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الباب الثالث

ھاوتفاسیرفي القرآن الكریمیمینكلمة ال
یمینجمع  اآلیات الواردة التي تتعلق بكلمة ال.أ

كما . 1مّرات، بمختلف صیغھا في كل سور24في القرآن " یمینال"عدد الكلمة 

:یلى

225- 224: سورة البقرة .1

َیۡ َضةٗ ُعرۡ ٱَعلُوْا َوَال تَجۡ  وْا َوتَتَّقُوْا َوتُصۡ أَن تَ نُِكمۡ مَٰ ألِّ َسِمیعٌ ٱوَ لنَّاِسۚ ٱَن لُِحوْا بَیۡ بَرُّ

٢٢٤َعلِیمٞ 

َحلِیمٞ َغفُورٌ ٱوَ قُلُوبُُكمۗۡ َكَسبَۡت بَِمایَُؤاِخُذُكمِكنَولَٰ نُِكمۡ مَٰ أَیۡ ِو فِيٓ للَّغۡ ٱبِ ٱالَّ یَُؤاِخُذُكُم 

٢٢٥

77: سورة ال عمران .2

ٓ ثََمنٗ نِِھمۡ مَٰ َوأَیۡ ٱِد تَُروَن بَِعھۡ یَشۡ نَ لَِّذیٱإِنَّ  ِخَرِة َوَال ۡألٓ ٱفِي لَھُمۡ قَ ئَِك َال َخلَٰ ا قَلِیًال أُْولَٰ

یِھمۡ َوَال َمةِ قِیَٰ لۡ ٱَم یَوۡ ِھمۡ ُر إِلَیۡ یَنظُ َوَال ٱیَُكلُِّمھُُم  ٧٧َعَذاٌب أَلِیمٞ َولَھُمۡ یَُزكِّ

33: سورة النساء .3

الِيَ نَا َموَٰ َجَعلۡ لّٖ َولِكُ  نَِصیبَھُمۚۡ اتُوھُمۡ َٔ فَ نُُكمۡ مَٰ أَیۡ َعقََدۡت لَِّذینَ ٱوَ َربُوَنۚ قۡ ۡألَ ٱوَ لَِدانِ وَٰ لۡ ٱتََركَ ِممَّ

٣٣َشِھیًدا ءٖ لِّ َشيۡ كُ َعلَىٰ َكانَ ٱإِنَّ 

53:سورة الماءدة .4

ٓ َءاَمنُوٓ لَِّذینَ ٱَویَقُوُل  لُھُمۡ مَٰ أَعۡ َحبِطَۡت لََمَعُكمۚۡ إِنَّھُمۡ نِِھمۡ مَٰ أَیۡ َد َجھۡ ٱَسُموْا بِ أَقۡ ینَ لَّذِ ٱِء ُؤَالٓ ْا أَھَٰ

٥٣ِسِرینَ بَُحوْا خَٰ فَأَصۡ 

89:سورة الماءدة .5

918م، ص 1988، مجماع اللغة العربیة، ، معجم ألفاظ القرآنالراغب األصفھانى1
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َعاُم إِطۡ ٓۥ َرتُھُ فََكفَّٰ نَۖ مَٰ یۡ ۡألَ ٱَعقَّدتُّمُ بَِمایَُؤاِخُذُكمِكنَولَٰ نُِكمۡ مَٰ أَیۡ ِو فِيٓ للَّغۡ ٱبِ ٱَال یَُؤاِخُذُكُم 

یَِجدۡ فََمن لَّمۡ ِریُر َرقَبَةٖۖ تَحۡ أَوۡ َوتُھُمۡ ِكسۡ أَوۡ لِیُكمۡ ِعُموَن أَھۡ َسِط َما تُطۡ أَوۡ ِمۡن ِكینَ َعَشَرِة َمسَٰ 

ۦتِھِ َءایَٰ لَُكمۡ ٱیُبَیِّنُ لِكَ ذَٰ كَ نَُكمۚۡ مَٰ أَیۡ ْا فَظُوٓ حۡ ٱوَ تُمۚۡ إَِذا َحلَفۡ نُِكمۡ مَٰ أَیۡ َرةُ َكفَّٰ لِكَ ذَٰ أَیَّامٖۚ ثَةِ فَِصیَاُم ثَلَٰ 

٨٩ُكُروَن تَشۡ لََعلَُّكمۡ 

108:سورة الماءدة .6

ٱتَّقُواْ ٱوَ نِِھمۗۡ مَٰ أَیۡ َد بَعۡ ُنۢ مَٰ أَیۡ ْا أَن تَُردَّ یََخافُوٓ أَوۡ ِھھَآ َوجۡ َعلَىٰ َدةِ لشَّھَٰ ٱتُوْا بِ أَن یَأۡ نَىٰٓ أَدۡ لِكَ ذَٰ 

١٠٨ِسقِینَ فَٰ لۡ ٱَم قَوۡ لۡ ٱِدي یَھۡ َال ٱوَ َمُعواْۗ سۡ ٱوَ 

13-12:سورة التوبة .7

ۢن نَھُممَٰ أَیۡ ْا َوإِن نََّكثُوٓ  ةَ تِلُوٓ فَقَٰ َوطََعنُوْا فِي ِدینُِكمۡ ِدِھمۡ ِد َعھۡ بَعۡ مِّ نَ مَٰ أَیۡ َالٓ ِر إِنَّھُمۡ ُكفۡ لۡ ٱْا أَئِمَّ

وْا بِإِخۡ نَھُمۡ مَٰ أَیۡ ْا ا نََّكثُوٓ مٗ قَوۡ ونَ تِلُ أََال تُقَٰ ١٢یَنتَھُوَن لََعلَّھُمۡ مۡ لَھُ  ُسولِ ٱَراِج َوھَمُّ َوھُملرَّ

ةٍۚ بََدُءوُكمۡ  َل َمرَّ ؤۡ َشوۡ تَخۡ أَنأََحقُّ ٱفَ نَھُمۚۡ َشوۡ أَتَخۡ أَوَّ ١٣ِمنِیَن هُ إِن ُكنتُم مُّ

94و 92-91:سورة النحل .8

ُكمۡ َعلَیۡ ٱتُُم َجَعلۡ ِكیِدھَا َوقَدۡ َد تَوۡ بَعۡ نَ مَٰ یۡ ۡألَ ٱَال تَنقُُضوْا وَ مۡ ھَدتُّ عَٰ إَِذاٱِد فُوْا بَِعھۡ َوأَوۡ 

