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بـتـفـسـيـر سـورة الـنـسـاء
دراسة تحليلية

إعداد
د /محمد أيوب بن محمد يوسف عمر

عضك ىيئة التدريس بكمية القرآف الكريـ كالدراسات اإلسبلمية
بالجامعة اإلسبلمية بالمدينة المنكرة

نشر كتكزيع دار البخارم
المدينة المنكرة تََُّّْٖٓ :
الجزء األكؿ
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

الحمد هلل ذي العظمة والكبرياء والعازة والبءاء والر عاة والعابل والم اد
باين
والثنء  ,تعءلى عن األنداد والشركء وتءدس عن األمثءل والنظ ار ّ ,
ساااتَ ْ ِت ِحين أعااابلم أمااادادح,
الم ْ
لممهتااادين معاااءلم مااارادح ون اااب ل حء ااال ُ
أنزل الءرآن الكريم عمى رسوله محمد –  – وأع ز بع ءئبه و عماه
وم َه ْي ِم ًنء وأبرز آيءتاه اا اا اءظ ظهار لمماؤمنين
م دقًء لمء بين يديه ُ
شر باأن لهام قادم ادظ ,ثام
أ ّنه الحظ ,كمء أنزل عمى أ ضل رسول ب ّ
قااايض لتبييناااه أ اااحءبه األشااادا الر َحماااء وأباااءن أسااارارح مااان بعااادهم
العممء األ ْك َء  ,بلة اهلل وسبلمه عمى نبيه وحبيبه و يه وخيرتاه
ماان خمءااه محمااد باان عبااد اهلل خااءتم األنبيااء دوامااءم األتءيااء عاادد ذرات
الثاارو ون ااوم الساامء ورضااا اهلل عاان آلااه األخيااءر وأ ااحءبه األطهااءر
وأتبءعه األبرار ومن تبعهم بإحسءن إلى يوم الءرار ,وبعد.

فإف اهلل – عز كجؿ – أرسؿ رسكلو –  –بكتابو المبيف ,الفارؽ بيف
ىعىيػػت األلًءبػػاء مناهضػػتيو
الشػػؾ كاليقػػيف أ ٍ
مػػضاء معارضػػتيو كأ ٍ
ىع ىجػ ىػزت الفي ى
ػر لم ػػف ت ػػدبرىا ,كجع ػػؿ
كأخرس ػػت البم ػػاء مش ػػاكمتو كجع ػػؿ أملال ػػو ًعب ػ نا

استبمػػرىا ,كشػػرح فيػػو كاجبػػات األضكػػاـ كفػ ٌػرؽ فيػػو
ػدل لمػػف ٍ
أكامػره ىػ ن
بيف الضػبلؿ كالضػراـ كك ٌػرر فيػو المػكاعظ كالقمػص لؤلفيػاـ ,كضػرب

كهص
فيو األملاؿٌ ,

أ
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فيو ىغ ٍيب األخبار فقاؿ تعػال " ::مء رطنء ا الكتاءب مان شاا " ( ُ )ُ.
جعػػؿ إل ػػ :رسػػكلو –  –بي ػػاف مػػا ك ػػاف منػػو مجمػ ػبلن كتفسػػير م ػػا كػػاف من ػػو

مشػػكبلن كتضقيػػؽ مػػا كػػاف منػػو مضػػتمبلن .هػػاؿ اهلل تعػػال " ::وأنزلنااء إليااا الااذكر
لتبين لمنءس مء ُنِّزل إليهم " ( ٕ ).
لػػـ جعػػؿ إلػػ :العممػػاء بعػػد رسػػكؿ اهلل –  –اسػػتنباط مػػا ينٍّبػػو عمػػ :معانيػػو
كأشػػار إلػػ :أمػػكلو ليتكمػػمكا باالجتيػػاد فيػػو إلػػ :عمػػـ الم ػراد ,فيمتػػازكا بػػذلؾ
عف غيرىـ كيختمكا بلكاب اجتيادىـ " ير ا اهلل الاذين آمناوا مانكم والاذين
أوت اوا العماام در ااءت " ( ّ ) ,فمػػار الكتػػاب الك ػريـ أم ػبلن كمػػارت السػػنة

