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 المحاضرات االسبوعية

 أوال : وصؼ المادة 

ىي الوقوؼ عمى خصائص النص القرآني متمثال بآيات سورة النساء ، وبياف النكات المغوية فييا ،  -ٔ
يضاح معاني مفرداتيا الغامضة  جمالية  ، وابراز عرابية فييا ، وتوجيو القراءات ، وتوضيح األوجو اإلوا 

 وبالغة األسموب القرآني ، والوقوؼ عمى األحكاـ الشرعية فييا . 
 تكميؼ الطمبة بحفظ أربعيف آية مف سورة النساء مع متابعة ىذا األمر .  -ٕ

 ثانيا : مصادر المادة :

 القرآف الكريـ     

ي ،لطائؼ اإلشارات لمقشيري ،الكشاؼ لمزمخشري ،مفاتيح الغيب لمرازي التفاسير ومنيا )جامع البياف لمطبر -    
، التفسير ، والجامع ألحكاـ القرآف لمقرطبي ، والبحر المحيط ألبي حياف األندلسي ، ومجمع البياف لمطبرسي 

 (المنير لمزحيمي 

عراب القرآف لألصبياني كتب اعراب -    ، القرآف مثؿ ) إعراب القرآف لمنحاس ،مشكؿ إعراب القرآف لمكي ، وا 
عراب القرآف لمباقولي، والتبياف في إعراب القرآف لمعكبري ( .  وا 

_ معجمات المغة مثؿ ) العيف لمخميؿ ، وتيذيب المغة لألزىري ، والصحاح لمجوىري ، ولساف العرب البف    
 العروس لمزبيدي (منظور ، وتاج 

كتب البالغة مثؿ ) البديع البف المعتز ، سر الفصاحة البف سناف الخفاجي ، واسرار البالغة الجرجاني ،  -
 ومفتاح العمـو لمسكاكي ،وااليضاح في عمـو البالغة لمقزويني ، والطراز لمعموي (

ات السبع البف خالويو ، كتب القراءات مثؿ ) السبعة في القراءات البف مجاىد ، والحجة في القراء -
 والمبسوط في القراءات العشر لمبغدادي (



 المحاضرات

 التعريؼ بسورة النساء 

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ 

سػورة الممتحنػة ، التػي  بعد وترتيبيا في النزوؿ -بعد سورة البقرة  -السورة مدنية ، وىي أطوؿ سور القرآف  ىذه  
لميجػرة ، وبعضػيا نػزؿ فػي غػزوة الحديبيػة قبميػا  الثامنػة الفػتح فػي السػنة تقوؿ الروايات:إف بعضػيا نػزؿ فػي غػزوة

أف ترتيب السور بحسػب النػزوؿ ىػو أمػر لػيس قطعيػا وفيػو اخػتالؼ ويضػاؼ إلػى ذلػؾ  عمى في السنة السادسة .
نما تنزؿ آياتيا فػي موضػع مػا فيػامر الرسػوؿ  صػمى أف السور الطواؿ مف مثؿ سورة النساء لـ تنزؿ دفعة واحدة وا 

آية ، هي السورة الرابعةة نةح ثية   671وعدد آياتها . ذا اهلل عميو وآلو وسمـ باف توضع مع السورة الفالنية وىك

الترتيب في النصثف الشريف ، تبدأ السورة بأثد أساليب النداء " يةا أيهةا النةا  " وتثةدلس السةورة عةح أث ةا  
ل لةرة نةا ورد فيهةا نةح ف:  أنةا سةبب تسةنيتها بالنسةاء    .النواري  ل  تخت  السورة أيضةا بأثةد أث ةا  النوارية 

األث ا  التي تتعلق بهح بدرجة ل  توجد في غيرهةا نةح السةور ولةألل أعلةق عليهةا "سةورة النسةاء ال بةر  " فةي 
  . نقابلةةةةةةةةةة سةةةةةةةةةورة النسةةةةةةةةةاء الصةةةةةةةةة ر  التةةةةةةةةةي عرفةةةةةةةةةس فةةةةةةةةةي القةةةةةةةةةرآح بسةةةةةةةةةورة العةةةةةةةةة ق

عويلةةة وهةةي سةةورة نليحةةة باألث ةةا  التشةةريعية التةةي تةةن   نثةةور السةةورة :سةةورة النسةةاء وثةةد  السةةور الندنيةةة ال
الشؤوح الداخلية والخارجية للنسلنيح وهي تعنى بجانب التشريع  نةا هةو الثةاي فةي السةور الندنيةة وثةد تثةدلس 

  .السورة ال رينة عح أنور هانة تتعلق بالنرأة والبيس واألسرة والدولة والنجتنع 

 النساء، ما رواه قتادة عف ابف عباس أنو قاؿ: سورة التي وردت في فضؿومف اآلثار  : النساء سورة فضؿ
 ثماني آيات نزلت في سورة النساء خير ليذه األمة مما طمعت عميو الشمس وغربت.

. ـْ ـْ َوَيُتوَب َعَمْيُك ـْ ُسَنَف الَِّذيَف ِمْف َقْبِمُك ـْ َوَيْيِدَيُك  أوليف: ُيِريُد المَُّو ِلُيَبيَِّف َلُك
. َوُيِريُد الَِّذيَف َيتَِّبُعوَف الشََّيواِت َأْف َتِميُموا َمْياًل َعِظيمًا.والثان ـْ  ية: َوالمَُّو ُيِريُد َأْف َيُتوَب َعَمْيُك

ْنساُف َضِعيفًا. ـْ َوُخِمَؽ اإْلِ  والثالثة: ُيِريُد المَُّو َأْف ُيَخفَِّؼ َعْنُك
ـُ ِمْثقاَؿ َذرَّ  ْف َتُؾ َحَسَنًة ُيضاِعْفيا.والرابعة: ِإفَّ المََّو ال َيْظِم  ٍة َواِ 

. ـْ ـْ َسيِّئاِتُك  والخامسة: ِإْف َتْجتَِنُبوا َكباِئَر ما تُْنَيْوَف َعْنُو ُنَكفِّْر َعْنُك
 والسادسة: ِإفَّ المََّو ال َيْغِفُر َأْف ُيْشَرَؾ ِبِو َوَيْغِفُر ما ُدوَف ذِلَؾ ِلَمْف َيشاُء.

ـْ ِإْذ  ـْ جاُؤَؾ َفاْسَتْغَفُروا المََّو.والسابعة: َوَلْو َأنَُّي  َظَمُموا َأْنُفَسُي
َـّ َيْسَتْغِفِر المََّو َيِجِد المََّو َغُفورًا َرِحيماً  ـْ َنْفَسُو ُث  .والثامنة: َوَمْف َيْعَمْؿ ُسوءًا َأْو َيْظِم

قد نظر إلى ما تدؿ عميو ىذه اآليات الكريمة مف فضؿ اهلل عمى عباده.  -اهلل عنيما رضى -وكاف ابف عباس
ال فإف القرآف كمو بكؿ سوره وآياتو خير ليذه األمة مما  ورحمة بيـ، وفتح لباب التوبة والمغفرة في وجوىيـ، وا 

 . طمعت عميو الشمس وغربت
)إف في سورة النساء لخمس آيات ما يسرني أف لي وروى الحاكـ عف عبد اهلل بف مسعود رضي اهلل عنو قاؿ: 

ْف َتُؾ َحَسَنًة ُيَضاِعْفَيا َوُيْؤِت مِ  ـُ ِمْثَقاَؿ َذرٍَّة َواِ  ْف َلُدْنُو َأْجًرا بيا الدنيا وما فييا، اآلية األولى: }ِإفَّ المََّو ال َيْظِم
 [.َٓٗعِظيًما{ ]النساء:



ـْ ُمْدَخاًل َكِريًما{ ]النساء:اآلية الثانية: }ِإْف َتْجتَِنُبوا َكَباِئَر  ـْ َوُنْدِخْمُك ـْ َسيَِّئاِتُك  [.َٖٔما تُْنَيْوَف َعْنُو ُنَكفِّْر َعْنُك
يًما{ َقِد اْفَتَرى ِإْثًما َعظِ الثالثة: }ِإفَّ المََّو ال َيْغِفُر َأْف ُيْشَرَؾ ِبِو َوَيْغِفُر َما ُدوَف َذِلَؾ ِلَمْف َيَشاُء َوَمْف ُيْشِرْؾ ِبالمَِّو فَ 

 [.ٛٗ]النساء:
ـْ َجاُءوَؾ َفاْسَتْغَفُروا المََّو َواْسَتْغَفَر َلُيـُ  ـْ ِإْذ َظَمُموا َأنُفَسُي الرَُّسوُؿ َلَوَجُدوا المََّو  الرابعة: قولو تبارؾ وتعالى: }َوَلْو َأنَُّي

 [(.َٗٙتوَّاًبا َرِحيًما{ ]النساء:
ساء ليف أحب إلّي مف الدنيا جميعًا: }ِإْف َتْجتَِنُبوا َكَباِئَر َما وروى عبد الرزاؽ عنو أيضًا قاؿ: )خمس آيات مف الن