ٍة أَنكَٰ بَعۡ لَھَا ِمۢن َغزۡ نَقََضۡت لَّتِيٱَوَال تَُكونُوْا كَ ٩١َعلُوَن لَُم َما تَفۡ یَعۡ ٱإِنَّ َكفِیًالۚ  ا ثٗ ِد قُوَّ

ةٌ ِھَي أَرۡ ُكمۡ نَ بَیۡ َدَخَالۢ نَُكمۡ مَٰ أَیۡ تَتَِّخُذوَن  ةٍۚ ِمۡن بَىٰ أَن تَُكوَن أُمَّ َولَیُبَیِّنَنَّ ۦۚ بِھِ ٱلُوُكُم إِنََّما یَبۡ أُمَّ

َد بَعۡ فَتَِزلَّ قََدمُۢ نَُكمۡ بَیۡ َدَخَالۢ نَُكمۡ مَٰ أَیۡ ْا َوَال تَتَِّخُذوٓ ٩٢تَلِفُوَن فِیِھ تَخۡ ُكنتُمۡ َماَمةِ قِیَٰ لۡ ٱَم یَوۡ لَُكمۡ 

وٓ ٱا َوتَُذوقُوْا ثُبُوتِھَ  ٩٤َعَذاٌب َعِظیمٞ َولَُكمۡ ٱَعن َسبِیِل َء بَِما َصَددتُّمۡ لسُّ

16: سورة المجادلة .9

وْا َعن َسبِیِل ُجنَّةٗ نَھُمۡ مَٰ أَیۡ ْا تََّخُذوٓ ٱ ِھیٞن َعَذاٞب فَلَھُمۡ ٱفََصدُّ ١٦مُّ

2:سورة المنافقون .10

وْا َعن َسبِیِل ةٗ ُجنَّ نَھُمۡ مَٰ أَیۡ ْا تََّخُذوٓ ٱ ٢َملُوَن َء َما َكانُوْا یَعۡ َسآ إِنَّھُمۡ ٱفََصدُّ

2: سورة التحریم .11

٢َحِكیُم لۡ ٱَعلِیُم لۡ ٱَوھَُو ُكمۖۡ َموۡ ٱوَ نُِكمۚۡ مَٰ أَیۡ تَِحلَّةَ لَُكمۡ ٱفََرَض قَدۡ 

39: سورة القلم .12

٣٩ُكُموَن لََما تَحۡ لَُكمۡ إِنَّ َمةِ قِیَٰ لۡ ٱِم یَوۡ إِلَىٰ لَِغةٌ نَا بَٰ َعلَیۡ نٌ مَٰ أَیۡ لَُكمۡ أَمۡ 
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38:سورة النحل.13

ثََر أَكۡ ِكنَّ ا َولَٰ ِھ َحقّٗ ًدا َعلَیۡ َوعۡ بَلَىٰ یَُموُتۚ َمنٱَعُث َال یَبۡ نِِھمۡ مَٰ أَیۡ َد َجھۡ ٱَسُموْا بِ َوأَقۡ 

٣٨لَُموَن یَعۡ َال لنَّاسِ ٱ

53:سورة النور.14

ٱإِنَّ ُروفَةٌۚ مَّعۡ طَاَعةٞ ِسُمواْۖ قُل الَّ تُقۡ ُرُجنَّۖ لَیَخۡ تَھُمۡ أََمرۡ لَئِۡن نِِھمۡ مَٰ أَیۡ َد َجھۡ ٱَسُموْا بِ َوأَقۡ 

٥٣َملُوَن بَِما تَعۡ َخبِیرُۢ 

42:سورة فاطر.15

ا َجآ َممِۖ ۡألُ ٱَدى إِحۡ ِمۡن َدىٰ ُكونُنَّ أَھۡ لَّیَ نَِذیرٞ َءھُمۡ لَئِن َجآ نِِھمۡ مَٰ أَیۡ َد َجھۡ ٱَسُموْا بِ َوأَقۡ  َءھُمۡ فَلَمَّ

ا َزاَدھُمۡ نَِذیرٞ  ٤٢إِالَّ نُفُوًرا مَّ

في القرآن الكریم"الیمین" الكلمة تقسیم .ب

بالنظر  إلى صیغة الكلمات)1

القرآن فوجدفي ا مع كل صیغھ" یمینال" الكلمة الباحثبعد ما تأمل

د الكلمة المختلفة في القرآن كما ، وعدقسمفي سور القرآن بمعني المرة23الباحث

:أشار منھا

جمع /مثنى / مفرد الكلمةرقم
عدد اآلیة/ سورة غیره/ 

الكلمات

األیمان.1
معرفة جمع تكثیر

89:الماءدةسورةبألف والم
مرتین912:سورة النحل

أیمانكم2.
یر معرفة جمع تكث

باسم ضمیر

-224: البقرةسورة
225

33: النساءسورة
89:الماءدةسورة

:سورة النحل
91،92،94

مرات9

جمع تكثیر معرفة أیمانھم.3
باسم ضمیر

77: عمرانالسورة
53:الماءدةسورة
108:الماءدةسورة
13-12:التوبةسورة

مرات10
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16: المجادلةسورة
2:المنافقونسورة
38:النحلرةسو

53:النورسورة
42:فاطرسورة

جمع تكثیرأیمان.4
108:الماءدةسورة

12:التوبةسورة
39: القلمسورة

مرتین2

بالنظر  إلى نزول اآلیات)2

إلىتنقسمنزولھاإلىبالنظرالكریمالقرآنفي" الیمین " الكلمة

:مایليوالمدنىّ المكىّ معرفةوأّما،  والمدنىالمكىوھوقسمین

بعدمانزلوالمدنىّ ، بالمدینةكانوإن، الھجرةقبلنزلماالمكىّ أن

2.بمّكةكانإن، الھجرة

وذكر ابن مسعود أن المكّى ماوقع خطاباً ألھل مكة ، والمدنّى ماوقع 

3.خطاباً ألھل المدینة

:ایليمالقرآنفيالواردة" الیمین" بالكلمةتتعلقالتيللسوروأما

مدنیّةمكیّةرقم

225- 224: البقرةسورة94و92:النحلسورة.1

33: النساءسورة38:النحلسورة.2

89:الماءدةسورة42:فاطرسورة.3

2: التحریمسورة91:النحلسورة.4

77: عمرانالسورة39: القلمسورة.5

53:الماءدةسورة.6

108:الماءدةسورة.7

187: ، ص)1987(التراث مكتبة دار: ، القاھرة بورھان في علوم القرآن، امام بدرالدین محمد عبد هللا الزركثى2
35ص 1ج . القرآنعلومفياإلتقان. السیوطيالدینجاللالكمالبنالرحمنعبد3
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13- 12:التوبةسورة.8