كتبيانػا ,كاهلل – عػز
إيضاضا
أيضا
ن
المطيرة لو ن
ن
بيانا ,كأمبح استنباط العمماء ن
خمػو اهلل بضفػظ كتابػو أف يتمػكه ضػؽ تبلكتػو كيتػدبر
كجؿ – أكجب عم :مف ٌ
ضق ػػائؽ عبارت ػػو كي ػػتفيـ عجائب ػػو كيتب ػػيف غرائب ػػو كض ػػح ذل ػػؾ ال ػػرب – تب ػػارؾ

كتعال – :في هكلو " :كتءب أنزلنءح إليا مبءرا ليدبروا آيءته " ( ٗ )

ب
كفي هكلو سبضانو " :أ بل يتدبرون الءرآن أم عمى قموب أق ءلهء " ( ٔ ).
1

( ُ ) سكرة األنعاـ آية ّٖ
( ِ ) سكرة النضؿ آية ْْ

( ّ ) سكرة المجادلة آية ُُ
( ْ ) سكرة ص آية ِٗ

 ) 1 ( 2سكرة مضمد (  ) آية ِْ
3

ٕ

فالميـ اجعمنا ممف يرعاه ضػؽ رعايتػو ,كيتػدبره ضػؽ تػدبره ,كيقػكـ بقسػطو,
كيػ ػػكفي بشػ ػػرطو كال يمػ ػػتمس اليػ ػػدل فػ ػػي غي ػ ػره كاىػ ػػدنا ألعبلمػ ػػو الظػ ػػاىرة
كأضكامػػػو القاطعػ ػػة البػػػاىرة كاجمػ ػػع لنػ ػػا بػ ػػو خيػ ػػرم ال ػػدنيا كا خ ػ ػرة ,فإنػ ػػؾ
سبضانؾ أىؿ التقكل كأىؿ الم فرة.

كلقد ألؼ في تفسير ىذا الكتاب العزيز عمماء أفذاذ يكفٍّقػكا إلمػابة القػكؿ
في مضكمو كمتشابيو كضبللو كضرامو ,كعامو كخامو ,كمجممػو كمفسػره,
كناسخو كمنسكخو ,كظاىره كباطنو ,كتأكيؿ آيو كتفسير مشػكمو ,كأليميػـ
– سػ ػػبضانو كتعػ ػػال – :التمسػ ػػؾ بػ ػػو كاالعتمػ ػػاـ بمضكمػ ػػو كاللبػ ػػات عمػ ػػ:
التسػػميـ لمتشػػابيو ,كأكزعيػػـ الشػػكر عمػػ :مػػا أنعػػـ بػػو عمػػييـ مػػف ضفظػػو
كالعمـ بضدكده ,فرضميـ اهلل رضمة كاسعة كأسكنيـ فسيح جناتو.

كبم ػػت فػي معرفتػػو ال ايػة مػػا كػػاف
م ًػرفىت إلػػ :عممػو العنايػػة ى
كاف أضػؽ مػػا ي
ىدل ,كال شؾ أف
هلل في العمـ بو
رض :كلمعالـ بو إل :سبيؿ الرشاد ن
ن

ج
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أجمػػع ذلػػؾ لباغيػػو كتػػاب اهلل الػػذم ال ريػػب فيػػو ,كتنزيمػػو الػػذم ال مريػػة فيػػو,
الػػذم ال يأتيػػو الباطػػؿ مػػف بػػيف يديػػو كال مػػف خمفػػو تنزيػػؿ مػػف ضكػػيـ ضميػػد

(ُ)ّ.