ْف َتُؾ َحَسَنًة ُيَضاِعْفَيا{ ]النساء:ٖٔتُْنَيْوَف َعْنُو{ ]النساء: [، وقولو: }ِإفَّ المََّو ال ٓٗ[ إلى آخر اآلية، وقولو: }َواِ 
َـّ َيْسَتْغِفِر المََّو َيِجِد المََّو َغُفوًرا َرِحيًما{ [، وقولو: }َوَمْف َيعْ َٛٗيْغِفُر َأْف ُيْشَرَؾ ِبِو{ ]النساء: َمْؿ ُسوًءا َأْو َيْظِمـِ َنْفَسُو ُث

 [(.ٓٔٔ]النساء:
وروى ابف جرير عف ابف عباس رضي اهلل عنيما قاؿ: )ثماف آيات نزلت في سورة النساء خيٌر ليذه األمة مما 

ـْ َوالمَُّو َعِميـٌ طمعت عميو الشمس وغربت، أوليف: }ُيِريُد المَُّو لِ  ـْ َوَيُتوَب َعَمْيُك ـْ ُسَنَف الَِّذيَف ِمْف َقْبِمُك ـْ َوَيْيِدَيُك ُيَبيَِّف َلُك
 [.َٕٙحِكيـٌ{ ]النساء:

ـْ َوُيِريُد الَِّذيَف َيتَِّبُعوَف الشََّيَواِت َأْف َتِميُموا َمْياًل َعظِ   [.ٕٚ{ ]النساء:يًماالثانية: }َوالمَُّو ُيِريُد َأْف َيُتوَب َعَمْيُك
ـْ َوُخِمَؽ اإِلنَساُف َضِعيًفا{ ]النساء: [(، ثـ ذكر قوؿ ابف مسعود سواًء في ٕٛالثالثة: }ُيِريُد المَُّو َأْف ُيَخفَِّؼ َعْنُك

 الخمسة الباقية.
 وسميت ىذه السورة سورة النساء؛ ألف ما نزؿ منيا في أحكاـ النساء أكثر مما نزؿ في غيرىا.

 النساء سورة موضوعات
الذيف ىـ  -نجد السورة الكريمة بعد أف تفتتح بامر الناس بتقوى اهلل، تتبع ذلؾ باألمر باإلحساف إلى اليتامى

 في خمس آيات في الربع األوؿ منيا. -أوضح الضعفاء مظيرا
ـْ وال تََتَبدَُّلوا اْلَخِبيَث -تعالى -وىذه اآليات ىي قولو  ِبالطَّيِِّب.: َوآُتوا اْلَيتامى َأْمواَلُي

ـْ ِمَف النِّساِء َمْثنى َوُثالَث َوُرباَع.-تعالى -وقولو ـْ َأالَّ تُْقِسُطوا ِفي اْلَيتامى َفاْنِكُحوا ما طاَب َلُك ْف ِخْفُت  : َواِ 
ـْ ُرْشدًا َفاْدَفعُ -تعالى -وقولو ـْ ِمْنُي .: َواْبَتُموا اْلَيتامى َحتَّى ِإذا َبَمُغوا النِّكاَح َفِإْف آَنْسُت ـْ ـْ َأْمواَلُي  وا ِإَلْيِي
ـْ ِمْنُو.-تعالى -وقولو ذا َحَضَر اْلِقْسَمَة ُأوُلوا اْلُقْربى َواْلَيتامى َواْلَمساِكيُف َفاْرُزُقوُى  : َواِ 
ـْ نارًا.-تعالى -وقولو  : ِإفَّ الَِّذيَف َيْاُكُموَف َأْمواَؿ اْلَيتامى ُظْممًا ِإنَّما َيْاُكُموَف ِفي ُبُطوِنِي
عمى اإلحساف إلى  -أيضا -تؼ السورة الكريمة في أوائميا بالحض عمى اإلحساف إلى اليتامى، بؿ حضتولـ تك

عطائيف حقوقيف كاممة.  النساء، وا 
ثـ تراىا بعد ذلؾ في الربع الثاني منيا تتحدث عف التوزيع المالى لألسرة عند ما يموت واحد منيا، وتضع ليذا 

ا وتبيف أف ىذا التوزيع حد مف حدود اهلل التي يجب التزاميا وعدـ التوزيع أحكـ األسس وأعدليا وأضبطي
 مخالفتيا.

ِفييا َوذِلَؾ : ِتْمَؾ ُحُدوُد المَِّو، َوَمْف ُيِطِع المََّو َوَرُسوَلُو ُيْدِخْمُو َجنَّاٍت َتْجِري ِمْف َتْحِتَيا اأْلَْنياُر خاِلِديَف -تعالى -قاؿ
ـُ، َوَمْف َيْعصِ   المََّو َوَرُسوَلُو َوَيَتَعدَّ ُحُدوَدُه ُيْدِخْمُو نارًا خاِلدًا ِفييا َوَلُو َعذاٌب ُمِييٌف. اْلَفْوُز اْلَعِظي



، والتوبة -تعالى -ثـ تحدثت السورة الكريمة عف حكـ النسوة الالتي ياتيف الفاحشة، وعف التوبة التي يقبميا اهلل
أخذ شيء مف حقوؽ النساء، وأمرتيـ بحسف التي ال يقبميا. ووجيت نداء إلى المؤمنيف نيتيـ فيو عف 

 معاشرتيف، كما نيتيـ عف نكاح أنواع معينة منيف، ألف نكاحيف يتنافى مع شريعة اإلسالـ وآدابو.
ـْ ِمَف النِّساِء ِإالَّ ما َقْد َسَمَؼ، ِإنَُّو كاَف فاِحَشًة َوَمْقتًا َوساَء َسبِ -تعالى -قاؿ  ياًل.: َوال تَْنِكُحوا ما َنَكَح آباُؤُك

 -تعالى -ثـ تراىا في الربع الثالث منيا تتحدث عف المحصنات مف النساء وعف حقوقيف، وبينت لمناس أف اهلل
 ما شرع ىذه األحكاـ القويمة إال لمصمحتيـ ومنفعتيـ.

ثـ صرحت السورة الكريمة باف لمرجاؿ القوامة عمى النساء، وذكرت ضروب التاديب التي يممكيا الرجؿ عمى 
وكميا مف غير قسوة وال شذوذ وال طغياف، ودعت أىؿ الخير إلى اإلصالح بيف الزوجيف إذا ما نشب زوجتو، 

 بينيما نزاع أو شقاؽ.
ـْ ِشقاَؽ َبْيِنِيما َفاْبَعُثوا َحَكمًا ِمْف َأْىِمِو َوَحَكمًا ِمْف َأْىِميا، ِإْف ُيِريدا ِإْصالحًا ُيَوفِّ -تعالى -قاؿ ْف ِخْفُت ِؽ المَُّو : َواِ 

 َبْيَنُيما، ِإفَّ المََّو كاَف َعِميمًا َخِبيرًا.
وبعد أف فصمت السورة الكريمة الحديث عما يجب أف تكوف عميو العالقة بيف الزوجيف، وبيف أفراد األسرة، انتقمت 

 -سبحانو -في الربع الرابع منيا إلى بياف العالقة بيف العبد وخالقو، وأنيا يجب أف تقوـ عمى إخالص العبادة لو
كما يجب عمى المسمـ أف يجعؿ عالقتو مع والديو ومع أقاربو ومع اليتامى والمساكيف. وغيرىـ، قائمة عمى 

 اإلحساف وعمى التعاطؼ والتراحـ.
ثـ توعدت السورة الكريمة مف يشرؾ باهلل، ويخالؼ أوامره بالعذاب األليـ. وبينت أف الكافريف سيندموف أشد الندـ 

 لكف ندميـ لف ينفعيـ، ألنو جاء بعد فوات األواف.عمى كفرىـ يـو القيامة و 
ـُ اأْلَْرُض َوال َيْكُتُموَف المََّو َحِديثًا. -تعالى -قاؿ  َيْوَمِئٍذ َيَودُّ الَِّذيَف َكَفُروا َوَعَصُوا الرَُّسوَؿ، َلْو ُتَسوَّى ِبِي

ُفوَف ثـ شنت السورة الكريمة حممة عنيفة عمى الييود الذيف كانوا يجاوروف المؤمني ف بالمدينة، والذيف كانوا ُيَحرِّ
صرار، وقد  ـَ َعْف َمواِضِعِو َوَيُقوُلوَف َسِمْعنا َوَعَصْينا والذيف كانوا ينطقوف بالباطؿ ويشيدوف الزور عف تعمد وا  اْلَكِم

 -الىتع -بينت السورة الكريمة أف حسدىـ لمنبي صمى اهلل عميو وسمـ ىو الذي دفعيـ إلى افتراء الكذب عمى اهلل
يذائيـ لمحمد صمى اهلل عميو وسمـ الذي يعرفوف صدقو كما  وأنيـ قد طردوا مف رحمة اهلل بسبب كفرىـ وعنادىـ وا 