16: المجادلةسورة.9

2:المنافقونسورة.10

53:النورسورة.11

89:الماءدةسورة.12

108:الماءدةسورة.13

13- 12:التوبةسورة.14

مدنیّة14مكیّة5عدد

ها وتفاسير في القرآن الكريم" اليمين"صيغة الكلمة . ج

وأّما . مختلف صیغھا في كل سور، بمرة23في القرآن " الیمین"لكلمة عّدد ا

:أنواع كما یلىعدد الكلماتھ في ثالثة

:مرّات وهي9يف القرآن " ُكمۡ نمَٰ أَیۡ "وردت صيغة الكلمة ، وقدُكمۡ نمَٰ أَیۡ .1

225- 224: سورة البقرة )1

َ َضةٗ ُعرۡ ٱَعلُوْا َوَال تَجۡ  وْا َوتَتَّقُوْا َوتُصۡ نُِكمۡ مَٰ یۡ ألِّ ٱوَ لنَّاِسۚ ٱَن لُِحوْا بَیۡ أَن تَبَرُّ

٢٢٤َعلِیمٞ َسِمیعٌ 

َغفُورٌ ٱوَ قُلُوبُُكمۗۡ َكَسبَۡت بَِمایَُؤاِخُذُكمِكنَولَٰ نُِكمۡ مَٰ أَیۡ ِو فِيٓ للَّغۡ ٱبِ ٱالَّ یَُؤاِخُذُكُم 

٢٢٥َحلِیمٞ 

مد المحلي وجالل الدین عبد الرحمن بن أبي جالل الدین محمد بن أحقاال

َیۡ (أن معنى : بكر السیوطي فِيٓ ( أَْي نَْصبًا بِأَْن تُْكثُِروا اْلَحلِف بِ ) : نُِكمۡ مَٰ ألِّ

َال َوھَُو َما یَْسبِق إلَْیِھ اللَِّسان ِمْن َغْیر قَْصد اْلَحلِف نَْحو َوَهللاَّ َوبَلَى َوَهللاَّ فَ )نُِكمۡ مَٰ أَیۡ 

4.إْثم َعلَْیِھ َوَال َكفَّاَرة

تفسیر ، )ھـ911: المتوفى(وجالل الدین عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي ) ھـ864: المتوفى(جالل الدین محمد بن أحمد المحلي 4

48-47ص 1، ج القاھرة–دار الحدیث ، الجاللین
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ال یؤاخذكم هللا بما سبقتكم بھ ألسنتكم من األیمان على : 5الطبريوقال 

6.عجلة وسرعة، فیوجب علیكم بھ كفارة إذا لم تقصدوا الحلف والیمین

: محمد بن علي الصابونيوقال 

قد حلفت أن ال أفعلھ فیتعلّل بالیمین : عي أحدكم لبٍر أو إصالح یقول والتقوى ، إذا د

.7

.يف هذه اآلية تعىن احللف يف قول مجيع املفسرين"ُكمۡ نمَٰ أَیۡ " كلمة 

33: سورة النساء )2

الِيَ نَا َموَٰ َجَعلۡ َولُِكلّٖ  نَِصیبَھُمۚۡ اتُوھُمۡ َٔ فَ نُُكمۡ مَٰ أَیۡ َعقََدۡت لَِّذینَ ٱوَ َربُوَنۚ قۡ ۡألَ ٱوَ لَِدانِ وَٰ لۡ ٱتََركَ ِممَّ

٣٣َشِھیًدا ءٖ لِّ َشيۡ كُ َعلَىٰ َكانَ ٱإِنَّ 

جالل الدین محمد بن أحمد المحلي وجالل الدین عبد الرحمن بن أبي قاال

َجْمع یَِمین بَِمْعنَى اْلقَْسم أَْو اْلیَد أَْي اْلُحلَفَاء الَِّذیَن } أَْیَمانُكمْ {:بكر السیوطي

ْرثَعا 8.ھَْدتُُموھُْم فِي اْلَجاِھلِیَّة َعلَى النُّْصَرة َواْإلِ

على أنھا أیمان العاقدین والمعقود علیھم " أیمانكم": الطبريوقال 

9.الحلف

عاقدت : وھم الحلفاء ، أَْي } والذین عقدت أیمانكم { : الواحديوقال 

ج ل في الجاھلیَّة یعاقد حلفَھم أیمانُكم ، وھي جمع یمین من القََسم ، وكان الرَّ

جل 10.الرَّ

وكان .عرفھ ابن العماد بتفتازاني العرب.مولده ووفاتھ بالقاھرة. أصولي، مفسر: محمد بن أحمد بن محمد بن إبراھیم المحلي الشافعي5

.حفظ مرة كراسا من بعض الكتب فامتال بدنھ حرارة: ولم یكن یقدر على الحفظ» إن ذھني ال یقبل الخطأ«: یقول عن نفسھ

.لحق، یواجھ بذلك الظلمة الحكام، ویأتون إلیھ، فال یأذن لھموكان مھیبا صداعا با
مؤسسة ، جامع البیان في تأویل القرآن، )ھـ310: المتوفى(محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطبري 6

427ص 4، جم2000-ھـ 1420، الرسالة
113ص 1ج م، 1980دمشقى ، - مكتبة الغزالى، آیات األحكامروائع البیان في تفسیر ، محمد بن علي الصابوني7
تفسیر ، )ھـ911: المتوفى(وجالل الدین عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي ) ھـ864: المتوفى(جالل الدین محمد بن أحمد المحلي 8

106ص 1، ج القاھرة–دار الحدیث ، الجاللین
مؤسسة ، جامع البیان في تأویل القرآن، )ھـ310: المتوفى(لي، أبو جعفر الطبري محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب اآلم9

272ص 8، ج م2000-ھـ 1420، الرسالة
الوجیز في تفسیر الكتاب ، )ھـ468: المتوفى (أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النیسابوري، الشافعي 10

122ص 1جلیبانن، –دار القلم ،العزیز
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.قدعفي ھذه السورة تعنى القسم " یمانكمأ"لكلمةا

89:سورة الماءدة )3

َعاُم إِطۡ ٓۥ َرتُھُ فََكفَّٰ نَۖ مَٰ یۡ ۡألَ ٱَعقَّدتُّمُ بَِمایَُؤاِخُذُكمِكنَولَٰ نُِكمۡ مَٰ أَیۡ ِو فِيٓ للَّغۡ ٱبِ ٱَال یَُؤاِخُذُكُم 

