠٣
٢/٩٩. 

وفتح القدير . ٦/٣٥٣وتفسير القرطبي . ٣/١٢١أحكام القرآن للكيا الهراسي : انظر) ٧(
 .٢/٩٩للشوكاني 
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َو�﴿: تعالى قوله في :ًثامنا ۡنك َ ُتمَ َٰشھ ُ َدةَ ِ�ٱ َ  كتمان تحريم على دليل ﴾َّ

  )١(.الشهادة
ْوان حتى ،� اهللا بغير حلف إن الكافر شهادة تقبل ال :ًتاسعا  بمن حلف ٕ

)٢(.دتهشها تقبل ال فإنها وغيره، كالمسيح عنده، يعظم
  

 يعثر حتى األمر في الحق عليه لمن والتدقيق والتنقيب البحث جواز :ًعاشرا
ۡفإن﴿: تعالى لقوله الحق، على ِ َعثر َ ِ  التدقيق بعد إال يكون ال والعثار ،﴾ُ

  )٣(.والتحري
ِاخرانَٔ◌َف﴿: تعالى قوله في :عشر الحادي َ ِيقومان َ َ ُ َمقامھما َ َ َُ َمن َ َلذينٱ ِ ِ َتحۡسٱ َّ  َّقَ

ۡعلي َ ُھمَ َ@ٱ ِ َٰليۡوۡ  السنة دلت وقد َفاألولى، للميت َلألولى يكون اإلرث أن على دليل ﴾ِنَ

 فهو بقي فما بأهلها، الفرائض َِألحقوا«: قال أنه � النبي فعن )٤(ذلك، على

َألولى ٍذكر رجل َْ َ َ«)٥(.  
  

  .اإلعرابية المسائل: الثالث المطلب
 كثيرة، ًأقواال فيها وذكروا لآليات، اإلعرابية سائلالم ذكر في العلماء اختلف

  :كالتالي وترتيبها حصرها ويمكن
                                                           

دار الكتب : الناشر. محمد باسل عيون السود: محاسن التأويل للقاسمي، المحقق: انظر) ١(
 .٤/٢٨٨. ه١٤١٨األولى : الطبعة. العلمية بيروت

هـ ١٤٢٤: تاريخ النشر. دار الحديث، القاهرة: العدة شرح العمدة للمقدسي، الناشر: انظر) ٢(
 .٢/٤٨٧وتفسير سورة المائدة البن عثيمين . ٦٩٦ص.  م٢٠٠٣

وتفسير سورة المائدة . ٧/٥٧٨والتفسير البسيط للواحدي . ١١/١٨٠تفسير الطبري : انظر) ٣(
 .٢/٤٨٩يمين البن عث

 .٢/٤٩٠تفسير سورة المائدة البن عثيمين : انظر) ٤(

: ، رقم الحديث٨/١٥٠ميراث والد من أبيه وأمه : صحيح البخاري، كتاب الفرائض، باب) ٥(
ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو ألولى : وصحيح مسلم، كتاب الفرائض، باب. ٦٧٣٢

 .١٦١٥: ، رقم الحديث٣/١٢٣٣رجل ذكر 
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َٰشھ﴿: تعالى قال ُدةَ   :أقوال على فيها العلماء اختلف ،﴾َ

  )١(.اثنان ليشهدكما: أي بالشهادة، االثنين رفع :األول
ِنانۡثٱ﴿ وخبرها باالبتداء، مرفوعة :الثاني  الحال هذه شهادة: والمعنى ،﴾َ

ِنانۡثٱ﴿ ويقوم شهادة فتحذف اثنين، شهادة    )٢(.مقامها ﴾َ
َٰشھ﴿ :الثالث ُدةَ : بالشهادة المقصود فيكون األسماء، موضع وضع مصدر ﴾َ

 ويكون المضاف، حذف معه قدرت الشهود بمعنى الشهادة جعلت ٕواذا الشهود،

  )٤)(٣(.اثنان بينكم شهود عدد: المعنى
ۡبي﴿: تعالى وقوله ُنكۡمَ " بين "إلى أضيفت الشهادة أن على العلماء اتفق ﴾ِ