 يعرفوف أبناءىـ.
ـْ َتَر ِإَلى الَِّذيَف ُأوُتوا َنِصيبًا ِمَف اْلِكتاِب ُيْؤِمُنوَف ِباْلِجْبتِ -تعالى -قاؿ َوالطَّاُغوِت َوَيُقوُلوَف ِلمَِّذيَف َكَفُروا ىؤالِء  : َأَل

ـُ المَُّو َوَمْف َيْمَعِف المَُّو َفَمْف َتِجَد َلُو َنصِ  ـْ َنِصيٌب ِمَف اْلُمْمِؾ َأْىدى ِمَف الَِّذيَف آَمُنوا َسِبياًل. ُأولِئَؾ الَِّذيَف َلَعَنُي ـْ َلُي يرًا. َأ
ـَ اْلِكتاَب َواْلِحْكَمةَ َفِإذًا ال ُيْؤُتوَف النَّاَس َنقِ  ـُ المَُّو ِمْف َفْضِمِو، َفَقْد آتَْينا آَؿ ِإْبراِىي ـْ َيْحُسُدوَف النَّاَس َعمى ما آتاُى  يرًا. َأ

ـَ َسِعيرًا. ـْ َمْف َصدَّ َعْنُو َوَكفى ِبَجَينَّ ـْ َمْف آَمَف ِبِو، َوِمْنُي ـْ ُمْمكًا َعِظيمًا. َفِمْنُي  َوآتَْيناُى
رة الكريمة بعد ذلؾ في الربع الخامس منيا: األساس الذي يقوـ عميو الحكـ في اإلسالـ، فذكرت أف ثـ بينت السو 

العدؿ واألمانة ىما الدعامتاف الراسختاف المتاف يقوـ عمييما الحكـ في اإلسالـ. ووجيت إلى المؤمنيف نداء 
يردوا كؿ تنازع يحصؿ بينيـ إلى ما  أمرتيـ فيو بطاعة اهلل وطاعة رسولو وأولى األمر منيـ، كما أمرتيـ باف

 يقضى بو كتاب اهلل وسنة رسولو، ألف التحاكـ إلى غيرىما ال يميؽ بمؤمف.



ثـ أخذت السورة الكريمة في توبيخ المنافقيف الذيف يزعموف أنيـ مؤمنوف ومع ذلؾ ُيِريُدوَف َأْف َيَتحاَكُموا ِإَلى 
ِبِو. وأمرت النبي صمى اهلل عميو وسمـ بزجرىـ وباإلعراض عنيـ، وأخبرتو بانيـ ال الطَّاُغوِت َوَقْد ُأِمُروا َأْف َيْكُفُروا 

 إيماف ليـ ما داموا لـ يرتضوا حكمو.
ـْ َحَرجًا ِممَّا-تعالى -قاؿ َـّ ال َيِجُدوا ِفي َأْنُفِسِي ـْ ُث  َقَضْيتَ  : َفال َوَربَِّؾ ال ُيْؤِمُنوَف َحتَّى ُيَحكُِّموَؾ ِفيما َشَجَر َبْيَنُي

 َوُيَسمُِّموا َتْسِميمًا.
وبعد ىذا التيديد والتوبيخ لممنافقيف، ساقت السورة الكريمة البشارات السارة لممؤمنيف الصادقيف فقالت: َوَمْف ُيِطِع 

دِّيِقيَف َوالشُّ  ـْ ِمَف النَِّبيِّيَف َوالصِّ ـَ المَُّو َعَمْيِي اِلِحيَف، َوَحُسَف ُأولِئَؾ َرِفيقًا. المََّو َوالرَُّسوَؿ َفُاولِئَؾ َمَع الَِّذيَف َأْنَع َيداِء َوالصَّ
 ذِلَؾ اْلَفْضُؿ ِمَف المَِّو َوَكفى ِبالمَِّو َعِميمًا.

ثـ انتقمت السورة الكريمة بعد ذلؾ إلى الحديث عف الجياد في سبيؿ اهلل، ألف الحؽ يجب أف يكوف ىو السائد 
اء، بؿ عميو أف يجاىدىـ وأف يغمظ عمييـ حتى تكوف كممة في األرض وألف المؤمف ال يميؽ بو أف يستسمـ لألعد

 اهلل ىي العميا.
لذا نجد السورة الكريمة توجو إلى المؤمنيف نداء تامرىـ فيو بالحذر وأخذ األىبة لقتاؿ أعدائيـ، وتحرضيـ عمى 

 ىذا القتاؿ لألعداء، باقوى ألواف التحريض وأحكميا.
المؤمنيف بالقتاؿ في سبيؿ اهلل، وتبشر ىؤالء المقاتميف بانيـ لف يصيبيـ  فانت تراىا في الربع السادس منيا تامر

 إال إحدى الحسنييف، َوَمْف ُيقاِتْؿ ِفي َسِبيِؿ المَِّو َفُيْقَتْؿ َأْو َيْغِمْب َفَسْوَؼ ُنْؤِتيِو َأْجرًا َعِظيمًا.
ـْ ال تُقاِتُموَف ِفي وتستبعد أف يقصر المؤمنوف في أداء ىذا الواجب، ألف تقصيرىـ يتنافى مع  إيمانيـ، َوما َلُك

اهلل، َسِبيِؿ المَِّو، َواْلُمْسَتْضَعِفيَف ِمَف الرِّجاِؿ َوالنِّساِء َواْلِوْلداِف وتبيف ليـ أف قتاليـ إنما ىو مف أجؿ إعالء كممة 
 وقتاؿ أعدائيـ ليـ إنما ىو مف أجؿ إعالء كممة الطاغوت.

ي َسِبيِؿ المَِّو، َوالَِّذيَف َكَفُروا ُيقاِتُموَف ِفي َسِبيِؿ الطَّاُغوِت، َفقاِتُموا َأْوِلياَء الشَّْيطاِف ِإفَّ َكْيَد الَِّذيَف آَمُنوا ُيقاِتُموَف فِ 
 الشَّْيطاِف كاَف َضِعيفًا.

ـَ َكتَْبَت َعَمْيَنا  اْلِقتاَؿ َلْوال وتضرب ليـ األمثاؿ بسوء عاقبة الذيف جبنوا عف القتاؿ حيف كتب عمييـ وقالوا: َربَّنا ِل
ْرَتنا ِإلى َأَجٍؿ َقِريٍب.  َأخَّ

وتخبرىـ باف الموت سيدرؾ المقداـ كما يدرؾ الجباف فعمييـ أف يكونوا مف الذيف يقدموف عمى الموت بدوف جبف 
 أو وجؿ ماداـ الجبف ال يؤخر الحياة كما أف اإلقداـ ال ينقصيا.

ـُ الْ  -تعالى -قاؿ ـْ ِفي ُبُروٍج ُمَشيََّدٍة.َأْيَنما َتُكوُنوا ُيْدِرْكُك  َمْوُت َوَلْو ُكْنُت
 وىكذا تحرض السورة الكريمة المؤمنيف عمى القتاؿ في سبيؿ اهلل باسمى ألواف التحريض وأشدىا وأنفعيا.

ثـ عادت السورة الكريمة إلى تحذير المؤمنيف مف المنافقيف الذيف يقولوف بافواىيـ ما ليس في قموبيـ، والذيف 
باف يمضى ىو ومف معو في طريؽ  -صمى اهلل عميو وسمـ -الحؽ عف قتاؿ أعدائيـ، وأمرت النبي يعوقوف أىؿ

 القتاؿ مف أجؿ إعالء كممة اهلل دوف أف يمتفت إلى ىؤالء المنافقيف، ألنيـ ال يريدوف بيـ إال الشر.
ِض اْلُمْؤِمِنيَف، َعَسى المَُّو َأْف َيُكؼَّ َبْاَس الَِّذيَف َكَفُروا، : َفقاِتْؿ ِفي َسِبيِؿ المَِّو ال ُتَكمَُّؼ ِإالَّ َنْفَسَؾ، َوَحرِّ -تعالى -قاؿ

 َوالمَُّو َأَشدُّ َبْاسًا َوَأَشدُّ َتْنِكياًل.



ثـ واصمت السورة في الربع السابع منيا حديثيا عف المنافقيف، فذكرت ما ينبغي أف يعامموا بو، وكشفت عف 
يت المؤمنيف عف اتخاذىـ أولياء أو نصراء، وأمرتيـ أف يضيقوا عمييـ طبائعيـ الذميمة، وأخالقيـ القبيحة، ون

 ويقتموىـ إذا ما استمروا في نفاقيـ وشقاقيـ وارتكاسيـ في الفتنة.
ـْ ِبما َكَسُبوا َأُتِريُدوَف َأْف َتْيُدوا َمْف َأضَ -تعالى -قاؿ ـْ ِفي اْلُمناِفِقيَف ِفَئتَْيِف، َوالمَُّو َأْرَكَسُي ؿَّ المَُّو، َوَمْف ُيْضِمِؿ : َفما َلُك

ـْ أَ  ْوِلياَء َحتَّى ُيياِجُروا ِفي َسِبيِؿ المَُّو َفَمْف َتِجَد َلُو َسِبياًل. َودُّوا َلْو َتْكُفُروَف َكما َكَفُروا َفَتُكوُنوَف َسواًء، َفال تَتَِّخُذوا ِمْنُي
ـْ َحْيُث وَ  ـْ َواْقُتُموُى ـْ َوِليِّا َوال َنِصيرًا.المَِّو، َفِإْف َتَولَّْوا َفُخُذوُى ، وال تَتَِّخُذوا ِمْنُي ـْ  َجْدُتُموُى

نزاؿ  ثـ تحدثت السورة عف حكـ القتؿ الخطا. وتوعدت مف يقتؿ مؤمنا متعمدا بغضب اهلل عميو، ولعنو لو، وا 
 العذاب العظيـ بو.

