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وجيوز أن تكون الواو للحال من ضمري (كذبوا) يف قوله (فقد كذبوا ابحلق ملاا ااام) ) أأ أركا وا كاون القا  ن مان   اد   

هللا، وكوره  ية  لى صدق ال سول، وز موا أره لو كان من   د هللا ل زل يف صورة كتاب من السمام، فإهن  قالوا (لوال رزل 
دة) وقالوا (حىت ت زل  لي ا كتااب رق ؤه) فكان قوله (فقد كذبوا ابحلق ملاا ااام) ) مماتمإل ابلمجاال  ليه الق  ن مجلة واح

  لى أقواهل  فصح جميم احلال م ه، وما بي هما ا رتاض أيضا. 
 راة. و لى الواه األول فالكتاب الميم املكتوب سوام كان سف ا أم رسالة، و لى الثاين فامل اد بكتاب سف  أأ مثل التو  
واخلطاب لل يب صلى هللا  ليه وسل  ال حمالة ألن كل كاإلم ي ازل مان القا  ن موااه أللياه ألراه املنلاا، فارتقاال اخلطااب أللياه  

بعد احلديث  ان ووأ ضاما   أىا   ال جتاا  ألا م اسانة يف االرتقاال. ولايأ يلازم أن يكاون املا اد كتاااب فياه تصاديقه بال 
 أ   من ولك. 

) صفة ل(كتاب)، والظ فية جمازية من ظ فية اس  الميم يف اس  از ه. والق طاس بكس  القاف  لاى وقوله (يف ق طاس  
الفصيح، ورقل ض  القاف و)و ضعيف. و)و اس  للصحيفة اليت يكتب فيها ويكون من رق ومن ب دأ ومان كاداد، وال 

ال يقاال ق طااس ألال ملاا كاان مكتاواب خيتص مبا كان من كادد بل يسمى ق طاسا ما كان مان رق. ومان ال ااس مان ز ا  أراه 
وألال مسي ط سا، ومل يصح. ومسى الع ب األدمي الاذأ جيعال د ضاا ملاتعل  ال ماي ق طاساا فقاالوا: سادد الق طااس، أأ سادد 
رميه. قال اجلواليقي: الق طاس تكلماوا باه قادوا ويقاال: ألن أصاله داري  ا ذ. ومل ياذك  ولاك ال اداب وال لساان العا ب وال 

وأثنته اخلفااي يف شفام الغليل. وقال: )و الف س األبيض. وقال اآللوسي: أصله ك اسة. ومل يذك وا أراه معا ب القاموس، 
  ن أأ لغة، فإن كان مع اب فلعله مع ب  ن ال ومية، ولذلك كان اس  الورقة يف لغة بعضه  اليوم  كارات  . 

م ملع فاة وااوده، أو ملع فاة وصاف ظاا) ه مان لا  أو وقوله (فلمسوه)  طف  لى (رزل ا). واللمأ وضع الياد  لاى الماي 
ىمورة، ومن ب ودة أو ح ارة، أو حنو ولك. فقوله (أبيديه ) أتكيد ملعىن اللمأ ل فع احتماال أن يكاون جماازا يف الت،مال،  
كمااا يف قولااه تعااااا (وألا ملساا ا الساامام فواااادا)ا ملوااب ح ساااا شااديدا وشااهنا)، ول فصاااا   اان م تهااى ماااا ا تيااد مااان 
مكاااب    ووقاااحته  يف الركااار والتكااذيب، وللتمهيااد لقولااه (لقااال الااذين كفاا وا ألن )ااذا ألال سااح  مناا )، ألن املظااا)  

 السح ية ختيإلت ال تلمأ. 
واام قوله (الذين كف وا) دون أن يقول: لقالوا، كما قال (فلمسوه) ألظهاارا يف مقاام الضامار لقصاد تسانيل أن دافعها   

 الكف ، ألن املوصول يؤون ابلتعليل. ألا )ذا التع ب )و 
ومعىن (ألن )ذا ألال سح  من ) أهن  يغالطون أرفسه  ويغالطون قومه  لسرت مكاب    ولدفع ما ظه  مان الغلناة  لايه .  

 و)ذا ش،ن املغلوب احملنو  أن يتعلق ابملعاوي  الكاوبة. 
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معىن السح    د قوله تعاا (يعلماون ال ااس الساح ) يف واملن : الن  الواضح، ممتق من  أابن  م ادف  ابن  . وتقدم  
 سورة النق ة. 

[ ولو اعل اه ملكا جلعل اه راإل وللنس ا  لايه  8(وقالوا لوال أرزل  ليه ملك ولو أرزل ا ملكا لقضي األم  مث ال ي ظ ون] 
) ، ومااا قنلااه بيااان لعاادم [)  طااف  لااى قولااه (ولااو رزل ااا  ليااك كتااااب)، ألن )ااذا ىاا   اان تااوركه  و  اااد9مااا يلنسااون]

ادو  حماولة ما يقلع   اد) ، فذلك ف ض إبرزال كتاب  ليه  من السمام فيه تصديق ال يب صلى هللا  ليه وسل ، و)ذا 
حكاية القارتا  ما ه  أياة يصادقوره واا. ويف سارية ابان ألساحاق أن )اذا القاول واقاع، وأن مان مجلاة مان قاال )اذا زمعاة بان 

رث باان كلاادة، و ناادة باان  نااد يغااوثف وأذ اباان ىلااف، والعاصااي باان وا اال، والوليااد باان املغاارية، األسااود، وال ضاا  باان احلااا
و تنااة باان ربيعااة، وشااينة باان ربيعااة، وماان معهاا ، أرساالوا ألا ال اايب صاالى هللا  ليااه وساال : ساال ربااك أن ينعااث معااك ملكااا 

 يصدقك مبا تقول وي ااع ا   ك. 
 أرزل  ليه ملك رما)ده وخي ا بصادقه، ألن ولاك )او الاذأ يتطلناه املعاراد. فقوله (وقالوا لوال أرزل  ليه ملك) أأ لوال 

أما رزول امللك الذأ ال ي وره فهو أم  واقع، وفس ه قوله تعاا يف اآلية األى   (لوال أرزل ألليه ملك فيكون معه رذي ا) يف 
 سورة الف قان. 
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 ان قاله بعضه ، ألن اجلميع قا لون بقوله وموافقون  ليه. والضمري  ا د ألا (الذين كف وا) وألن ك  
و(لوال) للتحضيض مبعىن ()إل). والتحضيض مستعمل يف التعنيز  لى حسب ا تقااد) . وضامري ( لياه) لل ايب صالى   

  هللا  ليااه وسااال ، ومعااااد الضااامري معلاااوم مااان املقاااام، ألراااه ألوا اااام يف الكاااإلم ضااامري دا اااب مل يتقااادم لاااه معااااد وكاااان بااا
ظها اريه  ماان )ااو صاااحب ىاا  أو قصااة يتحاادث ال اااس وااا تعاا  أرااه املاا اد ماان الضاامري. وم ااه قااول ال اايب صاالى هللا  ليااه 
وسل  لعم  بن اخلطاب ح  است،وره يف قتل ابن صياد  ألن يك ه فلن تسلط  ليه وألال يك ه فإل ىري لك يف قتله  . ي ياد 

ال اس كاروا يتحدثوأنن ابن صياد )و الداال. ومثل الضمري اس  الشاارة  من ضما   الغينة الثإلثة األول   الداال ألن
ألوا مل يااذك  يف الكااإلم اساا  يمااار ألليااه. كمااا ورد يف حااديث أذ ور أرااه قااال ألىيااه   ااد بعثااة حممااد صاالى هللا  ليااه وساال   

 لماك واذا ال اال  يعا  أن  او)ب فاستعل  ل ا  ل  )ذا ال ال  . ويف حديث سؤال الق   فيقال له  أأ للمقناور  : ماا
)ذا قوهل  فيما بي ه ، أو قوهل  للذأ أرسلوه ألا ال يب أن يس،ل هللا أن ينعث معاه ملكاا. وقاد شاافهوه باه ما ة أىا   فيماا 
حكاه هللا   ه  (وقالوا اي أيها الذأ رزل  لياه الاذك  ألراك ن اون لاو ماا أتتي اا ابملإل كاة ألن ك اب مان الصاادق ) فاإن (لاو 

 ىب (لوال) يف ألفادة التحضيض. ما) أ
وقوله (ولو أرزل ا ملكا لقضي األم  مث ال ي ظ ون) مع اه: لو أرزل ا ملكا  لى الصفة اليت اقرتحو)ا يكلمه  لقضي األم ،  

 أأ أم ) ف فالإلم  وض  ن املضاف ألليه بق ي ة السياق. أأ لقضي أم   ذاو  الذأ يتهدد)  به. 
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 ليه قوله (مث ال ي ظ ون)ف ولاك أراه ال ت ازل مإل كاة داري الاذين سال )  هللا لعماور املعتاادة ومعىن (قضي) مت ، كما دل  
مثاال احلفظااة، وملااك املااوت، وامللااك الااذأ  م ابلااوحيف ألال مإل كااة ت اازل لت،ييااد ال ساال ابل صاا   لااى ماان يكااذو ، مثاال 

وم املغضوب  ليه  ألال لرزال العاذاب وا ، كماا رزلاب املإل كة اليت رزلب ل ص  املؤم   يف بدر. وال ت زل املإل كة ب  الق
املإل كااة يف قااوم لااور. فمماا كو مكااة ملااا ساا،لوا ال اايب أن ياا يه  ملكااا معااه ظ ااوا مقاارتحه  تعنياازا، ف،رناا،)  هللا تعاااا أبهناا  

 اقرتحوا أم ا لو أاينوا ألليه لكان سننا يف م اازة )إلكه  الذأ أمهله  ألليه فيه رمحة م ه. 
مة ولك أن هللا فط  املإل كاة  لاى الصاإلبة والغضاب للحاق بادون )اوادة، واعال الفطا ة امللكياة سا يعة لت فياذ ولعل حك 

اجلزام  لى وفق العمل، كما أشاار أللياه قولاه تعااا (وال يمافعون ألال ملان ارتضاى)، فلاذلك حناز)  هللا  ان االتصاال بغاري 
امللكية، ولذلك حننه  هللا  ن ال ازول ألا األرض ألال يف أحاوال  العناد املك م  الذين شاوب رفوسه  الرسارية ال فوس

ىاصة، كما قال تعاا   ه  (وما تت زل ألال أبم  ربك)، وكما قال (ما ت زل املإل كة ألال ابحلق) فلاو أن هللا أرسال مإل كاة 
إل كاة الاذين أرساله  هللا لقاوم يف الوسط النم أ ملا أمهلوا أ)ل الضإلل والفساد ول اازو)  ازام العاذاب، أال تا   أن امل

لور ملا لقوا لوطا قالوا (اي لور ألا رسل ربك لن يصلوا ألليك ف،س  أب)لاك بقطاع مان الليال). وملاا ااادهل  ألبا ا)ي  يف قاوم 
لااور بعااد أن بماا وه واساات،رأ واا  (قااالوا اي ألباا ا)ي  أ اا ض  اان )ااذا ألرااه قااد اااام أماا  ربااك) و)ااو راازول املإل كااةف فلاايأ 

 ف يف دري ما واهوا ألليه. املإل كة تص  
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فمعااىن اآليااة أن مااا اقرتحااوه لااو وقااع لكااان سااي  املغنااة  لاايه  ماان حيااث ال يمااع ون. ولاايأ املاا اد أن ساانب  اادم ألراازال   

امللك رمحة و  بل ألن هللا ما كان ليظه   ايته  ن اقرتا  الضال ، ألو ليأ ال سول صلى هللا  ليه وسال  بصادد التصادأ 
ل دنات ال اس مثل ما يتصد  الصارع أو التاا ، ولو أايناب ردناات بعاض املقرتحا  لا ام كال مان   ضاب  لياه الاد وة 
أن تظه  له  ية حسب مقرتحه فيصري ال سول صلى هللا  ليه وسل  مضيعا مدة الرشاد وتلتف  ليه ال اس التفاافه   لاى 

أتم  اان حماض اىتيااار ماان هللا تعاااا دون مساا،لة. وأل ااا أااااب هللا املماعووين، وولااك ي ااايف ح مااة ال نااومة، ولكاان اآلايت 
اقاارتا  احلااواري  ألراازال املا اادة ألهناا  كاااروا قومااا صاااحل ، ومااا أرادوا ألال ىااريا. ولكاان هللا أرناا،)  أن ألاااابته  لااذلك حلكمااة 

يه  فيماا فياه اساتنقام هلا  لاو  أى   و)ي تستتنع رفعاا هلا  مان حياث ال يماع ون، فكااروا أحا ايم أبن يماك وا رعماة هللا  لا
 كاروا موفق . وسي،م   د قوله تعاا (وقالوا لوال رزل  ليه  ية من ربه قل ألن هللا قادر  لى أن ي زل  ية) زايدة بيان هلذا. 

ومن املفس ين من فس  (قضي األم ) مبعاىن )إلكها  مان )اول رؤياة امللاك يف صاورية األصالية ولايأ )اذا باإلزم ألهنا  مل   
،لوا ولاك. وال يتوقاف ققاق ملكيتاه   اد)   لاى رؤياة صااورة ىارقاة للعاادة، بال يكفاي أن يا وه ازال مان السامام مااثإل يسا

حىت يصاحب ال يب  ليه الصإلة والسإلم ح  يد و)  ألا السإلم، كما يدل  ليه قوله اآلم (ولو اعل اه ملكاا جلعل ااه 
 راإل). 
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)  طف  لى قوله (ولو أرزل ا ملكا لقضي األم )، فهو ااواب نن  ان مقارتحه ، وقوله (ولو اعل اه ملكا جلعل اه راإل 
فيااه ارتقااام يف اجلااواب، وولااك أن مقاارتحه  يسااتلزم االسااتغ ام  اان بعثااة رسااول ماان النماا  ألرااه ألوا كارااب د ااوة ال سااول 

)ذه اآلياة، فقاد صاار جمايم  النم أ دري مقنولة   د)  ألال ألوا قارره ملك يكون معه رذي ا كما قالوه وحكي   ه  يف دري
رسول بم أ ألليه  دري جمد لإلستغ ام   ه ابمللك الذأ يصاحنه،  لى أهن  صا حوا واذا الاإلزم فيماا حكاي  ا ه  يف داري 
)اذه اآليااة، و)ااو قولااه تعاااا (قااالوا لااو شااام رب ااا ألرازل مإل كااة)، فنااام )ااذا اجلااواب الثاااين صاااحلا لاا د االقرتاحاا ، ولك ااه 

ألفاظه ما ي اسب املعىن الإلزم لكإلمه  فنيم بفعل (اعل ا) املقتضي تصيري شيم  ى  أو تعويضه باه. رو ي يف ت كيب 
فضمري (اعل اه)  ا د ألا ال ساول الاذأ  ااد أللياه ضامري (لاوال أرازل  لياه ملاك)، أأ ولاو اكتفي اا  ان ألرساال رساول مان 

صاورة راال، ألراه ال حمياد  ان تماكله بماكل لاتمكن روع النم  واعل ا ال سول ألليه  ملكا لتع  أن رصور ولاك امللاك ب
ألحاطة أبصار)  به وقيزه فإوا تمكل فإ ا يتمكل يف صورة راال ليطيقاوا رؤيتاه وىطاباه، وحي واذ يلتانأ  لايه  أما ه كماا 

 التنأ  ليه  أم  حممد صلى هللا  ليه وسل . 
 دم ادو  ألرسال امللك. فنملة (وللنس ا  ليه  ما يلنسون) من متام الدليل واحلنة  ليه  بع 
واللنأ: ىلط يع ض يف الصافات واملعااين ثياث يعسا  متيياز بعضاها  ان بعاض. وقاد تقادم   اد قولاه تعااا (وال تلنساوا  

 احلق ابلناطل) يف سورة النق ة. وقد  دأ ) ا ث ف ( لى) ألن امل اد لنأ فيه دلنة لعقوهل . 
ملكا فكذبوه، ألو كاان دأب  قاوهل  تطلاب ىاوارق العاادات اساتدالال واا واملعىن: وللنس ا  لى  قوهل ، فمكوا يف كوره  

  لى الصدق، وت ك أل مال ال ظ  الذأ يع ف به صدق الصادق. 
و(ما) يف قوله (ما يلنسون) مصدرية جما دة  ان الظ فياة، واملعاىن  لاى التمانيه، أأ وللنسا ا  لايه  لنساه  الاذأ وقاع هلا   

 ، أأ مثل لنسه  السابق الذأ   ض هل  يف صدق حممد  ليه الصإلة والسإلم. ح  قالوا (لوال أرزل  ليه ملك)
ويف الكإلم احتناك ألن كإل اللنس  )و بتقدي  هللا تعاا، ألره ح مه  التوفيق. فالتقادي : وللنسا ا  لايه  يف شا،ن امللاك  

ألو يلنساون  لاى أرفساه  يف شا،ره.  فيلنسون  لى أرفسه  يف ش،ره كما لنس ا  ليه  يف شا،ن حمماد صالى هللا  لياه وسال 
و)ذا الكإلم كله م ظور فيه ألا محل اقرتاحه   لى ظا)  حاله من ألراد   االستدالل، فلذلك أاينوا  ان كإلمها  ألرىاام 
 للع ان، وألال فإهن  ما أرادوا بكإلمه  ألال التعنيز واالستهزام، ولذلك  قنه بقوله (ولقد استهزئ ب سل من قنلك) اآلية. 

 [)  10قد استهزئ ب سل من قنلك فحاق ابلذين سل وا م ه  ما كاروا به يستهز ون](ول 
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 طااف  لااى مجلااة (وقااالوا لااوال أراازل  ليااه ملااك) لنيااان تف اا ه  يف املكاااب ة والع اااد تصاالنا يف شاا كه  وألصاا ارا  ليااه، فااإل   

وا وا. وم اسنة  طف )ذا الكإلم  لى قوله (وقالوا لوال يرتكون وسيلة من وسا ل الت فري من قنول د وة السإلم ألال توسل
أرزل  ليه ملك) أهن  كاروا يف قوهل  ولك قاصدين التعنيز واالستهزام معا، ألهن  ما قالوه ألال  ان يقا  ما ه  أن ولاك ال 
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د)   لاى ماا أرادوه يكون، فابتدئ ال د  ليه  إببطال ظاا)  كإلمها  بقولاه (ولاو أرزل اا ملكاا لقضاي األما ). مث ثاىن بتهديا
 من االستهزام، واملقصود مع ولك  ديد)  أبهن  سيحيق و  العذاب وأن ولك س ة هللا يف كل أمة استهزأت ب سول له. 

فقوله (ولقد استهزئ ب سل من قنلك) يدل  لى مجلة مطوية ألجيازا، تقدي )ا: واستهزأوا بك ولقاد اساتهزأ أما  ب سال مان  
ياؤون أبراه قاد اساتهزئ باه )او أيضاا وألال مل تكان فا ادة يف وصاف ال سال أبهنا  مان قنلاه ألن  قنلك، ألن قوله (من قنلك)

ولاااك معلاااوم. وحاااذف فا ااال االساااتهزام فنااا  الفعااال ألا انهاااول ألن املقصاااود ) اااا )اااو ت تاااب أثااا  االساااتهزام ال تعيااا  
 املستهز  . 

املقصااود أتكيااده اب تنااار مااا تفاا ع   ااه، و)ااو قولااه والااإلم للقساا ، و(قااد) للتحقيااق، وكإللااا ياادل  لااى أتكيااد اخلاا . و   
(فحاق ابلذين سل وا) اخل، ألن حال املم ك  حال من يرتدد يف أن سنب )اإلك األما  الساالفة )او االساتهزام ابل سال، 
ألو لوال ت دد)  يف ولك ألىذوا احليطة ألرفسه  مع ال سول  ليه الصاإلة والساإلم الاذأ ااام)  ف ظا وا يف دال ال صادقه 
وما أ  ضوا، ليست  وا ألرفسه  من  ذاب متوقع، أو رزلوا م زلة املارتدد ألن كااروا يعلماون ولاك لعادم اا يه   لاى موااب 

  لمه . واستهزاؤ)  له أفار ، م ها قوهل  (لوال أرزل  ليه ملك). 
سال ية يف كاإلم أ ماة اللغاة، ومعىن االستهزام تقدم   د قوله تعاا (أل اا حنان مساتهز ون) يف ساورة النقا ة. و)او ما ادف لل 

فذك  (استهزئ) أوال ألره أشه ، وملا أ يد    ب(سل وا)، وملا أ ياد نلاث ما ة رااع ألا فعال (يساتهز ون)، ألراه أىاف 
 من (يسل ون). و)ذا من بديع فصاحة الق  ن املعنزة. 

ل: يتعاد  ابلناام. وكاذا اخلاإلف يف و(سل وا) مبعاىن )ازأوا، ويتعاد  ألا املفعاول ب( مان)، قيال: ال يتعاد  بغري)اا. وقيا 
تعديااة )اازأ واسااتهزأ. واألصااح أن كااإل الفعلاا  يتعااد  ثاا ف (ماان) والنااام، وأن الغالااب يف ()اازأ) أن يتعااد  ابلنااام، ويف 
(سل ) أن يتعد  ب( من). وأصل مادة (سل ) مؤون أبن الفا ل اختاذ املفعاول مسال ا يتصا ف فياه كياف شاام بادون 

ل ) امللفاف مان ماادة التسالري، أأ التطوياع فك،راه حولاه  ان حاق احل ماة الذاتياة فاختاذ م اه ح مة لمدة ق ب ماادة (سا
 ل فسه سل ية. 

وفعاال (حاااق) اىتلااف أ مااة اللغااة يف مع اااه. فقااال الزاااا : )ااو مبعااىن أحااار، وتنعااه الزاماا أ، وفساا ه الفاا ام مبعااىن  اااد  
 التضااعيف حاا ف  لااة ختفيفااا، كمااا قااالوا تظااىن يف  ليااه. وقااال ال ادااب: أصااله حااق، أأ مبعااىن واااب، ف،باادل أحااد حاا يف

 تظ ن، أأ وكما قالوا: تقضى النازأ، مبعىن تقضض. واألظه  ما قاله أبو ألسحاق الزاا . 
 واىتري فعل الحاطة للداللة  لى متكن ولك م ه  و دم ألفإلته أحدا م ه .  
 ل وام ألا تعليل احلك ، و)و قوله (فحاق). وأل ا ايم ابملوصول يف قوله (ابلذين سل وا) ومل يقل ابلساى ين  
و(م ه ) يتعلق ب(سل وا)، والضمري ان ور  ا د ألا ال سل، لزايدة تق ي  كون العقاب ألاله  ت فيعا لم،هن . و(ما) يف  

دااري  قولااه (مااا كاااروا بااه يسااتهز ون) موصااولة. والنااام يف (بااه) لتعديااة فعاال االسااتهزام. وواااود النااام مااارع ماان اعاال (مااا)
 موصولة. و)و ما أطال الرتدد فيه الكاتنون. 

وامل اد ب(ما كاروا به يستهز ون) ما أرذر)  ال سل به من سوم العاقنة وحلول العذاب وا ، فحصال باذلك فا ادة أىا  ،  
ق مباا و)ي أن املستهز   كاروا يستهز ون ابل سل وىاصة مبا ي ذروهن  به من حلول العاذاب ألن اساتم وا  لاى  ادم التصادي
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ااموا به. فاستهزاؤ)  مبا أرذروا به اعل ما أرذروا به كالملص املهزوم به ألوا اعل ا النام للتعدياة، أو اساتهزاؤ)  ابل سال 
 بسنب ما أرذرو)  به ألوا اعلب النام للسننية. 

 وتقدمي اجلار وان ور  لى الفعل لل  اية  لى الفاصلة.  
 [)  11ن  اقنة املكذب ](قل سريوا يف األرض مث ارظ وا كيف كا 
 

 1254صفحة : 
 
)ذه اجلملة وزاهنا وزان النيان ملضمون اجلملة اليت قنلها ولذلك فصلب، فاإن اجلملاة الايت قنلهاا ختا  أبن الاذين اساتهزأوا   

 ابل سال قااد حاااق واا   واقااب اسااتهزا ه ، و)ااذه قاادو)  ألا ممااا)دة داير أولوااك املسااتهز  . ولاايأ افتتااا  )ااذه اجلملااة
 خبطاب ال يب صلى هللا  ليه وسل  م افيا لكوهنا بياا ألره ىوطب أبن يقول ولك النيان. فاملقصود ما بعد القول. 

وافتتاحهااا ابألماا  ابلقااول ألهنااا واردة مااورد احملاااورة  لااى قااوهل  (لااوال أراازل  ليااه ملااك). و)ااذه سلساالة ردود وأاوبااة  لااى  
ى الما ك وتكاذيب ال ساالة، فكاراب م حلاة ألا شانه كثارية أرياد رد)اا وتف ياد)ا مقالته  احملكية  رفا لتضام ها التصامي   لا

 فكارب )اته ال دود كلها مفتتحة بكلمة (قل)  م  م ات. 
و(مث) للرتاىااي الاا تيب، كمااا )ااو شاا،هنا يف  طااف اجلماال، فااإن ال ظاا  يف  اقنااة املكااذب  )ااو املقصااد ماان السااري، فهااو  ااا  

 وأن )ذا ال ظ  حمتا  ألا أتمل وت س  فهو أ)  من السري. ي تقى ألليه بعد األم  ابلسري، 
وال ظ  جتمل أن يكون بص اي وأن يكون قلنيا، و لاى االحتماالي  فقاد  لقاه االساتفهام  ان رصاب مفعولاه أو مفعولياه.  

 و(كيف) ى  ل(كان) مقدم  ليها واواب. 
 ة و قىب، و)ي اس  كالعافية واخلامتة. والعاقنة  ى  الميم ومآله وما يعقنه من مسنناته. ويقال:  اقن 
وأل ا وصفوا ب(املكذب ) دون املستهز   للداللة  لى أن التكذيب واالستهزام كااا ىلقا  مان أىإلقها ، وأن الواحاد   

ماان )ااذين اخللقاا  كاااف يف اسااتحقاق تلااك العاقنااة، ألو قااال يف اآليااة السااابقة (فحاااق ابلااذين ساال وا ماا ه  مااا كاااروا بااه 
 ون) وقال يف )ذه اآلية (كيف كان  اقنة املكذب ). يستهز 

 و)ذا رد اامع لدحض ضإلال   اجلارية  لى س ن ضإلالت رظ ا ه  من األم  السالفة املكذب .  
(قل ملن ما يف الساماوات واألرض قال ك كتاب  لاى رفساه ال محاة لينمعا ك  ألا ياوم القياماة ال رياب فياه الاذين ىسا وا  

[) مجلة (قل ملن ما يف السماوات واألرض ) تك ي  يف مقام االستدالل، فإن )ذا االستدالل 12يؤم ون]أرفسه  فه  ال 
تضاامن اسااتفهاما تق ياا اي، والتق ياا  ماان مقتضاايات التك ياا ، لااذلك مل تعطااف اجلملااة. وجيااوز أن جيعاال تصاادي  )ااذا الكااإلم 

 لى الوااه الاذأ سا ني ه   اد قولاه تعااا (قال أرأياتك  ألن  ابألم  أبن يقوله مقصودا به اال)تمام مبا بعد فعل األم  ابلقول
أاتك   ذاب هللا أو أتتك  السا ة) يف )ذه السورة. واالستفهام مستعمل جمازا يف التق ي . والتق ي  ) ا م اد به الزم مع اه، 

يف مع ااه الك ااا ي مااع و)او تنكيااب املماا ك  وألجلااؤ)  ألا القاا ار مبااا يقتضاي ألا ألبطااال معتقااد)  الما ك، فهااو مسااتعمل 
 مع اه الص يح، واملقصود )و املعىن الك ا ي. 
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ولكوره م ادا به الجلام ألا الق ار كان اجلواب   ه مبا ي يده السا ل من ألق ار املساؤول حمققاا ال حمايص   اه، ألو ال سانيل  
فسه بقوله (ك) تنكيتا هل ، ألن الكاإلم ألا اجلحد فيه أو املغالطة، فلذلك مل ي تظ  السا ل اواو  وابدر)  اجلواب   ه ب 

مسااوق مساااق ألبااإل  احلنااة مقاادرة فيااه حماااورة ولاايأ )ااو حماااورة حقيقيااة. و)ااذا ماان أساالوب الكااإلم الصااادر ماان مااتكل  
واحد. فهؤالم القوم املقدر ألجلاؤ)  ألا اجلواب سوام أرصفوا ف،ق وا حقية اجلواب أم أرك وا وكاب وا فقد حصل املقصود من 

ابحلنة. و)ذا أسلوب متناع يف القا  ن، فتاارة ال ياذك  ااواب ما ه  كماا ) اا، وكماب يف قولاه تعااا (قال مان رب  دمغه 
السماوات واألرض قل هللا)، وقوله (قل من أرزل الكتاب الذأ اام به موسى ألا قوله قل هللا)، واترة يذك  ما ساينينون 

ي تقل ألا ما يرتتب  ليه من توبيخ وحنوه، كقوله تعاا (قل ملن األرض به بعد وك  السؤال م سواب ألليه  أهن  جيينون به مث 
 ومن فيها ألن ك ت  تعلمون سيقولون ك قل أفإل تذك ون ألا قوله قل فإىن تسح ون). 

وابتدئ إببطال أ ظ  ضإلهل ، و)و ضإلل الش اك. وأدما  معاه ضاإلل ألركاار)  النعاث املنتادأ باه الساورة بعاد أن ارتقال  
ألا الرااذار ال اشاا   اان تكااذينه  ال سااول صاالى هللا  ليااه وساال ، ولااذلك ملااا كااان دلياال الوحداريااة السااالف داال  مان ولااك

 لى ىلق السماوات واألرض وأحواهلا ابلص احة، و لى  نودية املواودات اليت تمملها اباللتزام، وك  يف )ذه اآلية تلك 
 ألرض قل ك). العنودية ابلص احة فقال (قل ملن ما يف السماوات وا

   
 

 1255صفحة : 
 
وقوله (ك) ىا  منتادأ حماذوف دل  لياه (ماا يف الساماوات) اخل. ويقادر املنتادأ ماؤى ا  ان اخلا   لاى وزان الساؤال ألن   

 املقصود ألفادة احلص . 
كااه ال حمالااة، ويف والااإلم يف قولااه (ك) للملااكف دلااب  لااى  نوديااة ال اااس ك دون دااريه، وتسااتلزم أن العنااد صااا   ألا مال 

ولااك تق ياا  لاادليل النعااث السااابق املناا   لااى ألثنااات العنوديااة ثااق اخللااق. وال ساانب للعنوديااة أحااق وأ ظاا  ماان اخلالقيااة، 
 ويستتنع )ذا االستدالل الرذار بغضنه  لى من أش ك معه. 

مااا يف السااماوات ومااا يف األرض ألو و)ااذا اسااتدالل  لااى املماا ك  أبن دااري هللا لاايأ أ)ااإل ل هليااة، ألن دااري هللا ال ولااك  
 ملك ولك خلالق ولك. و)و متهيد لقوله بعده (لينمع ك  ألا يوم القيامة)، ألن مالك األشيام ال يهمل حماسنتها. 

 ومجلة (كتب  لى رفسه ال محة) معرتضة، و)ي من املقول الذأ أم  ال سول أبن يقوله.  
ا كااان ممااع ا إبرااذار بو يااد قاادم لااه التااذكري أبرااه رحااي  بعنيااده  سااا)  ويف )ااذا اال اارتاض معااان: أحااد)ا أن مااا بعااده ملاا 

يتوبون ويقلعون  ن   اد) ،  لى حنو قوله تعاا (كتب ربك   لى رفسه ال محة أره من  مل م ك  ساوما ههالاة مث اتب 
 من بعده وأصلح فإره دفور رحي )، والم ك ابك أ ظ  سوم وأشد تلنسا ههالة. 

الىنار أبن ك ما يف السماوات وما يف األرض يثاري ساؤال ساا ل  ان  ادم تعنيال أىاذ)   لاى شا كه  مبان والثاين أن   
)  ملكه. فالكاف  يقول: لو كان ما تقولون صدقا لعنل ل ا العذاب، واملؤمن يستنط  أتىري  قاو ، فكان قوله (كتب 
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 ها رمحة كاملاة: و)اذه رمحتاه بعنااده الصااحل ، وم هاا رمحاة  لى رفسه ال محة) اوااب لكإل الف يق  أبره تفضل ابل محة، فم
 موقتة و)ي رمحة المهال والمإلم للعصاة والضال . 

والثالث أن ما يف قوله (قل ملن ما يف السماوات واألرض قل ك) من التمهياد ملاا يف مجلاة (لينمعا ك  ألا ياوم القياماة ال  
 ريب فيه) من الو يد والو د. 