 لما: بمعنى المصدر، إليه وأضيف األسماء، معلمة يعامله بأن الظرف في ًاتساعا
 من) ما (حذف ثم بسبب، منه كان إذا الشيء إلى الشيء تضيف والعرب بينكم،

                                                           

مكتبة : الناشر. الدكتورة هدى محمود قراعة: معاني القرآن لألخفش، تحقيق: انظر) ١(
ٕومعاني القرآن واعرابه . ١/٢٩٠.  م١٩٩٠ - هـ ١٤١١الطبعة األولى . الخانجي، القاهرة

وتفسير أبي حيان . ٢/٢٥٢وتفسير ابن عطية . ٧/٥٦٤البسيط للواحدي . ٢/٢١٥للزجاج 
 .٤/٤٥٥) ًوهو ظاهر جدا: (قولوقال السمين عن هذا ال. ٤/٣٩٠

والحجة . ١/٢٨٦ٕواعراب القرآن للنحاس . ٢/٢١٤ٕمعاني القرآن واعرابه للزجاج : انظر) ٢(
راجعه .  بشير جويجابي- بدر الدين قهوجي : للقراء السبعة ألبي علي الفارسي، المحقق

/ مشق  . - دار المأمون للتراث : الناشر.  أحمد يوسف الدقاق-عبد العزيز رباح : ودققه
والتبيان في إعراب القرآن . ٣/٢٦٤. م١٩٩٣ -  هـ ١٤١٣الثانية، : الطبعة. بيروت

. ١/٤٦٦.  عيسى البابي الحلبي وشركاه: الناشر. علي محمد البجاوي: للعكبري، المحقق
محمد نظام الدين : والكتاب الفريد في إعراب للهمذاني، حقق نصوصه وخرجه وعلق عليه

.  المملكة العربية السعودية- ر الزمان للنشر والتوزيع، المدينة المنورة دا: الناشر. الفتيح
والدر . ٤/٣٩٠وتفسير أبي حيان . ٢/٥١١.  م٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٧األولى، : الطبعة

 .٤/٤٥٤المصون 

 .٤/٣٩٠وتفسير أبي حيان . ٧/٥٦٥البسيط للواحدي : انظر) ٣(

وأنه فاعل . الشاهدان اثنان: بر مبتدأ، أيأنه خ: وانفرد السمين بزيادة قولين آخرين، هما) ٤(
 .٤/٤٥٧. سد مسد الخبر
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 يحتاج الذي الموضع في) ِمن (و) ما (ذكر ًكثيرا تحذف والعرب بينكم، ما: قوله

  )١(.فيه ليهماإ
َإذا﴿: تعالى وقوله َحضر ِ َ ُأحدكم َ ُ َ َ ۡموۡلٱ َ َحين ُتَ ِوصيةۡلٱ ِ َِّ َإذا﴿ كلمة ،﴾َ  ظرف ﴾ِ

 الموت أحدكم حضر إذا يشهدان: تقدير على معمولها وهو بالشهادة، يتعلق
  )٢(.اثنان

ِنانۡثٱ﴿: وقوله َٰشھ﴿ المبتدأ خبر ﴾َ ُدةَ ۡبي َ ُنكۡمَ  ادةشه بينكم شهادة: تقدير على ﴾ِ
ِنانۡثٱ﴿: تكون ْأن بعضهم وأجاز )٣(اثنين،  عليكم ُفرض فيما: معنى على ًفاعال، ﴾َ

.اثنان يشهد ْأن
)٤(  

َذوا﴿: تعالى وقوله ۡعد َ ُمنكۡم لَ : تعالى لقوله صفة ألنها مرفوعة؛ جملة ﴾ِّ

ِنانۡثٱ﴿ َ﴾.)٥(  
ۡإن﴿: تعالى وقوله ُأنتۡم ِ ۡضرب َ َ َ@ٱ ِفي ُتۡمَ ۡأو﴿: تعالى قولهب متعلق شرط، ﴾ِضۡرۡ َ 

ِءاخران َ َ ۡمن َ ۡغي ِ ُركۡمَ  أنتم إن غيركم من آخرين شهادة أو: المعنى فيكون ،﴾ِ

                                                           

. ٧/٥٦٦والبسيط للواحدي . ٣/١٩٠٧والهداية لمكي . ٣/٢٦٢الحجة للفارسي : انظر) ١(
والكتاب . ١/٤٦٦والتبيان للعكبري . ١٢/٤٥٠وتفسير الرازي . ٢/٢٥٢وتفسير ابن عطية 
والدر المصون للسمين الحلبي . ٦/٣٤٨وتفسير القرطبي . ٢/٥١١الفريد للهمذاني 

٤/٦٤٠. 