واألسالب، وأال يقاتموا إال مف  ثـ أمرت المؤمنيف باف يجعموا قتاليـ مف أجؿ إعالء كممة اهلل، ال مف أجؿ المغانـ
يقاتميـ. وبشرت المجاىديف في سبيؿ اهلل بما أعده اهلل ليـ مف درجات عالية يتميزوف بيا عف غيرىـ مف 

القاعديف، وتوعدت الذيف يرضوف الذلة ألنفسيـ بسوء المصير، وذلؾ ألف الحؽ ال تعمو رايتو في األرض إال إذا 
 .-تعالى -والخضوع لغير سمطاف اهلل كاف أتباعو أقوياء. يابوف الذؿ

؟ قاُلوا: ُكنَّا ُمْسَتْضَعِفيَف ِفي -سبحانو -قاؿ ـْ ـَ ُكْنُت ، قاُلوا ِفي ـْ ـُ اْلَمالِئَكُة ظاِلِمي َأْنُفِسِي اأْلَْرِض، : ِإفَّ الَِّذيَف َتَوفَّاُى
ـْ َتُكْف َأْرُض المَِّو واِسَعًة َفُتياِجُروا ِفييا؟ َفُاولِئؾَ  ـُ َوساَءْت َمِصيرًا. ِإالَّ اْلُمْسَتْضَعِفيَف ِمَف الرِّجاِؿ  قاُلوا َأَل ـْ َجَينَّ َمْاواُى

، َوكاَف المَُّو َعُفوِّا َغُفورًا.َوالنِّساِء َواْلِوْلداِف، ال َيْسَتِطيُعوَف ِحيَمًة وال َيْيَتُدوَف َسِبياًل. َفُاولِئَؾ َعَسى المَُّو َأْف َيْعُفَو َعْنيُ   ـْ
سورة الكريمة في مطمع الربع الثامف منيا الذيف يياجروف في سبيؿ اهلل، بالخير الوفير واألجر الجزيؿ ثـ بشرت ال

 فقالت.
َـّ ِإَلى المَِّو َوَرُسوِلِو ثُ  َوَمْف ُيياِجْر ِفي َسِبيِؿ المَِّو َيِجْد ِفي اأْلَْرِض ُمراَغمًا َكِثيرًا َوَسَعًة، َوَمْف َيْخُرْج ِمْف َبْيِتِو ُمياِجراً 

 ُيْدِرْكُو اْلَمْوُت َفَقْد َوَقَع َأْجُرُه َعَمى المَِّو َوكاَف المَُّو َغُفورًا َرِحيمًا.
ثـ أرشدت المؤمنيف إلى الطريقة التي يؤدوف بيا فريضة الصالة في حاؿ جيادىـ، ألف الصالة فريضة محكمة 

 ال يسقطيا الجياد، بؿ ىي تقوى دوافعو، وتحسف ثماره ونتائجو.
رتيـ باإلكثار مف ذكر اهلل في كؿ أحواليـ، وبمواصمة جياد أعدائيـ بدوف كمؿ أو ممؿ حتى تكوف كممة كما أم

 اهلل ىي العميا.
ـْ َفَاِقيُموا -تعالى -قاؿ ، َفِإَذا اْطَمْاَنْنُت ـْ الَة َفاْذُكُروا المََّو ِقيامًا َوُقُعودًا َوَعمى ُجُنوِبُك ـُ الصَّ فَّ الصَّالَة إِ : َفِإذا َقَضْيُت

.  الصَّالَة كاَنْت َعَمى اْلُمْؤِمِنيَف ِكتابًا َمْوُقوتًا. َوال َتِيُنوا ِفي اْبِتغاِء اْلَقْوـِ
قد أنزؿ القرآف عمى نبيو صمى اهلل عميو وسمـ لكي يحكـ بيف الناس  -تعالى -ثـ بينت السورة الكريمة أف اهلل

 عميو وسمـ عف الخيانة والميؿ مع اليوى ووبخت بالعدؿ الذي أراه اهلل إياه، ونيت األمة في شخصو صمى اهلل
يستخفوف مف الناس وال يستخفوف مف اهلل، كما وبخت الذيف يدافعوف عنيـ أو يسيروف في »المنافقيف الذيف 

 ، ورحمتو الشاممة.-سبحانو -ركابيـ. وذكرت جانبا مف مظاىر عدلو
 َيْكِسْب ِإْثمًا َفِإنَّما َيْكِسُبُو َعمى َنْفِسِو. أما عدلو فمف مظاىره أنو جعؿ الجزاء مف جنس العمؿ َوَمفْ 



فتح باب التوبة لعباده وأكرميـ بقبوليا متى صدقوا فييا: َوَمْف  -سبحانو -وأما شموؿ رحمتو فمف مظاىرىا أنو
َـّ َيْسَتْغِفِر المََّو َيِجِد المََّو َغُفورًا َرِحيمًا. ـْ َنْفَسُو ُث  َيْعَمْؿ ُسوءًا َأْو َيْظِم

ثـ بينت السورة الكريمة في مطمع الربع التاسع منيا أف االستخفاء باألقواؿ واألفعاؿ عف الرسوؿ صمى اهلل عميو 
 وسمـ أكثره ال خير فيو فقالت:

ـْ ِإالَّ َمْف َأَمَر ِبَصَدَقٍة َأْو َمْعُروٍؼ َأْو ِإْصالٍح َبْيَف النَّاِس.  ال َخْيَر ِفي َكِثيٍر ِمْف َنْجواُى
عف الذيف يؤذوف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ فتوعدتيـ بسوء المصير، ووبختيـ عمى جياالتيـ ثـ تحدثت 

ـُ الشَّْيطاُف ِإالَّ ُغُرورًا. ُأولِئَؾ َمْاواىُ  ـْ َوما َيِعُدُى ـْ َوُيَمنِّيِي ـْ َجَينَّـُ وضالالتيـ وسيرىـ في ركاب الشيطاف الذي َيِعُدُى
 .َوال َيِجُدوَف َعْنيا َمِحيصاً 

نما الذي ينفع عنده ىو اإليماف والعمؿ الصالح. -تعالى -ثـ بينت أف اهلل  ال تنفع عنده األمانى واألنساب، وا 
ـْ َوال َأماِنيِّ َأْىِؿ اْلِكتاِب، َمْف َيْعَمْؿ ُسوءًا ُيْجَز ِبِو، وال َيِجْد َلُو ِمْف ُدوِف المَّ -تعالى -قاؿ  ِو َوِليِّا َوال: َلْيَس ِبَاماِنيُِّك

اِلحاِت ِمْف َذَكٍر َأْو ُأْنثى َوُىَو ُمْؤِمٌف، َفُاولِئَؾ َيْدُخُموَف اْلَجنََّة َوال يُ   ْظَمُموَف َنِقيرًا.َنِصيرًا. َوَمْف َيْعَمْؿ ِمَف الصَّ
ثـ تحدثت السورة الكريمة عف بعض األحكاـ التي تتعمؽ بالنساء وأمرت باإلصالح بيف الزوجيف، وبينت أف 

ف النساء مف كؿ الوجوه غير مستطاع، فعمى الرجاؿ أف يكونوا متوسطيف في حبيـ وبغضيـ، العدؿ التاـ بي
ْف َيَتَفرَّقا ُيْغِف المَُّو ُكالِّ ِمْف َسَعِتِو  وعمييـ كذلؾ أف يعاشروا النساء بالمعروؼ وأف يفارقوىف كذلؾ بالمعروؼ َواِ 

 َوكاَف المَُّو واِسعًا َحِكيمًا.
ثـ وجيت السورة الكريمة في الربع العاشر منيا نداء إلى المؤمنيف أمرتيـ فيو باف يمتزموا الحؽ في كؿ شئونيـ، 
وأف يجيروا بو ولو عمى أنفسيـ أو الوالديف واألقربيف، ألف العدالة المطمقة التي أتى بيا اإلسالـ ال تعرؼ التفرقة 

 بيف الناس.
 فاؽ والمنافقيف وكررت تحذيرىا لممؤمنيف مف شرورىـ.ثـ بينت السورة الكريمة حقيقة الن

ف أدؽ وصؼ ليؤالء المنافقيف ىو قولو في شانيـ: ُمَذْبَذِبيَف َبْيَف ذِلَؾ ال ِإلى ىؤالِء، َوال ِإلى ىؤالِء  -تعالى -وا 
 َوَمْف ُيْضِمِؿ المَُّو َفَمْف َتِجَد َلُو َسِبياًل.