 هللا تع يضا بنمارة املؤم   وبتهديد املم ك .  وك ت رمحة 
ال ابع أن فيه ألوام ألا أن هللا قد جنى أمة الد وة احملمدية من  ذاب االستوصال الذأ  ذب به األم  املكذبة رسلها من  

اا (وماا أرسال اك قنل، وولك ب كة ال يب حممد صلى هللا  ليه وسل  ألو اعلاه رمحاة للعاامل  يف ساا   أحوالاه ثكا  قولاه تعا
ألال رمحة للعامل )، وألو أراد تكثاري اتبعياه فلاذلك مل يقاض  لاى مكذبياه قضاام  اااإل بال أمهلها  وأملاى هلا  ليلا   ما ه  
من يؤمن به، كما راا رساول هللا صالى هللا  لياه وسال . ولاذلك ملاا قاالوا (اللها  ألن كاان )اذا )او احلاق مان   ادك فا،مط  

ا ت ااا بعااذاب ألااي ) قااال هللا تعاااا (ومااا كااان هللا ليعااذو  وأرااب فاايه ). وقااد حصاال مااا رااااه  لي ااا حنااارة ماان الساامام أو 
رسول هللا فلا  يلناث مان بقاي مان املما ك  أن  م اوا ابك ورساوله بعاد فاتح مكاة ودىلاوا يف ديان هللا أفواااا، وأياد هللا وا  

د قادر هللا تعااا أن يكاون )اذا الادين ىامتاة األداين  بعد ولك دي ه ورسوله ورم وا كلماة الساإلم يف  فااق األرض. وألو قا
كان من احلكمة ألمهال املعاردين له واجلاحدين، ألن هللا لو است،صله  يف أول ظهور الدين ألتى  لى من حوته مكة من 

أهنلاك مم ك ومسل ، مث جم ون  لاى رياا  ، كماا ورد يف احلاديث ملاا قالاب أم سالمة ل ساول هللا صالى هللا  لياه وسال : 
وفي ا الصاحلون، قال: رع ، ألوا كث  اخلنث مث جم ون  لى رياا  . فلاو كاان ولاك يف وقاب ظهاور الساإلم الرتفاع باذلك 
)ذا الدين فل  جصل املقصود من اعله ىامتة األداين. وقد استعاو رسول هللا صلى هللا  ليه وسل  ملا رزل  لياه (قال )او 

 فوقك  أو من قب أرالك ) فقال  أ وو بسنحات واهك الك مي  . القادر  لى أن ينعث  ليك   ذااب من 
ومعىن (كتب) تعلقب ألرادته، أبن اعل رمحته املوصوف وا ابلذات متعلقة تعلقا  اما مط دا ابل سنة ألا املللوقات وألن   

ا فعال (كتاب) الاذأ كان ىاصا ابل سنة ألا األزمان واجلهات. فلما كان ولك مطا دا شانهب ألرادتاه ابللازام، فاساتعري هلا
)او حقيقاة يف الجيااب، والق ي اة )اي مقاام الهلياة، أو اعاال ولاك  لاى رفساه ألن أحادا ال يلازم رفساه بمايم ألال اىتيااارا 
وألال فاان داريه يلزماه. واملقصاود أن ولاك ال يتللاف كااألم  الواااب املكتاوب، فاإهن  كااروا ألوا أرادوا أتكياد و اد أو  هااد  

 ن حلزة:          كتنوه، كما قال احلارث ب
 واوك وا حلف وأ املانااز                      وما قدم فيه العهود وال كفإلم    
 

 1256صفحة : 
 

            
حذر اجلور والتطاىاي و)ال                      ي قض ما يف املهارق األ)وام فال محة ) ا مصادر، أأ كتاب  لاى رفساه   

ة، أأ كتب  لى رفسه االتصااف ابل محاة، أأ بكوراه رحيماا، ألن ال محاة صافة واتياة ك تعااا أن ي ح ، وليأ امل اد الصف
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واانااة لااه، والوااااب العقلااي ال تتعلااق بااه الرادة، ألال ألوا اعل ااا (كتااب) مسااتعمإل يف متنااز  ىاا ، و)ااو تماانيه الواااوب 
يف االمت ان، ويف املقصاود مان لاول ال محاة للعنياد  الذام ابألم  احملت  املف وض، والق ي ة )ي )ي ألال أن املعىن األول أظه 

 املع ض   ن حق شك ه واملم ك  له يف ملكه دريه. 
ويف الصاحيح  مان حاديث أذ ) ياا ة قاال: قاال رساول هللا صاالى هللا  لياه وسال : ملاا قضااى هللا تعااا اخللاق كتاب كتااااب  

 فوضعه   ده فوق الع ش  ألن رمحيت سنقب دضيب  . 
ينمع ك  ألا يوم القيامة) واقعة موقع ال تينة من الادليل واملسانب مان السانب، فإراه ملاا أبطلاب أ)لياة أصا امه  ومجلة (ل 

 ل هلية وحمضب وحدارية هللا ابلهلية بطلب ألحالته  النعث بمنهة تف ق أازام األاساد أو ارعدامها. 
استقصام متفا ق مجياع ال ااس أفا ادا وأاازاما متف قاة. وتعديتاه والم القس  ورون التوكيد أفادا ققيق الو يد. وامل اد ابجلمع   

ب(ألا) لتضمي ه معىن السوق. وقد تقدم القول يف رظريه   د قوله تعاا (هللا ال ألله ألال )و لينمع ك  ألا ياوم القياماة ال 
 ريب فيه) يف سورة ال سام. 

ملم ك ، ألهن  املقصود من )ذا القول من أولاهف وضمري اخلطاب يف قوله (لينمع ك ) م اد به ىصوص احملنوا  من ا 
 فيكون رذارة هل  و ديدا واوااب  ن أقل ما جتمل من سؤال ي م،  ن قوله (كتب  لى رفسه ال محة) كما تقدم. 

ومجلاة (الااذين ىساا وا أرفسااه  فهاا  ال يؤم ااون) األظهاا    اادأ أهنااا متف  ااة  لااى مجلااة (لينمعاا ك  ألا يااوم القيامااة) وأن  
م من قوله (فه  ال يؤم ون) للتف يع والسننية. وأصل الرتكيب: ف،رت  ال تؤم ون ألرك  ىسا   أرفساك  يف ياوم القياماةف الفا

 فعدل  ن الضمري ألا املوصول لفادة الصلة أهن  ىس وا أرفسه  بسنب  دم ألواهن . 
أرفساه  فها  ال يؤم اون. ورظا  الكاإلم  واعل (الذين ىس وا أرفسه ) ى  منتدأ حمذوف. والتقادي : أرات  الاذين ىسا وا 

 لى )ذا الواه أد ى لمسا ه ، ووذا التقدي  يساتغىن  ان ساؤال الكمااف  ان صاحة ت تاب  ادم الواان  لاى ىسا ان 
 أرفسه  مع أن األم  ابلعكأ. 

 الما ر  لاى وقيل (الذين ىس وا أرفسه ) منتدأ، ومجلة (فه  ال يؤم ون) ىا ه، وقا ن ابلفاام ألن املوصاول تضامن معاىن 
حنو قوله تعاا (والإلم  ت  الفاحمة من رسا ك  فاستمهدوا  ليهن أربعة م ك ). وأش ب الوصاول معاىن الما ر ليفياد 
لوله كل من اتصف مبضمون الصلة، ويفيد تعلياق حصاول مضامون مجلاة اخلا  امل ازل م زلاة ااواب الما ر  لاى حصاول 

يفيد أن ولك مستم  االرتنار والتعليل يف مجيع أزم ة املستقنل اليت يتحقق فيها مضمون الصلة امل زلة م زلة مجلة الم ر، ف
 معىن الصلة. فقد حصل يف )ذه اجلملة من اخلصوصيات النإلدية ما ال يواد مثله يف دري الكإلم املعنز. 

أن يكااون ساانب  ومعااىن (ىساا وا أرفسااه ) أضااا و)ا كمااا يضاايع التاااا  رأس مالااه، فاخلساا ان مسااتعار لضااا ة مااا شاا،ره 
رفع. فمعىن (ىس وا أرفسه )  دموا فا دة االرتفاع مبا ي تفع به ال اس من أرفسه  و)و العقل والتفكري، فإره ح كة ال فأ 
يف املعقوالت ملع فة حقا ق األمور. وولك أهن  ملا أ  ضوا  ن التدب  يف صدق ال سول  ليه الصإلة والساإلم فقاد أضاا وا 

فااوز يف العاااال واآلااال، فكااان ولااك ساانب أن ال يؤم ااوا ابك وال سااول واليااوم اآلىاا . فعاادم  اان أرفسااه  أرفااع ساانب لل
الوان مسنب  ن ح ماهن  االرتفاع أبفضل افع. ويتسنب  لى  دم الوان ىسا ان  ىا ، و)او ىسا ان الفاوز يف الادريا 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 يقاال لاه ىسا ان األرفاأ. وقاد أشاار ألا ابلسإلمة من العذاب، ويف اآلى ة ابل ناة من ال ار، وولك يقال له ىس ان وال
 اخلس ار  قوله تعاا (أولوك الذين ىس وا أرفسه  وضل   ه  ما كاروا يفرتون ال ا م أهن  يف اآلى ة )  األىس ون). 

[) مجلااة معطوفااه  لااى (ك) ماان قولااه (قاال ك) الااذأ )ااو يف 13(ولااه ومااا سااكن يف اللياال وال هااار و)ااو السااميع العلااي ] 
 اجلملة، أأ ما يف السماوات واألرض ك، وله ما سكن. تقدي  

   
 

 1257صفحة : 
 
والسااكون اسااتق ار اجلسااا  يف مكااان، أأ حيااز ال ي تقااال   ااه ماادة،فهو ضاااد احل كااة، و)ااو مااان أسااناب االىتفاااام، ألن   

واه كوراه ك اياة أن امللتفي يسكن وال ي تم . واألحسن   دأ أن يكون ) ا ك اياة  ان اخلفاام ماع ألرادة املعاىن الصا يح.و 
الكإلم مسوق للتذكري بعل  هللا تعاا وأره ال خيفى  ليه شيم من أ مالك  وحماسنك   ليها يوم جيمعك  ألا يوم القيامة، 
فهو كقوله تعاا (هللا يعل  ما قمل كل أرثى ألا أن قال ومن )و مستلف ابلليل).فالذأ ساكن الليال وال هاار بعاض ماا 

فلما أ لمها  أبراه ولاك ماا يف الساماوات واألرض  طاف  لياه ال اإلم أبراه ولاك ماا ساكن مان يف السماوات واألرض، 
ولك ألره ثيث يغفل  ن لاول ماا يف الساماوات واألرض ألايه، ألن املتعاارف با  ال ااس ألوا أىا وا  ان أشايام ثكا  أن 

 ماوم امللاك ك تعااا أبن ملكاه لال الظاا) ات  ي يدوا األشيام املع وفاة املتداولاة. فهاذا مان وكا  اخلااص بعاد العاام لتق يا 
واخلفيااات، ففااي )ااذا اسااتد ام ليواهااوا ال ظاا  العقلااي يف املواااودات اخلفيااة ومااا يف ألىفا هااا ماان داللااة  لااى سااعة القاادرة 

 وتص فات احلكمة الهلية. 
الظ ف اللغو كماا يتعاد  ألا  و(يف) للظ فية الزمارية، و)ي ظ ف مستق ، ألن فعل السكون ال يتعد  ألا الزمان تعدية  

املكان لو كان مبعىن حل واستق  و)و ما ال ي اسب محل معىن اآلية  ليه. والكإلم متهيد لسعة العل ، ألن ش،ن املالك أن 
يعل   لوكاته. وختصيص الليل ابلذك  ألن الساكن يف ولك الوقب يزداد ىفاام، فهاو كقولاه (وال حناة يف ظلماات األرض 

ر  ليه لقصد زايدة الممول، ألن الليل ملا كان مظ ة االىتفام فيه قد يظن أن العامل يقصد االطإلع  لى ). و طف ال ها
 الساك ات فيه أبلية وال يقصد ألا االطإلع  لى الساك ات يف ال هار، فذك  ال هار لتحقيق متام الحاطة ابملعلومات. 

ت يف كوهنا له ال لغريه، أأ يف كون ملكها التام له، كما تقدم يف وتقدمي ان ور للداللة  لى احلص ، و)و حص  الساك ا 
 قوله (قل ملن ما يف السماوات واألرض قل ك). 

وقااد اااام قولااه (و)ااو السااميع العلااي ) كال تينااة للمقدمااة، ألن املقصااود ماان الىنااار أبن هللا ولااك الساااك ات التمهيااد  
تص فات أقو  من ملاك السااك ات الايت ال تنادأ ح اكاا، فظها  حسان لثنات  موم  لمه، وألال فإن ملك املتح كات امل

 وقع قوله (و)و السميع العلي )  قب )ذا. 
 والسميع: العامل العظي  ابملسمو ات أو ابحملسوسات. والعلي : المديد العل  بكل معلوم.  
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  اشا   اان مجلااة (قاال ملاان مااا يف (قال أدااري هللا أختااذ وليااا فاااط  الساماوات واألرض و)ااو يطعاا  وال يطعاا ) اسااتو اف  ىاا 
 السماوات واألرض قل ك). 

وأ يد األم  ابلقول ا)تماما وذا املقول، ألره دا ض  ىا  داري الاذأ أما  فياه ابلقاول قنلاه، فإراه ملاا تقا ر ابلقاول، الساابق  
دة، ألن ولااك رتينااة  نوديااة مااا يف السااماوات واألرض ك وأن مصااري كاال ولااك ألليااه ارتقاال ألا تق ياا  واااوب ألفاا اده ابلعنااا

الزماه لكورااه مالكااا جلميااع مااا احتوتاه السااماوات واألرض، فكااان )ااذا التق ياا  اااراي  لااى ط يقااة التعاا يض ألو أماا  ال سااول 
 ليه الصإلة والسإلم ابلت ؤ من أن يعناد داري هللا. واملقصاود الركاار  لاى الاذين  نادوا داريه واختاذو)  أولياام، كماا يقاول 

ل املكااب   ال أاحاد احلاق  لداللاة املقاام  لاى أن ال ساول صالى هللا  لياه وسال  ال يصادر م اه ولاك،  القا ل مبحض  انااد
كيااف وقاااد  لماااوا أراااه د اااا)  ألا توحياااد هللا مااان أول بعثتاااه، و)اااذه الساااورة ماااا رزلاااب ألال بعاااد النعثاااة بسااا   كثااارية، كماااا 

سا ين أن )اذا القاول أما  باه ال ساول صالى هللا استللص اه  اا تقادم يف صادر الساورة. وقاد وكا  ابان  طياة  ان بعاض املف
 ليه وسل  لينيب املم ك  الاذين د اوه ألا  ناادة أصا امه ، أأ )او مثال ماا يف قولاه تعااا (قال أفغاري هللا أتما وين أ ناد 
أيهااا اجلااا)لون)، و)ااو لعماا أ  ااا يمااع  بااه أساالوب الكااإلم وألن قااال اباان  طيااة: ألن ظااا)  اآليااة ال يتضاام ه كيااف وال بااد 

 إلستو اف من ركتة. ل
    
 

 1258صفحة : 
 
واالساااتفهام ل ركاااار. وقااادم املفعاااول األول ل(أختاااذ)  لاااى الفعااال وفا لاااه ليكاااون موالياااا لإلساااتفهام ألراااه )اااو املقصاااود   

ابلركار ال مطلق اختاو الويل. وش،ن لزة االساتفهام همياع اساتعماالته أن يليهاا اازم اجلملاة املساتفه    اه كاامل ك  ) اا، 
التقادمي لإل)تماام بااه، و)او ماان از ياات الع ايااة الايت قااال فيهاا  نااد القاا)  أن ال بااد مان بيااان وااه الع ايااة، ولايأ مفياادا ف

للتلصيص يف مثل )ذا لظهور أن دا ي التقدمي )و تعيا  املا اد ابالساتفهام فاإل يتعا  أن يكاون لغا ض داري ولاك. فمان 
ركاار اختااو الاويل يف داري هللا كماا ماال أللياه بعاض شا ا  الكمااف فقاد اعل التقدمي ) ا مفيدا لإلىتصاص، أأ احنصار أل

تكلف ما يمهد االستعمال والذوق خبإلفه، وكإلم الكماف ب أم م ه بال احلاق أن التقادمي ) اا لايأ ألال لإل)تماام بما،ن 
لااك فااإل التفااات ألليااه ماان املقاادم ليلااي أداة االسااتفهام فاايعل  أن حماال الركااار )ااو اختاااو دااري هللا وليااا، وأمااا مااا زاد  لااى و

املتكل . ولعل الذأ حدا)  ألا ولك أن املفعول يف )ذه اآلية ورظا  )ا مثل (أفغري هللا أتم وين أ ند أدري هللا تد ون) )و  
كلماة (داري) املضاافة ألا اسا  اجلإللاة، و)اي  اماة يف كال مااا  ادا هللا، فكاان هللا ملحوظاا مان لفان املفعاول فكاان ألركااار 

ليا ألن ألركار اختاو دريه وليا مستلزما  دم ألركار اختاو هللا وليا، ألن ألركار اختاو دري هللا ال ينقاى معاه ألال اختااو اختاو هللا و 
هللا وليااف فكااان )ااذا الرتكياب مسااتلزما معااىن القصاا  و ثاإل ألليااه ولاايأ )او باادال  لااى القصاا  مطابقاة، وال مفياادا ملااا يفيااده 

د أو تعياا ، أال تاا   أرااه لااو كااان املفعااول ىااإلف كلمااة (دااري) ملااا صااح ا تنااار القصاا  الضااايف ماان قلااب ا تقاااد أو ألفاا ا
القص ، كما لو قلب: أزيدا أتتلذ صديقا، مل يكن مفيدا ألال ألركار اختاو زيد صديقا من دري التفات ألا اختاو دريه، وأل اا 
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ال أراك أردت توااه الركاار للمتلاذ ولك ألرك ت اه ليأ أ)إل للصداقة فإل ف ق بي ه وب  قولك: أتتلاذ زيادا صاديقا، أل
 ال لإلختاو ا)تماما به. والف ق بي هما دقيق ف،اد فيه رظ ك. 

مث ألن كان املم كون قد س،لوا مان ال ايب صالى هللا  لياه وسال  أن يتلاذ أصا امه  أولياام كاان لتقادمي املفعاول ركتاة ا)تماام  
أفغاري هللا أتما وين أ ناد أيهاا اجلاا)لون) وقولاه (قاالوا اي موساى نرية و)ي كوره اوااب لكإلم )و املقصود م اه كماا يف قولاه (

ااعل ل ا ألهلا كما هل   هلة ألا قوله قال أدري هللا أبغيك  ألهلا). وأشار صاحب الكماف يف قوله (أدري هللا أبغاى راب) اآلم 
ناادة  هلاته . قاال الطيايب: ألن كال يف  ى  السورة ألا أن تقدمي (دري هللا)  لاى (أبغاي) لكوراه ااوااب  ان رادا ه  لاه ألا  

 تقدمي ألما لإل)تمام أو جلواب ألركار. 
والويل: ال اص  املدب ، ففيه معىن العل  والقدرة. يقال: توا فإلا، أأ اختاذه اصا ا. ومساي احللياف ولياا ألن املقصاود مان  

 مسا ه تعاا الويل. احللف ال ص ة. وملا كان الله )و الذأ ي اع ألليه  ابده مسي وليا لذلك. ومن أ
والفاط : املندع واخلالق. وأصله من الفط  و)و المق. و ن ابن  ناس: ما   فب معىن الفاط  حىت اىتصا  أليل أ  ابياان  

يف بو ، فقال أحدلا: أا فط  ا. وألا ام )ذا الوصف  لى اس  اجلإللة دون وصف  ى  استدالل  لى  دم ادارة دريه 
ألا قولااه يف أول السااورة(احلمد ك الااذأ ىلااق السااماوات واألرض واعاال الظلمااات وال ااور مث  ألن يتلااذ وليااا، فهااو اظاا 

الااذين كفاا وا باا و  يعاادلون). ولاايأ يغاا    ااه قولااه قنلااه (قاال ملاان مااا يف السااماوات واألرض قاال ك) ألن ولااك اسااتدالل 
 ا أال.  ليه  ابلعنودية ك و)ذا استدالل ابالفتقار ألا هللا يف أسناب بقا ه  أل

وقوله (و)و يطع ) مجلة يف موضع احلال، أأ يعطي ال اس ما  كلوره  ا أى   هل  من األرض : من حنوب ومثاار وكاع  
وصيد. و)ذا استدالل  لى املم ك  مبا )و مسل    اد) ، ألهنا  يعرتفاون أبن الا ازق )او هللا و)او ىاالق املللوقاات وأل اا 

حقاق العنااادة. وقااد كثاا  االحتنااا   لااى املماا ك  يف القاا  ن مبثاال )ااذا كقولااه تعاااا اعلااوا اآلهلااة األىاا   شاا كام يف اساات
 (أف أيت  ما ق ثون أ أرت  تزر وره أم حنن الزار ون). 

    
 

 1259صفحة : 
 
أثا  وأما قوله (وال يطع ) بض  اليام وفتح الع  فتكميل دال  لى الغىن املطلق كقوله تعاا (وما أريد أن يطعمون). وال   

له يف االستدالل ألو ليأ يف  هلة الع ب ما كاروا يطعموره الطعام. وجيوز أن ي اد التعا يض وا  فيماا يقدموراه ألا أصا امه  
 من الق اب  وما يه قون  ليها من الدمام، ألو ال خيلو فعله  من ا تقاد أن األص ام ت ع  بذلك. 

[) استو اف مك ر ألسلوب االستو اف الاذأ قنلاه. 14م ك ](قل ألين أم ت أن أكون أول من أسل  وال تكورن من امل 
ومثار االستو اف  واحد ولكن الغ ض م هما خنتلف، ألن ما قنله جوم حول االستدالل بداللة العقل  لى ألبطال الم ك، 

اه ألا هللا، كما و)ذا استدالل بداللة الوحي الذأ فيه األم  ابتناع دين السإلم وما ب   ليه اس  السإلم من ص ف الو 
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قال يف اآلية األى   (فقل أسلمب واهي ك)، فهذا ألبطال لطعا ه  يف الادين الاذأ ااام باه املسامى ابلساإلم، وشاعاره  
 كلمة التوحيد املنطلة ل ش اك. 

 وب  فعل (أم ت) للمفعول، ألن فا ل )ذا األم  معلوم مبا تك ر من ألس اد الوحي ألا هللا.  
ل ) أره أول من يتصف ابلسإلم الذأ بعثه هللا به، فهو السإلم اخلااص الاذأ ااام باه القا  ن، و)او ومعىن (أول من أس 

زا ااد  لااى مااا  ماان بااه ال ساال ماان قناال، مبااا فيااه ماان وضااو  النيااان والسااماحة، فااإل ي ااايف أن بعااض ال ساال وصاافوا أبهناا  
اصاااطفى لكااا  الااادين فاااإل متاااوتن ألال وأرااات   مسااالمون، كماااا يف قولاااه تعااااا حكاياااة  ااان ألبااا ا)ي  ويعقاااوب (اي بااا  ألن هللا

 مسلمون). وقد تقدم بيان ولك   د وك  تلك اآلية يف سورة النق ة. 
 وجيوز أن يكون امل اد أول من أسل   ن د وا ألا السإلم.  
باه، وجيوز أن يكون األول ك اياة  ان األقاو  واألمكان يف الساإلم، ألن األول يف كال  مال )او األحا ص  لياه واأل لاق  

فاألولية تستلزم احل ص والقوة يف العمل، كما حكى هللا تعاا  ن موسى قوله (وأا أول املاؤم  ). فاإن كوراه أوهلا  معلاوم 
وأل ا أراد: أين اآلن بعد الصعقة أقو  ال اس ألوااا. ويف احلاديث  حنان اآلىا ون األول ون ياوم القياماة  . وقاد تقادم شايم 

 تكوروا أول كاف  به) يف سورة النق ة. من )ذا   د قوله تعاا (وال 
واملقصود من )اذا  لاى مجياع الوااوه أتيايأ املما ك  مان  اوده ألا ديا ه  ألهنا  رمباا كااروا ألوا رأوا م اه رمحاة وا  ولي اا يف  

 القول طمعوا يف راو ه ألا دي ه  وقالوا ألره دين  اب ه. 
أ قل هلا  ولاك ليي،ساوا. والكاإلم هناي مان هللا ل ساوله مقصاود وقوله (وال تكورن من املم ك )  طف  لى قوله (قل)، أ 

م ه أتكيد األم  ابلسإلم، ألن األم  ابلميم يقتضي ال هي  ن ضده، فذك  ال هي  ن الضد بعد ولك أتكيد له، و)اذا 
 الت،كيد لتقطع ا ثومة الم ك من )ذا الدين. 

م كون، وجتمل أن ال هي  ن االرتمام ألا املم ك ، أأ )و و(من) تنعيضية، فمعىن (من املم ك ) أأ من مجلة الذين ي 
أم  ابل امة م ه  فتكون (من) اتصالية ويكون (املم ك ) ابملعىن اللقيب، أأ الذين اشته وا وذا االس ، أأ ال يكن م ك 

 شيم فيه صلة ابملم ك ، كقول ال ابغة:          
 الواه أشد وأقو . فإين لسب م ك ولسب م  والت،ييأ  لى )ذا   
وقد يؤىذ من )ذه اآلية استدالل للما،ثور  ان األشاع أ: أن الواان ابك وحاده لايأ  اا جياب بادليل العقال بال تتوقاف  

املؤاىذة به  لى بعثة ال سول، ألن هللا أم  رنيه صلى هللا  ليه وسل  أن ي ك  أن يتلذ داري هللا ولياا ألراه فااط  الساماوات 
ن يقاااول (ألين أمااا ت أن أكاااون أول مااان أسااال ) مث أمااا ه مباااا يااادل  لاااى املؤاىاااذة بقولاااه (ألين أىااااف ألن واألرض، مث أمااا ه أ

  صيب رذ ألا قوله فقد رمحه). 
[) 16[ ماان يصا ف   ااه يوموااذ فقااد رمحااه وولااك الفااوز املناا ]15(قال ألين أىاااف ألن  صاايب رذ  ااذاب يااوم  ظااي ] 

ملمرتك بي ها من أن الم ك ابك متو د صاحنه ابلعذاب ومو ود اتركه )ذا استو اف مك ر ملا قنله، و)و تدر  يف الغ ض ا
ابل محااة. فقولااه (أدااري هللا أختااذ وليااا) اآليااة رفااض للماا ك ابلاادليل العقلااي، وقولااه (قاال ألين أماا ت أن أكااون أول ماان أساال ) 

 اآلية، رفض للم ك امتثاال ألم  هللا واإلله. 
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 ك ىوفاا ماان العقااب وطمعاا يف ال محاة. وقااد ااامت مرتتناة  لاى ت تينهااا يف وقولاه ) اا (قال ألين أىااف) اآليااة ش اب للما 
 رفأ األم . 
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 وفه  من قوله (ألن  صيب رذ) أن اآلم  له أبن يكون أول من أسل  وال ا)ي  ن كوره من املم ك  )و هللا تعاا.   
  صياره أم  قنيح ألره ربه فكيف يعصيه.  ويف العدول  ن اس  اجلإللة ألا قوله (رذ) ألوام ألا أن 
وأضاايف العااذاب ألا (يااوم  ظااي )  ااويإل لااه ألن يف معتاااد العاا ب أن يطلااق اليااوم  لااى يااوم رصاا  ف يااق واهناازام ف يااق ماان  

احملارب ، فيكون اليوم ركاال  لى امل هازم ، ألو يكثا  فايه  القتال واألسا  ويساام املغلاوب ساوم العاذاب، فاذك  (ياوم) يثاري 
من اخليال ااوف م،لوفة، ولذلك قال هللا تعاا (فكذبوه ف،ىذ)   ذاب يوم الظلاة ألراه كاان  اذاب ياوم  ظاي ) ومل يقال 
 ااذاب الظلااة أرااه كااان  ااذااب  ظيمااا. وسااي،م بيااان ولااك مفصااإل   ااد قولااه تعاااا (يااوم جيمعكاا  ليااوم اجلمااع ولااك يااوم 

ضافة العذاب ألا اليوم العظي  ك اية  ان  ظا  ولاك العاذاب، ألن التغابن) يف سورة التغابن، ووذا اال تنار حسن اعل أل
  ظمة اليوم العظي  تستلزم  ظ  ما يقع فيه   فا. 

 وقوله (من يص ف   ه يوموذ فقد رمحه) مجلة من ش ر وازام وقعب موقع الصفة ل( ذاب).  
ري (ماان)  لااى ال يابااة  اان الفا اال. و(يصاا ف) مناا  للمنهااول يف قاا امة األكثاا ،  لااى أرااه رافااع لضاامري العااذاب أو لضاام 

والضمري ان ور ب( ن)  ا د ألا (من) أأ يص ف العذاب   ه، أو  ا د ألا العذاب، أأ من يص ف )و  ن العذاب، 
 و لى  كأ )ذا العود يكون  ود الضمري املسترت يف قوله (يص ف). 

ن ااام للفا اال  لاى أرااه رافااع لضاامري (رذ) وقا أه محاازة، والكسااا ي، وأبااو بكا   اان  اصاا ، ويعقااوب، وىلاف (يصاا ف) ابل 
  لى الفا لية. 

 أما الضمري املسترت يف (رمحه) فهو  ا د ألا (رذ)، وامل صوب  ا د ألا (من)  لى كلتا الق امت .  
ومعىن وصف العذاب مبضمون مجلة الم ر واجلزام، أأ من وفقه هللا لتن اب أساناب ولاك العاذاب فهاو قاد قادر هللا لاه  

 ويس  له أسناوا. ال محة 
واملقصود من )ذا الكإلم ألثنات مقابل قوله (ألين أىاف ألن  صيب رذ  ذاب يوم  ظي ) ك،ره قال: أراو ألن أطعته أن  

ي مح  رذ، ألن من ص ف   ه العذاب ثنتاب لاه ال محاة. فناام يف ألفاادة )اذا املعاىن بط يقاة املاذ)ب الكإلماي. و)او وكا  
ض ب من الك اية وأسلوب بديع ثيث يدىل احملكوم له يف احلك  بع وان كوراه فا دا مان أفا اد الدليل ليعل  املدلول. و)ذا 

 العموم الذين ثنب هل  احلك . 
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ولذلك  قنه بقوله (وولك الفوز املن ). والشارة مواهة ألا الص ف امل،ىوو من قوله (من يص ف   ه) أو ألا املذكور.  
ه ألوا صا ف  اان العاذاب يف ولاك الياوم فقاد دىاال يف ال عاي  يف ولاك الياوم. قااال وأل اا كاان الصا ف  ان العااذاب فاوزا ألرا

 تعاا (فمن زحز   ن ال ار وأدىل اجل ة فقد فاز). و(املن ) اس  فا ل من أابن مبعىن ابن. 
[)  طااف  لااى اجلماال 17(وألن وسسااك هللا بضاا  فااإل كاشااف لااه ألال )ااو وألن وسسااك خبااري فهااو  لااى شاايم قاادي ] 

 فعل (قل) فاخلطاب لل يب صلى هللا  ليه وسل . املفتتحة ب
و)ذا مؤون أبن املم ك  ىوفوا ال يب صالى هللا  لياه وسال  أو   ضاوا لاه بعازمه   لاى ألصاابته بما  وأو  فلاطناه هللا مباا  

يثنب رفسه وما بؤيأ أ ادامه مان أن يساتزلوه. و)اذا كماا حكاي  ان ألبا ا)ي   لياه الساإلم (وكياف أىااف ماا أشا كت  وال 
ختافون أرك  أش كت  ابك ما مل ي زل به  ليك  سالطاا)، ومان ورام ولاك ألثناات أن املتصا ف املطلاق يف أحاوال املوااودات 
)ااو هللا تعاااا بعااد أن أثنااب ابجلماال السااابقة أرااه حماادث املواااودات كلهااا يف الساامام واألرض، فنعاال ولااك يف أساالوب 

ة من أبس املم ك  و ديد)  وو يد) ، وو ده ثصول اخلري له مان تثنيب لل سول صلى هللا  ليه وسل   لى  دم اخلمي
أثاا  رضااى ربااه وحااده   ااه، وقاادأ املماا ك  أبهناا  ال يسااتطيعون ألضاا اره وال جيلنااون رفعااه. وجصاال م ااه رد  لااى املماا ك  

تمافع   اد هللا وأهناا الذين كاروا ألوا وك وا أبن هللا ىالق الساماوات واألرض ومان فايهن أقا وا باذلك، ويز ماون أن  هلاته  
شلااب اخلااري وتاادفع الماا ، فلمااا أبطلااب اآلايت السااابقة اسااتحقاق األصاا ام الهليااة ألهنااا مل ختلااق شاايوا، وأوانااب  نااادة 
املساتحق الهلياة ثااق، أبطلاب )اذه اآليااة اساتحقاقه  العناادة ألهناا  ال ولكاون لل ااس ضاا ا وال رفعاا، كماا قااال تعااا (قاال 

ا ال ولاك لكا  ضا ا وال رفعاا) وقاال  ان ألبا ا)ي   لياه الساإلم (قاال )ال يسامعورك  ألو تاد ون أو أتعنادون مان دون هللا ما
 ي فعورك  أو يض ون). 

    
 

 1261صفحة : 
 
وقد )ي،ت اجلمل السابقة موقعا هلاته اجلملة، ألره ألوا تق ر أن ىالق املوااودات )او هللا وحاده لازم مان ولاك أراه مقادر   

كون ولك يف دا  ة قدرتاه أوا وأحاق بعاد كاون مع وضاات تلاك العاوارض الوقاة لاه. فاملع وضاات أحواهل  وأ ماهل ، ألن  
العارضة للمواودات حاصلة بتقدي  هللا ألره تعاا مقدر أسناوا، واضع رظام حصوهلا وقصيلها، وىالق وسا ل الدوا ي 

 ال فسارية ألليها أو الصوارف   ها. 
وقااد يكااون مناشاا ة وقااد يكااون ملااة، ويسااتعمل جمااازا يف أليصااال شاايم ألا شاايم  واملااأ حقيقتااه وضااع اليااد  لااى شاايم. 