یَِجدۡ فََمن لَّمۡ ِریُر َرقَبَةٖۖ تَحۡ أَوۡ َوتُھُمۡ ِكسۡ أَوۡ لِیُكمۡ ِعُموَن أَھۡ َسِط َما تُطۡ أَوۡ ۡن مِ ِكینَ َعَشَرِة َمسَٰ 

ۦھِ تِ َءایَٰ لَُكمۡ ٱیُبَیِّنُ لِكَ َكذَٰ نَُكمۚۡ مَٰ أَیۡ ْا فَظُوٓ حۡ ٱوَ تُمۚۡ إَِذا َحلَفۡ نُِكمۡ مَٰ أَیۡ َرةُ َكفَّٰ لِكَ ذَٰ أَیَّامٖۚ ثَةِ فَِصیَاُم ثَلَٰ 

٨٩ُكُروَن تَشۡ لََعلَُّكمۡ 

ولكن یؤاخذكم بما {. الیمین من غیر قصد: لغو الیمین: بن كثیرقال ا

بما صممتم علیھ من األیمان وقصدتموھا، فكفارتھ إطعام : أي} عقدتم األیمان

11.محاویج من الفقراء، ومن ال یجد ما یكفیھ: عشرة مساكین یعني

ال یؤاخذ المسلمین -سبحانھ-أن هللاوقد تضمن الحكم:  سید قطبوقال

بأیمان اللغو، التي ینطق بھا اللسان دون أن یعقد لھا القلب بالنیة والقصد مع 

الحض على عدم ابتذال األیمان باإلكثار من اللغو بھا إذ أنھ ینبغي أن تكون 

تي فأما الیمین المعقودة، ال.  ا ووقارھا، فال تنطق ھكذا لغواً 

:وراءھا قصد ونیة، فإن الحنث بھا یقتضي كفارة تبینھا ھذه اآلیة

فََكفَّاَرتُھُ إِْطعاُم َعَشَرِة َمساِكیَن ِمْن أَْوَسِط ما تُْطِعُموَن أَْھلِیُكْم أَْو «

أَْیمانُِكْم إِذا ذلَِك َكفَّاَرةُ . ِكْسَوتُھُْم، أَْو تَْحِریُر َرقَبٍَة، فََمْن لَْم یَِجْد فَِصیاُم ثَالثَِة أَیَّامٍ 

.» َحلَْفتُمْ 

الطعام الذي یقوم بھ الحالف » أوسط«وطعام المساكین العشرة من 

فكالھما » متوسط«أو من » أحسن«تحتمل أن تكون من » أوسط«و .. ألھلھ

» المتوسط«وإن كان الجمع بینھما ال یخرج عن القصد ألن . من معاني اللفظ

األقرب » كسوتھم«أو .. یزان اإلسالمفالوسط ھو األحسن في م» األحسن«ھو 

ال ینص ھنا على أنھا » تحریر رقبة«أو .. الكسوة» أوسط«أن تكون كذلك من 

فَِصیاُم فََمْن لَْم یَِجدْ «.. ومن ثم یرد بشأنھا خالف فقھي لیس ھذا مكانھ.. مؤمنة

دار طیبة للنشر، تفسیر القرآن العظیم، )ھـ774: المتوفى(أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم الدمشقي 11

173ص 3، جم1999- ھـ 1420، والتوزیع
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استطاعة وھي الكفارة التي یعاد إلیھا في الیمین المعقودة عند عدم»ثَالثَِة أَیَّامٍ 

12. الكفارات األخرى

تعنى القسم " األیمان "في ھذه السورة تعنى الحلف الغو و " یمانكمأ"لكلمةا

.عقد

94و 92-91:سورة النحل )4

مۡ كُ َعلَیۡ ٱتُُم َجَعلۡ ِكیِدھَا َوقَدۡ َد تَوۡ بَعۡ نَ مَٰ یۡ ۡألَ ٱَوَال تَنقُُضوْا مۡ ھَدتُّ عَٰ إَِذاٱِد فُوْا بَِعھۡ َوأَوۡ 

ٍة أَنكَٰ بَعۡ لَھَا ِمۢن َغزۡ نَقََضۡت لَّتِيٱَوَال تَُكونُوْا كَ ٩١َعلُوَن لَُم َما تَفۡ یَعۡ ٱإِنَّ َكفِیًالۚ  ا ثٗ ِد قُوَّ

ةٌ ِھَي أَرۡ نَُكمۡ بَیۡ َدَخَالۢ نَُكمۡ مَٰ أَیۡ تَتَِّخُذوَن  ةٍۚ ِمۡن بَىٰ أَن تَُكوَن أُمَّ َولَیُبَیِّنَنَّ ۦۚ بِھِ ٱلُوُكُم إِنََّما یَبۡ أُمَّ

َد بَعۡ فَتَِزلَّ قََدمُۢ نَُكمۡ بَیۡ َدَخَالۢ نَُكمۡ مَٰ أَیۡ ْا َوَال تَتَِّخُذوٓ ٩٢تَلِفُوَن فِیِھ تَخۡ ُكنتُمۡ َماَمةِ قِیَٰ لۡ ٱَم یَوۡ لَُكمۡ 

وٓ ٱثُبُوتِھَا َوتَُذوقُوْا  ٩٤ِظیمٞ َعَذاٌب عَ َولَُكمۡ ٱَعن َسبِیِل َء بَِما َصَددتُّمۡ لسُّ

جالل الدین محمد بن أحمد المحلي وجالل الدین عبد الرحمن بن أبي قاال

إَذا َعاھَْدتُْم َوَال {ِمْن اْلبِیَع َواْألَْیَمان َوَغْیرھَا } َوأَْوفُوا بَِعْھِد هللاَّ {:بكر السیوطي

بِاْلَوفَاِء َحْیُث } َعلَْیُكْم َكفِیًال َوقَْد َجَعْلتُْم هللاَّ {تَْوثِیقھَا } تَْنقُُضوا اْألَْیَمان بَْعد تَْوِكیدھَا

. ھَُو َما یَْدُخل فِي الشَّْيء َولَْیَس ِمْنھُ أَْي فََساًدا أَْو َخِدیَعة} أَْیَمانُكْم َدَخًال {. َحلَْفتُْم بِھِ 

َرهُ تَأِْكیًدا} َوَال تَتَِّخُذوا أَْیَمانُكْم َدَخًال بَْینُكمْ { 13.َكرَّ

وال تخالفوا : یقول) ْنقُُضوا األْیَماَن بَْعَد تَْوِكیِدھَاَوال تَ (: وقال الطبرى 