 :-سبحانو -اشد ألواف العذاب فقاؿوقد توعدىـ اهلل بسبب نفاقيـ وخداعيـ ب
ـْ َنِصيرًا. ِإالَّ الَِّذيَف تاُبوا َوَأْصَمحُ  وا َواْعَتَصُموا ِبالمَِّو، َوَأْخَمُصوا ِإفَّ اْلُمناِفِقيَف ِفي الدَّْرِؾ اأْلَْسَفِؿ ِمَف النَّاِر َوَلْف َتِجَد َلُي

ـْ ِلمَِّو َفُاولِئَؾ َمَع اْلُمْؤِمِنيَف َوَسْوؼَ   ُيْؤِت المَُّو اْلُمْؤِمِنيَف َأْجرًا َعِظيمًا. ِديَنُي
ثـ حكت السورة الكريمة في الربع الحادي عشر منيا ما أدب اهلل بو عباده، وما أرشدىـ إليو مف خمؽ كريـ وىو 

 -رخص لممظمـو أف يتكمـ في شاف ظالمو بالكالـ الحؽ. ألنو -سبحانو -منع الجير بالسوء مف القوؿ، ولكنو
ـَ َوكاَف المَُّو َسِميعًا  -تخفى عميو خافية. قاؿال  -تعالى تعالى ال ُيِحبُّ المَُّو اْلَجْيَر ِبالسُّوِء ِمَف اْلَقْوِؿ ِإالَّ َمْف ُظِم

 َعِميمًا. ِإْف تُْبُدوا َخْيرًا َأْو ُتْخُفوُه َأْو َتْعُفوا َعْف ُسوٍء َفِإفَّ المََّو كاَف َعُفوِّا َقِديرًا.
: -تعالى -ائؿ الييود. وعف العقوبات التي عاقبيـ اهلل بيا بسبب ظمميـ وفسوقيـ. قاؿثـ تحدثت عف بعض رذ

ـْ َعْف َسِبيِؿ المَِّو َكِثيرًا. ـْ َوِبَصدِِّى ـْ َطيِّباٍت ُأِحمَّْت َلُي ْمنا َعَمْيِي َبوا َوَقْد ُنُيوا َعْنُو  َفِبُظْمـٍ ِمَف الَِّذيَف ىاُدوا َحرَّ ـُ الرِّ َوَأْخِذِى
ـْ َعذابًا َأِليمًا.َوَأْكمِ  ـْ َأْمواَؿ النَّاِس ِباْلباِطِؿ، َوَأْعَتْدنا ِلْمكاِفِريَف ِمْنُي  ِي



 أما في الربع الثاني عشر واألخير منيا فقد تحدثت السورة الكريمة عف وحدة الرسالة اإلليية.
نبييف مف قبمو، وأف قد أوحى إلى نبيو محمد صمى اهلل عميو وسمـ كما أوحى إلى ال -تعالى -وبينت أف اهلل

ٌة َبْعَد الرُُّسِؿ. -سبحانو -حكمتو  قد اقتضت أف يرسؿ ُرُساًل ُمَبشِِّريَف َوُمْنِذِريَف ِلَئالَّ َيُكوَف ِلمنَّاِس َعَمى المَِّو ُحجَّ
ثـ وجيت في أواخرىا نداء عاما إلى الناس تامرىـ فيو باإليماف بما جاءىـ بو النبي صمى اهلل عميو وسمـ. كما 

جيت نداء آخر إلى أىؿ الكتاب تنياىـ فيو عف السير في طريؽ الضاللة، وعف األقواؿ الباطمة التي قالوىا في و 
 :-تعالى -، ولف يستنكؼ أف يكوف عبدا هلل-تعالى -شاف عيسى، فإف عيسى كغيره مف البشر مف عباد اهلل

ـْ ْْ َيْستَْنِكَؼ اْلَمِسيُح َأْف َيُكوَف َعْبدًا ِلمَِّو، َواَل ا ْلَمالِئَكُة اْلُمَقرَُّبوَف، َوَمْف َيْستَْنِكْؼ َعْف ِعباَدِتِو َوَيْسَتْكِبْر، َفَسَيْحُشُرُى
 ِإَلْيِو َجِميعًا.

وكما تحدثت السورة الكريمة في أوائميا عف بعض أحكاـ األسرة، فقد اختتمت بالحديث عف ذلؾ، لكي تبيف لمناس 
 لذي ال صالح لو إال بصالحيا.أف األسرة ىي عماد المجتمع، وىي أساسو ا

ـْ ِفي اْلَكالَلِة، ِإِف اْمُرٌؤ َىَمَؾ َلْيَس َلُو َوَلٌد َوَلُو ُأْخٌت َفَميا ِنْصؼُ -تعالى -قاؿ  ما َتَرَؾ، : َيْستَْفُتوَنَؾ ُقِؿ المَُّو ُيْفِتيُك
ـْ َيُكْف َليا َوَلٌد، َفِإْف كاَنَتا اْثَنتَْيِف َفَميُ  ْف كاُنوا ِإْخَوًة ِرجااًل َوِنساًء َفِممذََّكِر ِمْثُؿ َوُىَو َيِرثُيا ِإْف َل َما الثُُّمثاِف ِممَّا َتَرَؾ، َواِ 

ـْ َأْف َتِضمُّوا، َوالمَُّو ِبُكؿِّ َشْيٍء َعِميـٌ.  َحظِّ اأْلُْنثََيْيِف. ُيَبيُِّف المَُّو َلُك
حكيمة، والتوجييات القويمة التي ىذا عرض إجمالى لبعض المقاصد السامية، واآلداب العالية، والتشريعات ال

 اشتممت عمييا السورة الكريمة.
قد عالجت أحواؿ المسمميف فيما يتعمؽ : »-كما يقوؿ بعض العمماء -ومف ىذا العرض نرى أف سورة النساء

صالح الماؿ في ظؿ تشريع قوى عادؿ، مبنى عمى مراعاة  بتنظيـ شئونيـ الداخمية، عف طريؽ إصالح األسرة وا 
 الطبيعة اإلنسانية، مجرد مف تحكيـ األىواء والشيوات. مقتضيات

 وذلؾ إنما يكوف إذا كاف صادرا عف حكيـ خبير بنزعات النفوس واتجاىاتيا وميوليا.
كما عالجت أحواليـ فيما يختص بحفظ كيانيـ الخارجي، عف طريؽ التشريعات والتوجييات التي اشتممت عمييا 

ف تحفظ لألمة كيانيا وشخصيتيا متى تمسكت بيا، وأف تجعميا قادرة عمى دفع السورة الكريمة، والتي مف شانيا أ
 الشر الذي يطرأ عمييا مف أعدائيا.

نما نبيت عمى ما يجب أف تحفظ  بؿ إف السورة الكريمة لـ تقؼ عند حد التنبيو عمى عناصر المقاومة المادية، وا 
ف الشكوؾ والشبو. وفي ىذا إيحاء يجب عمى المسمميف بو عقيدة األمة ومبادئيا مف التاثر بما يمقى في شانيا م

 أف يمتفتوا إليو، وىو أف يحتفظوا بمبادئيـ كما يحتفظوف باوطانيـ.
وأف يحصنوا أنفسيـ مف شر حرب أشد خطرا، وأبعد في النفوس أثرا مف حرب السالح المادي: تمؾ ىي حرب 

 في األوطاف واإلقامة في الديار واألمواؿ.التحويؿ مف مبدأ إلى مبدأ، ومف ديف إلى ديف، مع البقاء 
ف شخصية األمة ليتطمب بقاؤىا االحتفاظ بالجانبيف: جانب الوطف والسمطاف.  أال وا 
« بمبادئيـ وعقائدىـ متمسكيفوجانب العقيدة واإليماف. وعمى ىذا درج سمفنا الصالح فعاشوا في أوطانيـ آمنيف. و 

. 
  تسبقيا وىي سورة آؿ عمراف العالقة بيف سورة النساء والسورة التي



ومف وجوه المناسبة بيف ىذه السورة وبيف سورة آؿ عمراف التي قبميا: أف سورة آؿ عمراف اختتمت باألمر بالتقوى 
ـْ تُْفِمُحوَف وسور -تعالى -في قولو ة النساء افتتحت : يا َأيَُّيا الَِّذيَف آَمُنوا اْصِبُروا َوصاِبُروا َوراِبُطوا َواتَُّقوا المََّو َلَعمَُّك

 :-تعالى -باألمر بالتقوى. قاؿ
ـْ ِمْف َنْفٍس واِحَدٍة. ـُ الَِّذي َخَمَقُك  يا َأيَُّيا النَّاُس اتَُّقوا َربَُّك

وذلؾ مف آكد وجوه المناسبات في ترتيب السور. وىو نوع مف أنواع البديع يسمى في الشعر: »قاؿ اآللوسى: 
(( لكف األمر في سورة آؿ عمراف كاف موجيا لممؤمنيف عمى وجو لتسبيغ. تشابو األطراؼ. وقوـ يسمونو با