. ٧/٥٦٦والبسيط للواحدي . ٣/١٩٠٧والهداية لمكي . ٣/٢٦٢الحجة للفارسي : انظر) ٢(
. ٢/٥١١والكتاب الفريد للهمذاني . ١/٤٦٦والتبيان للعكبري . ١٢/٤٥٠وتفسير الرازي 

 .٤/٦٤٠والدر للسمين . ٦/٣٤٨وتفسير القرطبي 

والكتاب الفريد للهمذاني . ١/٦٨٧والكشاف للزمخشري . ٧/٥٦٧ البسيط للواحدي: انظر) ٣(
٢/٥١٢. 

والكتاب الفريد للهمذاني . ١/٤٦٧والتبيان للعكبري . ١/٦٨٧الكشاف للزمخشري : انظر) ٤(
٢/٥١٣. 

والدر . ٢/٥١٣والكتاب الفريد للهمذاني . ١/٤٦٧والتبيان للعكبري . ٧/٥٦٧البسيط : انظر) ٥(
 .٤/٤٦٠المصون 
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ۡأو﴿: وهو المختار، المعنى يؤيد اإلعراب وهذا )١(سافرتم، ِءاخران َ َ َ ۡمن َ ۡغي ِ ُركۡمَ ِ﴾ 
  .المؤمنين غير ِمن: أي

ِإن﴿: تعالى وقوله ۡتبۡرٱ ِ ۡتح﴿: ىتعال بقوله متعلق شرط، ﴾ُتۡمَ َبسونھماَ ُ َُ  فيكون ،﴾ِ
 حبستموهما َوخانا َكذبا إليهما أوصى الذين الرجلين أن وقدرتم ارتبتم إن: المعنى

  )٢(.العصر صالة بعد

ۡنش َ�﴿: تعالى وقوله ِتريَ ِبه َ َثمنا ۦِ ۡفيق﴿ جواب ﴾َ ُ ِسمانَ َ ِ�ِٱب ِ َّ﴾.)٣(   
َمzن﴿: تعـالى وقولـه َلzzذينٱ ِ ِ َّتحقۡسzٱ َّ َ ۡعلzي َ َ ُھمَ َ@ٱ ِ َٰلzzيۡوۡ  موضــع وهـذا: (الزجـاج قـال ،﴾ِنَ

 يغلـــب وتوجيههــا قــراءات، فيهــا ألن )٤(؛)اإلعــراب فــي القــرآن فــي مــا أصــعب ِمــن
  .المبحث هذا ِمن األول المطلب في وتوجيهها ذكرها سبق وقد اإلعراب، عليه

َّتحقۡسٱ﴿: تعالى قوله في العلماء واختلف َ ۡعلي َ َ ُھمَ   :هما )٥(قولين، على ﴾ِ
ِيقومان﴿: قوله في الضمر ِمن الحال على النصب :ولاأل َ ُ َ﴾.  

ِيقومان﴿ الخبر أن :الثاني َ ُ َمن﴿ و ﴾َ َلذينٱ ِ ِ َّتحقۡسٱ َّ َ   .المبتدأ صفة ﴾َ

ۡعلي﴿: تقدير في واختلفوا َ ُھمَ   :هما )٦(أقوال، ثالثة على ﴾ِ
  .اإلثم عليهم وجب: أي بابها، على أنها :األول

  )٧(.)في( مقام على قامتف فيهم، استحق: أي :الثاني
                                                           

 .٤/٤٦٢والدر المصون . ٧/٥٦٩البسيط للواحدي : ظران) ١(

 .٤٦٦- ٤/٤٦٥والدر المصون . ٧/٥٧١البسيط للواحدي : انظر) ٢(

 .٢/٢٥٣وتفسير ابن عطية . ٧/٥٧١البسيط للواحدي : انظر) ٣(

 .٢/٢١٦ٕمعاني القرآن واعرابه ) ٤(

 .٤/٤٧٢والسمين الحلبي . ٢/٥٢٠ذكرهما الهمذاني في الكتاب الفريد ) ٥(

والكتاب الفريد للهمذاني  .١/٤٦٩والتبيان للعكبري . ٧/٥٧٩البسيط للواحدي : انظر) ٦(
 .٤/٤٧٨والسمين الحلبي . ٤/٣٩٨وتفسير أبي حيان . ٢/٥٢٠