فيسااتعار ألا معااىن اليصااال فيكثاا  أن يااذك  معااه مااا )ااو مسااتعار لفلااة. وياادىل  ليااه حاا ف اآللااة و)ااو النااام كمااا ) ااا، 
ساو)ا بساوم). فااملعىن: وألن فتكون فيه استعاراتن تنعيتان ألحدالا يف الفعل واألى   يف معىن احل ف، كماا يف قولاه (وال مت

 يصنك هللا بض  أو وألن ي لك من هللا ض . 
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والض  بض  الضاد )او احلاال الاذأ ياؤمل االرساان، و)او مان الما ، و)او امل ااف  ل رساان. ويقابلاه ال فاع، و)او مان اخلاري،  
ك، ألن مقادر اراه م بوطاة و)و املإل  . واملعىن ألن يقدر هللا لك الض  فهإل يساتطيع أحاد كمافه   اك ألال )او ألن شاام ولا

 وحموطة ب واميأ ورظ  ال تصل ألا قويلها ألال قدرة ىالقها. 
وقابل قوله (وألن وسسك هللا بض ) بقوله (وألن وسسك خبري) مقابلة ابأل  ، ألن اخلري يممل ال فع و)و املإل   ويممل  

قيال: ألن وسساك بضا  وشا  وألن وسساك ب فاع  السإلمة مان امل ااف ، ل شاارة ألا أن املا اد مان الضا  ماا )او أ ا ، فك،راه
وىري، ففي اآلية احتناك. وقال ابن  طياة: اب الضا  يف )اذه اآلياة م ااب الما  والما  أ ا  و)او مقابال اخلاري. و)او مان 
الفصاحة  دول  ن قارون التكلف والص عة، فإن من ابب التكلف أن يكاون المايم مقارتا ابلاذأ خياتص باه ورظا  )اذا 

 ألن لك أن ال شوع فيها وال تع   وألرك ال تظم، فيها وال تضحى). اه. بقوله تعاا (
وقوله (فهو  لى كل شيم قدي ) اعل اوااب للم ر ألراه  لاة اجلاواب احملاذوف واجلاواب املاذكور قنلاه، ألو التقادي : وألن  

ا لقوله بعده (و)و القا)  وسسك خبري فإل مارع له ألره  لى كل شيم قدي  يف الض  وال فع. وقد اعل )ذا العموم متهيد
 فوق  ناده). 

[) )اذه اجلملاة معطوفاة  لاى مجلاة (وألن وسساك هللا بضا ) اآلياة، وامل اسانة 18(و)و القا)   ناده و)و احلكي  اخلناري] 
بي همااا أن مضااامون كلتيهمااا ينطااال اسااتحقاق األصااا ام العنااادة. فاآلياااة األول   أبطلااب ولاااك ب فااي أن يكاااون لعصااا ام 

ال املللوقات، و)ذه اآلية أبطلب أن يكون دري هللا قاا) ا  لاى أحاد أو ىناريا أو  املاا إب طاام كال الاوق تص ف يف أحو 
ما ي اسنه، وال اا م أن اللاه شاب لاه القادرة والعلا ، ولاا مجااع صافات الكماال، كماا شاب لاه صافات األفعاال مان رفاع 

ات   اد داري األشاع أ رظا ا للعا ف، وأدىلهاا األشاع أ وض  وألحيام وألماتة، و)ي تعلقات للقدرة أطلق  ليها اس  الصف
 يف صفة القدرة ألهنا تعلقات هلا، و)و التحقيق. 

ولذلك تت زل )اذه اآلياة مان الايت قنلهاا م زلاة التعماي  بعاد التلصايص ألن الايت قنلهاا وكا ت كماال تصا فه يف املللوقاات  
 ا، و)ذه اآلية أو ب قدرته  لى كل شيم و لماه بكال واامت به يف قالب تثنيب ال سول صلى هللا  ليه وسل  كما قدم

 شيم، وولك أصل مجيع الفعل والص ع. 
 والقا)  الغالب املك ه الذأ ال ي فلب من قدرته من  دأ ألليه فعل القه .  
م ااه  وقااد أفاااد تع يااف اجلاازأين القصاا ، أأ ال قااا)  ألال )ااو، ألن قهاا  هللا تعاااا )ااو القهاا  احلقيقااي الااذأ ال جيااد املقهااور 

مإلوا، ألره قه  أبسناب ال يستطيع أحد ىلق ما يدافعها. و ا يما)د م ها دوما ال وم وكذلك املوت. سنحان مان قها  
 العناد ابملوت. 

و(فوق) ظ ف متعلق ب(القا) )، و)و استعارة متثيلية حلالة القا)  أبره كالذأ  ىذ املغلوب من أ إله فإل جياد معاجلاة  
 ل بديع وم ه قوله تعاا حكاية  ن ف  ون (وألا فوقه  قا) ون). وال ح اكا. و)و متثي

 وال يفه  من ولك اهة )ي يف  لو كما قد يتو) ، فإل تعد )ذه اآلية من املتماوات.  
والعناااد: )اا  املللوقاااون ماان العقاااإلم، فااإل يقاااال للاادواب  ناااد هللا، و)اااو يف األصاال مجاااع  نااد لكااان االسااتعمال ىصاااه  

 العنيد همع  ند مبعىن اململوك. ابملللوقات، وىص 
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ومعىن القه  فوق العناد أره ىالق ما ال يدىل قب قدر)  ثيث يواد ما ال ي يدون واوده كااملوت، وو اع ماا ي يادون   

ال يساتطيع  قصيله كالولد للعقي  واجلهل بكثري من األشيام، ثيث ألن كل أحد جيد يف رفساه أماورا يساتطيع فعلهاا وأماورا
فعلهااا وأماااورا يفعلهااا اترة وال يساااتطيع فعلهاااا اترة، كاملمااي ملااان ىاادرت رالاااهف فااايعل  كاال أحاااد أن هللا )ااو ىاااالق القااادر 
واالستطا ات ألره قد و عها، وألره خيلق ما خي    ن مقدور النم ، مث يقيأ العقل  وامل الغيب  لى  امل المهادة. وقد 

 بعضها  لى بعض فإل تستطيع املدافعة ألال ما ىوهلا هللا. ىلق هللا الع اص  والقو  وسلط 
واحلكي : احملك  املتقن للمص و ات، فعيل مبعىن مفعل، وقد تقادم يف قولاه (فاا لموا أن هللا  زياز حكاي ) يف ساورة النقا ة  

 ويف مواضع كثرية. 
األماا ، ألوا  لمااه وا بااه. وقااد قياال: ألرااه  واخلنااري: منالغااة يف اساا  الفا اال ماان (ىاا ) املتعاادأ، مبعااىن   لاا   ، يقااال: ىاا  

 ممتق من اخل  ألن الميم ألوا  ل  أمكن الىنار به. 
(قل أأ شيم أك  شهادة قل هللا شهيد بي  وبي ك  وأوحي أليل )ذا الق  ن ألرذرك  به ومن بلا) ارتقال من االساتدالل  

صلى هللا  ليه وسل  واا اعل هللا حكما بي ه وبا   لى ألثنات ما يليق ابك من الصفات، ألا ألثنات صدق رسالة حممد 
 مكذبيه، فاجلملة استو اف ابتدا ي، وم اسنة ظا) ة. 

رو  الواحدأ يف أسناب ال زول  ن الكليب: أن رؤسام مكة قالوا: اي حممد ما ر   أحدا مصدقك مبا تقاول، وقاد سا،ل ا  
 ف،را من يمهد أرك رسول هللا. ف زلب )ذه اآلية.    ك اليهود وال صار  فز موا أن ليأ   د)  وك ك وال صفتك

وقااد ابتاااد ب احملااااورة أبسااالوب أللقااام اساااتفهام مساااتعمل يف التق يااا   لاااى حنااو ماااا بي تاااه   اااد قولااه تعااااا (قااال ملااان ماااا يف  
 السماوات واألرض ) ومثل )ذا األسلوب ل داد السامع  لتلقي ما ي د بعد االستفهام. 

ب بااه بيااان أحااد املماارتكات فيمااا أضاايف ألليااه )ااذا االسااتفهام، واملضاااف ألليااه ) ااا )و(شاايم) و(أأ) اساا  اسااتفهام يطلاا 
 املفس  أبره من روع المهادة. 

و(شاايم) اساا   ااام ماان األا اااس العاليااة وات العمااوم الكثااري، قياال: )ااو املواااود، وقياال: )ااو مااا يعلاا  ويصااح واااوده.  
ه الىنار سوام كان موااودا أو صافة موااود أو معاىن يتعقال ويتحااور واألظه  يف تع يفه أره األم  الذأ يعل . وجي أ  لي

 فيه، وم ه قوله تعاا (فقال الكاف ون )ذا شيم  نيب أألوا مت ا وك ا ت ااب ولك راع بعيد). 
وقد تقدم الكإلم  لى مواقع حسن استعمال كلمة (شيم) ومواقع ضعفها   د قوله تعاا (ول نلورك  بميم من اخلوف  

 ) يف سورة النق ة. واجلوع
و(أك ) ) ا مبعىن أقو  وأ دل يف ا أ المهادات، و)و من ألطاإلق ماا مدلولاه  ظا  الاذات  لاى  ظا  املعاىن، كقولاه  

 تعاا (ورضوان من هللا أك ) وقوله (قل قتال فيه كنري). وقد تقدم يف سورة النق ة. 
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 وقوة المهادة بقوة اطمو ان ال فأ ألليها وتصديق مضموهنا.  
وقوله (شهادة) متييز ل سنة األك ية ألا الميم فصار ما صدق الميم وذا التمييز )و المهادة. فاملعىن: أية شهادة )ي  

 أصدق المهادات، فاملستفه    ه ب(أأ) ف د من أف اد المهادات يطلب  ل  أره أصدق أف اد ا سه. 
 رة املا دة. والمهادة تقدم بياهنا   د قوله تعاا (شهادة بي ك ) يف سو  
وملا كارب شهادة هللا  لى صدق ال سول صلى هللا  ليه وسل  دري معلومة للملاطن  املكذب  أبراه رساول هللا، صاارت  

شهادة هللا  ليه  يف معىن القس   لى حنو قوله تعاا (ويدرأ   ها العذاب أن تمهد أربع شهادات ابك ألره ملن الكاوب ) 
الزو ، أأ أن قلف  لى ولك بس  هللا، فإن لفان (أشاهد هللا) مان صايا القسا  ألال أراه ألن  أأ أن تمهد هللا  لى كذب

مل يكن معه معىن الشهاد يكون جمازا م سإل، وألن كان معه معىن الشهاد كماا ) اا فهاو ك اياة  ان القسا  ما اد م اه معاىن 
أشاهده  لايك . وق ياب م اه ماا حكااه هللا  ان ألشهاد هللا  ليه ، وباذلك يظها  موقاع قولاه (هللا شاهيد بيا  وبيا ك )، أأ 

 )ود (قال ألين أشهد هللا). 
وقوله (قل هللا شهيد بي  وبي ك ) اواب للساؤال، ولاذلك فصالب مجلتاه املصادرة ب(قال). و)اذا ااواب أما  باه املا،مور  

ا ال يساع املقا ر ألركااره، ابلسؤال  لاى معاىن أن يسا،ل مث يناادر )او ابجلاواب لكاون املا اد ابلساؤال التق يا  وكاون اجلاواب  ا
  لى حنو ما بي اه يف قوله (قل ملن ما يف السماوات واألرض قل ك). 
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ووقع قوله (هللا شهيد بي  وبي ك ) اوااب  لى لساهن  ألراه م تاب  لاى الساؤال و)او املقصاود م اه فالتقادي : قال شاهادة   

فحذف امل تب  ليه لداللة امل تب ألجيازا كما )و مقتضى ازالة أسلوب الجلام  هللا أك  شهادة، فاك شهيد بي  وبي ك ،
 واجلدل. واملعىن: أين أشهد هللا الذأ شهادته أ ظ  شهادة أر  أبلغتك  أره ال ي ضى أبن تم كوا به وأرذرتك . 

وقااع اااوااب  اان قولااه (أأ ويف )ااذه اآليااة مااا يقتضااي صااحة ألطااإلق اساا  (شاايم)  لااى هللا تعاااا ألن قولااه (هللا شااهيد)  
شيم) فاقتضى ألطإلق اس  (شيم) ى ا  ن هللا تعاا وألن مل يدل ص جا. و ليه فلو أطلقه املؤمن  لى هللا تعاا ملا كاان 

 يف ألطإلقه شاوز لعدب وال ألمث. و)ذا قول األشع ية ىإلفا جله  بن صفوان وأصحابه. 
اآلايت وال ااذر فرياعااوا  اان التكااذيب واملكاااب ة مل ينااق ألال أن يكلهاا  ألا ومعااىن (شااهيد بياا  وبياا ك ) أرااه ملااا مل تاا فعه   

حساب هللا تعاا. واملقصود: ألرذار)  بعذاب هللا يف الدريا واآلى ة. وواه وكا  (بيا  وبيا ك ) أن هللا شاهيد لاه، كماا )او 
ركااار)  رسااالته كمااا )ااو شاا،ن مقتضااى السااياق. فمعااىن الناا  أن هللا شااهيد لل سااول صاالى هللا  ليااه وساال  ابلصاادق لاا د أل

 الما)د يف اخلصومات. 
وقولااه (وأوحااي أليل )ااذا القاا  ن)  طااف  لااى مجلااة (هللا شااهيد بياا  وبياا ك )، و)ااو األ)اا  فيمااا أقساا   ليااه ماان ألثنااات  

ال سالة. وي طوأ يف ولك مجيع ما أبلغه  ال سول صلى هللا  لياه وسال  وماا أقاماه مان الادال ل. فعطاف (وأوحاي أليل )اذا 
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ق  ن) من  طف اخلاص  لى العام، وحذف فا ل الوحي وب  فعله للمنهول للعل  ابلفا ل الاذأ أوحااه أللياه و)او هللا ال
 تعاا. 

 والشارة ب()ذا الق  ن) ألا ما )و يف و)ن املتكل  والسامع. و طف النيان بعد اس  الشارة ب  املقصود ابلشارة.  
ارة دون وك  النماارة ألن امللااطن  يف حاال مكااب    الايت )اي مقاام الكاإلم ال واقتص   لى اعل  لة رزول الق  ن لل ذ 

ي اسنه  ألال الرذار، فغاية الق  ن ابل سنة ألا حاهل  )ي الرذار، ولذلك قال (ألرذرك  به) مص حا بضمري امللاطن . ومل 
مري)  ي ذر وينم .  لى أن الم العلة ال يقل: ألرذر به، و)  املقصود ابتدام من )ذا اخلطاب وألن كان املعطوف  لى ض

 تؤون ابحنصار العلة يف مدىوهلا ألو قد تكون للفعل املعد  وا  لل كثرية. 
(ومن بلا)  طف  لى ضمري امللاطن ، أأ وألراذر باه مان بلغاه القا  ن ومسعاه ولاو مل أشاافهه ابلاد وة، فحاذف ضامري  

 أبو  لي الفارسي. ال صب ال ابط للصلة ألن حذفه كثري حسن، كما قال 
 و موم (من) وصلتها يممل كل من ينلغه الق  ن يف مجيع العصور.  
[) مجلاة مسات،رفة 19(أ  ك  لتمهدون أن مع هللا  هلة أى   قل ال أشهد قل أل ا )و ألله واحد وألر  ب أم  ا تما كون] 

 من مجلة القول امل،مور أبن يقوله هل . 
  شاهادة). ىاص )اذا ابلاذك  ألن رفاي الما يك ك يف الهلياة )او أصال الاد وة فهي استو اف بعاد مجلاة (أأ شايم أكا 

السااإلمية فنعااد أن قاا ر)  أن شااهادة هللا أكاا  شااهادة وأشااهد هللا  لااى رفسااه فيمااا بلااا، و لاايه  فيمااا أ  ضااوا وكاااب واف 
ما أص ر   ليه أن مع هللا  هلة است،رف استفهاما  لى ط يقة الركار استقصام يف ال ذار هل  فقال: أتمهدون أرت   لى 
 أى   كما شهدت أا  لى ما د وتك  ألليه، واملق ر  ليه ) ا أم  ي ك وره بداللة املقام. 

وأل ااا اعاال االسااتفهام املسااتعمل يف الركااار  اان اخلاا  املوكااد ب(ألن) والم االبتاادام ليفيااد أن شااهاد   )ااذه  ااا ال يكاااد  
نعاد صدور)ا من  قإلم، فيحتا  املل    ه  وا ألا أتكياد ىا ه مبؤكادين فيقاول: يصدق السامعون أهن  يمهدوهنا الست

ألهن  ليمهدون أن مع هللا  هلة أى  ، فه الك جتاا  اااطنه  ابلركاار ألا ألدىاال أداة االساتفهام الركاارأ  لاى اجلملاة 
صا يح أبداة االركاار، واآلىا  ك اا ي باإلزم اليت من ش،هنا أن جكى وا ى ) ، فيفيد مثل )ذا الرتكيب ألركاارين: أحادلا 

 أتكيد الىنار لغ ابة )ذا الز   ثيث يمك السامع يف صدوره م ه . 
ومعىن (لتمهدون) لتاد وا د او  قققوهناا ققيقاا يمانه الماهادة  لاى أما  حمقاق الوقاوع، فاإطإلق (تماهدون) ممااكلة  

 لقوله (قل هللا شهيد بي  وبي ك ). 
، وأااا أ  ليااه الوصااف ابلت،ريااث ت نيهااا  لااى أهنااا ال تعقاال فااإن مجااع دااري العاقاال يكااون وصاافه كوصااف واآلهلااة مجااع أللااه 

 الواحدة املؤرثة. 
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وقولااه (قاال ال أشااهد) اااواب لإلساااتفهام الااذأ يف قولااه (أألركاا  لتمااهدون) ألراااه بتقاادي : قاال أألركاا ، ووقعااب املناااادرة   
د بااذلك ألن اااواب امللاااطن   اان )ااذا السااؤال معلااوم ماان حاااهل  أهناا  مقاا ون بااه ابجلااواب بتاا ئ املااتكل  ماان أن يمااه

 ف،  ض   ه  بعد سؤاهل  ك،ره يقول: د  ا من شهادتك  وىذوا شهادم فإين ال أشهد بذلك. 
 ورظري )ذا قوله تعاا (فإن شهدوا فإل تمهد معه ).  
فصالب ألهناا مب زلاة  طاف النياان، ألن معاىن ال أشاهد أبن  ومجلة (قل أل ا )و أللاه واحاد) بياان جلملاة (ال أشاهد) فلاذلك 

 معه  هلة )و معىن أره ألله واحد، وأ يد فعل القول لت،كيد التنليا. 
وكلمة (أل ا) أفادت احلص ، أأ )و امللصوص ابلوحدارية. مث ابلا يف ألثنات ولك ابلت ئ مان ضاده بقولاه (وألرا  با أم  

 ه   لى ط يقة املتاركة.  ا تم كون). وفيه قطع للمنادلة مع
و(ماااا) يف قولاااه ( اااا تمااا كون) جياااوز كوهناااا مصااادرية، أأ مااان ألشااا اكك . وجياااوز كوهناااا موصاااولة، و)اااو األظهااا ، أأ مااان  

أص امك  اليت تم كون وا، وفيه حذف العا د ان ور ألن ح ف اجلا  احملاذوف ماع العا اد متعا  تقادي ه باإل لانأ، وولاك 
ن ور، كقوله تعاا (أرساند ملاا أتما ا) أأ بتعظيماه، وقولاه تعااا (فاصادع مباا تاؤم ) أأ )و ضابط اواز حذف العا د ا

 ابجله  به. وظا)  كإلم التسهيل أن )ذا   وع، و)و دفلة من مؤلفه ادرت وا بعض ش ا  كتنه. 
[) مجلاة مسات،رفة ارتقال 20(الذين  تي ا)  الكتاب يع فوره وكما يع فون أب ام)  الاذين ىسا وا أرفساه  فها  ال يؤم اون] 

وا أسلوب الكإلم من ااطنة هللا املم ك   لى لسان ال سول صلى هللا  ليه وسال  ألا ألىناار  اام كساا   أىناار القا  ن. 
أظه  هللا دليإل  لى صدق ال سول فيما اام به بعاد شاهادة هللا تعااا الايت يف قولاه (قال هللا شاهيد بيا  وبيا ك )، فإراه ملاا 

قا  ن ) الااك وقاع )ااذا االرتقاال لإلستمااهاد  لاى صاادق القا  ن املتضاامن صادق ماان ااام بااه، ألراه )ااو اآليااة ااام وكاا  ال
املعنزة العامة الدا مة. وقد  لمب  رفاا أن الواحادأ وكا  أن رؤساام املما ك  قاالوا لل ايب صالى هللا  لياه وسال  قاد سا،ل ا 

ا  ى هف فاإوا كاان كاذلك كاان التعا ض أل)ال الكتااب   ك اليهود وال صار  فز موا أن ليأ   د)  وك ك وال صفتك أل
) ا ألبطاال ملا قالوه أره ليأ   د)  وك  ال يب وال صفته، أأ فه  وأرت  سوام يف احد احلق، وألن مل شعل اآلية ممرية ألا 

ما ه  مثال ما وك  يف أسناب ال زول تع  أن شعل امل اد ب(الاذين  تي اا)  الكتااب) بعاض أ)ال الكتااب، و)ا  امل صافون 
 نادهللا بان ساإلم واريياق، فقااد كاان املما كون يقادرون أ)اال الكتااب ويثقاون بعلمها  ورمباا اتنااع بعاض املما ك  ديان أ)اال 
الكتاب وأقلعوا  ن الم ك مثل ورقة بن روفل، فلذلك كارب شهاد   يف مع فة صحة الدين موثوقا واا   اد)  ألوا أدو)اا 

 كتاب بواوب أدام )ذه المهادة ألا ال اس. ومل يكتمو)ا. وفيه تسنيل  لى أ)ل ال
فالضمري امل صوب يف قوله (يع فوره)  ا د ألا الق  ن الذأ يف قوله (وأوحي أليل )ذا القا  ن). واملا اد أهنا  يع فاون أراه مان  

ا يف    د هللا ويع فون ما تضم ه  ا أى ت باه كتانه ، ومان ولاك رساالة مان ااام باه، و)او حمماد صالى هللا  لياه وسال ، ملا
كتنه  من النمارة به. وامل اد ابلذين أوتوا الكتاب  لمام اليهود وال صار  كقوله تعاا (قل كفاى ابك شاهيدا بيا  وبيا ك  

 ومن   ده  ل  الكتاب). 
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د به، والتمنيه يف قوله (كما يع فون أب ام) ) تمنيه املع فة ابملع فة. فواه المنه )و التحقق واجلزم أبره )و الكتاب املو و  
وأل ااا اعلااب املع فااة املماانه وااا )ااي مع فااة أب ااا ه  ألن املاا م ال يضاال  اان مع فااة شاالص اب ااه وواتااه ألوا لقيااه وأرااه )ااو اب ااه 

 املع وف، وولك لكث ة مإلزمة األب ام  ابم)    فا. 
يال: الضامري  ا اد ألا وقيل: ألن ضمري (يع فوره)  ا د ألا التوحيد امل،ىوو مان قولاه (أل اا )او أللاه واحاد)، و)اذا بعياد. وق 

ال يب صلى هللا  لياه وسال  ماع أراه مل جيا  لاه وكا  فيماا تقادم صا جا وال أتوياإل. ويقتضاي أن يكاون امللاطاب داري ال ساول 
 صلى هللا  ليه وسل  و)و دري م اسب  لى أن يف  وده ألا الق  ن د ية  ن ولك مع زايدة ألثناته ابحلنة و)ي الق  ن. 

    
 

 1265صفحة : 
 
قولااه (الااذين ىساا وا أرفسااه  فهاا  ال يؤم ااون) اسااتو اف لاازايدة أليضااا  تصاالب املماا ك  وألصاا ار) ، فهاا  املاا اد ابلااذين و   

ىساا وا أرفسااه  كمااا أرياادوا ب ظااريه السااابق الواقااع بعااد قولااه (لينمعاا ك  ألا يااوم القيامااة ال ريااب فيااه). فهااذا ماان التك ياا  
ون  لى الكف  حىت ولو شهد بصدق ال سول أ)ل الكتاب، كقوله (قال للتسنيل وألقامة احلنة وقطع املعذرة، وأهن  مص  

أرأياات  ألن كااان ماان   ااد هللا وكفاا   بااه وشااهد شااا)د ماان باا  ألساا ا يل  لااى مثلااه فااآمن واسااتك  ). وقياال: أريااد واا  أ)اال 
 الكتاب، أأ الذين كتموا المهادة، فيكون (الذين ىس وا) بدال من (الذين  تي ا)  الكتاب). 

[)  طااف  لااى مجلااة (الااذين ىساا وا 21أظلاا   اان افاارت   لااى هللا كااذاب أو كااذب مايتااه ألرااه ال يفلااح الظاااملون](وماان  
أرفسه ). فامل اد و  املم كون مثل قوله (ومن أظل   ان م اع مساااد هللا أن ياذك  فيهاا امساه). وقاد تقادم رظاريه يف ساورة 

مبااا فيهاا ماان تكاوياب، وبتكااذينه  اآلايت تكاذينه  القاا  ن بعاد النعثااة. النقا ة. واملا اد ابفاارتا ه   قيادة الماا ك يف اجلا)لياة 
 وقد اعل اآلم بواحدة من )ات  اخلصلت  أظل  ال اس فكيف مبن مجعوا بي هما. 

ومجلة (ألره ال يفلح الظاملون) تذييل، فلذلك فصالب، أأ ألوا ققاق أهنا  ال أظلا  ما ه  فها  داري مفلحا ، ألراه ال يفلاح  
 كيف مبن بلا ظلمه ال هاية، فاستغىن بذك  العلة  ن وك  املعلول. الظاملون ف

وموقع (ألن) يف )ذا املقام يفيد معىن التعليل للنملة احملذوفة، كما تق ر يف كإلم  ند القا) . وموقاع ضامري الما،ن معهاا  
 موقع ال سوخ. أفاد اال)تمام وذا اخل  ا)تمام ققيق لتقع اجلملة الواقعة تفسريا له يف رفأ السامع 

واالفرتام الكذب املتعمد. وقوله (كذاب) مصدر مؤكد له، و)و أ   من االفرتام. والت،كياد جصال ابأل ا ، كماا قادم اه يف  
قولااه تعاااا (ولكاان الااذين كفاا وا يفاارتون  لااى هللا الكااذب) يف سااورة املا اادة، وقااد رفااى فإلحهاا  فعاا  كاال فااإل  يف الاادريا 

 به يف رظ  الدين يف الدريا )و الوان والعمل، و)و سنب فإل  اآلى ة.  واآلى ة، فإن الفإل  املعتد
[ مث مل تكان فت اته  ألال أن قاالوا وهللا 22(وياوم حنما )  مجيعاا مث رقاول للاذين أشا كوا أيان شا كاؤك  الاذين ك ات  تز ماون] 

)  طاف  لاى مجلاة (ومان [24[ ارظ  كياف كاذبوا  لاى أرفساه  وضال  ا ه  ماا كااروا يفارتون]23رب ا ما ك ا مم ك ]
أظلاا   اان افاارت   لااى هللا كااذاب)، أو  لااى مجلااة (ألرااه ال يفلااح الظاااملون)، فااإن مضاامون )ااذه اجلماال املعطوفااة لااه م اساانة 
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مبضمون مجلة (ومن أظل ) ومضمون مجلة (ألره ال يفلح الظاملون)، ألن مضمون )اذه مان  نر الظلا  و نر  ادم الفاإل ، 
 هديد  لى الم ك والتكذيب ولثنات احلم  ولبطال الم ك. وألن مضمون اآلية اامع للت

وارتصااب (يااوم)  لااى الظ فيااة، و املااه حمااذوف، واألظهاا  أرااه يقاادر  ااا تاادل  ليااه املعطوفااات و)ااي: رقااول، أو قااالوا، أو   
لاة  لاى كذبوا، أو ضل، وكلها صاحلة للداللة  لى تقدي  احملذوف، وليسب تلك األفعال متعلقاا واا الظا ف بال )اي دال

املتعلق احملذوف، ألن املقصود  ويل ما جصل هل  يوم احلم  من الفت ة واالضط اب ال اشو   ن قول هللا تعاا هلا  (أيان 
 ش كاؤك )، وتصدي  تلك احلالة املهولة. 

لاذأ )او وقدر يف الكماف اجلواب  ا دل  ليه جمموع احلكاية. وتقادي ه: كاان ماا كاان، وأن حذفاه مقصاود باه الواام ا 
داىال يف التلوياف. وقاد سالك يف )اذا ماا ا تااده أ ماة النإلداة يف تقادي  احملاذوفات مان األاوباة واملتعلقاات. واألحساان 
  اادأ أراااه أل اااا يصاااار ألا ولاااك   اااد  ااادم الااادليل يف الكااإلم  لاااى تعيااا  احملاااذوف وألال فقاااد يكاااون التلوياااف والتهويااال 

التفصيل حاصاإل باه ختوياف. وقادر بعاض املفسا ين: اوكا  ياوم حنما ) .  ابلتفصيل أشد م ه ابلوام ألوا كان كل ازم من
 وال ركتة فيه. و) الك تقدي ات أى   لنعضه  ال ي نغي أن يع    ليها. 

    
 

 1266صفحة : 
 
والضاامري امل صااوب يف (حنماا ) ) يعااود ألا (ماان افاارت   لااى هللا كااذاب) أو ألا (الظاااملون) ألو املقصااود بااذلك املماا كون،   
ون مبم ك  ومم ك و . وللت نيه  لى أن الضامري  ا اد ألا املما ك  وأصا امه  اايم بقولاه (مجيعاا) ليادل  لاى قصاد فيؤ 

الممول، فإن لول الضمري جلميع املم ك  ال يرتدد فيه الساامع حاىت جتاا  ألا أتكياده ابسا  الحاطاة والمامول، فتعا  
 ا د ألا املم ك  وأص امه ، فيكون رظري قوله (ويوم حنم )  مجيعا مث  أن وك  (مجيعا) قصد م ه الت نيه.  لى أن الضمري

رقول للذين أش كوا مكارك  أرت  وش كاؤك ) وقولاه (وياوم حنما )  وماا يعنادون مان دون هللا). وارتصاب (مجيعاا) ) اا  لاى 
 احلال من الضمري. 

مااا جماا  الغالاب أساا   قنيلاة ومعهاا  ماان  واملقصاود ماان حما  أصاا امه  معها  أن تظهاا  مذلااة األصا ام و اادم اادوا)ا ك 
كاروا ي تص ون به، ألهن  لو كاروا دا ن  لظ وا أهن  لو حض وا لمفعوا، أو أهن  شغلوا   ه  مبا )  فيه من اجلإللة وال عي ، 

 فإن األس   كاروا قد  ملون حضور شفا عه  أو من يفاديه . قال ال ابغة:          
ر و طف (رقول) ب(مث) ألن القول متا،ى   ان زمان حما )  مبهلاة ألن حصاة ارتظاار انا م  ملن رحلة رص  وابن سيا  

 ما سيحل به أشد  ليه، وألن يف أللال االشتغال و  ققريا هل . وتفيد (مث) مع ولك الرتتيب ال تيب. 
 جلمع. وص   ب(الذين أش كوا) ألهن  بعض ما لله الضمري، أأ مث رقول للذين أش كوا من ب  ولك ا 
وأصل السؤال ب(أين) أره استفهام  ن املكان الذأ جل فيه املس د اليه، حنو: أين بيتك، وأين تذ)نون. وقد يس،ل واا  

 ن الميم الذأ ال مكان له، فرياد االستفهام  ن سنب  دمه، كقول أذ سعيد اخلدرأ مل وان بن احلك  ح  ى   يوم 
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دمي الصإلة). وقد يس،ل ب(أين)  ن  مل أحاد كاان م ااوا م اه، فاإوا حضا  وقتاه العيد فقصد امل   قنل الصإلة (أين تق
ومل جصاال م ااه يساا،ل   ااه ب(أياان)، كاا،ن السااا ل ينحااث  اان مكارااه ت اازيإل لااه م زلااة الغا ااب انهااول مكارااهف فالسااؤال 

لاااذين ظلماااوا ب(أيااان) ) اااا  ااان المااا كام املز اااوم  و)ااا  حاضااا ون كماااا دلاااب  لياااه  ايت أىااا  . قاااال تعااااا (احمااا وا ا
 وأزوااه  وما كاروا يعندون من دون هللا). 

واالستفهام توبيلي  ما كان املم كون يز موره من أهنا تمافع هلا    اد هللا، أو أهناا ت صا )    اد احلاااة، فلماا رأو)اا ال  
 د ام هلا قيل هل : أين ش كاؤك ، أأ أين  مله  فك،هن  ديب   ه . 

ن  ألضافة اىتصاص ألهن  الذين ز موا هل  الم كة مع هللا يف الهلية فل  يكوروا ش كام وأضيف الم كام ألا ضمري امللاط 
ألال يف ا تقاد املم ك ، فلذلك قيل (ش كاؤك ). و)ذا كقول أحد أبطال الع ب لعم و بن معد يك ب ملا حدث  م و يف 

 يسمع)، أأ املز وم أره قتيلك.  مجع أره قتله، وكان )و حاض ا يف ولك اجلمع، فقال له (مهإل أاب ثور قتيلك
ووصفوا ب(الذين ك ت  تز مون) تكذينا هل ف وحذف املفعول الثاين ل(تز مون) ليع  كل ما كاروا يز موره هل  من الهلية  

 وال ص  والمفا ةف أما املفعول األول فحذف  لى ط يقة حذف  ا د الصلة امل صوب. 
لغ ابته يته  صااحنه، فيقاال: ز ا ، مبعاىن أن  هادة اخلا   لياه ال  لاى ال اقال، والز  : ظن ويل ألا الكذب أو اخلط، أو  

وتقدم   د قوله تعاا (أمل ت  ألا الذين يز مون) اآلية يف سورة ال سام. وأتم زايدة بيان ملعىن الز     د قولاه تعااا (ز ا  
 الذين كف وا أن لن ينعثوا) يف سورة التغابن. 