 الخصوص أما في النساء فاألمر موجو إلى الناس كافة عمى وجو العمـو .
: َفما -تعالى -ومنيا أف في سورة آؿ عمراف تفصيال لغزوة أحد. وفي سورة النساء حديث موجز عنيا في قولو

ـْ ِفي اْلُمناِفِقيَف ِفئَ  ـْ ِبما َكَسُبوا.َلُك  تَْيِف َوالمَُّو َأْرَكَسُي
ـْ َيْاَلُموَف َكما َتْاَلُموَف.-تعالى -وكما في قولو  : َوال َتِيُنوا ِفي اْبِتغاِء اْلَقْوـِ ِإْف َتُكوُنوا تَْاَلُموَف َفِإنَُّي

 حكاـ القتاؿ.ومنيا: أف في كمتا السورتيف محاجة ألىؿ الكتاب، وبيانا ألحواؿ المنافقيف، وتفصيال أل
 تحميؿ سورة النساء

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
ـْ ِمْف َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخَمَؽ ِمْنَيا َزْوَجَيا َوَبثَّ ِمْنُيمَ  ـُ الَِّذي َخَمَقُك ا ِرَجااًل َكِثيًرا َوِنَساًء َواتَُّقوا المََّو َيا َأيَُّيا النَّاُس اتَُّقوا َربَُّك

ـْ َرِقيًبا ) الَِّذي َتَساَءُلوَف ِبوِ  ـَ ِإفَّ المََّو َكاَف َعَمْيُك  (َٔواأْلَْرَحا
 :إلعرابامما قيؿ في تحميؿ ىذا اآلية:

ـَ: معطوؼ عمى اسـ اهلل تعالى، وتقديره: واتقوا اهلل واتقوا األرحاـ أف  َواأْلَْرحا
وأباه البصريوف وقالوا: وال يجوز  تقطعوىا. ومف قرأه بالجر فقد قاؿ الكوفيوف: إنو معطوؼ عمى الياء في ِبوِ 

العطؼ عمى الضمير المجرور إال بإعادة الجار ألف المضمر المجرور كالتنويف، وال يعطؼ عمى التنويف. 
 البالغة: ومنيـ مف قاؿ: إنو مجرور بباء مقدرة لداللة األولى عمييا.

 َكِثيرًا َوِنساًء أي ونساء كثيرات. يوجد طباؽ بيف قولو: ِرجااًل َوِنساًء ويوجد إيجاز في قولو: ِرجااًل 
 :المغوية المفردات

ـُ أي اتقوا عقابو باف تطيعوه ِمْف َنْفٍس واِحَدٍة  النَّاُس اسـ لمجنس البشري، واحده مف غير لفظو: إنساف. اتَُّقوا َربَُّك
ا مف آدـ وحواء مف طريؽ آدـ َوَخَمَؽ ِمْنيا َزْوَجيا حواء، مف ضمع مف أضالعو اليسرى َوَبثَّ فرؽ ونشر ِمْنُيم

التناسؿ والتوالد ِرجااًل َكِثيرًا َوِنساًء كثيرات َتساَئُموَف أي تتساءلوف، أي يساؿ بعضكـ بعضا باف يقوؿ: سالتؾ باهلل 
ـَ جمع رحـ، وىي ىنا القرابة مف جية األب أو األـ، أي اتقوا  أف تفعؿ كذا، وأسالؾ باهلل، وأنشدؾ باهلل َواأْلَْرحا

أف تقطعوىا، والمراد: خافوا حؽ إضاعة األرحاـ. ومف قرأ بالجر عطفو عمى الضمير في ِبِو وكانوا األرحاـ 
يتناشدوف بالرحـ َرِقيبًا أي مشرفا والمراد: حافظا ألعمالكـ، فيجازيكـ بيا، وىو ال يزاؿ متصفا بذلؾ، فيو الحفيظ 

 المطمع العالـ بكؿ شيء.
 
 



ـْ ِإَلى َأْمَواِلكُ   ـْ َواَل تَتََبدَُّلوا اْلَخِبيَث ِبالطَّيِِّب َواَل َتْاُكُموا َأْمَواَلُي  ( ٕـْ ِإنَُّو َكاَف ُحوًبا َكِبيًرا )َوآُتوا اْلَيتَاَمى َأْمَواَلُي
 :البالغة

ـْ مجاز مرسؿ باعتبار ما كاف، أي أتوا الذيف كانوا   يتامى.َوآُتوا اْلَيتامى َأْمواَلُي
 َوال تََتَبدَُّلوا اْلَخِبيَث ِبالطَّيِِّب: الباء داخمة عمى المتروؾ، كما ىو المقرر لغة، وفييما طباؽ.

 :المغوية المفردات
اْلَيتامى جمع يتيـ: وىو مف فقد أباه، وىو شرعا وعرفا مختص بمف كاف دوف البموغ،ويكوف المراد: آتوا الصغار 

إذا بمغوا اْلَخِبيَث الحراـ ِبالطَّيِِّب الحالؿ، أي ال تاخذوا بدؿ الطيب الحالؿ ماال حراما،  الذيف ال أب ليـ َأْمواَلُيـْ 
 كما تفعموف مف أخذ الجيد مف ماؿ اليتيـ، وجعؿ الرديء مف مالكـ مكانو.

ـْ أي ال تجعموىا مضمومة إلييا ِإنَُّو أي أكميا كاَف حُ  ـْ ِإلى َأْمواِلُك  وبًا َكِبيرًا إثما وذنبا عظيما.َوال َتْاُكُموا َأْمواَلُي
ـْ ِمَف النَِّساِء َمْثَنى َوُثاَلَث َوُرَباَع فَ  ـْ َأالَّ تُْقِسُطوا ِفي اْلَيتَاَمى َفاْنِكُحوا َما َطاَب َلُك ْف ِخْفُت ـْ َأالَّ َتْعِدُلوا َفَواِحَدًة َواِ  ِإْف ِخْفُت

ـْ َذِلَؾ َأْدَنى َأالَّ  ـْ َعْف َشْيٍء ِمْنُو َنْفًسا َٖتُعوُلوا )َأْو َما َمَمَكْت َأْيَماُنُك ( َوآُتوا النَِّساَء َصُدَقاِتِيفَّ ِنْحَمًة َفِإْف ِطْبَف َلُك
 ( َٗفُكُموُه َىِنيًئا َمِريًئا )

 :اإلعراب
ِفي اْلَيتامى أي في نكاح اليتامى، فحذؼ المضاؼ وأقاـ المضاؼ إليو مقامو. َمْثنى َوُثالَث َوُرباَع منصوب عمى 

البدؿ مف ما لمعدؿ والوصؼ، أي أف الكممات الثالث مف ألفاظ العدد، معدولة عف اثنيف وثالثة وأربعة، وتدؿ 
نيف اثنيف، وثالث تدؿ عمى ثالثة ثالثة، ورباع تدؿ تدؿ عمى اث كؿ واحدة منيا عمى المكرر مف نوعيا، فمثنى

 عمى أربعة أربعة. ويصح كونيا منصوبا عمى الحاؿ مف فاعؿ طاب أو مف مرجعو.
ـْ َأالَّ َتْعِدُلوا وقرئ بالرفع عمى أنيا خبر مبتدأ  َفواِحَدًة أي فانكحوا واحدة، وىو جواب الشرط في قولو: َفِإْف ِخْفُت

 حدة، أو مبتدأ محذوؼ الخبر تقديره:فامرأة واحدة تقنع، واألوؿ أولى.محذوؼ تقديره: فيي وا
ِنْحَمًة منصوب عمى المصدر َنْفسًا منصوب عمى التمييز َىِنيئًا َمِريئًا: حاالف مف ىاء َفُكُموُه وىي تعود عمى 

 شيء. والواو في َفُكُموُه تعود عمى األولياء أو عمى األزواج.
 

 :المغوية المفردات
ُطوا تعدلوا ولـ تظمموا، مف أقسط: عدؿ، مثؿ قولو تعالى: َوَأْقِسُطوا ِإفَّ المََّو ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطيَف. وأما قسط: تُْقسِ 

ـَ َحَطبًا.  فمعناه جار، قاؿ تعالى: َأمَّا اْلقاِسُطوَف َفكاُنوا ِلَجَينَّ
ـْ ما ماؿ إليو القمب منيف. َمْثنى َوُثالَث َوُرباَع ىذه  ألفاظ عدد معدولة عف اثنتيف اثنتيف، وثالث ما طاَب َلُك

ـْ َأالَّ َتْعِدُلوا فييف بالنفقة والقسـ في المبيت والمعاممة َفواِحَدًة أي انكحوا واحدة َأْو ما  ثالث، وأربع أربع َفِإْف ِخْفُت
ـْ اقتصروا عمى ما ممكتـ مف اإلماء، إذ ليس ليف مف الحقوؽ ما لمزوجات.  َمَمَكْت َأْيماُنُك

َؾ أي نكاح األربع فقط أو الواحدة أو التسري َأْدنى أقرب إلى َأالَّ َتْعِدُلوا تجوروا، أي ذلؾ أقرب إلى عدـ العوؿ ذلِ 
 والجور.