 .١/٣٢٤اختاره الفراء في معاني القرآن ) ٧(
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  )١(.)ِمن( مقام على فقامت منهم، استحق: أي :الثاني

َ@ٱ﴿: تعالى قوله في واختلفوا َٰليۡوۡ   :هي )٢(أقوال، على ﴾ِنَ

 الميــت بــأمر األوليــان: قيــل كأنــه ُأخــر وقــد االبتــداء، علــى ترتفــع أنهــا :األول

  )٣(.خيانتهما على عثر ذينلال الخائنين مقام يقومان أهله من آخران

ِيقومان﴿: تعالى قوله في مما البدل على ترتفع أنها :الثاني َ ُ : المعنى فيكون ،﴾َ

  )٤(.باهللا فيقسمان الخائنين هذين مقام بالميت األوليان فليقم

ـــ ترتفــع أنهــا :الثالــث َّتحقۡسzzٱ﴿ بـ َ يحلفــا ْبــأن: أي: المعنــى فيكــون ،﴾َ  يــشهد َمــن ُ

  )٥(.بعدهما
َ@ٱ﴿ نيكو ْأن :الرابع َٰليۡوۡ ِاخرانَٔ◌َف﴿: لقوله صفة ﴾ِنَ َ  ُوصف لـما ألنه ؛﴾َ

َوصف بما اختص آخران  بما له صار الذي االختصاص أجل ِمن فوصف به، ُ

  )٧)(٦(.المعارف به يوصف
                                                           

 . ٢/٢١٧ٕالزجاج في معاني القرآن واعرابه : ذكر القول الثاني والثالث) ١(

 .٢/٥١١والكتاب الفريد للهمذاني . ١/٤٦٩ان للعكبري التبي: انظر) ٢(

والدر . ٤/٣٩٨وتفسير أبي حيان . ٧/٥٨٠والبسيط . ٣/٢٦٧الحجة للفارسي : انظر) ٣(
 .٤/٤٧٣المصون 

 .١/٦٨٨وذكره الزمخشري . ٢/٢١٧ٕاختاره الزجاج في معاني القرآن واعرابه ) ٤(

. ٢/٢١٧ٕ معاني القرآن واعرابه للزجاج :وانظر. ١/٣٢٤اختاره الفراء في معاني القرآن ) ٥(
 .٤/٣٩٨وتفسير أبي حيان . ١/٦٨٩والكشاف للزمخشري 

والسمين . ٤/٣٩٨وضعفه أبو حيان . ٧/٥٨٠والبسيط . ٣/٢٦٧الحجة للفارسي : انظر) ٦(
 .٤/٤٧٤الحلبي 

و أنه هما األوليان، أ: أنه خبر مبتدأ مضمر أي: وانفرد السمين بزيادة أربعة أقوال، وهي) ٧(
ِيقومان﴿أو أنه عطف بيان آلخران، أو أنه بدل من فاعل . بدل من آخران َ ُ َ﴾ .٤/٤٧٣ -

٤٧٥. 
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َلكَٰذ﴿: تعالى وقوله ۡأد ِ ٓنىَ ٰ ۡيأ َأن َ ْتواَ َٰلشھٱِب ُ ِدةَّ ٰعلى َ َ ۡوج َ ٓھھاَ َ ۡأو ِ ٓيخافو َ ُ َ َتر َأن ْاَ ۡأي َّدُ ۡبع ُۢنَٰمَ  َدَ

ۡأي ۗنھۡمَٰمَ ِ ۡأو﴿ في اختلفوا ﴾ِ  ذلك: والمعنى الشيئين، ألحد ِكونها ِمن إما فهي هنا، ﴾َ
 غيرهم إلى األيمان رد ِخوف أو ينبغي، ما على الشهادة حصول إلى أقرب الحكم
ٓيخافو﴿ و  الواو، بمعنى تكون أو أيمانهم، فتسقط ُ َ  على-  ًعطفا منصوب ﴾ْاَ