 ه )  طف  لى مجلة (مث رقول) و(مث) للرتتيب ال تيب و)و االرتقال من ى  ألا ى  أ ظ  م ه. وقوله (مث مل تكن فت ت 
والفت ة أصلها االىتنار، من قوهل : فنت الذ)ب ألوا اىت  ىلوصه من الغلاث. وتطلاق  لاى اضاط اب الا أأ مان حصاول  

يكون ولاك يف حالاة العايوف وقاد يكاون ىوف ال يص   لى مثله، ألن مثل ولك يدل  لى مقدار ثنات من ي اله، فقد 
يف النغض واحلبف وقد يكون يف اال تقاد والتفكري وارتناك األمور. وقد تقدم الكإلم  ليها   د قوله تعاا (أل اا حنان فت اة 

 فإل تكف ) يف سورة النق ة. 
يكاون مان راوع ماا اساتث  )او م اه و(فت ته ) ) ا استث  م هاا (أن قاالوا وهللا رب اا ماا ك اا مما ك )، فاذلك القاول ألماا أن  

احملذوف يف تف يا االستث ام، فيكون املستثىن م ه من األقاوال املوصاوفة أبهناا فت اة. فالتقادي : مل يكان هلا  قاول )او فت اة هلا  
 ألال قوهل  (وهللا رب ا ما ك ا مم ك ). 

    
 

 1267صفحة : 
 
أهنا  يف فت اة حا  قاالوه. وأايماا كاان فقاوهل  (وهللا رب اا ماا ك اا وألما أن يكاون القاول املساتثىن داال  لاى فت اته ، أأ  لاى   

 مم ك ) متضمن أهن  مفتورون حي وذ. 
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و لى ولك قتمل الفت ة أن تكون مبعىن اضط اب ال أأ واحلرية يف األما ، ويكاون يف الكاإلم ألجيااز. والتقادي : فاافتت وا يف  
ا ك ا مم ك ) فعدل  ن املقدر ألا )ذا الرتكياب ألراه قاد  لا  أن ااواو  ماوا جيينون، فكان اواو  أن قالوا (وهللا رب ا م

 ولك )و فت ته  ألره أث )ا ومظه )ا. 
 وجتمل أن ي اد ابلفت ة اواو  الكاوب ألره يفضي ألا فت ة صاحنه، أأ ش يب حالة رفسه.  
ال ألن السؤال اىتنار  ما   د املسؤول من وجتمل أن تكون أطلقب  لى مع ا)ا األصلي و)و االىتنار. وامل اد به السؤ  

العل ، أو من الصدق وضده، ويتع  حي وذ تقدي  مضاف، أأ مل يكن اواب فت ته ، أأ سؤاهل   ن حاال ألشا اكه  ألال 
 أن قالوا (وهللا رب ا ما ك ا مم ك ). 

بيااام املضاار ة للغا نااة اب تنااار أن  وقا أ اجلمهااور (مل تكان) بتااام أترياث حاا ف املضاار ة. وقاا أه محازة، والكسااا ي، ويعقاوب 
 (قالوا) )و اس  (كان). 

وق أ اجلمهور (فت اته ) ابل صاب  لاى أراه ىا  (كاان)، فتكاون (كاان) اقصاة وامسهاا (ألال أن قاالوا) وأل اا أىا   ان اخلا   
 ألره حمصور. 

ىا  (كاان)، فتنعال (كااان) وقا أه ابان كثاري، وابان  اام ، وحفاص  ان  اصا  ابل فاع  لاى أراه اسا  (كاان) و(أن قاالوا)  
 اتمة. واملعىن مل تواد فت ة هل  ألال قوهل  (وهللا رب ا ما ك ا مم ك )، أأ مل تقع فت ته  ألال أن رفوا أهن  أش كوا. 

وواه اتصال الفعل بعإلمة مضار ة للمؤرث  لى ق امة رصب (فت ته ) )و أن فا له مؤراث تقادي ا، ألن القاول امل سانك  
ن مجلة الفت ة  لى أحد الت،ويل . قال أبو  لي الفارسي: وولاك رظاري الت،رياث يف اسا  العادد يف قولاه من (أن) وصلتها م

 تعاا (من اام ابحلس ة فله  م  أمثاهلا)، ألن األمثال ملا كارب يف معىن احلس ات أرث اس   دد)ا. 
 ي، وىلف ابل صب  لى ال دام ثذف ح فه. وق أ اجلمهور (رب ا) ابجل   لى الصفة الس  اجلإللة. وق أه محزة، والكسا  
ووك )  ال ب ابلضافة ألا ضمري)  منالغة يف الت صل من الم ك، أأ ال رب ل ا دريه. وقد كاذبوا وحلفاوا  لاى الكاذب  

ا اي  لى س  ه  الذأ كاروا  ليه يف احلياة، ألن امل م جم   لى ما  اش  ليه، وألن احلرية والد)و الاذأ أصااو  ىيال 
ه  أهناا  وو)ااون  لااى هللا تعاااا فيتللصااون ماان العقاااب. وال مااارع ماان صاادور الكااذب مااع ظهااور احلقيقااة يوموااذ، ألن أللااي

احلقا ق تظه  هل  و)  جسنون أن دري)  ال تظه  له، وألن )ذا ألىنار م ه   ن أما  دا اب  ان ولاك الياوم فاإهن  أىا وا 
  ن أمور)  يف الدريا. 

قال البن  نااس: ألين أااد يف القا  ن أشايام ختتلاف  لاي، فاذك  م هاا قولاه (وال يكتماون ويف صحيح النلارأ: أن راإل  
هللا حاديثا) وقولاه (وهللا رب اا ماا ك اا مما ك ). فقاد كتمااوا يف )اذه اآلياة. فقاال ابان  نااس: ألن هللا يغفا  أل)ال الىااإلص 

فت طق أيديه ، فع د ولك   فاوا أن هللا ال يكات  وروو ، فيقول املم كون تعالوا رقل: ما ك ا مم ك ، فيلت   لى أفوا)ه  
 حديثا. 

وقوله (ارظ  كيف كذبوا  لى أرفساه ) اعال حااهل  املتحادث   اه مب زلاة املماا)د، لصادوره  مان ال ىاإلف يف أىنااره،  
 فلذلك أم  سامعه أو أم  ال سول صلى هللا  ليه وسل  مبا يدل  لى ال ظ  ألليه ك،ره مما)د حاض . 
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ن (كياف) نا د احلاال داري دال  لاى االساتفهام. وال ظا  ألا احلالاة )او ال ظا  ألا أصاحاوا حا  تكايفه  وااا. واألظها  أ 
وقد تقدمب له رظا   م ها قوله تعااا (ارظا  كياف يفارتون  لاى هللا الكاذب) يف ساورة ال ساام. واعال كثاري مان املفسا ين 

يكاون معلقاا  ان العمال ابالساتفهام، أأ أتمال ااواب قاول القا ال ال ظ  ) ا رظ ا قلنيا ف،ره جييم كماا جيايم فعال ال ؤياة ف
 (كيف يفرتون  لى هللا الكذب) شده اوااب واضحا بي ا. 

وألااال )ااذ التحقااق ماان ىاا  حماا )   اا   اان كااذو  الااذأ جصاال يااوم احلماا  بصاايغة املاضااي يف قولااه (كااذبوا  لااى  
 أرفسه ). وكذلك قوله (وضل   ه  ما كاروا يفرتون). 

ل (كذب) يعد  ث ف ( لى) ألا من خي    ه الكاوب كذاب مثل تعديته يف )ذه اآلية، وقول ال يب صالى هللا  لياه وفع 
وسال   ماان كاذب  لااي معتمادا فليتنااوأ مقعاده ماان ال ااار  ، وأماا تعديتااه ألا مان خياا ه الكااوب ىاا ا كاذاب فن فسااه، يقااال:  

 كذبك، ألوا أى ك بكذب. 
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عاااىن داااب كقولاااه تعاااا (أألوا ضااالل ا يف األرض)، أأ دين ااا فيهاااا ابلاادفن. و(ماااا) موصااولة و(يفااارتون) صااالتها، وضاال مب  

والعا د حمذوف، أأ خيتلقوره وما صدق ولك )و ش كاؤ) . وامل اد: ديناة شافا ته  ورصا )  ألن ولاك )او املا،مول ما ه  
 ل: أىذت وداب رصريك، و)و حاض . فلما مل يظه  شيم من ولك رزل حضور)  م زلة الغينة، كما يقا

(وماا ه  ماان يسااتمع ألليااك واعل ااا  لااى قلااوو  أك ااة أن يفقهااوه ويف  واهناا  وقاا ا وألن ياا وا كاال  يااة ال يؤم ااوا وااا حااىت ألوا  
[)  طاف مجلاة ابتدا ياة  لاى اجلمال االبتدا ياة الايت 25ااموك جيادلورك يقول الاذين كفا وا ألن )اذا ألال أسااطري األولا ]

 قوله (الذين ىس وا أرفسه  فه  ال يؤم ون). قنلها من 
والضمري ان ور ب(من) التنعيضية  ا د ألا املم ك  الذين احلاديث معها  و ا ه  ابتادام مان قولاه (مث الاذين كفا وا با و   

ن يعدلون)، أأ ومن املم ك  من يستمع ألليك. وقد ارتقل الكإلم ألا أحاوال ىاصاة  قإل ها  الاذين يا أبون أبرفساه   ا
أن يقابلوا د وة ال سول صلى هللا  لياه وسال  مبثال ماا يقابلاه باه سافهاؤ)  مان ال ا اض التاام، وقاوهل  (قلوب اا يف أك اة  اا 
تد وا ألليه ويف  وار ا وق  ومن بي  اا وبي اك حنااب). ولكان )اؤالم العقاإلم يتظاا) ون ابحللا  واألاة والرصااف وخييلاون 

ال سول  ليه الصإلة والسإلم وألبطال حننه مث ي هون ال اس  ن الوان. رو  الواحدأ للدلام أهن  قادرون  لى جمادلة 
 ن ابن  ناس أره مسى من )ؤالم أاب سفيان بن ح ب، و تنة وشينة اب  ربيعة، وأاب اهل، والوليد بن املغ ة، وال ضا  بان 

يستمعون الق  ن فلما مسعوه قالوا لل ض : ما يقاول احلارث، وأمية وأبيا اب  ىلف، ااتمعوا ألا ال يب صلى هللا  ليه وسل  
حممد فقال: والذأ اعلها بيته  يع  الكعنة  ماا أدرأ ماا يقاول ألال أين أر  قا ك شافتيه فماا يقاول ألال أسااطري األول يان 

إلم. مثل ما ك ب أحدثك   ن الق ون املاضية. يع  أراه قاال ولاك مكااب ة م اه للحاق وحسادا لل ساول  لياه الصاإلة والسا
وكان ال ض  كثري احلديث  ن الق ون األول  . وكان جدث ق يما  ن أقاصيص العن ، مثل قصاة  رسات   و  ألساف داير  
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فيستلمحون حديثه، وكان صاحب أسفار ألا بإلد الف س، وكان ال ض  شديد النغضام لل سول صلى هللا  ليه وسل  و)و 
يوم فتح مكة. وروأ أن أاب سفيان قاال هلا : ألين ألراه حقاا. فقاال لاه  الذأ أ)در ال سول  ليه الصإلة والسإلم دمه فقتل

أبو اهل  كإل. فوصف هللا حاهل  وذه اآلية. وقد رفع هللا أاب سفيان بن ح ب بكلمتاه )اذه، ف،سال  )او دوهنا  ليلاة فاتح 
 . مكة وثنتب له فضيلة الصحنة وصه  ال يب صلى هللا  ليه وسل  ولزواه ) د ب ب  تنة بن ربيعة

و(األك ااة) مجااع ك ااان بكساا  الكاااف و  أفعلااة  يتعاا  يف  فعااال  املكسااور الفااام ألوا كااان  ي ااه والمااه مثلاا . والك ااان:  
الغطام، ألره يكن الميم، أأ يسرته. و)ي ) ا ختييل ألره شنهب قلوو  يف  دم ىلوص احلاق ألليهاا أبشايام حمنوباة  ان 

 أحد)  شيم يمنه الك ان.  شيم. وأثنتب هلا األك ة ختييإل، وليأ يف قلب
وأس د اعل تلك احلالة يف قلوو  ألا هللا تعاا ألره ىلقه   لى )ذه اخلصلة الذميمة والتعقل امل ح ف، فه  هل   قاول  

وألدراك ألهن  كسا   النم ، ولكان أ)اوام)  ختاري هلا  امل اع مان اتنااع احلاق، فلاذلك كااروا اااطن  ابلواان ماع أن هللا يعلا  
 يؤم ااون ألو كاااروا  لااى تلااك الصاافة،  لااى أن ىطاااب التكليااف  ااام ال تعياا  فيااه ألاس وال اسااتث ام فيااه ألاس. أهناا  ال

فاجلعل مبعىن اخللق وليأ للتحويل من حاال ألا حاال. وقاد ماات املسامون كلها   لاى الما ك  ادا أاب سافيان فإراه شاهد 
  ان. حي وذ أبن ما مسعه حق، فدلب شهادته  لى سإلمة قلنه من الك

والضمري امل صوب يف (أن يفقهوه)  ا د ألا الق  ن املفهوم من قوله (يستمع اليك). وحذف حا ف اجلا . والتقادي : مان  
 أن يفقهوه، ويتعلق ب(أك ة) ملا فيه من معىن امل ع، أأ أك ة مت ع من أن يفهموا الق  ن. 
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د ووااد يساتعمل قاصا ا، يقاال: وقا ت أوراه، ومتعاداي يقاال: وقا  هللا أوراه والوق  بفتح الاواو الصام  الماديد وفعلاه كو ا  

فوق ت. والوق  مصدر دري قياسي ل(وق ت) أوره، ألن قياس مصدره ق يك القااف، و)او قياساي ل(وقا ) املتعادأ، و)او 
ع بوق   واهن  لظهور مستعار لعدم فه  املسمو ات. اعل  دم الفه  مب زلة الصم  ومل يذك  للوق  متعلق يدل  لى املم و 

 أره من أن يسمعوه، ألن الوق  مؤون بذلك، وألن امل اد السمع انازأ و)و العل  مبا تضم ه املسموع. 
وقوله ( لى قلوو )، وقوله (يف  واهن ) يتعلقان ب(اعل ا). وقدم كل م هما  لى مفعول (اعل ا) للت نياه  لاى تعلقاه باه  

 من أول األم . 
ن )اته اآلية حناة للاذين قاالوا مان  لما  اا: ألن أل نااز القا  ن ابلصا فة، أأ أ ناز هللا املما ك   ان فإن قلب: )ل تكو  

 معارضته أبن ص فه   ن حماولة املعارضة لتقوم احلنة  ليه ، فتكون الص فة من مجلة األك ة اليت اعل هللا  لى قلوو . 
ب أن األك اة ختييال وأن الاوق  اساتعارة وأن قاول ال ضا   ماا قلب: مل جت  وذه اآلية أصحاب تلك املقالة ألرك قاد  لما 

 أدرأ ما أقول  ، وتان ومكاب ة، ولذلك قال هللا تعاا (وألن ي وا كل  ية ال يؤم وا وا). 
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وكلماة (كال) ) اا مساتعملة يف الكثا ة جماازا لتعاذر احلقيقاة سااوام كاان التعاذر  قاإل كماا يف )اذه اآلياة، وقولاه تعااا (فااإل  
كل امليل)، وولك أن اآلايت ت حص  أف اد)اا ألهناا أفا اد مقادرة تظها    اد تكوي هاا ألو )اي مان اا أ  اام. أم كاان   متيلوا

 املتعذر  ادة كقول ال ابغة:          
وااا كاال وايل وى سااام تا  اااوأ                      ألا كاال رااااف ماان ال ماال فااارد فااإن العااادة قياال ااتماااع مجيااع بقاا    

 ذا املوضع. الوحو يف )
فيتعذر أن ي   القوم كل أف اد ما يصح أن يكون  ية، فلذلك كان امل اد ب(كل) معىن الكث ة الكثري، كما تقادم يف قولاه  

 تعاا (ولون أتيب الذين أوتوا الكتاب بكل  ية) يف سورة النق ة. 
) أن يكااون حاا ف ااا  مثاال (ألا) و(حاىت) حاا ف موضااوع لفااادة الغايااة، أأ أن مااا بعااد)ا دايااة ملاا قنلهااا. وأصاال (حااىت 

فيقع بعده اس  مف د مدلوله داية ملا قنل (حىت). وقد يعدل  ن ولك ويقع بعد (حىت) مجلة فتكاون (حاىت) ابتدا ياة، أأ 
تؤون اببتدام كإلم مضموره داية لكإلم قنل (حىت). ولذلك قال ابن احلااب يف الكافية: ألهنا تفيد السننية، فلايأ املعاىن 

  وتد ألا وقب جميوه  وال أن اعل األك ة  لاى قلاوو  والاوق  يف  واهنا  وتاد ألا وقاب جمياوه ، بال املعاىن أن أن استما ه
 يتسنب  لى استما ه  بدون فه . واعل الوق   لى  واهن  واألك ة  لى قلوو  أهن  ألوا ااموك اادلوك. 

فا ابتدا يا. و م ق يب من )ذا   د قوله (قاد ىسا  ومسيب (حىت) ابتدا ية ألن ما بعد)ا يف حك  كإلم مست،رف استو ا 
الذين كذبوا بلقام هللا حىت ألوا اام   السا ة بغتة) يف )ذه السورة، وزايدة ققيق ملعاىن (حاىت) االبتدا ياة   اد قولاه تعااا 

 (فمن أظل  من افرت   لى هللا كذاب ألا قوله حىت ألوا اام   رسل ا) اخل يف سورة األ  اف. 
ا) شا طية ظ فياة. و(ااااموك) شا طها، و)ااو العامال فيهااا. ومجلاة (جيادلوراك) حااال مقادرة ماان ضامري (ااااموك) أأ و(ألو 

 ااموك جمادل ، أأ مقدرين انادلة معك يظه ون لقومه  أهن  أكفام هلذه انادلة. 
زايدة التسااانيل  لااايه  ومجلااة (يقاااول) ااااواب (ألوا)، و اادل  ااان الضااامار ألا الظهاااار يف قولااه (يقاااول الاااذين كفاا وا) لااا 

ابلكف ، وأهن  ما ااموا طالن  احلق كما يد ون ولك ه  قد دىلوا ابلكف  وى اوا به فيقولون (ألن )ذا ألال أسااطري األول 
 ين)، فه  قد  دلوا  ن اجلدل ألا املنا)تة واملكاب ة. 
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واخل   ان املاضا . واألظها  أن األساطورة لفان معا ب  واألساطري مجع أسطورة بض  اهلمزة وسكون الس  و)ي القصة  

 ن ال ومية: أصله ألسطوراي بكس  اهلمزة و)و القصة. ويدل لذلك اىتإلف الع ب فيه، فقالوا: أسطورة وأسطرية وأسطور 
وأسااطري، كلهااا بضاا  اهلماازة وألسااطارة وألسااطار بكساا  اهلماازة. واالىااتإلف يف ح كااات الكلمااة الواحاادة ماان مجلااة أمااارات 
التع يااب. وماان أقااواهل :  أ نمااي فالعااب بااه مااا شااوب  . وأحساان األلفاااف هلااا أسااطورة ألهنااا تصااادف صاايغة تفيااد معااىن 
املفعولن أأ القصة املسطورة. وتفيد المه ة يف مدلول ماد ا مثل األ نوبة واألحدوثاة واألك وماة. وقيال: األسااطري اسا  
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ن الع ب يطلقوره  لى ما يتسام  ال اس به من القصص واألىنار  لى مجع ال واحد له مثل أاببيل و ناديد ولاطيط. وكا
اىتإلف أحواهلا من صادق وكاذب. وقاد كااروا ال ويازون با  التاواريخ والقصاص واخل افاات فنمياع ولاك م ماي ابلكاذب 

لااى ماا تعاارفوه ماان واملنالغاة. فقاوهل  (ألن )ااذا ألال أسااطري األول يان). جتماال أهنا  أرادوا رسانة أىنااار القا  ن ألا الكاذب  
ا تقاد)  يف األساطري. ويمتمل أهن  أرادوا أن الق  ن ال خي    ن كوره جمموع قصص وأساطري، يع ون أره ال يساتحق أن 
يكون من   د هللا ألهن  لقصور أفهامه  أو لتنا)له  يع ضون  ن اال تنار املقصاود مان تلاك القصاص و ىاذوهنا مب زلاة 

س وا لتقصري الوقاب. وساي،م يف ساورة األرفاال أن مان قاال ولاك ال ضا  بان احلاارث، وأراه كاان اخل افات اليت يتسام  ال ا
 وثل الق  ن أبىنار  رست   و  اسف داير  . 

[)  طف  لى مجلة (وم ه  من يستمع ألليك)، 26(و)  ي هون   ه وي وون   ه وألن يهلكون ألال أرفسه  وما يمع ون] 
القاا  ن املماار ألليااه ابساا  الشاارة يف قااوهل  (ألن )اذا ألال أساااطري األول يان). ومعااىن ال هااي  والضامريان اناا وران  ا ادان ألا

  ه ال هي  ن استما ه. فهو مان تعلياق احلكا  ابلاذات. واملا اد حالاة مان أحواهلاا يعي هاا املقاام. وكاذلك ال ااأ   اه مع ااه 
 تما ه. قال ال ابغة:          ال ،أ  ن استما ه، أأ )  ي هون ال اس  ن استما ه ويتنا دون  ن اس

لقد هنيب ب  وبياان  ان أقا                       و ان تا بعه  يف كال أصافار يعا  هنياته   ان ال  اي يف وأ أقا ، و)او   
 محى امللك ال عمان بن احلارث الغساين. وب  قوله (ي هون وي ،ون) اجل اس الق يب من التمام. 

 أرفسه ) قص  ألضايف يفيد قلب ا تقاد)  ألهن  يظ ون ابل هي وال ،أ  ن القا  ن أهنا  والقص  يف قوله (وألن يهلكون ألال 
يض ون ال يب صلى هللا  ليه وسل  لوإل يتنعوه وال يتنعه ال اس، و)ا  أل اا يهلكاون أرفساه  بادوامه   لاى الضاإلل وبتضاليل 

ياه الصاإلة والساإلم وأن ماا أرادوا باه ركايتاه أل اا ال اس، فيحملون أوزار)  وأوزار ال اس، ويف )ذه اجلملاة تسالية لل ساول  ل
 يض ون به أرفسه . 

وأصال اهلاإلك املااوت. ويطلاق  لااى املضا ة الماديدة ألن المااا ع با  ال اااس أن املاوت أشاد الضاا . فاامل اد ابهلااإلك ) اا مااا  
 يلقوره يف الدريا من القتل واملذلة   د رص  السإلم ويف اآلى ة من العذاب. 

لنعاااد. و)اااو قاصااا  ال يتعاااد  ألا مفعاااول ألال ثااا ف اااا ، وماااا ورد متعاااداي ب فساااه فاااذلك  لاااى ط ياااق احلاااذف وال ااا،أ: ا 
 واليصال يف الض ورة. 

و قب قوله (وألن يهلكون ألال أرفسه ) بقوله (وما يمع ون) زايدة يف ققيق اخلط، يف ا تقاد) ، وألظهارا لضعف  قوهل   
ولذلك فالواه أن تكون الواو يف قوله (وماا يماع ون) للعطاف ال للحاال ليفياد  مع أهن  كاروا يعدون أرفسه  قادة لل اس،

 ولك كون ما بعد)ا مقصودا به الىنار املستقل ألن ال اس يعدوهن  أ ظ   قإل ه . 
 [ باال باادا هلا  مااا كاااروا27(ولاو تاا   ألو وقفاوا  لااى ال ااار فقاالوا اي ليت ااا را د وال ركااذب مايت رب ااا وركاون ماان املاؤم  ] 

[) اخلطااب لل ساول  لياه الصاإلة والساإلم ألن يف اخلا  28خيفون من قنل ولو ردوا لعادوا ملا هنوا   ه وألهن  ل?كاوبون]
الواقع بعده تسلية له  ما تضم ه قوله (و)  ي هون   ه وي ،ون   ه) فإراه ابتادأ فعقناه بقولاه (وألن يهلكاون ألال أرفساه ) مث 

 يمرتك مع ال سول يف )ذا اخلطاب كل من يسمع )ذا اخل . أردفه بتمثيل حاهل  يوم القيامة. و 
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و(لو) ش طية، أأ لو ت   اآلن، و(ألو) ظ فية، ومفعول (ت  ) حمذوف دل  ليه ضمري (وقفوا)، أأ لو ت ا) ، و(وقفوا)   

ققيااق وقو اه لصاادوره  ماان ال  مااض لفظااا واملعا  بااه االسااتقنال، أأ ألو يوقفاون. وااايم فيااه بصايغة املاضااي للت نياه  لااى
 ىإلف يف ى ه. 

ومعىن (وقفوا  لى ال ار) أبلغوا اليها بعد سري ألليها، و)و يتعد  ب( لى). واالستعإلم املساتفاد ب( لاى) جماازأ مع ااه  
وقفاوا قوة االتصال ابملكان، فإل تدل ( لى)  لى أن وقوفه   لى ال ار كان من أ لى ال ار. وقد قال تعااا (ولاو تا   ألو 

  لى رو )، وأصله من قول الع ب: وقفب راحليت  لى زيد، أأ بلغب ألليه فحسنب اقيت  ن السري. قال وو ال مة:          
وقفااااب  لااااى ربااااع مليااااة اقتاااااي                      فمااااا زلااااب أبكااااي   ااااده وأىاطنااااه فحااااذفوا مفعااااول (وقفااااب) لكثاااا ة   

 أوقفه ابهلمزة. االستعمال. ويقال: وقفه فوقف، وال يقال: 
و طف  ليه (فقالوا) ابلفام املفيدة للتعقيب، ألن ما شا)دوه من اهلول قد  لموا أره اازام تكاذينه  إبهلاام أوقعاه هللا يف  

 قلوو  أو إبىنار مإل كة العذاب، فعنلوا فتم وا أن ي اعوا. 
تضااي بعااد امل اااد ، فاسااتعمل يف التحساا  ألن وحاا ف ال اادام يف قااوهل  (اي ليت ااا راا د) مسااتعمل يف التحساا ، ألن ال اادام يق 

 املتمىن صار بعيدا   ه ، أأ دري مفيد هل ، كقوله تعاا (أن تقول رفأ ايحس تى  لى ما ف طب يف ا ب هللا). 
ومعىن (ر د) ر اع ألا الدريا، و طف  ليه (وال ركذب مايت رب ا وركون من املؤم  ) ب فع الفعل  بعد (ال) ال افياة يف  
مة اجلمهور  طفاا  لاى (را د)، فيكاون مان مجلاة ماا مت اوه، ولاذلك مل ي صاب يف ااواب التما  ألو لايأ املقصاود اجلازام، ق ا

وألن ا تنار اجلزام مع الواو دري ممهور، خبإلفه مع الفام ألن الفام مت،صلة يف السننية. وال د دري مقصود لذاتاه وأل اا مت اوه 
. وأل ا قدم يف الذك  ت ك التكذيب  لى الوان ألره األصل يف قصيل املتمىن  لاى ملا يقع معه من الوان وت ك التكذيب

 ا تنار الواو للمعية واقعة موقع فام السننية يف اواب التم . 
وق أه محزة والكسا ي (وال ركذب وركاون) ب صاب الفعلا ،  لاى اهنماا م صاوابن يف ااواب التما . وقا أ ابان  اام  (وال  

اجلمهور،  لااى معاىن أن ارتفااام التكاذيب حاصاال يف حا  كإلمهاا ، فلايأ مبسااتقنل حاىت يكااون بتقاادي  ركاذب) ابل فااع كا
(أن) املفيدة لإلستقنال. وق أ (وركون) ابل صب  لى اواب التم ، أأ ركون مان القاوم الاذين يع فاون ابملاؤم  . واملعاىن 

 ال خيتلف. 
قاوهل  (وال ركاذب مايت رب اا وركاون مان املاؤم  ). واملعاىن بال  وقوله (بل بدا هل  ما كاروا خيفون من قنال) ألضا اب  ان 

 ألهن  مل ينق هل  مطمع يف اخلإلص. 
وبدا الميم ظه . ويقال بدا له الميم ألوا ظه  له  ياا. و)و ) ا جماز يف زوال المك يف الميم، كقول ز)ري: ?بدا يل  

وبال (بادا هلا ) يف )اذه اآلياة بقولاه (ماا كااروا خيفاون)  لم اا أين لسب مدرك ما مضى وال سابق شيوا ألوا كان ااثيا وملاا ق
أن النادام )ااو ظهااور أماا  يف أرفسااه  كاااروا خيفورااه يف الاادريا، أأ ىطا  هلاا  حي وااذ ولااك امللاااط  الااذأ كاااروا خيفورااه، أأ 
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بااه. ففااي الكااإلم  الااذأ كااان يناادو هلاا ، أأ خيطاا  بناااهل  وقو ااه فااإل يعل ااون بااه فناادا هلاا  اآلن فاا، ل وا بااه وصاا حوا معرتفاا 
احتناك، تقدي ه: بل بدا هل  ما كان يندو هل  يف الدريا ف،ظه وه اآلن وكاروا خيفوراه. وولاك أهنا  كااروا خيطا  هلا  الواان ملاا 
ياا ون ماان دال لااه أو ماان رصاا  املااؤم   فيصااد)    ااه الع اااد واحلاا ص  لااى اسااتنقام الساايادة واألرفااة ماان اال اارتاف بفضاال 

   ألا اخلاريات قانله ، وفايه  ضاعفام القاوم و نياد) ، كماا وكا اه   اد قولاه تعااا (وال تطا د الاذين ال سول وبسانق املاؤم
يد ون رو  ابلغداة والعمي) يف )ذه السورة، وقد أشار ألا )ذا املعىن قوله تعاا (رمبا يود الذين كف وا لو كاروا مسلم ) 

ليت قري فيها املفسا ون و)اي ال تإل ا  رظا  اآلياة، فنعضاها يساا ده يف سورة احلن . و)ذا التفسري يغ   ن االحتماالت ا
 صدر)ا وبعضها يسا ده  نز)ا وليأ فيها ما يسا ده مجيعها. 

    
 

 1272صفحة : 
 
وقوله (ولو ردوا لعادوا ملا هناوا   اه) ارتقاام يف ألبطاال قاوهل  حاىت يكاون مب زلاة التسالي  اجلاديل يف امل ااظ ة، أأ لاو أايناب   

ه  وردوا ألا الدريا لعادوا لعم  الذأ كان ال يب ي ها)    ه، و)و التكذيب وألركار النعاث، وولاك ألن رفوساه  الايت  أم يت
كذبب فيما مضى تكذيب مكاب ة بعد ألتياان اآلايت الني اات، )اي ال فاوس الايت أراعاب أللايه  ياوم النعاث فالعقال العقال 

اهلول فتولاوا الاتللص م اه واذا التما  فلاو ققاق مت ايه  وردوا واسارتاحوا مان والتفكري التفكري، وأل ا مت وا ما مت وا من شدة 
 ولك اهلول لغلنب أ)واؤ)  رشد)  ف سوا ما حل و  وراعوا ألا ما ألفوا من التكذيب واملكاب ة. 

سري  لى مقتضا)ا ويف )ذا دليل  لى أن اخلواط  ال اشوة  ن  وامل احلأ دون ال ظ  والدليل ال ق ار هلا يف ال فأ وال ت 
ألال ريثمااا ياادوم ولااك الحساااس فااإوا زال زال أثاا ه، فاالرفعااال بااه يماانه ارفعااال العنماااوات ماان الزااا  والسااور وحنولااا. 

 ويزول بزواله حىت يعاوده مثله. 
هلا  قاد وقوله (وألهن  لكاوبون) تذييل ملاا قنلاه. اايم ابجلملاة االمسياة الدالاة  لاى الادوام والثناات، أأ أن الكاذب سانية  

تطنعوا  ليها من الدريا فاإل  ناب أن يتم اوا ال ااوع ليؤم اوا فلاو راعاوا لعاادوا ملاا كااروا  لياه فاإن الكاذب سانيته . وقاد 
تضمن مت يه  و دا، فلذلك صح ألدىاله يف حك  كاذو  دىاول اخلااص يف العاام، ألن التاذييل ياؤون بمامول ماا ويال باه 

 تم  بل ألا ما تضم ه من ا لو د ابلوان و دم التكذيب مايت هللا. وزايدة. فليأ وصفه  ابلكذب بعا د ألا ال
[) جياوز أن يكااون  طفاا  لاى قولااه (لعاادوا ملاا هنااوا   اه) فيكااون 29(وقاالوا ألن )اي ألال حيات ااا الادريا وماا حناان مبنعاوث ] 

ألول  . وجياوز أن تكاون اجلملاة اواب (لو)، أأ لو ردوا لكذبوا ابلق  ن أيضاا، ولكاذبوا ابلنعاث كماا كااروا مادة احليااة ا
 طفب  لى مجلة (يقول الذين كف وا ألن )ذا ألال أسااطري األول يان)، ويكاون ماا با  اجلملتا  ا رتاضاا يتعلاق ابلتكاذيب 

 للق  ن. 
 وقوله (ألن )ي) (ألن) افية للن أ، والضمري بعد)ا منه  يفس ه ما بعد االستث ام املف  . قصد من ألوامه الجياز ا تمادا 

 لى مفس ه، والضمري ملا كان مفس ا ب ك ة فهو يف حك  ال ك ة، وليأ )و ضمري قصة وش،ن، ألره ال يساتقي  معاه معاىن 
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االستث ام، واملعىن ألن احلياة ل ا ألال حيات ا الدريا، أأ احنص  ا أ حيات ا يف حيات ا الدريا فإل حياة ل ا دري)ا فنطلب حيااة 
 ألال) يف حك  الندل من الضمري. بعد ا ملوت، فاالس  الواقع بعد (

ومجلااة (ومااا حناان مبنعااوث ) رفااي للنعااث، و)ااو يسااتلزم أتكيااد رفااي احلياااة دااري حياااة الاادريا، ألن النعااث ال يكااون ألال مااع  
حيااة. وأل ااا  طفااب ومل تفصاال فتكاون مؤكاادة للنملااة قنلهااا ألن قصاد)  ألبطااال قااول ال سااول صالى هللا  ليااه وساال  أهناا  

 وقوله اترة أهن  منعوثون بعد املوت، فقصدوا ألبطال كل ابستقإلله.  جيون حياة نرية،
[) ملاا وكا  30(ولو ت   ألو وقفوا  لى رو  قال أليأ )ذا ابحلق قاالوا بلاى ورب اا قاال فاذوقوا العاذاب مباا ك ات  تكفا ون] 

 ألركار)  النعث أ قنه بوصف حاهل  ح  جم ون ألا هللا، و)و حال النعث الذأ أرك وه. 
القااول يف اخلطااااب ويف معاااىن (وقفاااوا) ويف اااواب (لاااو) تقااادم يف رظ يتهاااا  رفاااا. وتعليااق ( لاااى روااا ) ب(وقفاااوا) متثيااال و  

حلضااور)  احملماا    ااد النعااث. شاانهب حاااهل  يف احلضااور للحساااب ثااال  نااد اااىن فقاانض  ليااه فوقااف باا  ياادأ ربااه. 
 وبذلك تظه  مزية التعنري بلفن (رو ) دون اس  اجلإللة. 