ـْ َعْف َشْيٍء ِمْنُو َنْفسًا  َوآُتوا أعطوا َصُدقاِتِيفَّ ميورىف، جمع صدقة ِنْحَمًة عطية وىبة عف طيب نفس َفِإْف ِطْبَف َلُك
الفاعؿ، أي طابت أنفسيف لكـ عف شيء مف الصداؽ، فوىبنو لكـ َىِنيئًا َمِريئًا الينيء: ما  تمييز محوؿ عف

يستمذه اآلكؿ، والمريء: ما تحسف عاقبتو وىضمو وتغذيتو، أي أنو محمود العاقبة ال ضرر فيو عميكـ في 
 اآلخرة.

 
ـْ َوُقوُلوا ـْ ِفيَيا َواْكُسوُى ـْ ِقَياًما َواْرُزُقوُى ـُ الَِّتي َجَعَؿ المَُّو َلُك ـْ َقْواًل َمْعُروًفا ) َواَل ُتْؤُتوا السَُّفَياَء َأْمَواَلُك ( َواْبَتُموا َ٘لُي

ـْ ُرْشًدا َفاْدَفعُ  ـْ ِمْنُي ـْ واََل تَْاُكُموَىا ِإْسَراًفا َوِبَداًرا َأْف َيْكَبُروا َوَمْف اْلَيَتاَمى َحتَّى ِإَذا َبَمُغوا النَِّكاَح َفِإْف آَنْسُت ـْ َأْمَواَلُي وا ِإَلْيِي
ـْ َأْمَواَلُيـْ  ـْ ِإَلْيِي ـْ َوَكَفى ِبالمَّ  َكاَف َغِنيِّا َفْمَيْسَتْعِفْؼ َوَمْف َكاَف َفِقيًرا َفْمَيْاُكْؿ ِباْلَمْعُروِؼ َفِإَذا َدَفْعُت ِو َحِسيًبا َفَاْشِيُدوا َعَمْيِي

(ٙ ) 

 
 اإلعراب:

الَِّتي إنما قاؿ التي بمفظ المفرد ولـ يقؿ: الالئي بمفظ الجمع ألنيا جمع ما ال يعقؿ، مثؿ: َجنَّاِت َعْدٍف الَِّتي َوَعَد 
ـُ الَِّتي َيْدُعوَف ]ىود ٔٙ/ ٜٔالرَّْحمُف ]مريـ  ـْ آِلَيُتُي جمع مف يعقؿ [ . ولو كاف ٔٓٔ/ ٔٔ[ ومثؿ: َفما َأْغَنْت َعْنُي

ِتي وقد تجيء التي في جمع العقالء، والالتي في جمع غير  )العقالء( لقاؿ: الالتي مثؿ: َواْلَقواِعُد ِمَف النِّساِء الالَّ
 العقالء.

 ِإْسرافًا َوِبدارًا منصوباف ألنيما مفعوالف ألجمو، أو ألنيما مصدراف في موضع الحاؿ، أي:
ْكَبُروا أف المصدرية وصمتيا في موضع نصب ب )بدار( أي مبادريف كبرىـ. ال تاكموىا مسرفيف مبادريف. َأْف يَ 

 وجممة وال َتْاُكُموىا معطوفة عمى جممة: َواْبَتُموا اْلَيتامى.
َوَكفى ِبالمَِّو َحِسيبًا أي كفاؾ اهلل حسيبا، فالكاؼ المفعوؿ محذوفة، والباء زائدة، والجار والمجرور في موضع رفع 

 ما جاءني مف أحد، والتقدير: كفى اهلل حسيبا. فاعؿ كفى، مثؿ:
 وحسيبا: منصوب عمى التمييز، أو منصوب عمى الحاؿ.

 
 :البالغة

ُروِؼ. ويوجد جناس َغِنيِّا وَفِقيرًا: طباؽ، ويوجد مقابمة بيف َوَمْف كاَف َغِنيِّا َفْمَيْسَتْعِفْؼ.. َوَمْف كاَف َفِقيرًا َفْمَيْاُكْؿ ِباْلَمعْ 
ـْ َفاْدَفُعوا وفي ُقوُلو مغاير في دَ  ـْ اقَفْعُت ـْ ِإَلْيِي ـْ وقولو: َفِإذا َدَفْعُت ـْ َأْمواَلُي ْواًل. ويوجد أيضا إطناب في َفاْدَفُعوا ِإَلْيِي

. وأضاؼ تعالى أمواؿ السفياء إلى األوصياء لمحث عمى حفظيا وعدـ تضييعيا ألف ماؿ السفيو ماؿ  ـْ َأْمواَلُي
 األمة.

 
 :المغوية المفردات



السَُّفياَء جمع سفيو، وىو المبذر مف الرجاؿ والنساء والصبياف الذي ينفؽ مالو فيما ال ينبغي، وال يحسف التصرؼ 
ـُ أي أمواليـ التي في أيديكـ، وأضيفت إلى األوصياء  فيو. وأصؿ السفو: االضطراب في العقؿ والسموؾ. َأْمواَلُك

ـْ لمحث عمى حفظيا كما يحفظوف أمواليـ. ِقيامًا م صدر )قاـ( أي تقوـ بيا أمور معاشكـ وصالح أودكـ. َواْرُزُقوُى
 ِفييا أطعموىـ منيا.

ـْ َقْواًل َمْعُروفًا عدوىـ عدة جميمة بإعطائيـ أمواليـ إذا رشدوا. والقوؿ المعروؼ:  َوُقوُلوا َلُي
 ما تطيب بو النفوس وتالفو.

غ في دينيـ وتصرفيـ في أمواليـ. َحتَّى ِإذا َبَمُغوا النِّكاَح صاروا َواْبَتُموا اختبروا. اْلَيتامى أي اختبروىـ قبؿ البمو 
ـْ أبصرتـ وتبينتـ. ُرْشدًا أي  أىال لو باالحتالـ أو السف وىو استكماؿ خمس عشرة سنة عند الشافعي وأحمد. آَنْسُت

 صالحا في التصرؼ في األمواؿ.
 ًا مجاوزة الحد في التصرؼ في الماؿ.والرشد عند اإلماـ الشافعي: صالح الديف والماؿ. ِإْسراف

َوِبدارًا مبادرة ومسارعة إلى الشيء، أي مبادريف إلى إنفاؽ األمواؿ قبؿ بموغ الكبر. َأْف َيْكَبُروا يصبحوا راشديف 
فيمزمكـ تسميـ أمواليـ إلييـ. َفْمَيْسَتْعِفْؼ أي يعؼ عف ماؿ اليتيـ ويمتنع عف أكمو. والعفة: ترؾ ما ال ينبغي مف 

 الشيوات. ِباْلَمْعُروِؼ بقدر أجرة عممو.
 َحِسيبًا رقيبا حافظا ألعماؿ خمقو ومحاسبيـ.

 
 ُبوَف ِممَّا َقؿَّ ِمْنُو َأْو َكُثَر َنِصيًباِلمرَِّجاِؿ َنِصيٌب ِممَّا َتَرَؾ اْلَواِلَداِف َواأْلَْقَرُبوَف َوِلمنَِّساِء َنِصيٌب ِممَّا َتَرَؾ اْلَواِلَداِف َواأْلَْقرَ 

ـْ َقْواًل مَ َٚمْفُروًضا ) ـْ ِمْنُو َوُقوُلوا َلُي َذا َحَضَر اْلِقْسَمَة ُأوُلو اْلُقْرَبى َواْلَيتَاَمى َواْلَمَساِكيُف َفاْرُزُقوُى ( ْٛعُروًفا )( َواِ 
ـْ َفْمَيتَُّقوا يًَّة ِضَعاًفا َخاُفوا َعَمْيِي ـْ ُذرِّ ( ِإفَّ الَِّذيَف َيْاُكُموَف ٜالمََّو َوْلَيُقوُلوا َقْواًل َسِديًدا ) َوْلَيْخَش الَِّذيَف َلْو َتَرُكوا ِمْف َخْمِفِي

ـْ َناًرا َوَسَيْصَمْوَف َسِعيًرا )  (َٓٔأْمَواَؿ اْلَيَتاَمى ُظْمًما ِإنََّما َيْاُكُموَف ِفي ُبُطوِنِي
 :اإلعراب

جاِؿ َنِصيٌب َوِلمنِّساِء َنِصيٌب معناه: َنِصيبًا َمْفُروضًا منصوب بفعؿ مقدر دّؿ عميو الكالـ ألف قولو تعالى: ِلمرِّ 
ـْ ِمْنُو الياء في ِمْنُو تعود إلى  جعؿ اهلل ليـ نصيبا مفروضا. ويصح كونو حاال، وىو أولى مف التقدير. َفاْرُزُقوُى
ف كانت القسمة مؤنثة ألنيا بمعنى المقسوـ، فميذا عاد إلييا الضمير بالتذكير، حمال عمى المعنى،  القسمة، وا 

 ىذا كثير في كالـ العرب.و 
 :البالغة

 يوجد طباؽ بيف قولو: َقؿَّ وَكُثَر.
 ُبوَف.ويوجد إطناب في قولو: ِلمرِّجاِؿ َنِصيٌب ِممَّا َتَرَؾ اْلواِلداِف.. َوِلمنِّساِء َنِصيٌب ِممَّا َتَرَؾ اْلواِلداِف َواأْلَْقرَ 

 
 :المغوية المفردات

حظ. ِممَّا َتَرَؾ اْلواِلداِف َواأْلَْقَرُبوَف المتوفوف. ِممَّا َقؿَّ ِمْنُو أي مف الماؿ. َنِصيبًا  ِلمرِّجاِؿ األوالد واألقرباء. َنِصيبٌ 
ذا َحَضَر اْلِقْسَمَة لمميراث. ُأوُلوا اْلُقْربى ذوو القرابة غير  َمْفُروضًا أي جعمو اهلل نصيبا مقطوعا بتسميمو إلييـ. َواِ 



ـْ ِمْنُو شي ـْ أييا األولياء لمورثة الصغار. َقْواًل َمْعُروفًا جميال باف تعتذروا الوارثيف. َفاْرُزُقوُى ئا قبؿ القسمة. َوُقوُلوا َلُي
 إلييـ أنكـ ال تممكونو، وأنو لمصغار. وىذا اإلعطاء ندب، وعف ابف عّباس: واجب.