لػػـ إف لكػػؿ سػػكرة مػػف سػػكر القػرآف الكػريـ فضػػائؿ أكضػػضيا عممػػاء السػػنة
في كتبيـ كبعد اطبلعي عمييا كجدت أف كؿ سكرة تمتػاز بفضػائميا عػف
السػػكرة األخػػرل كفػػي كػػؿ سػػكرة أمػػكر عظيمػػة تػػدؿ داللػػة كاضػػضة عمػػ:
استضقاهو الكامؿ إفراد العبكدية لو كضده ال شػريؾ لػو كال رب سػكاه كعمػ:
أنو خالؽ ىذا الككف كمو كمكجد اإلنساف مف العػدـ كأف كػؿ مػا سػكل اهلل

باطػػؿ ال مضالػػة ,كىػػذا مػػا يمػػزـ ك ػ ءؿ مسػػمـ كمسػػممة أف يػػديف اهلل بػػو .كاف
م ػػف تمك ػػـ الس ػػكرة الت ػػي اطمع ػػت عم ػػ :فض ػػائميا ك أري ػػت أن ػػو م ػػف الكاج ػػب
إيضػػاح مػػا ذكػره المفسػػركف فػػي تفسػػيرىا بأسػػمكب مبسػػط – هػػدر المسػػتطاع

– (سكرة النساء) كذلؾ الشتماليا عمػ :تشػريع معػامبلت األهربػاء كضقػكهيـ
مف ممة األرضاـ كالرفؽ بالضػعفاء كاليتػام :كم ارعػاة ضقػكؽ النسػاء بإهامػة
العدؿ في معػامبلتيف كاإلشػارة إلػ :عقػكد النكػاح كالمءػداؽ كتشػريع هػكانيف

المعاممة مع النساء ككيفية معاشرتيف كالممػالضة معيػف كمعرفػة المضرمػات
مف النساء كأضكاـ الجكارم بممؾ اليميف كأضكاـ المكاريث كأضكاـ القتؿ العمد
كالخطأ كالتضذير مف اتباع اليكل كاألمر بالبر كالمكاساة كالضرص
د

 ) ُ ( 3استنباط مف آية رهـ ِْ مف سكرة فممت
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عم ػػ :أداء األمان ػػات كأضك ػػاـ الطي ػػارة كالم ػػبلة بأنكاعي ػػا كبي ػػاف بع ػػض م ػػف

أضػ ػكاؿ اليي ػػكد كالمن ػػافقيفً ,
كذك ػػر بع ػػض م ػػف أضك ػػاـ الجي ػػاد م ػػع المش ػػركيف

كابطاؿ ما اعتادتو الجاىميػة فػي جػاىميتيـ كغيػر ذلػؾ ممػا سػأتكلٌ :تكضػيضو
كبيانو في خاتمة البضث إف شاء اهلل تعال.ْ) ُ ( :

كىػػذه األمػػكر كميػػا تضتاجيػػا األمػػة المضمديػػة كال يمكػػف أف تضيػػد عنيػػا أبػ نػدا

ألنيػا مػف أعظػـ األمػكر التشػريعية التػػي تخمػيا ,كألجػؿ ذلػؾ كمػو أريػت أنػػو

مف الكاجب أف ٍّ
أذكػر نفسػي كاخػكاني كأخػكاتي مػف المسػمميف كالمسػممات بيػا
عمٌيـ يستفيدكف منيا كيعممكف بمضمكنيا كمكنكنيا.

اضضا لمعػالـ كالمػتعمـ
كنفعا ك ن
إضافة إل :أف في ذلؾ خدمة لكتاب اهلل الكريـ ن
إف شاء اهلل تعال.:
كاشػػتممت خطػػة ىػػذا البضػػث – المتك ً
اضػػع – عمػػ :مقدمػػة كجي ػزة تتعمػػؽ بتسػػمية
السكرة الكريمة كنزكليا كترتيبيا مف بيف سكر القػرآف الكػريـ كخػبلؼ أىػؿ العمػـ

في عدد آياتيػا كمػا اشػتممت عميػو السػكرة الكريمػة مػف أضكػاـ ً
كذ ٍكػر بع و
ػض مػف
فضائؿ السكرة الكريمة .لـ الدخكؿ بعد ذلؾ إل :دراسة تضميميػة تفسػيرية لمسػكرة

الكريم ػػة أذك ػػر فيي ػػا مناس ػػبة ا ي ػػة بالنس ػػبة لم ػػا هبمي ػػا – إف كج ػػدت – كس ػػبب