األمر الذي تعاقدتم فیھ األیمان، یعني بعد ما شددتم األیمان على أنفسكم، فتحنثوا 

َوال تَُكونُوا َكالَّتِي نَقََضْت (. كذبوا فیھا وتنقضوھا بعد إبرامھافي أیمانكم وت

ٍة أَْنَكا ھي َخْرقَاُء بمكة : قال) ثًا تَتَِّخُذوَن أَْیَمانَُكْم َدَخال بَْینَُكمْ َغْزلَھَا ِمْن بَْعِد قُوَّ

وال تتخذوا أیمانكم بینكم َدَخال وخدیعة بینكم، .كانت إذا أبرمت غزلھا نقضتھ

14.تغزون بھا الناس

971ص 2ج ،ھـ1412، القاھرة- بیروت- دار الشروق ، في ظالل القرآن، )ھـ1385: المتوفى(سید قطب إبراھیم حسین الشاربي 12
تفسیر ، )ھـ911: المتوفى(وجالل الدین عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي ) ھـ864: المتوفى(جالل الدین محمد بن أحمد المحلي 13

359ص 1، جالقاھرة–دار الحدیث ، الجاللین
الجامع ألحكام القرآن ، )ھـ671: ىالمتوف(أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي شمس الدین القرطبي 14

287ص 17، ج م1964- ھـ 1384، القاھرة–دار الكتب المصریة ، تفسیر القرطبي= 
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ال تحنثوا فیھا بعد } وال تنقضوا األیمان بعد توكیدھا { :الواحدي وقال 

اً وخدیعةً : أَْي } تتخذون أیمانكم دخالً بینكم { : قال ثمَّ . ما وكَّدتموه بالعزم . غشَّ

تزّل عن اِإلیمان بعد } وال تتخذوا أیمانكم دخالً بینكم فتزلَّ قدٌم بعد ثبوتھا { 

15. علیھ وسلم على نصرة الدِّین

تعنى القسم " األیمان "في ھذه السورة تعنى الحلف بالعھد و " یمانكمأ"لكلمةا

.بالتوثیق

2: سورة التحریم )5

٢َحِكیُم لۡ ٱَعلِیُم لۡ ٱَوھَُو ُكمۖۡ َموۡ ٱوَ نُِكمۚۡ مَٰ أَیۡ تَِحلَّةَ لَُكمۡ ٱفََرَض قَدۡ 

حلة أیمانكم، قد بین هللا عّز وجّل لكم ت: یقول تعالى ذكره: قال الطبرى 

16.وحّدھا لكم أیھا الناس

أي شرع لكم ) قد فرض هللا لكم تحلة أیمانكم(: محمد صدیق خان وقال 

أو : تحلیل أیمانكم، وبیّن لكم الخروج والخالص منھا بالكفارة، وقول النسفي

17.شرع لكم االستثناء في أیمانكم من قولك حلل فالن في یمینھ إذا استثنى فیھا

تحلیل ) قد فرض هللا لكم تحلة أیمانكم: (قولھ تعالى: وقال القرطبى

ویتحصل من ھذا أن . أي إذا أحببتم استباحة المحلوف علیھ. الیمین كفارتھا

من حرم شیئا من المأكول والمشروب لم یحرم علیھ عندنا، ألن الكفارة للیمین 

18. ال للتحریم على ما بیناه

الوجیز في تفسیر الكتاب ، )ھـ468: المتوفى (أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النیسابوري، الشافعي 1515

432ص 1ج لیبانن، –دار القلم ،العزیز
481ص : مرجع السابق 16
فتُح البیان في مقاصد ، )ھـ1307: المتوفى(أبو الطیب محمد صدیق خان بن حسن بن علي ابن لطف هللا الحسیني البخاري القِنَّوجي 17

209ص 14، جم1992- ھـ 1412، بَیروت–الَمكتبة العصریَّة للطبَاعة والنّْشر، َصیَدا ، القرآن
الجامع ألحكام ، )ھـ671: المتوفى(أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي شمس الدین القرطبي أبو عبد هللا محمد بن18

185ص18، ج م1964- ھـ 1384، القاھرة–دار الكتب المصریة ، تفسیر القرطبي= القرآن 
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حلیل القسم و تخریج و تخلیص منھا في ھذه السورة تعنى ت" یمانكمأ"لكلمةا

.ةبالكفار

:مرّات وهي9يف القرآن " مۡ نھمَٰ أَیۡ "وردت صيغة الكلمة ، وقدمۡ نھمَٰ أَیۡ . 2

77: سورة ال عمران )1

ٓ ثََمنٗ نِِھمۡ مَٰ َوأَیۡ ٱِد تَُروَن بَِعھۡ یَشۡ لَِّذینَ ٱإِنَّ  ِخَرِة َوَال ۡألٓ ٱفِي لَھُمۡ قَ ئَِك َال َخلَٰ ا قَلِیًال أُْولَٰ

یِھمۡ َوَال َمةِ قِیَٰ لۡ ٱَم یَوۡ ِھمۡ ُر إِلَیۡ یَنظُ َوَال ٱیَُكلُِّمھُُم  ٧٧َعَذاٌب أَلِیمٞ َولَھُمۡ یَُزكِّ

جالل الدین محمد بن أحمد المحلي وجالل الدین عبد الرحمن بن أبي قاال

19.ِذبِینَ بِِھ تََعالَى َكاالیھودَحلِف} َوأَْیَمانھمْ {:بكر السیوطي

وبأیمانھم الكاذبة التي یستحلون بھا ما حّرم هللا علیھم من : الطبريوقال 

20.أموال الناس التي ائتمنوا علیھا

ِ َوأَْیَمانِِھْم ثََمناً قَلِیالً {: الخطيببناللطيفعبدمحمدمحمدوقال  } بَِعْھِد هللاَّ

21.الخیانةأي یستبدلون الصدق والوفاء واألمانة بالكذب واإلخالف و

.في ھذه السورة تعنى الحلف الكاذب" ھمیمانأ"لكلمةا

53:دة ئسورة الما)2

ٓ َءاَمنُوٓ لَِّذینَ ٱَویَقُوُل  لُھُمۡ مَٰ أَعۡ َحبِطَۡت لََمَعُكمۚۡ إِنَّھُمۡ نِِھمۡ مَٰ أَیۡ َد َجھۡ ٱَسُموْا بِ أَقۡ لَِّذینَ ٱِء ُؤَالٓ ْا أَھَٰ