 َوْلَيْخَش ليخؼ عمى اليتامى، الخشية: الخوؼ مع تعظيـ المخوؼ حاؿ األمف.
ـْ الضياع. َفْمَيتَُّقوا  َلْو َتَرُكوا يًَّة ِضعافًا أوالدا صغارا. خاُفوا َعَمْيِي ـْ أي بعد موتيـ. ُذرِّ أي قاربوا أف يتركوا. ِمْف َخْمِفِي

المََّو في أمر اليتامى ولياتوا إلييـ ما يحبوف أف يفعؿ بذريتيـ مف بعدىـ. َوْلَيُقوُلوا لمف حضرتو الوفاة. َسِديدًا 
ُظْممًا بغير حؽ. َوَسَيْصَمْوَف سيحرقوف، مف أصاله: أراد إحراقو، ومنو « . ٔ»اد موافقا لمديف صوابا محكما، والمر 

 صمى المحـ: شواه، وصمى يده: أدفاىا، واصطمى: استدفا. َسِعيرًا نارا مستعرة مشتعمة.
ـْ ِلمذََّكِر ِمْثُؿ َحظِّ اأْلُْنثََيْيِف َفِإْف   ـُ المَُّو ِفي َأْواَلِدُك ْف َكاَنْت َواِحَدًة ُيوِصيُك ُكفَّ ِنَساًء َفْوَؽ اْثَنتَْيِف َفَمُيفَّ ثُُمثَا َما َتَرَؾ َواِ 

ـْ َيُكْف  الثُُّمُث  َلُو َوَلٌد َوَوِرَثُو َأَبَواُه َفأِلُمِّوِ َفَمَيا النِّْصُؼ َوأِلََبَوْيِو ِلُكؿِّ َواِحٍد ِمْنُيَما السُُّدُس ِممَّا َتَرَؾ ِإْف َكاَف َلُو َوَلٌد َفِإْف َل
ـْ الَ  ـْ َوَأْبَناُؤُك ِو السُُّدُس ِمْف َبْعِد َوِصيٍَّة ُيوِصي ِبَيا َأْو َدْيٍف آَباُؤُك ـْ َنْفًعا َفِإْف َكاَف َلُو ِإْخَوٌة َفأِلُمِّ ـْ َأْقَرُب َلُك  َتْدُروَف َأيُُّي

ـْ َيُكْف َلُيفَّ َوَلٌد َفِإْف َكاَف َلُيفَّ  َوَلُكـْ ( َٔٔفِريَضًة ِمَف المَِّو ِإفَّ المََّو َكاَف َعِميًما َحِكيًما ) ـْ ِإْف َل ِنْصُؼ َما َتَرَؾ َأْزَواُجُك
ُبُع ِممَّا َتَرْكتُ  ُبُع ِممَّا َتَرْكَف ِمْف َبْعِد َوِصيٍَّة ُيوِصيَف ِبَيا َأْو َدْيٍف َوَلُيفَّ الرُّ ـُ الرُّ ـْ َوَلٌد َفِإْف َكاَوَلٌد َفَمُك ـْ َيُكْف َلُك َف ـْ ِإْف َل

ْف َكاَف َرُجٌؿ ُيورَ  ـْ ِمْف َبْعِد َوِصيٍَّة ُتوُصوَف ِبَيا َأْو َدْيٍف َواِ  ـْ َوَلٌد َفَمُيفَّ الثُُّمُف ِممَّا َتَرْكُت ُث َكاَلَلًة َأِو اْمَرَأٌة َوَلُو َأٌخ َأْو َلُك
ـْ ُشَرَكاُء ِفي الثُُّمِث ِمْف َبْعِد َوِصيٍَّة ُيوَصى ِبَيا َأْو َدْيٍف ُأْخٌت َفِمُكؿِّ َواِحٍد ِمْنُيَما السُُّدُس َفِإْف َكاُنوا َأْكَثَر ِمْف َذِلَؾ فَ  ُي

 (َٕٔغْيَر ُمَضارٍّ َوِصيًَّة ِمَف المَِّو َوالمَُّو َعِميـٌ َحِميـٌ )
 :اإلعراب

نما ثبت لمبنتيف الثمثا ف بالّسنة، ُكفَّ ِنساًء كاف واسميا وخبرىا، وتقديره: إف كانت المتروكات نساء فوؽ اثنتيف. وا 
ىاىنا  وداللة الّنص عمى أف األختيف ليما الثمثاف في قولو تعالى: َفِإْف كاَنَتا اْثَنتَْيِف َفَمُيَما الثُُّمثاِف ِممَّا َتَرَؾ إذ ليس

 في اآلية نّص يدّؿ عمى ذلؾ.
ْف كاَنْت واِحَدًة خبر كاف الناقصة، وتقديره: فإف كاف المتروؾ واحدة، وقرئ بالرفع عم ى أنو فاعؿ كاف التامة، َواِ 

 وىي بمعنى: حدث ووقع.
 َفأِلُمِِّو مف ضميا فعمى األصؿ، ومف كسرىا فعمى االتباع، كقوليـ: المغيرة في المغيرة.

. ـْ ـْ مبتدأ، خبره: ال َتْدُروَف َأيُُّي  آباُؤُك
 يره: فرض اهلل ذلؾ فريضة.َنْفعًا َفِريَضًة ِمَف المَِّو َنْفعًا: تمييز، وَفِريَضًة: منصوب عمى المصدر، وتقد

ْف كاَف َرُجٌؿ ُيوَرُث َكالَلًة كاَف ىناتامة، وَرُجٌؿ: فاعؿ، وُيوَرُث: جممة فعمية صفة رجؿ، وَكالَلًة: منصوب مف  َواِ 
ما صفة  ما تمييز، والمراد بالكاللة في ىذيف الوجييف: الميت، وا  أربعة أوجو: إما حاؿ مف ضمير ُيوَرُث، وا 

ما خبر كاف، والمراد بالكاللة مصدر محذوؼ تقديره : يورث وراثة كاللة، والمراد بالكاللة في ىذا الوجو: الماؿ، وا 
 في ىذا الوجو اسـ الورثة. وتقديره: ذا كاللة. َغْيَر ُمَضارٍّ حاؿ مف ضمير يوصى.

 َوِصيٍَّة منصوب عمى المصدر. وقولو: َوَلُو َأٌخ يعود عمى الرجؿ، وىذا في العطؼ باو جائز.
 
 



 
 :البالغة

. ويوجد جناس اشتقاؽ في َوِصيٍَّة ُيوِصي، وىناؾ  ـْ ـْ َوَأْبناُؤُك يوجد طباؽ في لفظ )الذكر( واأْلُْنثََيْيِف، وفي آباُؤُك
َأْو َدْيٍف لمتاكيد. وقولو: َعِميـٌ َحِميـٌ  إطناب في ِمْف َبْعِد َوِصيٍَّة ُتوُصوَف ِبيا َأْو َدْيٍف وِمْف َبْعِد َوِصيٍَّة ُيوِصيَف ِبيا

 لممبالغة.
 

 :المغوية المفردات
ـُ أي يامركـ اهلل ويفرض عميكـ. والوصية: ما تعيد بو إلى غيرؾ مف العمؿ في المستقبؿ، أي أمر لو  ُيوِصيُك

استعمؿ في القرابة البعيدة غير  َحظِّ نصيب. َعِميمًا بخمقو. َحِكيمًا فيما دّبره ليـ. َكالَلًة مصدر وىو اإلعياء، ثـ
قرابة األصوؿ والفروع، وىو مف ال والد لو وال ولد أي لو قرابة فقط مف الحواشي. َعِميـٌ بما دّبره لخمقو مف 

 الفرائض. َحِميـٌ بتاخير العقوبة عمف خالفو.
 

مف أرد تماـ الفائدة  مالحظة : المحاضرة ال تمثؿ ما قيؿ في الدرس بالمفظ وىي منقولة عف المصادر السابقة
 فميرجع إلييا كميا . 