ة (قال أليأ )ذا ابحلق) استو اف بياين، ألن قوله (ولو ت   ألو وقفوا) قد  ون مبماهد  ظاي  مهاول فكاان مان حاق ومجل 
 السامع أن يس،ل: ماوا لقوا من رو ، فيناب: (قال أليأ )ذا ابحلق) اآلية. 
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رفااي األماا  املقاا ر بااه الىتنااار مقاادار ألقاا ار والشااارة ألا النعااث الااذأ  اااي وه وشااا)دوه. واالسااتفهام تق ياا أ دىاال  لااى   

املسؤول، فلذلك يس،ل  ن رفي ما )و واقع ألره ألن كان لاه مطماع يف الركاار تاذرع أللياه ابل فاي الواقاع يف ساؤال املقا ر. 
واملقصود: أ)ذا حق، فاإهن  كااروا يز موراه ابطاإل. ولاذلك أااابوا ابحلا ف املوضاوع لبطاال ماا قنلاه و)او(بلى) فهاو ينطال 
ال في فهو ألق ار بوقوع املىن، أأ بلى )و حق، وأكادوا ولاك ابلقسا  ققيقاا ال ارتافه  للمعارتف باه ألراه معلاوم ك تعااا، 

 أأ رق  وال رمك فيه فلذلك رقس   ليه. 
 و)ذا من استعمال القس  لت،كيد الزم فا دة اخل .   
للتف ياع  ان كإلمها ، أوفاام فصايحة، أأ ألو كاان )اذا وفصل (قال فذوقوا العاذاب)  لاى ط يقاة فصال احملااورات. والفاام  

 احلق فذوقوا العذاب  لى كف ك ، أأ ابلنعث. 
والنام سننية، و(ما) مصدرية، أأ بسنب كف ك ، أأ وذا. وووق العذاب اساتعارة لحساساه، ألن الاذوق أقاو  احلاواس  

 املناش ة للنس ، فمنه به ألحساس اجللد. 
هللا حاىت ألوا ااام   الساا ة بغتاة قاالوا اي حسا ت ا  لاى ماا ف ط اا فيهاا و)ا  جملاون أوزار)ا   (قد ىس  الذين كذبوا بلقام 

[) اسااتو اف للتعنيااب ماان حاااهل  حاا  يقعااون يااوم القيامااة يف العااذاب  لااى مااا 31 لااى ظهااور)  أال سااام مااا ياازرون]
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ب لاذلك، فتلاك حالاة يساتحقون واا استداموه من الكف  الذأ ا أ)   لى اساتدامته ا تقااد)  رفاي النعاث فاذاقوا العاذا
 أن يقال فيه : قد ىس وا وىابوا. 

 واخلس ان تقدم القول فيه   د قوله تعاا (الذين ىس وا أرفسه  فه  ال يؤم ون) يف )ذه السورة.  
 واخلسارة ) ا ح مان ىريات اآلى ة ال الدريا.  
ن )ي ألال حيات ا الدريا) فكان مقتضى الظا)  الضمار تنعا والذين كذبوا بلقام هللا )  الذين حكي   ه  بقوله (وقالوا أل 

لقولاه (ولااو تاا   ألو وقفااوا  لاى ال ااار) ومااا بعااده، أبن يقاال: قااد ىساا وا، لكاان  ادل ألا الظهااار ليكااون الكااإلم مسااتقإل 
 ولينىن  ليه ما يف الصلة من تفصيل بقوله (حىت ألوا اام   السا ة بغتة) اخل. 

ره رضاه ودضنه دون أتىري وال ألمهال وال وقاية أبسناب  ادية مان رظاام احليااة الادريا، فلماا كاان ولقام هللا )و ظهور  ن 
العامل اآلى وأ و)و ما بعد النعث  امل ظهور احلقا ق منر)ا دون موارع، وتلك احلقا ق )ي م اد هللا األ لاى الاذأ اعلاه 

حلاق بعااد الغينااة واالساتقإلل   ااه زماااا طاويإل، فلااذلك مسااي  اامل كمااال احلقااا ق، اعال املصااري ألليااه  ااثإل للقااام صاااحب ا
النعث مإلقاة هللا، ولقام هللا ومصريا ألا هللا، وجميوا ألليه، يف كثري من اآلايت واأللفاف ال نوية، وألال فإن ال اس يف الدريا )  

 لل اس الم  اساتعناهل  ابخلاري يف قنضة تص ف هللا لو شام لقنضه  ألليه ولعنل ألليه  ازام) . قال تعاا (ولو يعنل هللا
لقضي ألليه  أاله ). ولك ه ملا أمهلها  واساتدراه  يف )اذا العاامل الادريوأ ورداب ور)اب وو اد وتو اد كاان حاال ال ااس 
فيه كحال العنياد  تايه  األما  مان ماوال)  الغا اب  ا ه  ويا دنه  وجاذر) ، فما ه  مان وتثال وما ه  مان يعصاي، و)ا  ال 

 ان طا اة وال  قاااب  ان معصاية ألراه ولاى هلا  وياؤى ) ، فاإوا طاوأ )اذا العاامل وااامت احليااة الثارياة يلقون حي واذ اازام 
صار ال اس يف رظام  ى ، و)و رظام ظهاور اآلنر دون رياث، قاال تعااا (وواادوا ماا  ملاوا حاضا ا)، فكااروا كعنياد لقاوا 

لة اخللق   د املصاري ألا ت فياذ و اد هللا وو ياده ثالاة العنياد رو  بعد أن دابوا وأمهلوا. فاللقام استعارة متثيلية: شنهب حا
  د حضور سيد)  بعد دينة لينزيه   لى ماا فعلاوه يف مادة املغياب. وشااع )اذا التمثيال يف القا  ن وكاإلم ال ساول صالى 

 هللا  ليه وسل ، كما قال (من أحب لقام هللا أحب هللا لقامه)، ويف الق  ن (لي ذر يوم التإلق). 
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وقولاااه (حاااىت ألوا ااااام   الساااا ة بغتاااة) (حاااىت) ابتدا ياااة، و)اااي ال تفياااد الغاياااة وأل اااا تفياااد الساااننية، كماااا صااا   باااه ابااان   

احلااب، أأ فإوا اام   السا ة بغتة. ومن ا ملفس ين من اعل جميم السا ة داياة لللسا ان، و)او فاساد ألن اخلسا ان 
يامة، ف،ما يف الدريا ففيه  من مل خيس  شيوا. وقد تقدم كإلم  لى (حاىت) االبتدا ياة   اد املقصود ) ا )و ىس اهن  يوم الق

قوله تعاا (وألن ي وا كل  ية ال يؤم وا وا حاىت ألوا اااموك جيادلوراك) يف )اذه الساورة. وساينيم ملعاىن (حاىت) زايدة بياان 
 ألا قوله حىت ألوا اام   رسل ا) يف سورة األ  اف.    د قوله تعاا (فمن أظل   ن افرت   لى هللا كذاب أو كذب مايته

 والسا ة:  ل  ابلغلنة  لى سا ة النعث واحلم .  
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والنغتة فعلة من النغب، و)و مصدر بغتة األم  ألوا رزل به فن،ة من داري ت قاب وال أل اإلم وال ظهاور شانح أو حناوه. ففاي  
فإن املصدر جييم حاال ألوا كان ظا) ا أتويله ابس  الفا ل،  النغب معىن انيم  ن دري ألشعار. و)و م تصب  لى احلال،

 و)و ي اع ألا الىنار ابملصدر لقصد املنالغة. 
وقوله (قالوا) اواب (ألوا). و(اي حس ت ا) ردام مقصود به التعنب والت دم، و)و يف أصال الوضاع رادام للحسا ة بت زيلهاا   

احض أ فهذا أوان حضورك. وم اه قاوهل : اي ليتا  فعلاب كاذا،  م زلة شلص يسمع وي ادأ ليحض  ك،ره يقول: اي حس ة
 واي أسفي أو اي أسفا، كما تقدم  رفا. 

وأضاافوا احلسا ة ألا أرفسااه  ليكاون قسا )  ألااال أرفساه ، فها  املتحساا ون واملتحسا   لايه ، خبااإلف قاول القا اال: اي  
لك شاايم معااه ( لااى) الاايت تاادىل  لااى الماايم حساا ة، فإرااه يف الغالااب قساا  ألااال دااريه فهااو يتحساا  حلااال دااريه. ولااذ

املتحس  من أاله داىلة  لى ما يدل  لى دري التحس ، كقوله تعاا (اي حس ة  لى العناد)، ف،ما مع (اي حس م، أو اي 
حس ات) فإ ا شيم ( لى) داىلة  لى األم  الذأ كان سننا يف التحس  كما ) ا ( لى ما ف ط ا فيها). ومثل ولك قوهل : 

 ويلي واي ويليت، قاال تعااا (ويقولاون اي ويلت اا)، فاإوا أراد املاتكل  أن الويال لغاريه قاال: ويلاك، قاال تعااا (ويلاك  مان) اي
 ويقولون: ويل لك. 

واحلس ة: ال دم المديد، و)و التلهف، و)ي فعلة مان حسا  جسا  حسا ا، مان ابب فا  ، ويقاال: قسا  قسا ا. والعا ب  
ة مطلق املصدر دري مإلحظ  فيه معىن املا ة، ولكا ه  يإلحظاون املصادر يف ضامن فا د، كمادلول يعاملون اس  امل ة معامل

الم احلقيقة، ولذلك جسن )ذا اال تنار يف مقام ال دام ألن املصدر اس  للحاصل ابلفعل خبإلف اس  امل ة فهو اس  لف د 
 من أف اد املصدر فيقوم مقام املا)ية. 

يف األم  ألوا  اون بميم ومل جفظه، أو يف اكتسابه حىت فاته وأفلاب م اه. و)او يتعاد  ألا  و(ف ط ا) أضع ا. يقال: ف ر 
املفعول ب فسه، كما دل  ليه قوله تعاا (ما ف ط ا يف الكتاب من شيم). واألكثا  أن يتعاد  ثا ف (يف) فيقاال فا ر يف 

 ماله، ألوا أضا ه. 
(ف ط ا) حماذوف يعاود ألا (ماا). تقادي ه: ماا ف ط ااه و)ا   اام مثال و(ما) موصولة ما صدقها األ مال الصاحلة. ومفعول  

معاده، أأ ردم ا  لى ألضا ة كل ما من ش،ره أن ي فع ا فف ط اه، وضمري (فيها)  ا د ألا السا ة. و(يف) تعليلية، أأ ما 
ا الضاامري، أأ يف فوت اااه ماان األ مااال ال افعااة ألااال رفااع )ااذه السااا ة، وجيااوز أن يكااون (يف) للتعديااة بتقاادي  مضاااف أل

ىريا ا. واملعىن  لى ماا ف ط اا يف الساا ة، يع اون ماا شاا)دوه مان جنااة ورعاي  أ)ال الفاإل . وجياوز أن يعاود ضامري (فيهاا) 
  لى احلياة الدريا، فيكون (يف) للظ فية احلقيقية. 

ك يف حااال أهناا  جملااون ومجلااة (و)اا  جملااون أوزار)اا   لااى ظهااور) ) يف موضااع احلااال ماان ضاامري (قااالوا)، أأ قااالوا ولاا 
أوزار)  فه  ب  تلهف  لى التف يط يف األ مال الصاحلة والوان وبا  مقاسااة العاذاب  لاى األوزار الايت اقرتفو)اا، أأ مل 

 يكوروا حم وم  من ىري ولك اليوم فحسب بل كاروا مع ولك متعن  مثقل  ابلعذاب. 
ل، وفعله وزر يزر ألوا محل. وم ه قوله ) ا (أال سام ما يزرون). وقوله (وال واألوزار مجع وزر بكس  الواو، و)و احلمل الثقي 

 تزر وازرة وزر أى  ). وأطلق الوزر  لى الذرب واجل اية لثقل  اقنتها  لى ااريها. 
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ثقايإل. ووكا  ( لاى  وقوله (و)  جملون أوزار)   لى ظهور) ) متثيل هليوة   ته  مان اا ام وراوو  ثاال مان جمال محاإل  

ظهااور) ) ) ااا منالغااة يف متثياال احلالااة، كقولااه تعاااا (ومااا أصااابك  ماان مصااينة فنمااا كساانب أيااديك ). فااذك  األياادأ ألن 
الكسب يكون ابليد، فهو يمنه ختييل االستعارة ولك ه ال يت،تى التلييل يف التمثيلية ألن ما يذك  فيها صاحل ال تناره مان 

 ل  لى الظه  مؤون ب هاية ثقل احملمول  لى احلامل. مجلة اهليوة، فإن احلم
ومن لطا ف التوايه وضع لفن األوزار يف )ذا التمثيلف فإره ممرتك ب  األمحال الثقيلة وب  الذروب، و)  أل ا وقعاوا يف  

 )ذه المدة من ا ام وروو  فك،هن  جملوهنا ألهن  يعارون شدة  المها. 
 ذييل. ومجلة (أال سام ما يزرون) ت 
 و(أال) ح ف استفتا  يفيد الت نيه للع اية ابخل . و(سام ما يزرون) ألرمام وم.  
و(يزرون) مبعاىن جملاون، أأ ساام ماا وثال مان حااهل  ابحلمال. و(ماا يازرون) فا ال (ساام). وامللصاوص ابلاذم حماذوف،  

 تقدي ه: محله . 
[)  ملاا اا   وكا  الساا ة وماا يلحاق 52ن يتقاون أفاإل تعقلاون](وما احلياة الدريا ألال لعب وهلو وللدار اآلى ة ىاري للاذي 

املماا ك  فيهااا ماان احلساا ة  لااى مااا ف طااوا اسااب أن يااذك  ال اااس أبن احلياااة الاادريا زا لااة وأن  لاايه  أن يسااتعدوا للحياااة 
لاواو للحااال، أأ اآلىا ة. فيحتمال أن يكاون ااوااب لقااول املما ك  (ألن )اي ألال حيات اا الادريا ومااا حنان مبنعاوث ). فتكاون ا

تقولاون ألن )اي ألال حيات ااا الادريا ولاو رظاا   حاق ال ظا  لواااد  احليااة الادريا لعنااا وهلاوا ولايأ فيهااا شايم ابق، فلعلماات  أن 
ورام)ااا حياااة أىاا   فيهااا ماان اخلااريات مااا )ااو أ ظاا   ااا يف الاادريا وأل ااا ي الااه املتقااون، أأ املؤم ااون، فتكااون اآليااة أل ااادة 

ن والتقاااو ، ويكاااون اخلطااااب يف قولاااه (أفاااإل تعقلاااون) التفااااات مااان احلاااديث  ااا ه  ابلغيناااة ألا ىطااااو  لاااد وا   ألا الواااا
 ابلد وة. 

وجتمل أره ا رتاض ابلتذييل حلكاية حاهل  يف اآلى ة، فإره ملا حكى قوهل  (اي حس ت ا  لاى ماا ف ط اا فيهاا)  لا  الساامع  
ب االهنمااك يف زىاارف الادريا، فاذيل ولاك خبطااب املاؤم   تع يفاا بقيماة أهن  ف طوا يف األماور ال افعاة هلا  يف اآلىا ة بسان

زىاارف الاادريا وتنمااريا هلاا  أبن اآلىاا ة )اي دار اخلااري للمااؤم  ، فتكااون الااواو  طفاب مجلااة النمااارة  لااى حكايااة ال ااذارة. 
  االساتلفاف باد وة هللا ألا وامل اسنة )ي التضادد. وأيضا يف )ذا ردام  لى سلافة  قوهل  ألو دا    يف الادريا فساول هلا

احلاق. فينعال قولااه (أفاإل تعقلااون) ىطاااب مسات،رفا للمااؤم   قاذي ا هلاا  مان أن تغا )  زىااارف الادريا فتلهاايه   ان العماال 
 لفى ة. 

و)ااذا احلكاا   ااام  لااى ااا أ احلياااة الاادريا، فااالتع يف يف احلياااة تع يااف اجلاا أ، أأ احلياااة الاايت جيا)ااا كاال أحااد املع وفااة  
 ريا، أأ األول   والق ينة من ال اس، وأطلقب احلياة الدريا  لى أحواهلا، أو  لى مد ا. ابلد
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واللعب:  مل أو قول يف ىفة وسا  ة وطايو ليساب لاه داياة مفيادة بال دايتاه ألراحاة الناال وتقصاري الوقاب واساتنإلب  
ا ولاذلك فهاو مماتق مان اللعااب، و)او العقول يف حالة ضعفها كعقل الصغري و قل املتعب، وأكث ه أ مال الصنيان. قالو 

 ريق الصيب السا ل. وضد اللعب اجلد. 
واللهو ما يماتغل باه الرساان  اا تا ات  أللياه رفساه وال يتعاب يف االشاتغال باه  قلاه، فاإل يطلاق ألال  لاى ماا فياه اساتمتاع  

 ولذة ومإل مة للمهوة. 
العماال الااذأ فيااه مإلممااة ويقاررااه شاايم ماان اخلفااة  وباا  اللهااو واللعااب العمااوم واخلصااوص الااواهي. فهمااا جيتمعااان يف 

 والطيو كالط ب واللهو ابل سام. وي ف د اللعب يف لعب الصنيان. وي ف د اللهو يف حنو امليس  والصيد. 
وقاد أفاادت صاايغة (وماا احلياااة الادريا ألال لعااب وهلاو) قصاا  احليااة  لاى اللعااب واللهاو، و)ااو قصا  موصااوف  لاى صاافة.  

األ مال اليت جب الرسان احلياة ألالها، ألن احلياة مدة وزمن ال يقنل الوصف بغري أوصااف األزماان مان وامل اد ابحلياة 
طاول أو قصا ، وقدياد أو ضااده، فتعا  أن املا اد ابحليااة األ مااال املظ وفاة فيهاا. واللعاب واللهااو يف قاوة الوصاف، ألهنمااا 

      مصدران أريد وما الوصف للمنالغة، كقول اخل سام:     
 فإ ا )ي ألقنال وألدابر    
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و)ذا القص  اد اا ي يقصاد باه املنالغاة، ألن األ ماال احلاصالة يف احليااة كثارية، م هاا اللهاو واللعاب، وم هاا دريلاا، قاال   

 لاى أحاوال كثارية تعاا (أل ا احليااة الادريا لعاب وهلاو وزي اة وتفااى  بيا ك  وتكااث  يف األماوال واألول اد). فاحليااة تماتمل 
م ها املإل ا  كاألكال واللاذات، وم هاا املاؤمل كااألم اض واألحازان، ف،ماا املؤملاات فاإل ا تاداد واا ) اا وال التفاات اليهاا ألهناا 

 ليسب  ا ي دب فيه ال ادنون، ألن املقصود من وك  احلياة ) ا ما جصل فيها  ا جنها ال اس ألاله، و)و املإل مات. 
ات فهي كثرية، وم ها ما ليأ بلعب وهلو، كالطعام والم اب والتدف  يف المتام والت د يف الصيف ومجع املال وأما املإل م 

  د املولع به وق   الضيف وركاية العدو وبذل اخلري للمحتا ، ألال أن )ذه ملا كان معظمهاا يساتد ي صا ف لاة و مال  
جااب ال اااس احلياااة ألالااه )ااو اللهااو واللعااب، ألرااه  كارااب ممااتملة  لااى شاايم ماان التعااب و)ااو م اااف . فكااان معظاا  مااا

األدلب  لى أ مال ال اس يف أول العم  والغالب  لايه  فيماا بعاد ولاك. فمان اللعاب املازا  ومغازلاة ال ساام، ومان اللهاو 
 اخلم  وامليس  واملغاين واألمسار وركوب اخليل والصيد. 

طاواف ابألصا ام والعتارية وحنو)اا فعهناا ملاا كاراب ال ا تاداد واا بادون ف،ما أ ماهل  يف القا ابت كااحل  والعما ة وال اذر وال  
الوااان كارااب ملحقااة ابللعااب، كمااا قااال تعاااا (ومااا كااان صااإل     ااد النيااب ألال مكااام وتصاادية)، وقااال (الااذين اختااذوا 

 دي ه  هلوا ولعنا ود    احلياة الدريا). 
ل ااس اللعاب واللهاو ألال مان  مان و مال صااحلا. فلاذلك وقاع القصا  فإل ا م كان األدلب  لى املم ك  والغالب  لى ا 

 االد ا ي يف قوله (وما احلياة الدريا ألال لعب وهلو). 
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و قب بقوله (وللدار اآلى ة ىري للذين يتقون)، م اه أن أ ماال املتقا  يف الادريا )اي ضاد اللعاب واللهاو، ألهنا  اعلاب  
هااا ال يكااون ألال بعماال يف الاادريا فاا،رت  أن  ملهاا  يف الاادريا لاايأ اللهااو هلاا  دار أىاا   )ااي ىااري، وقااد  لاا  أن الفااوز في

 واللعب وأن حياة دري)  )ي املقصورة  لى اللهو واللعب. 
والدار حمال ألقاماة ال ااس، و)اي األرض الايت فيهاا بياوت ال ااس مان ب اام أو ىياام أو قنااب. واآلىا ة مؤراث وصاف اآلىا   

  اس األىري الذأ ال قول بعده. بكس  اخلام و)و ضد األول، أأ مق  ال
وقا أ مجهااور العماا ة (وللاادار) بإلماا  الم االبتاادام والم التع يااف، وقاا أوا (اآلىاا ة) ابل فااع. وقاا أ اباان  ااام  (ولاادار اآلىاا ة)  

بإلم االبتدام فقط وإبضافة دار م ك ة ألا اآلى ة فهاو مان ألضاافة املوصاوف ألا الصافة، كقاوهل : مساند اجلاامع، أو )او 
 تقدي  مضاف تكون (اآلى ة) وصفا له. والتقدي : دار احلياة اآلى ة.  لى 

 و(ىري) تفضيل  لى الدريا اب تنار ما يف الدريا من رعي   اال زا ل يلحق معظمة مؤاىذة و ذاب.  
واملااا اد وقولاااه (للاااذين يتقاااون) تعااا يض ابملمااا ك  أبهنااا  صاااا  ون ألا اآلىااا ة لك هاااا ليساااب هلااا  خباااري  اااا كااااروا يف الااادريا.  

ب(الذين يتقون) املؤم ون التابعون ملا أم  هللا به، كقولاه تعااا ()اد  للمتقا )، فاإن اآلىا ة هلاؤالم ىاري حماض. وأماا مان 
 تلحقه  مؤاىذة  لى أ ماهل  السيوة من املؤم   فلما كان مصري)  بعد ألا اجل ة كارب اآلى ة ىريا هل  من الدريا. 

فااام  لاى مجلاة (وماا احلياااة الادريا) ألا  ى )اا ألراه يتفاا ع  لياه مضامون اجلملاة املعطوفااة. وقولاه (أفاإل تعقلاون)  طاف ابل 
واالستفهام  ن  دم  قله  مستعمل يف التوبيخ ألن كان ىطااب للمم ك ، أو يف التحذي  ألن كان ىطااب للمؤم  .  لى 

 ان اب تنااار كااإل الفاا يق ، ألن املاادلوالت أرااه ملااا كااان اسااتعماله يف أحااد )ااذين  لااى واااه الك ايااة صااح أن ياا اد م ااه األماا
 الك ا ية تتعدد وال يلزم من تعدد)ا االشرتاك، ألن داللتها التزامية،  لى أر ا رلتزم استعمال املمرتك يف مع ييه. 

 وق أ افع، وابن  ام ، وحفص، وأبو اعف ، ويعقوب، (أفإل تعقلون) بتام اخلطااب  لاى ط يقاة االلتفاات. وقا أه النااقون 
 بيام قتية، فهو  لى )ذه الق امة  ا د ملا  اد ألليه ضما   الغينة قنله، واالستفهام حي وذ للتعنيب من حاهل . 

 ويف قوله: (للذين يتقون) أتييأ للمم ك .  
 [)  33(قد رعل  ألره ليحزرك الذأ يقولون فإهن  ال يكذبورك والكن الظامل  مايت هللا جيحدون] 
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تو اف ابتاادا ي قصاادت بااه تساالية ال سااول صاالى هللا  ليااه وساال  وأماا ه ابلصاا ، وو ااده ابل صاا ، وأتييسااه ماان ألوااان اساا  

املتغال  يف الكف ، وو ده إبوان ف ق م ه  بقولاه (ولاو شاام هللا جلمعها   لاى اهلاد  ألا قولاه يسامعون). وقاد  يا، املقاام 
بطاال شا كه  وألبطاال ألركاار)  رساالة حمماد صالى هللا  لياه وسال ، والفا ا  هلذا الغ ض بعد الف ا  من حمااة املم ك  يف أل

 من و يد)  وفضيحة مكاب    ابتدام من قوله (وما أتتيه  من  ية من  ايت رو ) ألا ) ا. 
 و(قااد) ققيااق لللاا  الفعلااي، فهااو يف ققيااق اجلملااة الفعليااة مب زلااة (ألن) يف ققيااق اجلملااة االمسيااة. فحاا ف (قااد) اااتص  

ابلدىول  لى األفعال املتص فة اخل ية املثنتة ان دة من اصب واازم وح ف ت فيأ، ومعىن التحقياق ماإلزم لاه. واألصاح 

This file was downloaded from QuranicThought.com



أرااه كااذلك سااوام كااان ماادىوهلا ماضاايا أو مضااار ا، وال خيتلااف معاااىن (قااد) ابل ساانة للفعلاا . وقااد شاااع   ااد كثااري مااان 
يال حصاول الفعال. وقاال بعضاه : ألراه ما،ىوو مان كاإلم ساينويه، ومان ال حاوي  أن (قاد) ألوا دىال  لاى املضاارع أفااد تقل

ظا)  كإلم الكماف يف )ذه اآلية. والتحقيق أن كإلم سينوية ال يدل ألال  لى أن (قد) يستعمل يف الداللاة  لاى التقليال 
ك فإل ف ق ب  لكن ابلق ي ة وليسب بداللة أصلية. و)ذا )و الذأ استللصته من كإلمه  و)و املعول  ليه   دأ. ولذل

دىول (قد)  لى فعل املضي ودىوله  لى الفعل املضارع يف ألفادة ققيق احلصول، كما ص   به الزام أ يف تفسري قوله 
تعاا (قد يعل  ما أرت   ليه) يف سورة ال ور. فالتحقيق يعت  يف الزمن املاضي ألن كان الفعل الذأ بعاد (قاد) فعال مضاي، 

ل ألن كان الفعل بعد (قد) فعإل مضار ا مع ما يض  ألا التحقيق من داللة املقام، مثل تق ياب ويف زمن احلال أو االستقنا
زمن املاضاي مان احلاال يف حناو: قاد قاماب الصاإلة. و)او ك اياة ت ما،  ان التعا ض لتحقياق فعال لايأ مان شا،ره أن يماك 

من الداللة  لى التنادد، كالنياب الاذأ رسانه  السامع يف أره يقع، ومثل ألفادة التكثري مع املضارع تنعا ملا يقتضيه املضارع
 سينوية للهذيل، وحقق ابن ب أ أره لعنيد بن األب ص، و)و:          

 قد أت ك الق ن مصف ا أامله                      ك،ن أثوابه جمب بف صااد وبيب ز)ري:            
 د يهلك املال ا له وألفادة استحضار الصورة، كقول كعب:          أىا ثقة ال  لك اخلم  ماله                      ولك ه ق  
 لقد أقوم مقاما لاو يقاوم باه                      أر  وأمسع ما لو يسمع الفيل   
لظل ي  د ألال أن يكااون لااه                      مان ال ساول إبون هللا ت ااويل أراد ققياق حضاوره لاد  ال ساول صالى هللا   
 ليه وسل  مع استحضار تلك احلالة العنينة من الوال املموب ابل اام.  
والتحقيق أن كإلم سينويه ب أم  ا محلوه، وما رم، اضط اب كإلم ال حاة فيه ألال من فها  ابان مالاك لكاإلم ساينويه.وقد  

 رده  ليه أبو حيان ردا وايها. 
. وقاد تقادم يل كاإلم يف )اذه املسا،لة   اد قولاه تعااا (قاد را   فمعىن اآلية  لم ا أبن الذأ يقولوراه جزراك حمققاا فتصا  

تقلب واهك يف السمام) يف سورة النق ة، فكان فيه ألمجال وأحلب  لى تفسري  ية سورة األرعام، فهذا الذأ استق   ليه 
 رأيي. 

 وفعل (رعل ) معلق  ن العمل يف مفعول  بواود الإلم.  
الدالة  لى  دم تصديقه  ال سول صلى هللا  ليه وسل ، كما دل  ليه قوله بعاده (ولقاد  وامل اد ب(الذأ يقولون) أقواهل   

كاذبب رسال)، فعادل  ان وكا  اسا  التكاذيب وحناوه ألا اسا  املوصاول وصالته ت زيهاا لل ساول  لياه الصاإلة والساإلم  اان 
 وك  )ذا اللفن الم يع يف اارنه تلطفا معه. 

ليام وكس  الزاأ. وق أه الناقون بفتح النام وض  الزاأ يقال: أحزراب ال اال ومازة وق أ افع، وأبو اعف  (ليحزرك) بض  ا 
تعدية لفعل حزن، ويقاال: حزرتاه أيضاا. و ان اخلليال: أن حزرتاه، مع ااه اعلاب فياه حازا كماا يقاال: د) تاه. وأماا التعدياة 

ه، أقايأ. و(الاذأ يقولاون) )او قاوهل  فليسب ألال ابهلمزة. قال أبو  لي الفارسي: حزراب ال اال، أكثا  اساتعماال، وأحزرتا
 ساح ، جم ون، كاوب، شا  . فعدل  ن تفصيل قوهل  ألا ألمجاله ألجيازا أو قاشيا  ن التص يح به يف اارب امل زه   ه. 
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 له، والإلم والضمري انعول اس  (ألن) ضمري الم،ن، والإلم الم القس ، وفعل (جزرك) فعل القس ، و(الذأ يقولون) فا  

يف (ليحزرااك) الم االبتاادام، ومجلااة (جزرااك) ىاا  ألن، وضااما   الغينااة رااعااة ألا (الااذين كفاا وا) يف قولااه (مث الااذين كفاا وا 
 ب و  يعدلون). 