ۡيأ﴿ على - السابقين الوجهين ْتواَ ۡأو﴿ في الوجهان فهذان )١(،﴾ُ ٓيخافو﴿ أن على ﴾َ ُ َ  ﴾ْاَ
ٓيخافو﴿: وقيل معطوفة، ُ َ ۡأو﴿ بعد ْأن،: بإضمار منصوب ﴾ْاَ  إال،: ومعناها ،﴾َ

 رد خافوا ٕواال وجهها، على بالشهادة يأتوا ْبأن أدنى ذلك: المعنى فيكون

  )٢(.األيمان
  .البالغية ئلالمسا: الرابع المطلب

 واألحكام والهدايات، الفوائد وعرض اآليات، تفسير على الوقوف وبعد
 ِمن المستنبطة البالغية المسائل أحصر ْأن لي يمكن اإلعرابية، والمسائل الفقهية،

  :وهي اآليات، هذه
ٓي﴿: تعالى قوله في :ًأوال َأيھاَٰ ُّ َلذينٱ َ ِ ْءامنوا َّ ُ َ َٰشھ َ ُدةَ ۡبي َ ُنكۡمَ  بينكم، ما ادةشه يعني ﴾ِ

 ألن التنازع؛ إلى الشهادة أضاف ٕوانما والتشاجر، التنازع عن كناية بينكم وما

  )٣(.التنازع وقوع عند إليهم يحتاج إنما الشهود
َٰشھ﴿: تعالى قوله وفي :ًثانيا ُدةَ ۡبي َ ُنكۡمَ  في مجاز هنا وهو بين، أصل بينكم ﴾ِ

  )٤(.أشياء بعدة المتعلق األمر

                                                           

والكتاب الفريد للهمذاني . ١/٤٧٠والتبيان للعكبري . ١/٢٨٧إعراب القرآن للنحاس : انظر) ١(
 .٤/٤٨٢والدر المصون . ٤/٤٠١وتفسير أبي حيان . ٢/٥٢٣

 .٤٨٣-٤/٤٨٢الدر المصون : انظر) ٢(

دار الكتاب : ونظم اآليات والسور للبقاعي، الناشر. ١٢/٤٥٠تفسير الرازي : انظر) ٣(
 .٦/٣٢٨. اإلسالمي، القاهرة

 .٧/٨٢التحرير والتنوير : انظر) ٤(
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َٰشھ﴿ :تعالى ولهق وفي :ًثالثا ُدةَ ۡبي َ ُنكۡمَ َإذا ِ َحضر ِ َ ُأحدكم َ ُ َ َ ۡموۡلٱ َ َحين ُتَ ِوصيةۡلٱ ِ َِّ ِنانۡثٱ َ َ﴾ 
 المضاف وأقيم المضاف فحذف اثنين، شهادة الوصية على الشهادة: أي يجاز،إ

  )١(.اإليجاز والمقصود واضحة، والقرينة إعرابه، فأخذ مقامه إليه

ۡأو﴿: قوله وفي :ًرابعا َءاخر َ َ ۡمن ِانَ ۡغي ِ ُركۡمَ ۡمن﴿ أن الراجح القول على ،﴾ِ ِ 

ۡغي ُركۡمَ  ِمن منكم: أي المقابلة، معنى فيها فيكون المؤمنين، غير ِمن: أي ﴾ِ

)٢(.المؤمنين غير ِمن غيركم ِمن أو المؤمنين،
  

ۡإن﴿: تعالى قوله وفي :ًخامسا ُأنتۡم ِ ۡضرب َ َ َ@ٱ ِفي ُتۡمَ َٰفأص ِضۡرۡ َ ۡبتَ ُمصيبة ُكمَ َ ِ ۡموۡلٱ ُّ  ﴾ِۚتَ

َإذا﴿: لفظ على جرى ولو الخطاب، إلى الغيبة ِمن التفات فيه َحضر ِ َ ُأحدكم َ ُ َ َ َ 