نزكليػ ػػا – إف كرد – كمػ ػػا يتعمػ ػػؽ بتضميػ ػػؿ األلفػ ػػاظ العربيػ ػػة فييػ ػػا كبيػ ػػاف كجػ ػػكه

اإلع ػراب كالببلغػػة كالق ػراءات كتكضػػيح المت ػكاتر كالشػػاذ فييػػا كذكػػر المعػػاني
اإلجمالية لآليات الكريمة لـ بياف أىـ األضكاـ المستفادة منيػا كػؿ ذلػؾ عمػ:
 ) ُ ( 4انظر تفميؿ ذلؾ في التضرير كالتنكير ْ َُّ /كما بعدىا ط
ىػ
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ضسب ما يذكره عمماء التفسير – رضميـ اهلل  .-كهد تكتمؿ ىذه الفقػرات فػي
بعػػض ا يػػات كتػػنقص فػػي الػػبعض ا خػػر ,كأسػػميت ىػػذا الكتيػػب ( تيضػػؼ
البررة الفضبلء بتفسير سكرة النساء ).

كهػػد بػػذلت مػػا فػػي كسػػعي مػػف طاهػػة – بتكفيػػؽ اهلل تعػػال – :كضاكلػػت جاىػ نػدا

إعطاء ا يات الكريمة ضقيا مف التكضيح كالبياف ,فمػا كػاف فيػو مػف مػكاب
فمػػف اهلل كضػػده كمػػا كػػاف فيػػو مػػف خطػػأ أك نسػػياف أك زيػػادة أك نقمػػاف فمنػػي

كمف الشيطاف كاهلل كرسكلو بريئاف مف ذلؾ.
ػت الك ػػبلـ عني ػػا
كه ػػد س ػػمكت ى ػػذا المس ػػمؾ إل ػػ :نياي ػػة الس ػػكرة الكريم ػػة كأ ٍىنيىٍي ػ ي
بخاتمة كجيزة تشتمؿ عم :خبلمة ىذا البضػث لػـ أتبعتيػا بالفيػارس البلزمػة
المتعمقػ ػ ػ ػػة با يػ ػ ػ ػػات الكريمػ ػ ػ ػػة كاألضاديػ ػ ػ ػػث النبكيػ ػ ػ ػػة كالممػ ػ ػ ػػادر كالم ارجػ ػ ػ ػػع

اجيا المكل :الكريـ رب العرش العظيـ أف يجعؿ ىذا
كالمكضكعات كخبلفيا ر ن
خالمػا لكجيػو الكػريـ كأف يتقبمػو منػي باعتبػاره أكؿ مضاكلػة
العمؿ المتكاضع
ن

في بياف كتكضيح معاني ا يات القرآنية لسػكرة كريمػة مػف سػكر القػرآف ,كأف
يكفقني لمعمؿ بيا ,إنو سميع مجيب.

الكتيػ ػػب أف يتضفنػ ػػي
كألػ ػػتمس فػ ػػي النيايػ ػػة مػ ػػف كػ ػػؿ مػ ػػف يطمػ ػػع عمػ ػػ :ىػ ػػذا ٌ
القيمػػة كآ ارئػػو السػػديدة كسػػتككف مكضػػع القبػػكؿ بكػػؿ مػػدر رضػػب
بمبلضظاتػػو ٌ

إف شػػاء اهلل تعػػال .:فػػالمؤمف م ػرآة أخيػػو ,كالكمػػاؿ هلل كضػػده كالعبػػد معػ ءػرض

لمخطأ كال معمكـ إال مف عممو اهلل تعال.:
ك
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كآخر كممٌ :اهلل عم :خير خمؽ اهلل مضمد بف عبد اهلل كعم:
كالضمد هلل أكالن نا

آلو كأمضابو كمف كااله.

كتبو الفقير إل :عفك ربو
د /مضمد أيكب مضمد يكسؼ

عضك ىيئة التدريس بكمية القرآف الكريـ
بالجامعة اإلسبلمية بالمدينة المنكرة
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