والفاااام يف قولاااه (فاااإهن ) جياااوز أن تكاااون للتعليااال، واملعلااال حماااذوف دل  لياااه قولاااه (قاااد رعلااا )، أأ فاااإل قااازن فاااإهن  ال   
ألهناا  ال يكااذبورك. وجيااوز كوهنااا للفصاايحة، والتقاادي : فااإن كااان جزرااك ولااك ألااال التكااذيب فااإهن  ال يكااذبورك، أأ 

يكذبورك، فاك قد سلى رسوله  ليه الصإلة والسإلم أبن أىا ه أبن املما ك  ال يكذبوراه ولكا ه  أ)ال احاود ومكااب ة. 
م ا بذلك يتف ع  ليه أا رثنب فؤادك ورم   صدرك وكفى بذلك تسلية. وجيوز أن تكون للتف يع  لى (قد رعل )، أأ فعل

 إب إلمك أهن  ال يكذبورك، وأبن رذك ك بس ة ال سل من قنلك، ورذك ك أبن العاقنة )ي رص ك كما سنق يف  ل  هللا. 
وق أ افع، والكسا ي، وأبو اعف  (ال يكذبورك)، بسكون الكاف وختفيف الذال. وق أه اجلمهور بفتح الكاف وتماديد  
لاذال. وقاد قااال بعاض أ مااة اللغاة ألن أكااذب وكاذب مبعاىن واحااد، أأ رسانه ألا الكااذب. وقاال بعضااه : أكذباه، واااده  ا

كاواب، كما يقال: أمحده، واده حممودا. وأما كذب ابلتمديد فهو ل سنة املفعول ألا الكذب. و ن الكسا ي: أن أكذبه 
ن كذبااه )ااو رساانه ألا الكااذب. و)ااو معااىن مااا رقاال  اان )ااو مبعااىن كااذب مااا اااام بااه ومل ي سااب املفعااول ألا الكااذب، وأ

 الزاا  معىن كذبته، قلب له: كذبب، ومعىن أكذبته، أريته أن ما أتى به كذب. 
وقوله (ولكن الظامل  مايت هللا جيحدون) استدراك لدفع أن يتو)  من قولاه (ال يكاذبورك)  لاى قا امة افاع ومان وافقاه  

النقيااة (ال يكااذبورك) أهناا  مل يصاادر ماا ه  أصاال التكااذيب مااع أن الواقااع ىااإلف ولااك، أهناا  صاادقوا و م ااوا، و لااى قاا امة 
فاستدرك  ليه أبهن  جيحادون مايت هللا فيظها  حااهل  كحاال مان ي ساب اآلم ابآلايت ألا الكاذب وماا )ا  مبكاذب  يف 

 رفوسه . 
 كا ، فهااو رفاي ماا يعلاا  ال اايف ثنوتاه، فهااو واجلحاد واجلحاود، الركااار لعما  املعا وف، أأ الركااار ماع العلا  بوقااوع ماا ي 

 ألركار مكاب ة. 
و ادل  اان الضاامار ألا قولااه (ولكاان الظااامل ) ومااا هلا  وأل إلمااا أبن شاا،ن الظااامل اجلحااد ابحلنااة، وتساانيإل  لاايه  أبن  

 الظل  سنيته . 
جلحاد ابنحاود، كالناام يف و دأ (جيحدون) ابلنام كما  دأ يف قوله (واحدوا واا واساتيق تها أرفساه ) لت،كياد تعلاق ا 

 قوله تعاا (وامسحوا ب ؤوسك )، ويف قوله (وما م ع ا أن ر سل ابآلايت ألال أن كذب وا األول ون)، وقول ال ابغة:          
لك اخلري ألن وارت بك األرض واحدا                      وأصانح ااد ال ااس يظلااع  ااثاا ا مث ألن اجلحاد مايت هللا أرياد   
اجلحد مبا اام به ال سول صلى هللا  ليه وسل  من اآلايت. واحد)ا ألركاار أهناا مان  ايت هللا، أأ تكاذيب اآلم واا به 

يف قوله: ألهنا من   د هللا، فآل ولك ألا أهن  يكذبون ال سول  ليه الصإلة والسإلم فكياف جيماع )اذا ماع قولاه (فاإهن  ال 
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مان سااياق اآليااة أن املا اد فااإهن  ال يعتقاادون أراك كاااوب ألن ال سااول يكاذبورك)  لااى قاا امة اجلمهاور. والااذأ يسااتللص 
 ليه الصإلة والسإلم مع وف   د)  ابلصدق وكان يلقب بي ه  ابألم . وقد قال ال ض  بان احلاارث ملاا تمااورت قا يو 

الماايب يف يف شاا،ن ال سااول: اي معماا  قاا يو قااد كااان حممااد فاايك  دإلمااا أرضاااك  فاايك  وأصاادقك  حااديثا حااىت ألوا رأياات  
صدديه قلت  ساح  وقلت  كا)ن وقلت  شا   وقلت  جم ون ووهللا ما )او أبولاوك . وألن اآلايت الايت ااام واا ال وارتأ أحاد 

 يف أهنا من   د هللا، وألن دال ل صدقه بي ة واضحة ولك ك  ظاملون. 
ره احلق، وولك )و اجلحاود. وقاد والظامل )و الذأ جي أ  لى ىإلف احلق بدون شنهة. فه  ي ك ون احلق مع  لمه  أب 

أى  هللا   ه  بذلك و)او أ لا  بسا ا  ) . ورظري)اا قولاه تعااا حكاياة  ان قاوم ف  اون (واحادوا واا واساتيق تها أرفساه  
ظلماااا و لاااوا) فيكاااون يف اآليااااة احتنااااك. والتقااادي : فاااإهن  ال يكااااذبورك وال يكاااذبون اآلايت ولكااا ه  جيحاااادون ابآلايت 

 ذف من كل لداللة اآلى . وجيحدون بصدقك، فح
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وأى   الرتمذأ  ن ااية بن كعب التاابعي أن أاب اهال قاال لل ايب صالى هللا  لياه وسال  ال ركاذبك ولكان ركاذب ماا   

اوب به. ف،رزل هللا (فإهن  ال يكذبورك ولكن الظامل  مايت هللا جيحدون). وال أحسب )ذا )و سنب رزول اآلية. ألن 
ل ألن كااان قااد قااال ولااك فقااد أراد االسااتهزام، كمااا قااال اباان العاا ذ يف العارضااة: ولااك أرااه التكااذيب مبااا اااام بااه أاب اهاا

 تكذيب له ال حمالة، فقوله: ال ركذبك، استهزام إبطماع التصديق. 
مان رنا، (ولقد كذبب رسل من قنلك فص وا  لاى ماا كاذبوا وأوووا حاىت أ ا  رصا ا وال منادل لكلماب هللا ولقاد ااامك   

[)  طااف  لااى مجلااة (فااإهن  ال يكااذبورك) أو  لااى مجلااة (ولكاان الظااامل  مايت هللا جيحاادون). وجيااوز أن 34امل ساال ]
تكاون الاواو واو احلاال مان الكاإلم احملاذوف قنال الفاام، أأ فاإل قازن، أو ألن أحزراك ولاك فاإهن  ال يكاذبورك واحلاال قاد  

لية و وين وتك مي أبن ألسامة أ)ل الم ك حملمد  لياه الصاإلة والساإلم كذبب رسل من قنلك. والكإلم  لى كل تقدي  تس
)ي دون ما أسام األقاوام ألا ال سال مان قنلاهف فاإهن  كاذبوا ابلقاول واال تقااد وأماا قوماه فكاذبوا ابلقاول فقاط. ويف الكاإلم 

 أيضا أتس لل سول مبن قنله من ال سل. 
  ليه وسل  م زلة من و)ل طويإل  ن تكذيب ال سل ألره ملا أحزره قاول والم القس  لت،كيد اخل  بت زيل ال سول صلى هللا 

قومه فيه كان كمن بعد  لمه بذلك. و(من قنلك) وصف كاشف ل(رسل) اايم باه لتق يا  معاىن الت،ساي أبن ولاك سا ة 
 ال سل. 

، فإن األم  كذبب رسلها ويف موقع )ذه اآلية بعد اليت قنلها ألوام ل ااحة  قول الع ب  لى  قول من سنقه  من األم  
اب تقاد ورطق ألس تها، والع ب كذبوا ابللساان وأيق اوا بصادق ال ساول  لياه الصاإلة والساإلم بعقاوهل  الايت ال يا و    اد)ا 

 الزيف. 

This file was downloaded from QuranicThought.com



و(ما) مصدرية، أأ صا وا  لاى التكاذيب، فيناوز أن يكاون قولاه (وأوووا)  طفاا  لاى (كاذبوا) وتكاون مجلاة (فصا وا)  
دي : ولقد كذبب وأوويب رسل فص وا. فإل يعت  الوقف   د قوله ( لاى ماا كاذبوا) بال يوصال الكاإلم ألا معرتضة. والتق

قولااه (رصاا ا)، وأن يكاااون  طفااا  لاااى (كااذبب رسااال)، أأ كااذبب وأوووا. ويفهاا  الصااا   لااى األو  مااان الصاا   لاااى 
 التكذيب ألن التكذيب أو  فيحسن الوقف   د قوله ( لى ما كذبوا). 

فعاال (كااذبب) بعإلمااة الت،ريااث ألن فا اال الفعاال ألوا كااان مجااع تكسااري ياا اح اتصااال الفعاال بعإلمااة الت،ريااث  لااى وقاا ن  
الت،ويل ابجلما ة. ومن مث اام فعإل (فص وا) و(كذبوا) مقرتر  بواو اجلمع، ألن فا ليهما ضمريان مسترتان ف اح ا تنار 

 التذكري. 
األىاص، واألو  أ ا  مان التكاذيب، ألن األو  )او ماا يساوم ولاو  و طف (وأوووا)  لى (كذبب)  طاف األ ا   لاى 

ألساامة مااا، قااال تعاااا (لاان يضاا وك  ألال أو ) ويطلااق  لااى التمااديد م ااه. فاااألو  اساا  اشااتق م ااه  و  ألوا اعاال لااه أو  
مصااادر. وأحلقااه بااه. فاااهلمزة بااه للنعاال أو للتصاايري. ومصااادر )ااذا الفعاال أو  وأواة وأويااة. وكلهااا أمسااام مصااادر وليسااب 

وقياااس مصاادره اليااذام لك ااه مل يساامع يف كااإلم العاا ب. فلااذلك قااال صاااحب القاااموس: ال يقااال: أليااذام. وقااال ال ادااب: 
يقال: أليذام. ولعل اخلاإلف منا   لاى اخلاإلف يف أن القياساي يصاح ألطإلقاه ولاو مل يسامع يف كإلمها  أو يتوقاف ألطإلقاه 

قااموس فقاد ظلماه. وأايماا كاان فالياذام لفان داري فصايح لغ ابتاه.  لى مساع رو ه من مادتاه. ومان أركا   لاى صااحب ال
 ولقد يعد  لى صاحب الكماف استعماله ) ا و)و ما )و يف  ل  النإلدة. 

و(حىت) ابتدا ية أفادت داية ما قنلها، و)و التكذيب واألو  والص   ليهما، فإن ال ص  كان إب)إلك املكذب  املؤوين،  
و ، وكااان دايااة للصاا  اخلاااص، و)ااو الصاا   لااى التكااذيب واألو ، وبقااي صاا  ال ساال  لااى فكااان دايااة للتكااذيب واأل
 أشيام  ا أم  ابلص   ليه. 

والتيان يف قوله (أات)  رص ا) جماز يف وقوع ال ص  بعد ارتظاره، فمنه وقو ه ابنيم من مكاان بعياد كماا جيايم امل اادأ  
 (وما أتتيه  من  ية من  ايت رو  ألال كاروا   ها مع ض ) يف )ذه السورة. امل تظ . وتقدم بيان )ذا   د قوله تعاا 

 ومجلة (وال مندل)  طف  لى مجلة (أات)  رص ا).  
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وكلمااات هللا وحيااه لل ساال الاادال  لااى و ااده ألاي)اا  ابل صاا ، كمااا دلااب  ليااه ألضااافة ال صاا  ألا ضاامري اجلإللااة. فااامل اد    

، فااإل ياا د أن بعااض كلمااات هللا يف التماا يع قااد تناادل ابل سااخف  لااى أن التنااديل امل فااي جماااز يف كلمااات ماان رااوع ىاااص
الاا قض، كمااا تقاادم يف قولااه تعاااا (فماان بدلااه بعااد مااا مسعااه) يف سااورة النقاا ة. وسااي،م ققيااق هلااذا املعااىن   ااد قولااه تعاااا 

 (ومتب كلمات ربك صدقا و دال ال مندل لكلماته) يف )ذه السورة. 
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)ذا تطم  لل يب صلى هللا  ليه وسل  أبن هللا ي ص ه كما رص  من قنله من ال سل، وجيوز أن تكون كلمات هللا ماا كتناه و  
 يف أزله وقدره من س  ه يف األم ، أأ أن أل)إلك املكذب  يقع كما وقع أل)إلك من قنله . 

كاون ألال مان منادل. ومع ااه: أن داري هللا  اااز  ان ورفي املندل ك اية  ن رفي التنديل، أأ ال تنديل، ألن التناديل ال ي  
 أن يندل م اد هللا، وأن هللا أراد أن ال يندل كلماته يف )ذا الم،ن. 

وقولااه (ولقااد اااامك ماان رنااإ امل ساال )  طااف  لااى مجلااة (وال مناادل لكلمااات هللا)، و)ااو كااإلم اااامع لتفاصاايل مااا حاال  
 ضا يف ما رزل من الق  ن يف ولك. ابملكذب ، وبكيف كان رص  هللا رسله. وولك يف ت

 والقول يف (اامك) كالقول يف (أات)  رص ا)، فهو جماز يف بلو  ولك وأل إلم ال يب صلى هللا  ليه وسل  به.  
و(ماان) يف قولااه (ماان رناا،) ألمااا اساا  مبعااىن (بعااض) فتكااون فااا إل مضااافة ألا ل ناا،، و)ااو اظاا  ألا قولااه تعاااا (ماا ه  ماان  

ن مل رقصص  ليك). واألحسن أن شعل صافة ملوصاوف حماذوف تقادي ه: لقاد ااامك رنا، مان رنا، قصص ا  ليك وم ه  م
امل ساال . وال ناا، اخلاا   اان أماا   ظااي ، قااال تعاااا ( اا  يتساااملون  اان ال ناا، العظااي )، وقااال (قاال )ااو رناا،  ظااي  أراات    ااه 

 مع ضون)، وقال يف )ذه السورة (لكل رنإ مستق  وسوف تعلمون). 
 ليااك أل  اضااه  فااإن اسااتطعب أن تنتغااي رفقااا يف األرض أو ساالما يف الساامام فتاا،تيه  أبيااة ولااو شااام هللا  (وألن كااان كاا  

[)  طف  لى مجلة (قد رعل  ألره ليحزراك الاذأ يقولاون)، فاإن رساول 35جلمعه   لى اهلد  فإل تكورن من اجلا)ل ]
ابلقاا  ن حااازا  لااى اهاال قوماااه بقاادر ال صااايحة هللا صاالى هللا  ليااه وسااال  كااان جزرااه ماااا يقولورااه فياااه ماان التكااذيب باااه و 

وألركار)  فضيلة صاحنها، وحزا من ا ام األسف  ليه  من دوام ضإلهل  شفقة  ليه ، وقاد ساإله هللا تعااا  ان احلازن 
 األول بقوله (فإهن  ال يكذبورك) وسإله  ن الثاين بقوله (وألن كان ك   ليك أل  اضه ) اآلية. 

 ظمب اثته. ومعىن (ك ) ) ا شق  ليك. وأصله  ظ  اجلثة، مث اساتعمل جماازا يف األماور  و(ك ) كك م، ك ا كع ب: 
العظيماة الثقيلاة ألن  ظا  اجلثااة يساتلزم الثقال، مث اساتعمل جمااازا يف معاىن (شاق) ألن الثقيال يمااق مجلاه. فهاو جمااز م ساال 

 بلزوم . 
ال يظاان حصاااوله ل شااارة ألا أن ال سااول  لياااه  وااايم يف )ااذا الماا ر ثااا ف (ألن) الااذأ يكثاا  وروده يف المااا ر الااذأ 

 الصإلة والسإلم ليأ مبظ ة ولك ولك ه  لى سنيل الف ض. 
وزيدت (كان) بعد (ألن) الم طية بي ها وب  ما )و فعل الم ر يف املعىن لينقى فعل الم ر  لى معىن املضي فإل ختلصه  

(ألن)، فاإن (كاان) لقاوة داللتاه  لاى املضاي ال تقنلاه أداة  (ألن) الم طية ألا االستقنال، كما )و شا،ن أفعاال الما ور بعاد
 الم ر ألا االستقنال. 

وال اا اض املعاا ف ابلضااافة )ااو الااذأ مضااى وكاا ه يف قولااه تعاااا (ومااا أتتاايه  ماان  يااة ماان  ايت رواا  ألال كاااروا   هااا  
 مع ض ). و)و حالة أى   دري حالة التكذيب، وكلتالا من أسناب استم ار كف ) . 

قولااه (فااإن اسااتطعب) اااواب (ألن كااان كاا )، و)ااو شاا ر نن وقااع اااوااب للماا ر األول. واالسااتطا ة: القاادرة. والساا  و  
 والتام فيها للمنالغة يف طاع، أأ ارقاد. 
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واالبتغاام: الطلاب. وقاد تقادم   اد قولاه تعااا (أفغاري ديان هللا تنغاون) يف ساورة  ل  ما ان، أأ أن تطلاب رفقاا أو سالما  
 ىنااي األرض و نا نها واا ىنااي السمام. ومعىن الطلب ) ا: النحث.  لتنلا ألا

 وارتصب (رفقا) و(سلما)  لى املفعول  ل(تنتغي).  
 وال فق: س ب يف األرض  ميق.  
   
 

 1281صفحة : 
 
حناال أىا   والسل  بض  ففتح مع تمديد الإلم  لة لإلرتقاام تتلاذ مان حنلا  دليظا  متاوازي  تصال بي هماا أ اواد أو   

متف قة يف   ض الفضام الذأ ب  احلنل  من مساحة ما ب  كال مان تلاك األ اواد مبقادار ماا ي فاع امل تقاي ألحاد  رالياه 
ألا العود الذأ فوق ولك، وتسمى تلاك األ اواد درااات. وجيعال طاول احلنلا  مبقادار االرتفااع الاذأ يا اد االرتقاام أللياه. 

 ويسمى السل  م قاة ومدراة. 
مسااوا الغاا ز الااذأ ي تقااي بااه ال اكااب  لااى رحاال اقتااه ساالما. وكاااروا ي تقااون ابلساال  ألا ال لياال للنااذاو. ورمبااا كارااب وقااد  

السإللي  يف الدور تتلذ من العود فتسمى امل قاة. ف،ما الدر  املن ية يف العإليل فإهنا تسمى سلما وتسمى الدراة كماا ورد 
تيك يف ألحد  ال واايت  حىت ارتهيب ألا دراة لاه  ، ويف رواياة  حاىت أتياب يف حديث مقتل أذ رافع قول  ند هللا بن  

 السل  أريد أن أرزل ف،سقط م ه  . 
وقوله (يف األرض) صفة (رفقا) أأ متغلغإل، أأ  ميقا. فذك  )ذا ان ور لفادة املنالغة يف العمق مع استحضار احلالة   

 ق ال يكون ألال يف األرض. وتصوي  حالة االستطا ة ألو من املعلوم أن ال ف
وأمااا قولااه (يف الساامام) فوصااف بااه (ساالما)، أأ كا  ااا يف الساامام، أأ واصااإل ألا الساامام. واملعااىن تنلااا بااه ألا الساامام.   

 كقول األ مى:          
غام يف ورقيب أسناب السمام بسل  واملعىن: فإن استطعب أن تطلب  ية من مجيع اجلهات للكا  ات. ولعل اىتيار االبت  

األرض والسمام أن املم ك  س،لوا ال سول  ليه الصإلة والسإلم  ايت مان اا أ ماا يف األرض، كقاوهل  (حاىت تفنا  ل اا 
 من األرض ي نو ا)، ومن ا أ ما يف السمام، كقوهل  (أو ت قى يف السمام). 

 أأ  ن اآلايت اليت اوته  وا. وقوله (مية) أأ مية يسلمون وا، فه الك وصف حمذوف دل  ليه قوله (أل  اضه )،  
 واواب الم ر حمذوف دل  ليه فعل الم ر، و)و(استطعب).  
والم ر واوابه مستعمإلن جمازا يف الت،ييأ من ألواهن  وألق ا ه ، ألن هللا اعل  لى قلوو  أك ة ويف  واهن  وق ا وألن ي وا   

 كل  ية ال يؤم وا وا. 
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ه الكإلم السابق، أأ ف،   مية فإهن  ال يؤم ون وا، كما يقول القا ل لل ادب يف ويتع  تقدي  اواب الم ر  ا دل  لي 
ألرضام ملح. ألن استطعب أن شلب ما يف بيتك، أأ فهو ال ي ضى مبا تقص    ه االستطا ة بلاه ماا يف االساتطا ة. و)او 

 س ين. استعمال شا ع، وليأ فيه شيم من اللوم وال من التوبيخ، كما توله كثري من املف
وقوله (ولو شام هللا جلمعه   لى اهلد ) شا ر امت اا ي دل  لاى أن هللا مل يما، ولاك، أأ لاو شاام هللا أن جيمعها   لاى  

اهلااد  جلمعهاا   ليااهف فمفعااول املماايوة حمااذوف لقصااد النيااان بعااد الوااام  لااى الط يقااة املساالوكة يف فعاال املماايوة ألوا كااان 
 حد  أدوات الم ر كما ) ا، وكقوله (ألن يم، يذ)نك ). تعلقه مبفعوله دري د يب وكان ش طا ل

ومعاىن (جلمعها   لاى اهلاد ) هلادا)  أمجعا . فوقاع تفا ن يف أسالوب التعناري فصاار ت كيناا ىاصايا  ادل باه  ان الرتكيااب  
فيهاا مان  املمهور يف حنو قوله تعاا (فلو شام هلداك  أمجع ) ل شارة ألا متييز الذين  م اوا مان أ)ال مكاة  لاى مان بقاي

 املم ك ، أأ لو شام جلمعه  مع املؤم    لى ما )د  ألليه املؤم   من قومه . 
واملعااىن: لااو شااام هللا أن خيلقهاا  بعقااول قابلااة للحااق خللقهاا  وااا فلقلنااوا اهلااد ، ولك ااه ىلقهاا   لااى مااا وصااف يف قولااه  

بياره، وقاد قاال تعااا (ولاو شاام رباك جلعال ال ااس  (واعل ا  لى قلوو  أك ة أن يفقهوه ويف  واهن  وق ا) اآلية، كما تقدم
أمة واحدة)، وبذلك تعل  أن )ذه مميوة كلية تكوي ية، فإل تعاارض با  )اذه اآلياة وبا  قولاه تعااا يف  ىا  )اذه الساورة 

ال ماان املماايوة (سايقول الااذين أشاا كوا لااو شااام هللا مااا أشاا ك ا وال  ابؤا) اآليااة. فهاذا ماان املماايوة املتعلقااة ابخللااق والتكااوين 
 املتعلقة ابألم  والتم يع. وبي هما بون، سقط يف مهواته من مل يقدر له صون. 

 وقوله (فإل تكورن من اجلا)ل ) تذييل مف ع  لى ما سنق.  
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 ظااك أن واملا اد ب(اجلااا)ل ) جيااوز أن يكااون ماان اجلهاال الااذأ )ااو ضاد العلاا ، كمااا يف قولااه تعاااا ىطااااب ل ااو  (ألين أ  

تكااون مااان اجلااا)ل )، و)اااو ماااا محاال  لياااه املفسااا ون ) ااا، وجياااوز أن يكاااون ماان اجلهااال ضاااد احللاا ، أأ ال تضاااق صااادرا 
إب  اضه . و)و أرسب بقولاه (وألن كاان كا   لياك أل  اضاه ). وألرادة كاإل املع يا  ي اتظ  ماع مفااد اجلملتا : مجلاة (وألن  

عهاا   لااى اهلااد ). ومااع كااون )ااذه اجلملااة تااذييإل للكااإلم السااابق كااان كاا   ليااك أل  اضااه ) ومجلااة (ولااو شااام هللا جلم
فاملعىن: فإل يك   ليك أل  اضه  وال تضق به صدرا، وأيضا فكن  املا أبن هللا لو شاام جلمعها   لاى اهلاد . و)اذا ألرناام 

ولاك مان مواقاف  من هللا تعاا ل ساوله صالى هللا  لياه وسال  أبما  مان  لا  احلقيقاة خياتص ثالاة ىاصاة فاإل يطا د يف داري
 التم يع. 

وأل ااا  اادل  اان األماا  ابلعلاا  ألن ال هااي  اان اجلهاال يتضاام ه فيتقاا ر يف الااذ)ن ماا ت ، وألن يف ال هااي  اان اجلهاال بااذلك  
ق يضااا  لااى استحضااار العلاا  بااه، كمااا يقااال للمااتعل : ال تاا أ )ااذه املساا،لة. ولاايأ يف الكااإلم هنااي  اان شاايم تلاانأ بااه 

 ما توله مجع من املفس ين، وو)نوا فيه مذا)ب ال تستن . ال سول صلى هللا  ليه وسل  ك
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[)  تعلياال ملااا أفاااده قولااه (وألن كااان كاا   ليااك 36(أل ااا يسااتنيب الااذين يساامعون واملااوتى ينعااثه  هللا مث ألليااه ي اعااون] 
يسامعون  أل  اضاه  ألا قولاه فاإل تكاورن مان اجلاا)ل ) مان أتيايأ مان ولاو  الاد وة ألا أرفساه ، أأ ال يساتنيب الاذين

 دون )ؤالم الذين ح مه  فا دة السمع وفه  املسموع. 
ومفهااوم احلصاا  مااؤون إب مااال م طوقااه الااذأ يااؤم  ألا ألراااام بعااد اتياايأ أبن هللا اعاال لقااوم  ىاا ين قلااواب يفقهااون وااا  

 و واا يسمعون وا ف،ولوك يستنينون. 
قااد تقااادم الكاااإلم  لاااى )ااذا الفعااال   اااد قولاااه تعااااا وقولااه (يساااتنيب) مبعاااىن جيياااب، فالساا  والتاااام زا ااادان للت،كياااد، و  

(فاسااتناب هلاا  رواا ) يف سااورة  ل  ماا ان. وحااذف متعلااق (يسااتنيب) لظهااوره ماان املقااام ألن املقااام مقااام الااد وة ألا 
 التوحيد وتصديق ال سول. 

مسع ىاص و)او مساع  ومعىن (يسمعون)، أهن  يفقهون ما يلقى ألليه  من الرشاد ألن الضال  كمن ال يسمع. فاملقصود 
 اال تنار. 

أمااا قولااه (واملااوتى ينعااثه  هللا) فالواااه أرااه مقاباال ل(لااذين يساامعون) ولااذلك حساان  طااف )ااذه اجلملااة  لااى مجلااة (أل ااا  
يستنيب الذين يسمعون). فمعاىن الكاإلم: وأماا املع ضاون   اك فها  مثال املاوتى فاإل يساتنينون، كقولاه (ألراك ال تسامع 

م مااا دل  ليااه السااياق، فااإن الااذأ ال يساامع قااد يكااون فقاادان مسعااه ماان  لااة كالصاام ، وقااد املااوتى). فحااذف ماان الكااإل
 يكون من  دم احلياة، كما قال  ند ال محان بن احلك  الثقفي:          

لقد أمسعب لاو ادياب حياا                      ولكان ال حيااة ملان ت اادأ فتضامن  طاف (واملاوتى ينعاثه  هللا) تع يضاا   
ؤالم كاألموات ال ت اى م ه  استنابة. وختلاص ألا و ياد)  أبراه ينعاثه  بعاد ماو  ، أأ ال ي ااى ما ه  رااوع ألا أبن )

احلق ألا أن ينعثوا، وحي وذ يإلقون ازام كف ) . (واملوتى) استعارة ملن ال ي تفعون بعقوهل  وموا)نه  يف أ)  األشيام، و)او 
قيقاة، و)او ت شايح لإلساتعارة، ألن النعاث مان مإل ماات املمانه باه يف العا ف ما ي ضي هللا تعاا. و(ينعاثه )  لاى )اذا ح

 وألن كان احلي خي    ه أبره ينعث، أأ بعد موته، ولكن الع ف ال يذك  النعث ألال اب تنار وصف املنعوث أبره ميب. 
اهلد   لاى الاواه  املعا وف  وجيوز أن يكون النعث استعارة أيضا للهداية بعد الضإلل تنعا الستعارة املوت لعدم قنول  

يف الرتشيح يف فن النيان من كوره اترة ينقى  لى حقيقته ال يقصد م ه ألال تقوية االستعارة، واترة يستعار من مإل   املمنه 
به ألا شنهه من مإل   املمنه، كقوله تعاا (وا تصموا ثنل هللا مجيعاا). فيكاون  لاى )اذا الوااه يف الكاإلم و اد لل ساول 

هللا  ليااه وساال  أبن بعااض )ااؤالم الضااال  املكااذب  ساايهديه  هللا تعاااا ألا االسااإلم، و)اا  ماان مل يساانق يف  لمااه  صاالى
 ح ماهن  من الوان. 
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فعلاى الواااه األول يكاون قولااه (مث ألليااه ي اعاون) زايدة يف التهديااد والو ياد. و لااى الواااه الثااين يكااون ق يضاا هلاا   لااى   
ن ليلقااوا ااازامه حاا  ي اعااون ألا هللا. وجيااوز أن يكااون الوقااف   ااد قولااه تعاااا (ينعااثه  هللا). و  التمثياال ) الااك. الوااا

ويكون قوله (مث ألليه ي اعون) استط ادا ختلص به ألا ق ع أمسا ه  إبثنات احلم  الاذأ يقاع بعاد ا لنعاث احلقيقاي، فيكاون 
قته وجمازه. وق يب م ه يف التللص قوله تعاا (فقل ا اض بوه بنعضاها كاذلك النعث يف قوله (ينعثه  هللا) مستعمإل يف حقي

 جي هللا املوتى) يف سورة النق ة. 
[)  طاف  لاى مجلاة 37(وقالوا لوال رزل  ليه أياة مان رباه قال ألن هللا قاادر  لاى أن ي ازل  ياة ولكان أكثا )  ال يعلماون] 

مااا اااام يف أول السااورة ماان وكاا  أل  اضااه   اان  ايت هللا بقولااه  (وألن كااان كاا   ليااك أل  اضااه ) اآلايت، و)ااذا  ااود ألا
(وما أتتيه  من  ياة مان  ايت روا  ألال كااروا   هاا مع ضا ). مث وكا  ماا تف  اوا باه مان املعااوي  مان قاوهل  (لاوال أرازل  لياه 

رتحه ، وقاد اقرتحاوا  ايت ملك) وقوله (وألن ي وا كل  ياة ال يؤم اوا واا) أأ وقاالوا: لاوال أرازل  لياه  ياة، أأ  لاى وفاق مقا
اتلفة يف جمادالت  ديدة. ولذلك أمجلها هللا تعاا ) ا ا تمادا  لى  لمها   د ال سول صلى هللا  لياه وسال  واملاؤم  ، 

 فقال (وقالوا لوال رزل  ليه  ية من ربه). 
عثه  هللا مث أللياه ي اعاون) ومجلاة (وماا فنملة (وقالوا لوال رزل  ليه  ية من ربه) وقع  طفها معرتضا ب  مجلة (واملوتى ين  

من دابة يف األرض وال طا   يطري ه احيه) اخل. ويف التيان بفعل ال زول ما يدل  لى أن اآلياة املساؤولة مان قنيال ماا  م 
 من السمام، مثل قوهل  (لوال أرزل  ليه ملك) وقوهل  (ولن رؤمن ل قيك حىت ت زل  لي ا كتااب رق ؤه) وشنه ولك. 

وا د (رزل) من  إلمة الت،ريث ألن املؤرث الاذأ أتريثاه لفظاي ثاب جياوز ش ياد فعلاه مان  إلماة الت،رياثف فاإوا وقاع با   
الفعل وم فو اه فاصال ااتماع مساودان لتن ياد الفعال مان  إلماة الت،رياث، فاإن الفصال بوحاده مساو  لتن ياد الفعال مان 

 مة الت،ريث حي وذ حسن. العإلمة. وقد ص   يف الكماف إبن ش يد الفعل  ن  إل
و(لوال) ح ف قضيض مبعىن  )إل  . والتحضيض ) ا لقطع اخلص  وتعنيزه، كما تقادم يف قولاه تعااا  رفاا (وقاالوا لاوال  

 أرزل  ليه ملك). 
 وتقدم الكإلم  لى اشتقاق ( ية)   د قوله تعاا (والذين كف وا وكذبوا مايت ا) يف سورة النق ة.  
ل  يعطف ألره وقع موقع احملااورة فناام  لاى ط يقاة ا لفصال الايت بي ا)اا يف مواضاع كثارية، أوهلاا: قولاه وفصل فعل (قل) ف 

 تعاا (قالوا أشعل فيها من يفسد فيها) يف سورة النق ة. 
يق وأما  هللا رساوله أن جييانه  مباا يعلا  م ااه أن هللا لاو شاام ألرازل  ياة  لاى وفااق مقارتحه  تقاوم  لايه  واا احلناة يف تصااد 

ال سول، ولكن هللا مل ي د ولك حلكمة يعلمهاف فع   ن )ذا املعىن بقوله (ألن هللا قادر  لاى أن ي ازل  ياة) و)ا  ال ي كا ون 
أن هللا قادر، ولذلك س،لوا اآلياة، ولكا ه  يز ماون أن ال ساول  لياه الصاإلة والساإلم ال يثناب صادقه ألال ألوا أياده هللا مياة 

هللا قااادر  لااى أن ي اازل  يااة) مسااتعمل يف مع اااه الك ااا ي، و)ااو ارتفااام أن ي يااد هللا تعاااا  لااى وفااق مقاارتحه . فقولااه (ألن 
ألاابة مقرتحه ، ألره ملا أرسل رسوله مايت بي اات حصال املقصاود مان ألقاماة احلناة  لاى الاذين كفا وا، فلاو شاام لازاد)  

 من اآلايت ألره قادر. 
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ووذا يظه  موقع االستدراك يف قولاه (ولكان أكثا )  ال يعلماون) فإراه  ففي )ذه الط يقة من اجلواب ألثنات لل د ابلدليل، 
رااع ألا املادلول االلتزاماي، أأ ولكان أكثا  املعارادين ال يعلماون أن ولاك لاو شاام هللا لفعلاه، وجسانون أن  ادم الااباة 

ام)  مان اآلايت ماا ألا مقرتحه  بدل  لى  دم صدق ال سول  ليه الصإلة والساإلم وولاك مان ظلماة  قاوهل ، فلقاد اا
 فيه مزدا . 

فيكون املعىن الذأ أفاده )ذا ال د دري املعىن الذأ أفاده قوله (ولو أرزل ا ملكا لقضي األم  مث ال ي ظ ون) فإن ولك رنهوا  
 فيه  لى أن  دم ألاابته  فيه فا دة هل  و)و استنقاؤ) ، و)ذا رنهوا فيه  لى سوم رظ )  يف استدالهل . 