ۡموۡلٱ َضرب هو ْإن: التركيب لكان ؛﴾ُتَ  ٕوانما الموت، مصيبة فأصابته األرض في ََ
ُأحدكم﴿: قوله ألن ًجمعا؛ االلتفات جاء ُ َ َ  منكم واحد كل حضر إذا: معناه ﴾َ

  )٣(.الموت
ِإن﴿ :تعالى قوله فيو :ًسادسا ۡتبۡرٱ ِ ۡنش َ� ُتۡمَ ِتريَ ِبه َ َثمنا ۦِ ۡولو َ َ َكان َ ۡقر َذا َ ٰبىُ َ﴾ 

  )٤(.اإليجاز لداللة الشرط؛ جواب عن استغني
ۡنش َ�﴿: تعالى قوله وفي :ًسابعا ِتريَ ِبه َ َثمنا ۦِ  ًعرضا االستبدال عن كناية ﴾َ

 يصح وال يشتري، ال ثمنال ألن ثمن؛ ذا: أي مضاف، حذف على وهو الدنيا، ِمن

ْوان هنا، نبيع ال نشتري ال يكون ْأن   )٥(.اللغة في ذلك كان ٕ

                                                           

 .٧/٨٣التحرير والتنوير : انظر) ١(

 .٧/٨٣التحرير والتنوير : انظر) ٢(

 .٤/٣٩٤تفسير أبي حيان : انظر) ٣(

 .٧/٨٦تنوير التحرير وال: انظر) ٤(

 .٤/٣٩٦تفسير أبي حيان : انظر) ٥(



  
  
  
  
  

  اهللا بن خالد بن سعد الحسن عبد ٠د                                                 

-٣٥٩-  

ۡنش َ�﴿ :قوله وفي :ًثامنا ِتريَ ِبه َ َثمنا ۦِ َثمنا﴿ تنكير أفاد ﴾َ  النفي سياق في ﴾َ

  )١(.ثمن كل عموم
َو�﴿: تعالى قوله وفي :ًتاسعا ۡنك َ ُتمَ َٰشھ ُ َدةَ ِ�ٱ َ  شهادة، اهللا نكتم وال: األصل ﴾َّ

  )٢(.عنها المحدث ألنها بها؛ لالهتمام هنا فقدمت
ۡفإن﴿: تعالى قوله وفي :ًعاشرا ِ َعثر َ ِ َِعثر ﴾ُ  بعد علمه على يوقع لما استعارة ُ

ُيرج لم ْأن وبعد خفائه،   )٣(.َيقصد ولم َْ
ۡفإن﴿ :قوله وفي :عشر الحادي ِ َعثر َ ِ ٓعلى ُ ٰ َ َأنھما َ ُ َّ ٓتحقاۡسٱ َ َّ َ ۡإث َ ٓتحقاۡسٱ﴿ معنىو ﴾ماِ َّ َ َ 

ۡإث  عليهما، وقع: أي اإلثم، عليهما حق فقد به، يأثمان ما ارتكبا أنهما ثبت: أي ﴾امِ

  )٤(.للتأكيد والتاء فالسين
ۡفإن﴿ :تعالى قوله وفي :عشر الثاني ِ َعثر َ ِ ٓعلى ُ ٰ َ َأنھما َ ُ َّ ٓتحقاۡسٱ َ َّ َ ۡإث َ ِاخرانَف ماِ َ ِيقومان َ َ ُ َ 

َمقامھما َ َُ َبدال أو َكتما أنهما تبين ْإن: أي ية،اآل ﴾َ  َبطلت يمينهما، في َوحنثا 
ۡإث﴿: قوله ألن شهادتهما، ِاخرانَف امِ َ ِيقومان َ َ ُ َمقامھما َ َ َُ  شهادتهما، بطالن عن فرع ﴾َ

  )٥(.ًإيجازا شهادتهما بطالن عن يعبر ما فحذف
َمن﴿: تعالى قوله وفي: عشر الثالث َلذينٱ ِ ِ َّتحقۡسٱ َّ َ ۡعلي َ َ ُھمَ  األقوال أحد على- ﴾ِ