٥٣ِسِرینَ بَُحوْا خَٰ فَأَصۡ 

:لبیضاوياقال 

بعضھم لبعض تعجباً من حال المنافقین وتبجحاً بما منَّ هللا سبحانھ وتعالى 

تفسیر ، )ھـ911: المتوفى(سیوطي وجالل الدین عبد الرحمن بن أبي بكر ال) ھـ864: المتوفى(جالل الدین محمد بن أحمد المحلي 19

77ص 1، ج القاھرة–دار الحدیث ، الجاللین
مؤسسة ، جامع البیان في تأویل القرآن، )ھـ310: المتوفى(محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطبري 20

527ص 6، جم2000-ھـ 1420، الرسالة
- ھـ 1383رمضان ، المطبعة المصریة ومكتبتھا، أوضح التفاسیر، )ھـ1402: المتوفى(محمد محمد عبد اللطیف بن الخطیب 21

69ص 1، ج م1964فبرایر 
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علیھم من اِإلخالص أو یقولونھ للیھود، فإن المنافقین حلفوا لھم بالمعاضدة كما 

22. قُوتِْلتُْم لَنَْنُصَرنَُّكْم وجھد األیمان أغلظھاحكى هللا تعالى عنھم َوإِنْ 

فعسى هللا أن یأتي بالفتح المؤمنین، أو أمر من عنده : الطبريوقال 

وا في  یُدیلھم بھ على أھل الكفر من أعدائھم، فیصبح المنافقون على ما أسرُّ

أھؤالء الذین أقسموا : وعسى أن یقول الذین آمنوا حینئذ= أنفسھم نادمین

23.كذبًا جھَد أیمانھم إنھم لمعكم؟

الفائدة في أن المؤمنین یقولون ھذا القول ھو أنھم یتعجبون :الرازيوقال 

: من حال المنافقین عند ما أظھروا المیل إلى مواالة الیھود والنصارى، وقالوا

24.ألعدائنا محبین لالختالط بھم واالعتضاد بھم؟موالین

.في ھذه السورة تعنى الحلف الكاذب" ھمیمانأ"لكلمةا

108:سورة الماءدة )3

ٱتَّقُواْ ٱوَ نِِھمۗۡ مَٰ أَیۡ َد بَعۡ ُنۢ مَٰ أَیۡ ْا أَن تَُردَّ یََخافُوٓ أَوۡ ِھھَآ َوجۡ َعلَىٰ َدةِ لشَّھَٰ ٱتُوْا بِ أَن یَأۡ نَىٰٓ أَدۡ لِكَ ذَٰ 

١٠٨ِسقِینَ فَٰ لۡ ٱَم قَوۡ لۡ ٱِدي یَھۡ َال ٱوَ َمُعواْۗ سۡ ٱوَ 

جالل الدین محمد بن أحمد المحلي وجالل الدین عبد الرحمن بن قاال

ِعیَن فَیَْحلِفُوَن } یََخافُوا أَْن تَُرّد أَْیَمانھمْ {:أبي بكر السیوطي َعلَى اْلَوَرثَة اْلُمدَّ

25.بھْم فَیَْفتَِضُحوَن َویَْغَرُموَن فََال یَْكِذبُواَعلَى ِخیَانَتھْم َوَكذِ 

أو یخاف : ، یقول"أو یخافوا أن ترّد أیمان بعد أیمانھم": وقال الطبرى 

دار إحیاء ، أنوار التنزیل وأسرار التأویل، )ھـ685: المتوفى(ناصر الدین أبو سعید عبد هللا بن عمر بن محمد الشیرازي البیضاوي 22

131ص 2ج،ھـ1418، بیروت–التراث العربي 
مؤسسة ، جامع البیان في تأویل القرآن، )ھـ310: المتوفى(محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطبري 23

408ص 10، ج م2000-ھـ 1420، الرسالة
مفاتیح ، )ھـ606: المتوفى(ري أبو عبد هللا محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمي الرازي الملقب بفخر الدین الرازي خطیب ال24

376ص 12، جھـ1420، بیروت–دار إحیاء التراث العربي ،التفسیر الكبیر= الغیب 
تفسیر ، )ھـ911: المتوفى(وجالل الدین عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي ) ھـ864: المتوفى(جالل الدین محمد بن أحمد المحلي 25

159ص 1، ج القاھرة–دار الحدیث ، الجاللین
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ھا كذب، فیستحقُّوا أیمانھم على أولیاء المیت، بعد أیمانھم التي ُعثِر علیھا أن

بھا ما اّدعوا قِبَلھم من حقوقھم، فیصدقوا حینئٍذ في أیمانھم وشھادتھم، مخافةَ 

الفضیحة على أنفسھم، وحذًرا أن یستحّق علیھم ما خانُوا فیھ أولیاء المیِّت 

26.وورثتھ

أن ترد أیمان { أقرب إلى أن یخافوا : أَْي } أو یخافوا { : الواحديوقال 

اء المیِّت بعد أیمان األوصیاء ، فیحلفوا على خیانتھم وكذبھم على أولی} 

27. أن تحلفوا أیماناً كاذبةً ، أو تخونوا أمانةً } واتقوا هللا { فیفتضحوا 

.في ھذه السورة تعنى الحلف الكاذب" ھم و أیمانیمانأ"لكلمةا

13-12:سورة التوبة )4

ۢن نَھُممَٰ أَیۡ ْا َوإِن نََّكثُوٓ  ةَ تِلُوٓ فَقَٰ َوطََعنُوْا فِي ِدینُِكمۡ ِدِھمۡ ِد َعھۡ بَعۡ مِّ نَ مَٰ أَیۡ َالٓ ِر إِنَّھُمۡ ُكفۡ لۡ ٱْا أَئِمَّ

وْا بِإِخۡ نَھُمۡ مَٰ أَیۡ ْا ا نََّكثُوٓ مٗ قَوۡ تِلُونَ أََال تُقَٰ ١٢یَنتَھُوَن لََعلَّھُمۡ مۡ لَھُ  ُسولِ ٱَراِج َوھَمُّ َوھُملرَّ

ةٍۚ بََدُءوُكمۡ  َل َمرَّ ؤۡ َشوۡ تَخۡ أَنأََحقُّ ٱفَ نَھُمۚۡ وۡ شَ أَتَخۡ أَوَّ ١٣ِمنِیَن هُ إِن ُكنتُم مُّ

جالل الدین محمد بن أحمد المحلي وجالل الدین عبد الرحمن بن أبي قاال

} إنَّھُْم َال أَْیَمان{. َمَواثِیقھمْ } أَْیَمانھمْ {نَقَُضوا } َوإِْن نََكثُوا{:بكر السیوطي