    
 

 1284صفحة : 
 
وبيان ولك أن هللا تعاا رصب اآلايت دال ل م اسنة للغ ض املستدل  ليه كما يقول امل طقيون: ألن املقادمات وال تيناة   

تدل  قإل  لى املطلوب املستدل  ليه، وألن ال تينة )ي    املطلوب يف الواقع وألن كارب دريه يف اال تنارف فلذلك جند 
هللا  لى ىلق األماور العظيماة، كاإى ا  احلاي مان املياب وألىا ا  املياب مان احلاي يف الق  ن يذك  احلن   لى  ظي  قدرة 

ساياق االسااتدالل  لااى وقااوع النعااث واحلما . ويساامي تلااك احلناا   ايت كقولااه (و)او الااذأ أرماا،ك  ماان رفااأ واحاادة 
ع السااماوات بغااري فمساتق  ومسااتودع قااد فصاال ا اآلايت لقااوم يفقهااون)، وكمااا ساينيم يف أول سااورة ال  ااد (هللا الااذأ رفاا

 ماااد ت وهناااا). ووكااا  يف ىاااإلل ولاااك تفصااايل اآلايت ألا قولاااه (وألن تعناااب فعناااب قاااوهل  أألوا ك اااا تااا ااب ألا لفاااي ىلاااق 
اديد). وكذلك وك  الدال ل  لى وحدارية هللا ابساتقإلله ابخللاق، كقولاه (وىلاق كال شايم و)او بكال شايم  لاي  ولكا  

نااادوه ألا قولاااه وكاااذلك رفصااال اآلايت وليقولاااوا درساااب) اخل، وكقولااااه يف هللا ربكااا  ال أللاااه ألال )اااو ىاااالق كااال شااايم فا 
االستدالل  لى ارف اده أبرواع اهلداية، (و)و الذأ اعل لك  ال نوم لتهتدوا وا يف ظلمات ال  والنح  قد فصال ا اآلايت 

ألىناره أره م زل من   د هللا لقوم يعلمون). وملا كان رزول الق  ن  لى ال سول  ليه الصإلة والسإلم حنة  لى صدقه يف 
ملا اشتمل  ليه من العلوم وتفاصيل املاوا ن وأحاوال األرنياام واألما  وشا ع األحكاام ماع كاون الاذأ ااام باه معلاوم األمياة 
بيا ه  قاد قضاى شانابه با  ظها اريه ، اعلااه  ياة  لاى صادق ال ساول  لياه الصااإلة والساإلم فيماا أىا  باه  ان هللا تعاااا، 

قولااه (وألوا تتلااى  لاايه   ايت ااا بي ااات تعاا ف يف واااوه الااذين كفاا وا امل كاا  يكااادون يسااطون ابلااذين يتلااون فسااماه  ايت يف 
  ليه   ايت ا) فل  يم، هللا أن جيعل الدال ل  لى األشيام من دري ما ي اسنها. 

ون  إلماة بيا ه  وبا  أما اجلهلة والضالون فه  ي ومون  ايت مان  نا اب التصااريف اخلارقاة ل ظاام العاامل ي يادون أن تكا 
هللا  لى حسب اقرتاحه  أبن جييه  ألليها ألشارة م ه ألا أره صدق ال سول فيما بلا   ه، فهذا ليأ من قنيال االساتدالل 
ولك ه من قنيل امللاط ة ليز موا أن  دم ألاابته  ملا اقرتحوه  إلمة  لى أن هللا مل يصدق ال سول صلى هللا  ليه وسل  يف 

ومن أين هل  أن هللا ي ضى ابل زول معه  ألا )ذا انال، ولذلك قال تعاا (قل ألن هللا قادر  لاى أن ي ازل د و  ال سالة. 
 ية ولكن أكث )  ال يعلماون)، أأ ال يعلماون ماا وااه االرتناار با  داللاة اآلياة ومادلوهلا. ولاذلك قاال يف الا د  لايه  يف 
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ة من ربه أل ا أرب م ذر) فه  اعلوا ألواهن  موقوفا  لى أن ت ازل  ياة مان سورة ال  د (ويقول الذين كف وا لوال أرزل  ليه  ي
السمام. و)  يع ون أن ت زيل  ية من السمام مجلة واحدة. فقد قالوا (لوال رزل  ليه الق  ن مجلة واحدة) وقالوا (ولن رؤمن 

أ ال  إلقاة با  الراذار وبا  اشارتار كاون ل قيك حىت ت زل  لي اا كتاااب رقا ؤه). فا د هللا  لايه  بقولاه (أل اا أراب م اذر)، أ
الرذار يف كتاب ي زل من السامام، ألن الراذار حاصال بكوراه ألراذارا مفصاإل بليغاا داال  لاى أن امل اذر باه ماا اىرت اه مان 
تلقاام رفسااه، ولااذلك رد  لاايه  مبااا يناا  )ااذا يف قولااه (وماا ك ااب تتلااو ماان قنلااه ماان كتاااب وال ختطااه بيمي ااك ألون الراتب 

نطلااون ألا قولااه وقااالوا لااوال أراازل  ليااه  ايت ماان ربااه قاال أل ااا اآلايت   ااد هللا وأل ااا أا رااذي  مناا  أو مل يكفهاا  أا أرزل ااا امل
  ليك الكتاب يتلى  ليه )، أأ فما فا دة كوره ي زل يف ق طاس من السمام مع أن املضمون واحد. 

ان رذ )ل ك ب ألال بم ا رساوال). رعا  ألن هللا قاد يقاي   ايت مان وقال يف رد قوهل  (حىت ت زل  لي ا كتااب رق ؤه قل سنح 
)اذا القنيال مان تلقاام اىتيااره بادون اقارتا   لياه، و)او ماا يسامى ابملعنازة مثال ماا مساى بعاض ولاك ابآلايت يف قولااه (يف 

ا صالى هللا  لياه تسع  ايت ألا ف  ون وقومه)، فذلك أم  أراف مان   اد هللا مل يقرتحاه  لياه أحاد. وقاد أ طاى رني اا حمماد
وسال  مان ولاك كثاريا يف داري مقاام اقارتا  مان املع ضا ، مثال ارماقاق القما ، ورناع املاام مان با  أصاابعه، وتكثاري الطعاام 
القليل، ورنع املام من األرض بساه  رشاقه يف األرض. )اذا )او النياان الاذأ و ادت باه   اد قولاه تعااا (وقاالوا لاوال أرازل 

   ليه ملك) يف )ذه السورة.
    
 

 1285صفحة : 
 
ومن ا ملفس ين من اعل معىن قوله (ولكن أكث )  ال يعلمون) أهن  ال يعلمون أن ألرزال اآلية  لى وفق مقرتحه  يعقنها   

االستوصااال ألن مل يؤم ااوا، و)اا  لع اااد)  ال يؤم ااون. ألال أن مااا فساا  ا باااه أوا لااوإل يكااون مع ا)ااا أل ااادة ملعااىن اآليااة الااايت 
 دفع التوقف يف واه مطابقة اجلواب ملقتضى السؤال حسنما توقف فيه التفتزاين يف تق ي  كإلم الكماف. سنقتها، وبه ي 

وقوله (ولكن أكث )  ال يعلمون) ت نيه  لى أن فيه  من يعلا  ولاك ولك اه يكااب  ويظها  أراه ال يات    اده االساتدالل ألال  
  لى حنو ما اقرتحوه. 

له (أن ي زل  ية) من أل ادة ال كا ة ركا ة و)اي  ا  االوا. و)اذا ينطال القا ادة املتداولاة وأل ادة لفن ( ية) ابلت كري يف قو  
ب  املع ب  من أن اللفن امل ك  ألوا أ يد يف الكاإلم م كا ا كاان الثااين داري األول. وقاد وك )اا ابان )ماام يف مغا  اللنياب 

  األوا ال دري)ا قوله تعاا (هللا الذأ ىلقكا  مان يف الناب السادس ورقضها. و ا مثل به  ل ادة ال ك ة رك ة و)ي  
ضااعف مث اعاال ماان بعااد ضااعف قااوة). وقااد تقاادم ولااك   ااد قولااه تعاااا (فااإل ا ااا   ليهمااا أن يصاااحلا بي همااا صاالحا 

 والصلح ىري) يف سورة ال سام. 
شااااايم مث ألا روااااا  (وماااااا مااااان داباااااة يف األرض وال طاااااا   يطاااااري ه احياااااه ألال أمااااا  أمثاااااالك  ماااااا ف ط اااااا يف الكتاااااب مااااان  

[) معىن )ذه اآلية دامض بدما. وهنايتها أشاد دموضاا، وموقعهاا يف )اذا الساياق ىفاي امل اسانة. فاا ل  أن 38جم ون]
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معاىن قولاه (ومااا مان دابااة يف األرض ألا قولاه ألال أماا  أمثاالك ) أن هلااا ىصاا ص لكاال اا أ ورااوع م هاا كمااا ألما  النماا  
 ه قوامه وأهلمه اتناع رظامه وأن هلا حياة مؤالة ال حمالة. ىصا صها، أأ اعل هللا لكل روع ما ب

 فمعىن (أمثالك ) املماثلة يف احلياة احليوارية ويف اىتصاصها ب ظامها.  
وأما معىن قوله (مث ألا روا  جما ون) أهناا صاا  ة ألا املاوت. ويعضاده ماا روأ  ان ابان  نااس: حما  النهاا   مو اا، أأ  

ق ياب ألا حقيقتاه اللغوياة الايت يف حناو قولاه تعااا (وحما  لساليمان ا اوده). فموقاع )اذه اآلياة فاحلم  مستعمل يف جمااز 
  ااد بعااض املفساا ين أهنااا مب زلااة الاادليل  لااى مضاامون قولااه تعاااا (قاال ألن هللا قااادر  لااى أن ي اازل  يااة ولكاان أكثااا )  ال 

ياة)  لاى أهناا مان مجلاة ماا أما  ال ايب أبن يقولاه يعلمون)، فينوز أن تكون معطوفة  لى مجلة (ألن هللا قادر  لى أن ي ازل  
هل ف وجيوز أن تكون معطوفة  لى مجلة (قل ألن هللا قادر)  لى أهنا من ىطاب هللا هل . أأ أن الذأ ىلق أراواع األحياام  
كلها واعلها كااألم  وات ىصاا ص اامعاة ألفا اد كال راوع م هاا فكاان ىلقهاا  ياة  لاى  ظاي  قدرتاه ال يعنازه أن  م 

 ية حسب مقرتحك  ولك ك  ال تعلمون احلكمة يف  دم ألاابتك  ملا س،لت . م
ويكون تعقينه بقوله تعاا (والذين كذبوا مايت ا ص  وبك ) اآلية واضاح امل اسانة، أأ ال يهتادون ألا ماا يف  اوامل الادواب  

 والطري من الدال ل  لى وحدارية هللا. 
ا ألليه مستقنإل ب صه دري ملتفت  ألا ما ريط به من  نر م وية يف تفسريهف ف،ول وأما قوله (مث ألا رو  جم ون) فإن رظ   

ما يندو لل اظ  أن ضمريأ (رو ) و(جم ون)  ا دان ألا (دابة) و(طا  ) اب تنار داللتهما  لى مجا ات الدواب والطري 
 ااان ولاااك ولاااا ضااامريان موضاااو ان لوقو هماااا يف حياااز حااا ف (مااان) املفيااادة للعماااوم يف ساااياق ال فاااي، فيتساااامل ال ااااظ  

للعقااإلم. وقااد أتولااوا لوقااوع الضاامريين  لااى دااري العقااإلم بااواه : أحاادلا أرااه ب ااام  لااى التغليااب ألو اااام بعااده (ألال أماا  
 أمثالك ). الواه الثاين أهنما  ا دان ألا (أم  أمثالك )، أأ أن األم  كلها حممورة ألا هللا تعاا. 

كون الضمريان  ا دين ألا ما  ادت ألليه ضما   الغنينة يف )اذه اآلايت الايت  ى )اا ضامري وأحسن من ولك أتويإل أن ي 
(وقالوا لوال رزل  ليه  ية مان رباه)، فيكاون موقاع مجلاة (مث ألا روا  جما ون) موقاع الدماا  واالساتط اد جماواة للمما ك  

 أبهن  حممورون ألا هللا ال حمالة وألن أرك وا ولك. 
    
 

 1286صفحة : 
 
فإوا وقع االلتفات ألا ما روأ من اآلنر املتعلقة ابآلية كان األم  ممكإل. فقد رو  مسل   ن أذ ) يا ة أن رساول هللا   

صلى هللا  ليه وسل  قال  لتؤدن احلقوق ألا أ)لها يوم القيامة حىت يقاد للماة اجللحام  اليت ال قا ن هلاا، ويف رواياة داريه: 
م  . ورو  أمحد بن ح نل وأبو داود الطيالسي يف مس ديهما  ن أذ ور قال: ارتطحب شااتن أو اجلمام  من الماة الق ا

  زان   د رسول هللا صلى هللا  ليه وسل  فقال: اي أاب ور أتدرأ في  ارتطحتا، قلب: ال، قال: لكن هللا يادرأ وسيقضاي 
ان مع اااه ىفااي احلكمااة ألو ماان احملقااق ارتفااام بي همااا يااوم القيامااة. فهااذا مقااتض ألثنااات حماا  الاادواب ليااوم احلساااب، فكاا
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تكليف الدواب والطري تنعا الرتفام العقال   هاا. وكاان موقعهاا الاي امل اسانة مباا قالاه الفلا  رقاإل  ان  ناد اجلناار أبراه ملاا 
يااان أن قاادم هللا أن الكفااار ي اعااون ألليااه وجماا ون باا  بعااده أن الاادواب والطااري أماا  أمثاااهل  يف أهناا  جماا ون. واملقصااود ب

احلما  والنعااث كمااا )ااو حاصاال يف ال اااس حاصاال يف النهاا  . و)ااذا ظااا)  قولااه (جماا ون) ألن دالااب ألطااإلق احلماا  يف 
الق  ن  لى احلم  للحساب، في اساب أن تكاون مجلاة (وماا مان داباة يف األرض) اآلياة  طفاا  لاى مجلاة (واملاوتى ينعاثه  

ال سول  ليه الصاإلة والساإلم باه مان أساناب  متاه فيماا ااام باه، فلماا  هللا)، فإن املم ك  ي ك ون النعث وجيعلون ألىنار
تو ااد)  هللا ابآليااة السااابقة أبهناا  ألليااه ي اعااون زاد أن ساانل  لاايه  اهلهاا  فاا،ى )  مبااا )ااو أ نااب  ااا أركاا وه، و)ااو 

ا اخلا  )او قولاه (مث أل إلمه  أبن احلم  ليأ خيتص ابلنم  بل يع  كل ما فيه حياة من الدواب والطري. فاملقصود من )ذ
ألا روا  جماا ون). وأمااا مااا قنلااه فهاو مب زلااة املقدمااة لااه واالسااتدالل  ليااه، أأ فالادواب والطااري تنعااث مثاال النماا  وقضاا  
أف اد)ا كلهاا ياوم احلما ، وولاك يقتضاي ال حمالاة أن يقاتص هلاا، فقاد تكاون حكماة حما )ا اتبعاة للقاام األرض ماا فيهاا 

 وأل ادة أازام احليوان. 
وألوا كان امل اد من )ذين احلديث  ظا) لا فإن )ذا مظه  مان مظاا)  احلاق ياوم القياماة لصاإل  ماا فا ر يف  اامل الف اام  

من روا  الناطل وحك  القوة  لاى العدالاة، ويكاون القصااص بتمكا  املظلاوم مان الادواب مان رد فعال ظاملاه كايإل يساتق  
وا شاانيه خبطااااب الوضاااع، ولااايأ يف ولااك ثاااواب وال  قااااب الرتفاااام الناطاال. فهاااو مااان قنيااال ت تااب املساااننات  لاااى أسااانا

التكليف مث تصري الدواب يوموذ ت ااب، كما ورد يف رواية  ان أذ ) يا ة يف قولاه تعااا (ويقاول الكااف  اي ليتا  ك اب تا ااب). 
قولاه تعااا (وألوا الوحاوش  قال املازرأ يف املعل : واضاط ب العلماام يف بعاث النهاا  . وأقاو  ماا تعلاق باه مان يقاول بنعثهاا

حم ت). وقد قيل: ألن )ذا كله متثيل للعدل. ورسنه املازرأ ألا بعض شيوىه قال: )و ض ب مثل أل إلما للللق أبن ال 
 ينقى حق   د أحد. 

 
والداباة مماتقة ماان دب ألوا مماى  لااى األرض، و)اي اساا  لكال ماا ياادب  لاى األرض. وقولااه (يف األرض) صافة قصااد  

تعمي  والممول بذك  اس  املكان الذأ جوأ مجيع الدواب و)و األرض، وكذلك وصف (طا  ) بقوله (يطري م ها ألفادة ال
ه احيه) قصد به الممول والحاطة، ألره وصف  يل ألا معاىن التوكياد، ألن مفااد (يطاري ه احياه) أراه طاا  ، ك،راه قيال: 

ب  لياه (مان) الزا ادة يف ساياق ال فاي، فحصال مان )اذين وال طا   وال طا  . والتوكيد ) اا يؤكاد معاىن المامول الاذأ دلا
الوصف  تق ي  معىن الممول احلاصل من رفي امسي اجل س . وركتة التوكيد أن اخل  لغ ابته   اد)  وكوراه مظ اة ألركاار)  

 أره حقيق أبن يؤكد. 
للداللاة  لاى أن القصاد مان اللفظا   ووقع يف املفتا  يف ثث ألتناع املسا د أللياه ابلنياان أن )اذين الوصاف  يف )اذه اآلياة 

اجل أ ال بعض األف اد و)و دري ما يف الكماف، وكيف يتو)  أن املقصود بعض األف اد وواود (من) يف ال في رص  لى 
 رفي اجل أ دون الوحدة. 
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فسا ين وألن كاان ووذا تعل  أن ليأ وصف (يطري ه احيه) واردا ل فع احتمال اناز يف (طا  ) كما ا ح ألليه كثري مان امل 
رفع احتمال اناز من مجلة ركب التوكيد اللفظي ألال أره داري مطا د، وألن ا تناار أتكياد العماوم أوا، خباإلف حناو قاوهل : 
 رظ ته بعي  ومسعته أبوين. وقول صل : شع  واختذت من شع  صدار)ا ألو من املعلوم أن الصدار ال يكون ألال من شع . 

    
 

 1287صفحة : 
 
 ) مجااع أمااة. واألمااة أصاالها اجلما اة ماان ال اااس املتماثلااة يف صاافات واتياة ماان رسااب أو لغااة أو  ااادة أو ااا أ أو و(أما  

 روع. قيل: مسيب أمة ألن أف اد)ا تؤم أ ا واحدا و)و ما جيمع مقوما ا. 
لساناع. ف،ماا ألطاإلق وأحسب أن لفن أمة ىاص ابجلما ة العظيمة مان النما ، فاإل يقاال يف اللغاة أماة املإل كاة وال أماة ا 

األم   لى الدواب والطري يف )ذه اآلية فهو جماز، أأ مثل األم  ألن كل روع م ها شتمع أف اده يف صفات متحادة بي هاا 
 أ ا واحدة، و)و ما جيمعها وأحسب أهنا ىاصة ابلنم . 

اق، فالىناار   هماا بلفان (أما ) و(داباة) و(طاا  ) يف ساياق ال فاي يا اد وماا مجياع أفا اد ال او   كماا )او شا،ن االساتغ   
 و)و مجع  لى أتويله هما ا ا، أأ ألال مجا ا ا أم ، أو ألال أف اد أم . 

وتماامل األرض النحاا  ألرااه ماان األرض وألن الوقاتااه يطلااق  ليهااا لفاان الدابااة، كمااا ورد يف حااديث ساا ية ساايف النحاا   
   . قول ااب  بن  ند هللا: ف،لقى ل ا النح  دابة يقال هلا الع

واملماثلة يف قوله (أمثالك ) التمابه يف فصول احلقا ق واخلاصات اليت متيز كل روع من دريه، و)ي ال ظ  الفط ية اليت فط   
هللا  ليهااا أرااواع املللوقااات. فالاادواب والطااري متاثاال األاسااي يف أهنااا ىلقااب  لااى طنيعااة تماارتك فيهااا أفاا اد أروا هااا وأهنااا 

درة ماع تقادي  ارازقهاا ووالد اا وشاناوا و) مهاا، وهلاا رظا  ال تساتطيع تناديلها. وليساب املماثلاة الوقة ك معطاة حيااة مقا
ب ااعااة ألا مجيااع الصاافات فإهنااا ال متاثاال الرسااان يف التفكااري واحلضااارة املكتساانة ماان الفكاا  الااذأ اىااتص بااه الرسااان. 

ت سل ألليهن الرعدام  قل التكليف فيهن، وكاذلك  ولذلك ال يصح ألن يكون لغري الرسان رظام دولة وال ش ا ع وال رسل
ال يصااااح أن توصااااف مبع فااااة هللا تعاااااا. وأمااااا قولااااه تعاااااا (وألن ماااان شاااايم ألال يساااانح ثمااااده) فااااذلك بلسااااان احلااااال يف 
العنماوات ح  ر ا)ا ونة   د حصول ما يإل مها ف  ا)ا م حة ف حة. وأل ا ولك مبا سااق هللا ألليهاا مان ال عماة و)اي ال 

أصلها ولك ها قأ أبث )ا فتنته ، وألن يف كل روع م ها ىصا ص هلا داللة  لى  ظي  قدرة هللا و لمه ختتلف  ن تفقه 
بقية األرواع من ا سه واملقصد من )ذا ص ف األفهاام ألا اال تناار ب ظاام اخللاق الاذأ أود اه هللا يف كال راوع، واخلطااب 

 يف قوله (أمثالك ) مواه ألا املم ك . 
ما ف ط اا يف الكتااب مان شايم) معرتضاة لنياان ساعة  لا  هللا تعااا و ظاي  قدرتاه. فالكتااب ) اا مبعاىن املكتاوب، ومجلة ( 

و)و املكىن   ه ابلقل  امل اد به ما سنق يف  لا  هللا وألرادتاه اجلارياة  لاى وفقاه كماا تقادم يف قولاه تعااا (كتاب  لاى رفساه 
 ال محة). 
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ال م اساانة ابلغاا ض  لااى )ااذا التفسااري، فقااد أورد كيااف يمااتمل القاا  ن  لااى كاال  وقياال الكتاااب ابلقاا  ن. و)ااذا بعيااد ألو 
 شيم. وقد بسط فل  الدين بيان ولك الىتيار )ذا القول وكذلك أبو ألسحاق الماطيب يف املوافقات. 

 والتف يط: الرتك واللال، وتقدم بياره  رفا   د قوله تعاا: (قالوا اي حس ت ا  لى ما ف ط ا فيها).  
والميم )و املواود. وامل اد به ) ا أحوال املللوقات كما يادل  لياه الساياق فمامل أحاوال الادواب والطاري فإهناا معلوماة  

ك تعاا مقدرة   ده مبا أودع فيها من حكمة ىلقه تعاا. وقوله (مث ألا رو  جم ون) تقادم تفساريه  رفاا يف أول تفساري 
 )ذه اآلية. 

  لااى ال فااق ابحليااوان فااإن الىنااار أبهنااا أماا  أمثال ااا ت نيااه  لااى املماااركة يف املللوقيااة وصاافات ويف اآليااة ت نيااه للمساالم  
احليوارية كلها. ويف قوله (مث ألا رو  جم ون) أللقام للحذر مان اال تادام  ليهاا مباا هناى الما ع   اه مان تعاذينها وألوا كاان 

ن هلا أوا ابلعدل. وقد ثنب يف احلديث الصحيح: أن يقتص لنعضها من بعض و)ي دري مكلفة، فاالقتصاص من الرسا
 هللا أدىل ام أة ال ار يف ) ة حنستها فماتب او ا.  �هللا شك  للذأ سقى الكلب العطمان، وأن

[) جياوز أن 39(والذين كذبوا مايت ا صا  وبكا  يف الظلماات مان يماإ هللا يضالله ومان يما، جيعلاه  لاى صا ار مساتقي ] 
واملعطوف  ليه مجلة (أل ا يستنيب الذين يسمعون). واملعىن: والذين كاذبوا مايت اا ومل يساتمعوا هلاا، تكون الواو للعطف، 

 أأ ال يستنينون مب زلة ص  وبك  يف ظلمات ال يهتدون. 
    
 

 1288صفحة : 
 
مان الكاإلم الساابق وجيوز أن تكون اجلملة مسات،رفة والاواو اساتو افية، أأ  اطفاة كإلماا منتادأ لايأ م تنطاا هملاة معي اة   

ولك ه اش   ن مجيع الكإلم املتقدم. فإن هللا ملا وك  من الوقاته و نر قدرته ما ش،ره أن يع ف ال اس بوحداريته ويادهل  
 لى  ايته وصدق رسوله أ قنه بنيان أن املكذب  يف ضإلل منا   ان اال)تادام لاذلك، و ان الت،مال والتفكاري فياه، و لاى 

 وع )ذه اجلملة  قب مجلة (وما من دابة يف األرض) اآلية قد تع ض ا ألليها  رفا. الواه  فم اسنة وق
 وامل اد ابلذين كذبوا املم كون الذين مضى الكإلم  لى أحواهل   موما وىصوصا.  
وقوله (ص  وبك  يف الظلمات) متثيال حلااهل  يف ضاإلل  قا اد)  واالبتعااد  ان اال)تادام ثاال قاوم صا  وبكا  يف ظاإلم.  
الصام  واا عه  ماان تلقاي )ااد  ماان يهاديه ، والاانك  واا عه  مان االسرتشاااد  اان وا  واا ، والظااإلم وا عه  ماان التنصاا  يف ف

 الط يق أو امل فذ املل   هل  من م،زقه . 
وأل ا قيل يف (الظلمات) ومل يوصفوا أبهن   مي كما يف قوله ( ميا وبكما وصما) ليكون لانعض أاازام اهليواة املمانهة واا  
ا يصلح لمنه بعض أازام اهليوة املمنهة، فإن الكف  الذأ )ا  فياه والاذأ أصاار)  ألا اساتم ار الضاإلل يمانه الظلماات م

يف احليلولة ب  الداىل فيه وب  اال)تدام ألا ط يق ال ناة. ويف احلديث (الظل  ظلمات يوم القياماة). فهاذا التمثيال ااام 
 أازام اهليوت  ألا تمنيهات مف دة، كقول بمار:            لى أ  ش ور التمثيل. و)و قنوله لتفكيك
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ك،ن مثار ال قع فوق رؤوس ا                      وأسياف ا ليل  او  كواكنه ومجع الظلمات اار  لى الفصيح من  دم    
 ظلمة الع اد. استعمال الظلمة مف دا. وقد تقدم يف صدر السورة، وقيل: ل شارة ألا ظلمة الكف ، وظلمة اجلهل، و 

وقولااه (صاا  وبكاا ) ىاا  ومعطااوف  ليااه. وقولااه (يف الظلمااات) ىاا  نلااث ألرااه جيااوز يف األىنااار املتعااددة مااا جيااوز يف  
 ال عوت املتعددة من العطف وت كه. 

مااع وقولااه (ماان يماا، هللا يضاالله) اسااتو اف بياااين ألن حاااهل  العنينااة تثااري سااؤاال و)ااو أن يقااول قا اال مااا ابهلاا  ال يهتاادون  
وضو  )ذه الدال ل الني ات، ف،ايب أبن هللا أضله  فإل يهتدون، وأن هللا يضل مان يماام ويهادأ مان يماام، فادل قولاه 
(ماان يماا، هللا يضاالله)  لااى أن )ااؤالم املكااذب  الضااال  )اا   اان شااام هللا ألضااإلهل   لااى ط يقااة الجياااز ابحلااذف لظهااور 

 ولو شام هللا جلمعه   لى اهلد ). احملذوف، و)ذا م تنط مبا تقدم من قوله تعاا (
ومعىن ألضإلل هللا تقدي ه الضإللف أبن خيلق الضال بعقل قابل للضإلل مص   لى ضإللة   يد  ليه فإوا أىذ يف منادئ  

الضإلل كما يع ض لكثري من ال اس فو ظه وا ن أو ىط  له يف رفسه ىااط  أراه  لاى ضاإلل م عاه ألصا اره مان القاإلع 
وأ به يف مهاوأ الضإللة حىت ينلا به ألا داية التللق ابلضإلل فإل ي كف   ه. و)ذا  ا أشار ألليه قوله   ه فإل يزال يه

تعاااا (لقااد ىلق ااا الرسااان يف أحساان تقااومي مث ردداه أساافل سااافل )، ودل  ليااه قااول ال اايب صاالى هللا  ليااه وساال   ألن 
د هللا كااذااب  . وكاال )ااذا ماان تصاا ف هللا تعاااا ال ااال ليصاادق حااىت يكااون صااديقا وألن ال ااال ليكااذب حااىت يكتااب   اا

ابلتكوين واخللق و)و تص ف القدر. وله اتصال ب اموس التسلسل يف تطور أحوال النم  يف تص فات بعقاوهل  و وا اد) ، 
)اذا و)ي سلسلة بعيدة املاد  اقتضاتها حكماة هللا تعااا يف تادبري رظاام )اذا العاامل، وال يعلا  ك ههاا ألال هللا تعااا، ولايأ 

الضإلل ابألم  ابلضإلل فإن هللا ال  م  ابلفحمام وال بتلقي ه واحلاث  لياه وتساهيله فاإن ولاك مان فعال المايطان، كماا 
أن هللا قااد حاا م ماان أراد ألضااإلله ماان ارتماااله واللطااف بااه ألن ولااك فضاال ماان )ااو أ لاا  أب)لااه. ومفعااول (يماا،) حمااذوف 

 ول فعل املميوة الواقع ش طا. لداللة اواب الم ر  ليه، كما )و الما ع يف مفع
والص ار )و الط يق الن . ومعاىن املساتقي  أراه ال ا وااا  فياه، ألن الساري يف الط ياق املساتقي  أيسا   لاى الساا   وأقا ب  

 وصوال ألا املقصود. 
    
 

 1288صفحة : 
 
طاا هملاة معي اة مان الكاإلم الساابق وجيوز أن تكون اجلملة مسات،رفة والاواو اساتو افية، أأ  اطفاة كإلماا منتادأ لايأ م تن  

ولك ه اش   ن مجيع الكإلم املتقدم. فإن هللا ملا وك  من الوقاته و نر قدرته ما ش،ره أن يع ف ال اس بوحداريته ويادهل  
 لى  ايته وصدق رسوله أ قنه بنيان أن املكذب  يف ضإلل منا   ان اال)تادام لاذلك، و ان الت،مال والتفكاري فياه، و لاى 

 اه  فم اسنة وقوع )ذه اجلملة  قب مجلة (وما من دابة يف األرض) اآلية قد تع ض ا ألليها  رفا. الو 
 وامل اد ابلذين كذبوا املم كون الذين مضى الكإلم  لى أحواهل   موما وىصوصا.  
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وبكا  يف ظاإلم. وقوله (ص  وبك  يف الظلمات) متثيال حلااهل  يف ضاإلل  قا اد)  واالبتعااد  ان اال)تادام ثاال قاوم صا   
فالصام  واا عه  ماان تلقاي )ااد  ماان يهاديه ، والاانك  واا عه  مان االسرتشاااد  اان وا  واا ، والظااإلم وا عه  ماان التنصاا  يف 

 الط يق أو امل فذ املل   هل  من م،زقه . 
ة املمانهة واا وأل ا قيل يف (الظلمات) ومل يوصفوا أبهن   مي كما يف قوله ( ميا وبكما وصما) ليكون لانعض أاازام اهليوا 

ما يصلح لمنه بعض أازام اهليوة املمنهة، فإن الكف  الذأ )ا  فياه والاذأ أصاار)  ألا اساتم ار الضاإلل يمانه الظلماات 
يف احليلولة ب  الداىل فيه وب  اال)تدام ألا ط يق ال ناة. ويف احلديث (الظل  ظلمات يوم القياماة). فهاذا التمثيال ااام 

 )و قنوله لتفكيك أازام اهليوت  ألا تمنيهات مف دة، كقول بمار:           لى أ  ش ور التمثيل. و 
ك،ن مثار ال قع فوق رؤوس ا                      وأسياف ا ليل  او  كواكنه ومجع الظلمات اار  لى الفصيح من  دم    

 وظلمة اجلهل، وظلمة الع اد.  استعمال الظلمة مف دا. وقد تقدم يف صدر السورة، وقيل: ل شارة ألا ظلمة الكف ،
وقولااه (صاا  وبكاا ) ىاا  ومعطااوف  ليااه. وقولااه (يف الظلمااات) ىاا  نلااث ألرااه جيااوز يف األىنااار املتعااددة مااا جيااوز يف  

 ال عوت املتعددة من العطف وت كه. 
هلاا  ال يهتاادون مااع وقولااه (ماان يماا، هللا يضاالله) اسااتو اف بياااين ألن حاااهل  العنينااة تثااري سااؤاال و)ااو أن يقااول قا اال مااا اب 

وضو  )ذه الدال ل الني ات، ف،ايب أبن هللا أضله  فإل يهتدون، وأن هللا يضل مان يماام ويهادأ مان يماام، فادل قولاه 
(ماان يماا، هللا يضاالله)  لااى أن )ااؤالم املكااذب  الضااال  )اا   اان شااام هللا ألضااإلهل   لااى ط يقااة الجياااز ابحلااذف لظهااور 

 من قوله تعاا (ولو شام هللا جلمعه   لى اهلد ). احملذوف، و)ذا م تنط مبا تقدم 
ومعىن ألضإلل هللا تقدي ه الضإللف أبن خيلق الضال بعقل قابل للضإلل مص   لى ضإللة   يد  ليه فإوا أىذ يف منادئ  

الضإلل كما يع ض لكثري من ال اس فو ظه وا ن أو ىط  له يف رفسه ىااط  أراه  لاى ضاإلل م عاه ألصا اره مان القاإلع 
  ه فإل يزال يهوأ به يف مهاوأ الضإللة حىت ينلا به ألا داية التللق ابلضإلل فإل ي كف   ه. و)ذا  ا أشار ألليه قوله 
تعاااا (لقااد ىلق ااا الرسااان يف أحساان تقااومي مث ردداه أساافل سااافل )، ودل  ليااه قااول ال اايب صاالى هللا  ليااه وساال   ألن 

كااذب حااىت يكتااب   ااد هللا كااذااب  . وكاال )ااذا ماان تصاا ف هللا تعاااا ال ااال ليصاادق حااىت يكااون صااديقا وألن ال ااال لي
ابلتكوين واخللق و)و تص ف القدر. وله اتصال ب اموس التسلسل يف تطور أحوال النم  يف تص فات بعقاوهل  و وا اد) ، 

 تعااا، ولايأ )اذا و)ي سلسلة بعيدة املاد  اقتضاتها حكماة هللا تعااا يف تادبري رظاام )اذا العاامل، وال يعلا  ك ههاا ألال هللا
الضإلل ابألم  ابلضإلل فإن هللا ال  م  ابلفحمام وال بتلقي ه واحلاث  لياه وتساهيله فاإن ولاك مان فعال المايطان، كماا 
أن هللا قااد حاا م ماان أراد ألضااإلله ماان ارتماااله واللطااف بااه ألن ولااك فضاال ماان )ااو أ لاا  أب)لااه. ومفعااول (يماا،) حمااذوف 

 و الما ع يف مفعول فعل املميوة الواقع ش طا. لداللة اواب الم ر  ليه، كما )
والص ار )و الط يق الن . ومعاىن املساتقي  أراه ال ا وااا  فياه، ألن الساري يف الط ياق املساتقي  أيسا   لاى الساا   وأقا ب  

 وصوال ألا املقصود. 
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متثيل حلال الذأ ىلقه هللا فمن  ليه العقل ي  وأ  ومعىن ( لى) االستعإلم، و)و استعإلم السا    لى الط يق. فالكإلم  

مان دياه ويصاغي ألا ال صاايحة فاإل يقاع يف الفساااد فااتنع الادين احلااق، ثاال الساا   يف ط يااق واضاحة ال يتحاري وال خيطاا  
زم من القصد، ومستقيمة ال تطو  به يف طول السري. و)ذا التمثيل أيضا صاحل لتمنيه كل ازم من أازام اهليوة املمنهة ه

أازام اهليوة املمنه وا، كما تقادم يف رظاريه. وقاد تقادم شايم مان )اذا   اد قولاه تعااا (ا)ادا الصا ار املساتقي ). فالادين 
 يمنه الص ار املوصل بغري   ام، واهلدأ ألليه شنيه اجلعل  لى الص ار. 