ۡعلي﴿ أن الثالثة، َ ُھمَ  في كما فهي فيهم، استحق الذين ِمن: أي ،- في بمعنى تأتي ﴾ِ
ْتبعواٱَو﴿: تعالى قوله ُ َ ۡتت َما َّ ْلواَ َٰلشيٱ ُ ُطينَّ ٰعلى ِ َ ۡمل َ ۡسلي ِكُ َ           سليمان، ملك في: أي ﴾َۖنَٰمُ

                                                           

 .٧/٨٧التحرير والتنوير : انظر) ١(

 .٧/٥٧٦اللباب البن عادل : انظر) ٢(

 .٧/٨٩والتحرير والتنوير . ٤/٣٩٧وتفسير أبي حيان . ٢/٢٥٤تفسير ابن عطية : انظر) ٣(

 .٧/٨٩التحرير والتنوير : انظر) ٤(

 .٧/٨٨التحرير والتنوير : انظر) ٥(
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 منهما واحدة كل ،)في( موضع ضعتو )على(و ،)على( موضع توضع )في( فـ

  )١(.الكالم في صاحبتها تعاقب
َلكَٰذ﴿ :تعالى قوله وفي: عشر الرابع ۡأد ِ ٓنىَ ٰ  مجاز هنا والقرب أقرب، ذلك: أي ﴾َ

  )٢(.بالصدق الظن إلى أقوى: أي الظن، وهو العلم قرب في
َلكَٰذ﴿ :تعالى قوله وفي: عشر الخامس ۡأد ِ ٓنىَ ٰ ۡيأ َأن َ ْتواَ ِدةَٰھَّلشٱِب ُ ٰعلى َ َ ۡوج َ ٓھھاَ َ ِ﴾ 

ٰعلى﴿: قوله ومعنى َ ۡوج َ ٓھھاَ َ  فاسم وكمالها، تمامها مقوم هو وما سنتها، على: أي ﴾ِ
 إذ اإلنسان، بوجه ًتشبيها وأكمله الشيء في ما ألحسن مستعار هذا مثل في الوجه

ٰعلى﴿ حرف سبقها وقد غيره، عن ويتميز المرء به يعرف الذي العضو هو َ َ﴾ 

التمكن منه المراد المجازي عالءلالست .)٣(  
*  *  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

 .١١/١٧٢تفسير الطبري : انظر) ١(

 .٧/٩٢التحرير والتنوير : انظر) ٢(

 .٧/٩٣التحرير والتنوير : انظر) ٣(
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  ةـالخاتم
 وحده، الحمد فله ودراسته، جمعه لي اهللا يسر ما فهذا وتوفيقه اهللا عون بعد

  .والعمل القول في والسداد والتوفيق اإلخالص أسأل َواهللا وحده، الشكر وله
  :نتائج ِمن البحث هذا في إليه ُتوصلت ما خالصة يلي وفيما

 .اآليات وأصعب أشكل ِمن الدراسة تناولتها التي اآليات أن ثباتإ -١

 .فنه على كل اآليات، تلك وصعوبة إشكال سبب في العلماء اختالف -٢

ًحكما، الكريم القرآن في آية أشكل فهي اآليات، في والصعوبة اإلشكال تعدد -٣ ُ 
ًواعرابا، وقراءة،  .ًونظما ًومعنى، ًوتفسيرا، ٕ

 تميم في نزلت أنها على واتفاقهم نزولها، سبب قصة يف العلماء اختالف -٤
 .بداء بن وعدي الداري

 وفي الفقهية، األحكام ِذكر وفي اآليات، تفسير في المفسرين اختالف كثرة -٥
 .اإلعرابية المسائل

  :التوصيات •
 دراسة ودراستها الكريم القرآن في الملقبات اآليات جميع َوحصر َجمع -١

 في الملقبات اآليات وتدرس تجمع لم -وبحثي علمي حسب -  ألنه ؛موضوعية
 السور، بعض في هو المبحوث ٕوانما متفرقة، بحوث في أو مستقل، واحد بحث

 .فقط األلقاب وبعض

 .مستقل بحث في تحليلية دراسة األلقاب تلك ِمن لقب كل دراسة -٢

 ستهاودرا واحدة، قضية في تتحدث التي اآليات أو المتقاربة، األلقاب دراسة -٣
 .مقارنة دراسة

  أجمعين وصحبه آله وعلى محمد، نبينا على وسلم اهللا وصلى
 

*  *  * 