28.ُعھُود

وأصلھ في كل ما فتل ثم ، النكث النقض: نَھُممَٰ ْا أَیۡ ن نََّكثُوٓ َوإِ : القرطبيوقال 

29.فھي في األیمان والعھود مستعارة. حل

َوإِْن نََكثُوا أَْیمانَھُْم، نَقَُضوا ُعھُوَدھُْم، ِمْن بَْعِد : ْولُھُ تََعالَىق:  البغويوقال

30.َعْھِدِھْم، َعْقِدِھْم یَْعنِي ُمْشِرِكي قَُرْیشٍ 

مؤسسة ، جامع البیان في تأویل القرآن، )ھـ310: المتوفى(محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطبري 26

204ص 11، ج م2000-ھـ 1420، الرسالة
ي تفسیر الكتاب الوجیز ف، )ھـ468: المتوفى (أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النیسابوري، الشافعي 27

174ص 1ج لیبانن، –دار القلم ،العزیز
تفسیر ، )ھـ911: المتوفى(وجالل الدین عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي ) ھـ864: المتوفى(جالل الدین محمد بن أحمد المحلي 28

242ص 1، ج القاھرة–دار الحدیث ، الجاللین
الجامع ألحكام القرآن ، )ھـ671: المتوفى(األنصاري الخزرجي شمس الدین القرطبي أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح29

86ص8، ج م1964- ھـ 1384، القاھرة–دار الكتب المصریة ، تفسیر القرطبي= 
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.في ھذه السورة تعنى الحلف الكاذب" ھم و أیمانیمانأ"ةلكلما

16: سورة المجادلة )5

وْا َعن َسبِیِل ُجنَّةٗ نَھُمۡ مَٰ أَیۡ ْا تََّخُذوٓ ٱ ِھیٞن َعَذاٞب فَلَھُمۡ ٱفََصدُّ ١٦مُّ

31.الكاذبة} اتخذوا أیمانھم { :الواحديقال 

وقرأ . بھا من القتلیستجنون ) اتخذوا أیمانھم جنة(: وقال القرطبى 

أي إقرارھم . )المنافقون(بكسر الھمزة ھنا وفي ) إیمانھم(الحسن وأبو العالیة 

32. اتخذوه جنة، فآمنت ألسنتھم من خوف القتل، وكفرت قلوبھم

جعلوا : یقول جّل ثناؤه) اتََّخُذوا أَْیَمانَھُْم ُجنَّةً : (وقولھ: وقال الطبرى 

من القتل ویدفعون بھا عن أنفسھم وأموالھم حلفھم وأیمانھم جنة یستجنون بھا

33. لمنھم

.في ھذه السورة تعنى الحلف الكاذب" ھم یمانأ"لكلمةا

2:سورة المنافقون )6

وْا َعن َسبِیِل ُجنَّةٗ نَھُمۡ مَٰ أَیۡ ْا تََّخُذوٓ ٱ ٢َملُوَن َء َما َكانُوْا یَعۡ َسآ إِنَّھُمۡ ٱفََصدُّ

بفتح الھمزة جمع یمین، وقرئ بكسرھا ) أیمانھم(قرئ : الشنقیطي قال 

أن : ومن جھة المعنى. .ما أظھروه من أمور اإلسالم: من اإلیمان ضد الكفر، أي

; أیمانھم وحلفھم منصب على دعوى إیمانھم، فال انفكاك بین الیمین واإلیمان 

نھم یحلفون أنھم مؤمنون، والیمین أخص من اإلیمان، وحملھ على األخص أل

فسیر القرآن معالم التنزیل في ت، )ھـ510: المتوفى (محیي السنة ، أبو محمد الحسین بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي 30

321ص 2، جھـ1420، بیروت–دار إحیاء التراث العربي ،تفسیر البغوي= 
990مرجع السایق، ص 31
الجامع ألحكام القرآن ، )ھـ671: المتوفى(أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي شمس الدین القرطبي 32

304ص 17، ج م1964- ھـ 1384، القاھرة–دار الكتب المصریة ، تفسیر القرطبي= 
مؤسسة ، جامع البیان في تأویل القرآن، )ھـ310: المتوفى(محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطبري 3333

254ص 23، ج م2000-ھـ 1420، الرسالة
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یقتضي وجود األعم، فالحلف على اإلیمان یستلزم دعوى اإلیمان وزیادة، ومجرد 

34.دعوى اإلیمان ال یستلزم التأكید باإلقسام والحلف

جعلوا :یقول جّل ثناؤه) اتََّخُذوا أَْیَمانَھُْم ُجنَّةً : (وقولھ: وقال الطبرى 

حلفھم وأیمانھم جنة یستجنون بھا من القتل ویدفعون بھا عن أنفسھم وأموالھم 

 .
35

.في ھذه السورة تعنى الحلف الكاذب" ھم یمانأ"لكلمةا

38:سورة النحل)7

ثََر أَكۡ ِكنَّ ا َولَٰ ِھ َحقّٗ ًدا َعلَیۡ َوعۡ بَلَىٰ یَُموُتۚ َمنٱَعُث َال یَبۡ نِِھمۡ مَٰ أَیۡ َد َجھۡ ٱَسُموْا بِ َوأَقۡ 

٣٨لَُموَن یَعۡ َال لنَّاسِ ٱ

أي ) (: المراغيوقال 

ى األیمان، أنھ ال یقع بعث بعد الموت، إنھم اجتھدوا فى الحلف، وأغلظوا ف

وھذا استبعاد منھم لحصولھ، من جراء أن المیت یفنى ویعدم، والبعث إعادة 

36.لھ، وإعادة المعدوم مستحیلة

: یقول تعالى ذكره: وقال الطبرى 

كذبوا وأبطلوا في َجْھد أیمانِِھْم حلفھم، ال یبعث هللا من یموت بعد مماتھ، و

أیمانھم التي حلفوا بھا كذلك، بل سیبعثھ هللا بعد مماتھ، وعدا علیھ أن یبعثھم 

37. وعد عباده، وهللا ال یخلف المیعاد

ھذا تعجیب من ) : (ولھ تعالىق: وقال القرطبى

. عث من یموت

، أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن، )ھـ1393: متوفى ال(محمد األمین بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقیطي 34
553ص7، ج مـ1995- ھـ 1415، لبنان–دار الفكر للطباعة و النشر و التوزیع بیروت 

مؤسسة ، جامع البیان في تأویل القرآن، )ھـ310: المتوفى(محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطبري 35

254ص 23، ج م2000-ھـ 1420، ةالرسال
، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأوالده بمصر، تفسیر المراغي، )ھـ1371: المتوفى(أحمد بن مصطفى المراغي 36

83ص 14، جم1946- ھـ 1365
مؤسسة ، لبیان في تأویل القرآنجامع ا، )ھـ310: المتوفى(محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطبري 37

203ص 17، جم2000-ھـ 1420، الرسالة
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ووجھ التعجیب أنھم یظھرون تعظیم هللا فیقسمون بھ ثم یعجزونھ عن بعث 

38.األموات

.في ھذه السورة تعنى التأكید" ھم یمانأ"لكلمةا

53:سورة النور)8

ٱإِنَّ ُروفَةٌۚ مَّعۡ طَاَعةٞ ِسُمواْۖ قُل الَّ تُقۡ ُرُجنَّۖ لَیَخۡ تَھُمۡ أََمرۡ لَئِۡن نِِھمۡ مَٰ أَیۡ َد َجھۡ ٱَسُموْا بِ َوأَقۡ 

٥٣َملُوَن بَِما تَعۡ َخبِیرُۢ 

أي أقسموا للرسول صلى } وأقسموا هللا جھد أیمانھم { :الجزائريقال 

هللا علیھ وسلم مبالغین في ذلك حتى بلغوا غایة الجھد قائلین لئن أمرتنا 

39.بالخروج إلى الجھاد لنخرجن معكم 

كره وحلف ھؤالء المعرضون عن حكم هللا یقول تعالى ذ: وقال الطبرى 

40.أغلظ أیمانھم وأشّدھا: یقول) ( وحكم رسولھ، إذ دعوا إلیھ

: نخبة من أساتذة التفسیروقال 

ھاد بالخروج للج-أیھا الرسول - لئن أمرتنا : اجتھادھم في األیمان المغلَّظة

ال تحلفوا كذبًا، فطاعتكم معروفة بأنھا باللسان فحسب، : معك لنخرجن، قل لھم

41.إن هللا خبیر بما تعملونھ، وسیجازیكم علیھ

.في ھذه السورة تعنى التأكید والكاذب" ھم یمانأ"لكلمةا

42:سورة فاطر)9

ا َجآ َممِۖ ۡألُ ٱَدى إِحۡ ِمۡن َدىٰ لَّیَُكونُنَّ أَھۡ نَِذیرٞ َءھُمۡ لَئِن َجآ نِِھمۡ مَٰ أَیۡ َد َجھۡ ٱَسُموْا بِ َوأَقۡ  َءھُمۡ فَلَمَّ

ا َزاَدھُمۡ نَِذیرٞ  ٤٢إِالَّ نُفُوًرا مَّ

الجامع ألحكام القرآن ، )ھـ671: المتوفى(أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي شمس الدین القرطبي 38

105ص 10، ج م1964- ھـ 1384، القاھرة–دار الكتب المصریة ، تفسیر القرطبي= 
67ص 3، جأیسر التفاسیر، أبو بكر الجزائري39
مؤسسة ، جامع البیان في تأویل القرآن، )ھـ310: المتوفى(محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطبري 40

206ص19، ج م2000-ھـ 1420، الرسالة
ص 1، جم2009- ھـ 1430، السعودیة–طباعة المصحف الشریف مجمع الملك فھد ل، التفسیر المیسر، نخبة من أساتذة التفسیر41

356
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: یقول تعالى ذكره: الطبرى قال

ر ینذرھم بأس أشد اإلیمان فبالغوا فیھا، لئن جاءھم من هللا منذ: أیمانھم، یقول

42.هللا

كفار مكة لما بلغھم : یعني} { : وقال البغوي 

لعن هللا الیھود والنصارى أتتھم الرسل : أن أھل الكتاب كذبوا رسلھم قالوا

عث النبي صلى هللا علیھ وسلم، فلما بعث محمد كذبوه، فأنزل هللا عز وجلمب

43.ھذه األیة

) : (قولھ تعالى: وقال القرطبى 

ھم قریش أقسموا قبل أن یبعث هللا رسولھ محمدا صلى هللا علیھ وسلم، حین 

بلغھم أن أھل الكتاب كذبوا رسلھم، فلعنو

44. جل اسمھ

.في ھذه السورة تعنى الحلف الكاذب" ھم یمانأ"لكلمةا

:سورة وھي1في القرآن " أَْیمانٌ "وردت صیغة الكلمة ، وقدأَْیمانٌ . 3

39: سورة القلم ) 1)1

٣٩ُكُموَن لََما تَحۡ لَُكمۡ إِنَّ َمةِ قِیَٰ لۡ ٱِم یَوۡ إِلَىٰ لَِغةٌ نَا بَٰ َعلَیۡ نٌ مَٰ أَیۡ لَُكمۡ أَمۡ 

أي أم معكم عھود منا مؤكدة ال نخرج من عھدتھا إلى یوم : المراغي وقال 

45.القیامة أنھ سیحصل لكم كل ما تھوون وتشتھون

مؤسسة ، جامع البیان في تأویل القرآن، )ھـ310: المتوفى(محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطبري 42

482ص 20، ج م2000-ھـ 1420، الرسالة
1997- ھـ 1417، دار طیبة للنشر والتوزیع، معالم التنزیل، )ھـ510: المتوفى (وي محیي السنة ، أبو محمد الحسین بن مسعود البغ43

426ص 6، ج م
الجامع ألحكام القرآن ، )ھـ671: المتوفى(أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي شمس الدین القرطبي 44

358ص14، ج م1964- ھـ 1384، القاھرة–دار الكتب المصریة ، تفسیر القرطبي= 
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بالَِغةٌ متناھیة . أَْم لَُكْم أَْیماٌن َعلَْینا عھود مؤكدة باِإلیمان: الیبضاوى وقال

إِلى یَْوِم . على الحال والعامل فیھا أحد الظرفینفي التوكید، وقرئت بالنصب

اْلقِیاَمِة متعلق بالمقدر في لَُكْم أي ثابتة لكم علینا إلى یوم القیامة ال نخرج عن 

إِنَّ . عھدتھا حتى نحكمكم في ذلك الیوم، أو ب بالَِغةٌ أي أیمان تبلغ ذلك الیوم

46.لَُكْم أَْیماٌن َعلَْینا أم أقسمنا لكملَُكْم لَما تَْحُكُموَن جواب القسم ألن معنى أَمْ 

.عھود مؤكدة باِإلیمانفي ھذه السورة تعنى " یمانأ"لكلمةا

دار إحیاء ، ل وأسرار التأویلأنوار التنزی، )ھـ685: المتوفى(ناصر الدین أبو سعید عبد هللا بن عمر بن محمد الشیرازي البیضاوي 46
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