[ بال ألايه تاد ون فيكماف ماا 40صاادق ](قل أرأيتك  ألن أتيك   ذاب هللا أو أتتك  السا ة أدري هللا تد ون ألن ك ات   
[) استو اف ابتدا ي يتضمن  ديدا ابلو يد طا دا لعدا اض الساابقة، وختللاه 41تد ون ألليه ألن شام وت سون ما تم كون]

تعاا يض ابحلااث  لااى ىلااع الماا ك ألو لاايأ لماا كا ه  رفااع أبيااديه ، فااذك وا أبحااوال قااد تعاا ض هلاا  يلناا،ون فيهااا ألا هللا  
ؤال أيساااتم ون  لاااى الشااا اك ابك يف تلاااك احلالاااة و)ااال يساااتم ون مااان اآلن  لاااى المااا ك ألا أن  تااايه  وألقاااي  لااايه  سااا

 العذاب أو أتتيه  القيامة ح  يلن،ون ألا الوان بوحداريته، والت ح  ألوان. 
  لياه وسال  أبن يقولاه وافتتح )ذا التهديد ابألم  ابلقول ا)تماما به وألال فإن معظ  ما يف الق  ن م،مور ال سول صالى هللا 

 هل . وقد تتابع األم  ابلقول يف اآلايت بعد )ذه ألا قوله (لكل رن، مستق ) اث يت  م ة م ة. وورد رظريه يف سورة يورأ. 
وقولااه (أرأيااتك ) ت كيااب شااهري االسااتعمال، يفتاااتح مبثلااه الكااإلم الااذأ ياا اد ققيقاااه واال)تمااام بااه. ولاازة االسااتفهام فياااه  

 لتق ي أ. لإلستفهام ا
و(رأ ) فيه مبعىن الظن. يس د ألا اتم ىطاب تإلزم حالة واحدة مإلزمة ح كة واحدة، و)ي الفتحة ال ختتلف ابىتإلف  

 اادد امللاطااب وصاا فه ساااوام كااان مفاا دا أو دااريه، ماااذك ا أو دااريه، وجيعاال املفعااول األول يف )اااذا الرتكيااب دالنااا ضااامري 
ساتغىن باه لنياان املا اد بتاام اخلطااب. واملعاىن أن امللاطاب يعلا  رفساه  لاى احلالاة ىطاب  ا دا ألا فا ل ال ؤية القلنياة وم

املذكورة بعد ضمري اخلطاب، فامللاطب فا ل ومفعول ابىتإلف اال تنار، فإن من ىصا ص أفعال ابب الظان أراه جياوز 
و فقادت   ، وتقااع بعااد الضاامري أن يكاون فا لهااا ومفعوهلااا واحادا  وأحلااق أبفعااال العلا  فعااإلن: فقااد، و ادم يف الااد ام حناا

 امل صوب مجلة يف موضع مفعوله الثاين، وقد جييم يف تلك اجلملة ما يعلق فعل ال ؤية  ن العمل. 
)ذا )و الواه يف قليال )اذا الرتكياب. وبعاض ال حااة جيعال تلاك اجلملاة ساادة مساد املفعاول  تفصايا مان اعال ضاما    

ىطاب ال حمل هلا من ال  اب، وولاك حفاظاا  لاة متعاارف قوا اد ال حاو يف  اخلطاب مفا يل ألو جيعلوهنا جم د  إلمات
االستعمال األصلي املتعارف مع أن لغ ا ب االستعمال أحواال ىاصة ال ي نغي داض ال ظا    هاا ألال ألوا قصاد بياان أصال 

باا   إلماايت ىطاااب  الكااإلم أو  اادم التمااويو  لااى املتعلماا . وال خيفااى أن مااا و)نااوا ألليااه )ااو أشااد د ابااة و)ااو اجلمااع
اتلفتاا  يف الصااورة وم اعهمااا متحااد. و لااى الواااه الااذأ اىاارتاه فاااملفعول الثاااين يف )ااذا الرتكيااب )ااو مجلااة (أدااري هللا 

 تد ون). 
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وأل ا ت كب التام  لى حالة واحدة ألره ملا اعلاب وات الفا ال وات املفعاول أل ا ااب وراماوا أن جيعلاوا )اذا الرتكياب اااراي  
يف كوره قليل األلفاف واف  املعىن ش نوا ما جدثه اجلمع ب  ضمريأ ىطاب م فوع وم صوب من الثقل يف حناو  جم   املثل

أرأيتماكمااا، وأرأيااتمك  وأريتاا كن، وحنااو ولااك، ساالكوا )ااذه الط يقااة الغ ينااة فاسااتغ وا ابىااتإلف حالااة الضاامري الثاااين  اان 
تاى أن يكاون )اذا الرتكياب اااراي جما   املثال ملاا فياه مان الجيااز اىتإلف حالة الضمري األول اىتصارا وختفيفا، وباذلك أت

تساااهيإل لمااايوع اساااتعماله اساااتعماال ىاصاااا ال يغاااري   اااه، فلاااذلك ال تكسااا  تلاااك التاااام يف ىطااااب املؤراااث وال تضااا  يف 
 ىطاب املثىن وانموع. 
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زمتاه اخلطااب، وأى اتاه  ان موضاو ه ألا معاىن (أماا) و ن األىفو: أى اب الع ب )ذا اللفان مان مع ااه ابلكلياة ف،ل  

بفتح اهلمزة، فنعلب الفام بعده يف بعض استعماالته كقوله تعااا (أرأياب ألو أوي اا ألا الصال ة فاإين رسايب احلاوت) فماا 
  دىلاب الفااام ألال وقااد أى ااب (أرأيااب) ملعااىن (أماا)ف وأى اتااه أيضااا ألا معااىن (أىا ين) فااإل بااد بعاده ماان اساا  املسااتل

   هف وتلزم اجلملة بعد االستفهام، وقد خي   هلذا املعىن وبعده الم ر وظ ف الزمان. ا ه. 
يف الكماااف: متعلااق االسااتلنار حمااذوف، تقاادي ه: ألن أاتكاا   ااذاب هللا أو أتااتك  السااا ة ماان تااد ون، مث بكااته  بقولااه  

 ل ألايه تد ون اه. (أدري هللا تد ون)، أأ أختصون  هلتك  ابلد وة أم تد ون هللا دوهنا ب
 ومجلة (أدري هللا تد ون) )ي املفعول الثاين لفعل (أرأيتك ).  
وا لاا  أن )ااذا اسااتعمال ىاااص وااذا الرتكيااب اخلاااص اجلااارأ جماا   املثاال، ف،مااا ألوا أريااد ااا اين فعاال ال ؤيااة العلميااة  لااى  

قال لك: رأيت   املا بفإلن. ف،ردت التحقق أصل اببه فإره جي أ  لى املتعارف يف تعدية الفعل ألا فا له ومفعوليه. فمن 
 فيه تقول: أرأيتك  املا بفإلن. وتقول للمثىن: أرأيتما كما  امل  بفإلن، وللنمع أرأيتموك  وللمؤرثة أرأيتك بكس  التام. 

ر اهلمازة الايت )اي وق أه افع يف املمهور بتسهيل اهلمزة ألفاف و  ه رواية هعلها ب  اهلمزة واأللف. وق أه الكساا ي إبساقا 
    الكلمة، فيقول:  أرأيب و)ي لغة  . وق أه الناقون بتحقيق اهلمزة. 

ومجلة (ألن أاتك   ذاب هللا) اخل معرتضة ب  مفعويل فعال ال ؤياة، و)اي مجلاة شا طية حاذف اواواا لداللاة مجلاة املفعاول  
 الثاين  ليه. 

لتياان انايم، و)او االرتقاال مان موضاع بعياد ألا املوضاع الاذأ وألتيان العذاب: حلوله وحصوله، فهو جمااز ألن حقيقاة ا 
 استق  فيه مفعول التيان، فيطلق جمازا  لى حصول شيم مل يكن حاصإل. وكذلك القول يف ألتيان السا ة سوام. 

و وواااه أل ااادة فعاال (أتااتك  السااا ة) مااع كااون حاا ف العطااف مغ يااا  اان أل ااادة العاماال أبن يقااال: ألن أاتكاا   ااذاب هللا أ 
السااا ة، )ااو مااا يواااه بااه الظهااار يف مقااام الضاامار ماان ألرادة اال)تمااام ابملظهاا  ثيااث يعاااد لفظااه الصاا يح ألرااه أقااو  

 استق ارا يف و)ن السامع. 
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واال)تمام ) ا د ا ألليه التهويال وألدىاال الا وع يف ضامري الساامع أبن يصا   إبسا اد )اذا التياان السا  املسا د أللياه الادال  
 يدل تعلق )ذا الفعل ابملفعول  لى  ويله وألرا ته.  لى أم  مهول ل

وقااد استمااع  االحتيااا  ألا توايااه أل ااادة الفعاال ) ااا الماايخ حممااد باان   فااة يف درس تفسااريه، ولك ااه واهااه أبرااه ألوا كااان  
ب أشاد العامإلن متفاوت  يف املعىن لكون أحدلا أشد يعاد العامل بعد ح ف العطف ألشعارا ابلتفاوت، فاإن ألتياان العاذا

من ألتيان السا ة  أأ ب ام  لى أن امل اد بعذاب هللا  ذاب اآلى ة  أو كان العامإلن متنا دين، فإن أريد ابلسا ة القياماة 
وبعذاب هللا احملاق والا زااي يف الادريا فيعقناه بعاد مهلاة اتماة. وألن أرياد ابلساا ة املادة فااحملق الادريوأ كثاري، م اه متقادم وم اه 

 التقدم ظا)  ا ه. ويف توايهه رظ  ألو ال يمهد له االستعمال. مت،ى  ألا املوت، ف
وألضافة العذاب ألا اس  اجلإللة لتهويله لصدوره من أقدر القادرين. وامل اد  ذاب جصل يف الدريا يض  ون ألا هللا ل فعه  

 يد وألرذار.   ه  بدليل قوله (أدري هللا تد ون)، فإن الد ام ال يكون بطلب رفع  ذاب اجلزام. و)ذا  د
 والسا ة:  ل  ابلغلنة  لى سا ة ارق اض الدريا، أأ ألن أدركتك  السا ة.  
وتقدمي (أدري هللا)  لى  امله و)و(تد ون) لتكون اجلملة املستفه    ها مجلة قص ، أأ أتع ضون  ن د ام هللا فتد ون  

الغااري. وقااد دل الكااإلم  لااى التعنااب، أأ دااريه دورااه كمااا )ااو دأبكاا  اآلن، فالقصاا  حلكايااة حاااهل  ال لقصااد الاا د  لااى 
 تستم ون  لى )ذه احلال. والكإلم زايدة يف الرذار. 
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ومجلة (ألن ك ت  صادق ) مست،رفة، واواوا حمذوف دل  ليه قوله (أرأيتك ) الذأ )و مبعىن التق ي . فتقدي  اجلواب: ألن    

ري هللا. وكاا )  يف )ااذه اآلياااة وأجلاا،)  ألا ال ظااا  ليعلمااوا أراااه ألوا أراد هللا ك اات  صااادق  فااا،رت  مقاا ون أبركااا  ال تااد ون دااا
 ااذاو  ال تسااتطيع  هلااته  دفعااه  اا ه ، فهاا  ألن توىااوا الصاادق يف اخلاا   اان )ااذا املسااتقنل أ ااادوا الت،ماال فااإل يسااعه  ألال 

ألص ام أل ا تق و  ألا هللا زلفى، فإوا صادقوا اال رتاف أبن هللا ألوا شام شيوا ال يدفعه دريه ألال مبميوته، ألهن  يعرتفون أبن ا
وقالوا: ارد وا هللا، فقد قامب احلنة  ليه  من اآلن ألن من ال يغ  يف بعض المدا د ال ي نغي اال تمااد  لياه يف بعاض 

  ى . 
دري هللا.  ولذلك كان موقع (بل ألايه تد ون)  قب )ذا االستفهام موقع ال تينة لإلستدالل. فح ف (بل) لبطال د وة 

أأ ف،ا أايب   ك  أبرك  ال تد ون ألال هللا. وواه تويل اجلواب   ه  من السا ل رفسه أن )ذا اجلواب ملا كان ال يسع 
املسؤول ألال ألق اره صح أن يتوا السا ل اجلواب   ه، كما تقدم يف قوله تعاا (قال ملان ماا يف الساماوات واألرض قال ك) 

 يف )ذه السورة. 
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ملفعول  لى (تد ون) للقص  و)و قصا  ألفا اد للا د  لاى املما ك  يف ز مها  أهنا  ياد ون هللا وياد ون أصا امه ، وتقدمي ا 
و)  وألن كاروا مل يز موا ولك يف حال ما ألوا أات)   ذاب هللا أو أتته  السا ة ألال أهن  ملاا اد اوه يف داري تلاك احلالاة رزلاوا 

 يضا. م زلة من يستصحب )ذا الز   يف تلك احلالة أ
وقوله (فيكمف)  طف  لى (تد ون)، و)ذا ألطماع يف رمحة هللا لعله  يتذك ون. وألال التعنيال باه قادم (وت ساون ماا  

تماا كون) وكااان حقااه التاا،ىري. فهااو شاانيه بتعنياال املساا ة. ومفعااول (تااد ون) حمااذوف و)ااو ضاامري اساا  اجلإللااة، أأ مااا 
 قوله (ما تد ون) أأ يكمف الذأ تد وره ألا كمفه. تد وره. والضمري ان ور ب(ألا)  ا د  لى (ما) من 

 وأل ا قيد كمف الض    ه  ابملميوة ألره ألطماع ال و د.  
 و دأ فعل (تد ون) ث ف (ألا) ألن أصل الد ام ردام فك،ن املد و مطلوب ابحلضور ألا مكان الي،س.  
 ، كما تقدم  رفا. ومفعول (شام) حمذوف  لى ط يقة حذف مفعول فعل املميوة الواقع ش طا 
ويف قوله (ألن شام) ألشارة ألا مقابله، و)و ألن مل يم، مل يكمف، وولك يف  ذاب الدريا. وأما ألتيان السا ة فإل يكمف  

ألال أن ي اد إبتياهنا ما جصل معها من القوارع واملصا ب من ىسف وشنهه فينوز كمفه  ن بعض ال اس. و ا كمفه هللا 
ب اجلوع الذأ يف قوله تعاا (فارتقب يوم أتم السمام بدىان من  يغمى ال اس )ذا  ذاب   ه  من  ذاب الدريا  ذا

 الي  ألا قوله ألا كاشفوا العذاب قليإل ألرك   ا دون يوم رنطو النطمة الك   ألا م تقمون) فس ت النطمة بيوم بدر. 
 طف  لى (ألايه تد ون)، أأ فإرك  يف ولك  ومجلة (فيكمف) اخل معرتضة ب  املعطوف . وقوله (وت سون ما تم كون) 

 الوقب ت سون ما تم كون مع هللا، و)و األص ام. 
وقوله (وت سون ما تم كون) جياوز أن يكاون ال سايان  لاى حقيقتاه، أأ تاذ)لون  ان األصا ام ملاا تا ون مان )اول العاذاب  

العاذاب وي ساون األصا ام الايت ا تاادوا أن  وما يقع يف رفوسه  من أره م سل  ليه  من هللا فت مغل أو)اهن  ابلاذأ أرسال
يستماافعوا وااا وجيااوز أن يكااون جمااازا يف الاارتك وال اا اض، أأ وتع ضااون  اان األصاا ام، ألو لعلهاا  يلهمااون أو يسااتدلون يف 
تلااك السااا ة  لااى أن دااري هللا ال يكمااف  اا ه  ماان ولااك العااذاب شاايوا، وألطااإلق ال ساايان  لااى الاارتك شااا ع يف كااإلم 

قوله تعاا (فاليوم ر ساك  كما رسيت  لقام يومك  )ذا)، أأ هنملك  كما أرك   لقام هللا )ذا الياوم. ومان الع ب، كما يف 
 قنيله قوله تعاا (الذين )   ن صإل   سا)ون). 

 ويف قوله (فيكمف ما تد ون ألليه ألن شام) دليل  لى أن هللا تعاا قد جييب د اوة الكااف  يف الادريا تنعاا لاا ام رعا  هللا 
  لى الكفار. واخلإلف يف ولك ب  األشع أ واملات يدأ   ل ألا االىتإلف اللفظي. 
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[ فلوال ألو ااام)  أبسا ا تضا  وا ولكان 42(ولقد أرسل ا ألا أم  من قنلك ف،ىذهن  ابلن،سام والض ام لعله  يتض  ون]  

رساوا ماا وكا وا باه فتح اا  لايه  أباواب كال شايم حاىت ألوا [ فلماا 43قسب قلاوو  وزيان هلا  المايطان ماا كااروا يعملاون]
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[) ملااا 45[ فقطااع داباا  القااوم الااذين ظلمااوا واحلمااد ك رب العااامل ]44ف حااوا مبااا أوتااوا أىااذهن  بغتااة فااإوا )اا  منلسااون]
ذين ظلماوا أرذر)  بتوقع العذاب أ قنه ابالستمهاد  لى وقوع العذاب أبم  من قنل، ليعل  )اؤالم أن تلاك سا ة هللا يف الا

 ابلم ك. 
و)ذا اخل  مستعمل يف ألرذار السامع  مان املما ك   لاى ط يقاة التعا يض، و)ا  امللااطنون ابلقاول املا،مور باه يف اجلملاة  

 اليت قنلها. 
فنملة (ولقد أرسل ا)  طف  لى مجلة (قل أرأيتك )، والواو لعطف اجلمال، فتكاون اساتو افية ألو كاراب املعطاوف  ليهاا  

وافتتحب )ذه اجلملة بإلم القس  و(قد) لتوكيد مضمون اجلملة، و)و املف ع ابلفام يف قولاه (ف،ىاذا)  ابلن،ساام  استو افا.
والضاا ام). راازل السااامعون املعاا ض إبرااذار)  م زلااة ماان ي كاا ون أن يكااون مااا أصاااب األماا  الااذين ماان قاانله   قااااب ماان هللا 

 تعاا  لى أل  اضه . 
أرسل ا) اب تنار ما يؤون به وصف (من قنلك) من معاملاة أ ها  ألاي)ا  مبثال ماا  املاك وقوله (ف،ىذا) )  طف  لى ( 

 به قومك، فيدل العطف  لى حمذوف تقدي ه: فكذبو) . 
وملا كان أىذ)  ابلن،سام والض ام مقارا لزمن واود رسله  با  ظها اريه  كاان املوقاع لفاام العطاف ل شاارة ألا أن ولاك   

ارق اضااه  ليكااون ألشااارة ألا أن هللا أيااد رسااله ورصاا )  يف حيااا  ف ألن أىااذ األماا  ابلعقاااب فيااه كاان مباا أ  رسااله  وقناال 
حكمتاان: ألحاادالا زاا )   اان التكاذيب، والثاريااة ألكا ام ال ساال ابلت،ييااد مبا أ  ماان املكاذب . وفيااه تك ماة لل اايب صاالى هللا 

  ليه وسل  إبيذاره أبن هللا اص ه  لى مكذبيه. 
 ) أصن ا)  ألصابة متكن. وتقدم تفسري األىذ   د قوله تعاا (أىذته العزة ابلمث) يف سورة النق ة. ومعىن (أىذا)  
 وقد وك  متعلق األىذ ) ا ألره أىذ بميم ىاص خبإلف اآلم بعيد )ذا.  
،سام ابجلوع والض ام والن،سام والض ام تقدما   د قوله تعاا (والصاب ين يف الن،سام والض ام) يف سورة النق ة. وقد فس  الن 

ابمل ض، و)و ختصيص ال واه له، ألن ماا أصااب األما  مان العاذاب كاان أصا افا كثارية. ولعال مان فسا ه باذلك ا تا  ماا 
 أصاب ق يما بد وة ال يب صلى هللا  ليه وسل . 

 و(لعل) للرتاي. اعل  لة البتدام أىذ)  ابلن،سام والض ام قنل االستوصال.  
ذللون ألن الض ا ة التذلل والتلمع، و)و ) ا ك اية  ن اال رتاف ابلذرب والتوبة م ه، و)ي الوان ومعىن (يتض  ون) يت 

 ابل سل. 
واملاا اد: أن هللا قاادم هلاا   ااذااب )ي ااا قناال العااذاب األكاا ، كمااا قااال (ول ااذيق ه  ماان العااذاب األدىن دون العااذاب األكاا   

ضاى حكمتاهف وفياه ألرااذار لقا يو أبهنا  سيصااينه  الن،ساام والضا ام قناال لعلها  ي اعاون) و)اذا ماان فا ر رمحتاه املمازاااة ملقت
االستوصال، و)و استوصال السيف. وأل ا اىتار هللا أن يكون استوصاهل  ابلسيف ألظهارا لكون رص  ال سول  ليه الصإلة 

لرااذار و)اا  والسااإلم  لاايه  كااان بيااده ويااد املصاادق  بااه. وولااك أوقااع  لااى العاا ب، ولااذلك رو ااي حااال املقصااودين اب
حاض ون. ف زل مجيع األم  م ازلته ، فقاال (فلاوال ألو ااام)  أبسا ا تضا  وا)، فاإن (لاوال) ) اا حا ف تاوبيخ لادىوهلا  لاى 

 مجلة فعلية ماضوية واحدة، فليسب (لوال) ح ف امت اع لواود. 
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ا مساواة احلال  وتاوبيخ للحاضا ين والتوبيخ أل ا يليق ابحلاض ين دون امل ق ض  لفوات املقصود. ففي )ذا الت زيل ألوام أل 
 ابمله  من الع ة لنقام زمن التدارك قطعا ملعذر) . 

وجيااوز أن شعاال (لااوال) ) ااا للتماا   لااى ط يقااة اناااز امل ساال، ويكااون التماا  ك ايااة  اان الىنااار مبحنااة هللا األماا  املتمااىن  
  اه ابلفا   يف احلاديث  هللا أفا   بتوباة  ناده  احلاديث.  فيكون من ب ام اناز  لاى انااز، فتكاون )اذه احملناة )اي ماا  ا 

وتقدمي الظ ف املضاف مع مجلته  لى  امله يف قوله (ألو اام)  أبس ا تض  وا) لإل)تمام مبضامون مجلتاه، وأراه زمان جاق 
 أن يكون اب ثا  لى الس اع ابلتض ع  ا حصل فيه من الن،س. 
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ه تعااا (وحاا  الناا،س) يف سااورة النقاا ة. واملا اد بااه ) ااا الماادة  لاى العاادو ودلنتااه. وجماايم الناا،س: والنا،س تقاادم   ااد قولاا  

جميم أث ه، فإن ما أصااو  مان الن،ساام والضا ام أثا  مان  نر قاوة قادرة هللا تعااا ودلناه  لايه . وانايم مساتعار للحادوث 
 مكان  ى  بت قل اخلطوات.  واحلصول بعد أن مل يكن تمنيها حلدوث الميم بوصول القادم من

وملا دل التوبيخ أو التم   لى ارتفام وقوع الميم  طف  ليه ب(ملكن)  طفا  لى معىن الكإلم، ألن التض ع ي م،  ن  
 ل  القلب فكان رفيه املفاد ث ف التوبيخ اشوا  ن ضد الل  و)و القساوة، فعطف ب(ملكن). 

ن املكااااب ة و ااادم ال ااااوع  ااان الناطااال كااا،ن قلاااوو  ال تتااا،ث  فمااانهب ابلمااايم واملعااىن: ولكااان ا ااارتا)  ماااا يف ىلقاااته  مااا 
 القاسي. والقسوة: الصإلبة. 

وقد واد الميطان من طناا ه   اوا  لاى رفاث ما اده فايه  فحسان هلا  تلاك القسااوة وأدا ا)  ابالساتم ار  لاى  نمها   
 ال فأ.  وأ ماهل . ومن ) ا يظه  أن الضإلل ي م،  ن استعداد هللا يف ىلقة

 والتزي : اعل الميم زي ا. وقد تقدم   د قوله تعاا (زين لل اس حب المهوات) يف سورة  ل  م ان.  
وقوله (فلما رسوا ما وك وا به)  طف  لى مجلة (قسب قلوو  وزيان هلا  المايطان). وال سايان ) اا مبعاىن ال ا اض، كماا  

ع الاارتك  اان قسااوة القلااوب وتاازي  الماايطان هلاا  أ ماااهل . و(مااا) تقاادم  رفااا يف قولااه (وت سااون مااا تماا كون). وظااا)  تفاا  
موصولة ما صدقها الن،سام والض ام، أأ ملا ارص فوا  ن الفط اة باذلك ومل يهتادوا ألا تادارك أما ) . ومعاىن (وكا وا باه) أن 

واااود اوابااه بواااود هللا وكاا )   قابااه العظااي  مبااا قاادم أللاايه  ماان الن،سااام والضاا ام. و(ملااا) حاا ف شاا ر ياادل  لااى اقاارتان 
 ش طه، وليأ فيه معىن السننية مثل بقية أدوات الم ر. 

وقوله (فتح ا  ليه  أبواب كل شيم) اواب (ملا) والفتح ضد الغلاق. فاالغلق: ساد الف ااة الايت وكان االاتيااز م هاا ألا  
 ما روام)ا بناب وحنوه، خبإلف ألقامة احلا ط فإل تسمى دلقا. 

از دري حااز وقابإل للحنز، كالناب ح  يفتح. ولكون معىن الفتح والغلق رسني  بعضاهما والفتح: اعل الميم احلا 
من اآلى  قيل لفلة اليت وسك واا احلاااز ويفاتح واا مفتاحاا ومغإلقاا، وأل اا يعقال الفاتح بعاد تعقال الغلاق، ولاذلك كاان 
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 اااا كاراااب مغلقاااة وقاااب أن أىاااذوا ابلن،ساااام قولاااه تعااااا (فتح اااا  لااايه  أباااواب كااال شااايم) مقتضااايا أن األباااواب املااا اد )ا)
 والض ام، فعل  أهنا أبواب اخلري ألهنا اليت ال شتمع مع الن،سام والض ام. 

فالفتح ) ا استعارة لزالة ما يؤمل ويغ  كقوله (ولو أن أ)ل الق    م وا واتقوا لفتح ا  ليه  ب كات من السامام واألرض).  
 د  القه . وم ه تسمية ال ص  فتحا ألره ألزالة 

وقاد اعاال ال اا اض  ماا وكاا وا بااه وقتااا لفاتح أبااواب اخلااري، ألن املعااىن أهنا  ملااا أ  ضااوا  اان االتعااف ب ااذر العااذاب رفع ااا  
 اا ه  العااذاب وفتح ااا  لاايه  أبااواب اخلااري، كمااا صاا   بااه يف قولااه تعاااا (ومااا أرساال ا يف ق يااة ماان راايب ألال أىااذا أ)لهااا 

مث بدل ا مكان السيوة احلسا ة حاىت  فاوا وقاالوا قاد ماأ  ابما الضا ام والسا ام ف،ىاذا)  ابلن،سام والض ام لعله  يض  ون 
 بغتة و)  ال يمع ون). 

وقا أ اجلمهاور (فتح اا) بتلفيااف املث ااة الفوقياة. وقاا أه ابان  اام ، وأبااو اعفا  وروياأ  اان يعقاوب بتماديد)ا للمنالغااة يف  
 الفتح بكث ته كما أفاده قوله (أبواب كل شيم). 

 ولفن (كل) ) ا مستعمل يف معىن الكث ة، كما يف قول ال ابغة:           
وا كل وايل وى سام تا  اوأ                      اا كل رااف من ال مل فارد أو استعمل يف مع اه احلقيقيف  لى أره   

ن اخلري ىاصة بق ي ة قوله (حىت  ام اصوص، أأ أبواب كل شيم ينتغوره، وقد  ل  أن امل اد بكل شيم مجيع األشيام م
ألوا ف حوا) وبق ي ة مقابلة )ذا بقوله (أىذا أ)لها ابلن،سام والض ام)، فه الك وصف مقادر، أأ كال شايم صااحل، كقولاه 

 تعاا ( ىذ كل سفي ة دصنا) أأ صاحلة. 
عمااة ورساايان املاا ع ، كمااا يف قولااه و(حااىت) يف قولااه (حااىت ألوا ف حااوا) ابتدا يااة. ومعااىن الفاا   ) ااا )ااو االزد)ااام والنطاا  ابل  

تعاا (ألو قال له قومه ال تف   ألن هللا ال جب الف ح ). قال ال ادب: ومل ي ىص يف الفا   ألال يف قولاه تعااا (قال بفضال 
 هللا وب محته فنذلك فليف حوا). و(ألوا) ظ ف زمان للماضي. 
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لعلهاا  يتااذك ون هللا ويوحدورااه فتطهاا  رفوسااه ، فااابتإل)  هللا ابلضاا  واخلااري  وماا اد هللا تعاااا ماان )ااذا )ااو المهااال هلاا   

 ليستقصي هل  سنيب التذك  واخلوف، ألن من ال فوس رفوسا تقود)ا المدة ورفوسا يقود)ا الل . 
لداللاة  لاى ومعىن األىذ ) ا ال)إلك. ولذلك مل يذك  له متعلق كما وكا  يف قولاه  رفاا (ف،ىاذا)  ابلن،ساام والضا ام) ل 

 أره أىذ ال )وادة فيه. 
والنغتة فعلة من النغب و)و الفن،ة، أأ حصول الميم  لى دري ت قب   د من حصل له و)اي تساتلزم اخلفاام. فلاذلك  

قوبلااب ابجلهاا ة يف اآليااة اآلتيااة. و) ااا يصااح أن يكااون مااؤوال ابساا  الفا اال م صااواب  لااى احلااال ماان الضاامري امل فااوع، أأ 
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مؤوال ابس  املفعول  لى أره حال من الضمري امل صوب، أأ منغوت ، (وكذلك أىذ ربك ألوا أىذ الق   منادت  هل ، أو 
 و)ي ظاملة). 

 وقوله (فإوا )  منلسون) (ألوا) فنا ية. و)ي ظ ف مكان   د سينويه، وح ف   د حناة الكوفة.  
والساااكوت   اااد طلاااب العفاااو  ساااا مااان  واملنلساااون اليا ساااون مااان اخلاااري املتحاااريون، و)اااو مااان الباااإلس، و)اااو الوااااوم 

 االستنابة. 
 ومجلة (فقطع داب  القوم) معطوفة  لى مجلة (أىذا) )، أأ ف،ىذا)  أىذ االستوصال. فل  ينق فيه  أحدا.  
والداب  اس  فا ل من دب ه من ابب كتب، ألوا ممى من ورا ه. واملصدر الدبور بض  الدال، وداب  ال ااس  ىا ) ، وولاك  

الدب ، و)و الورام، قال تعاا (واتنع أدابر) ). وقطع الداب  ك اية  ن و)اب اجلميع ألن املست،صل يندأ مبا يليه ممتق من 
ويذ)ب يست،صل ألا أن ينلا  ىا ه و)او دابا ه، و)اذا  اا اا   جما   املثال، وقاد تكا ر يف القا  ن، كقولاه (أن دابا  )اؤالم 

 مقطوع مصنح ). 
كون، فااإن الماا ك أ ظاا  الظلاا ، ألرااه ا تاادام  لااى حااق هللا تعاااا  لااى  ناااده يف أن يعرتفااوا لااه واملاا اد ابلااذين ظلمااوا املماا   

 ابل بوبية وحده، وأن الم ك يستتنع مظامل  دة ألن أصحاب الم ك ال يؤم ون بم ع يزع ال اس  ن الظل . 
أم  من قنلك) مبا اتصل واا.  طاف  ومجلة (واحلمد ك رب العامل ) جيوز أن تكون معطوفة  لى مجلة (ولقد أرسل ا ألا 

د ض  لى د ض. وجيوز أن تكاون ا رتاضاا تاذييليا فتكاون الاواو ا رتاضاية. وأايماا كاان موقعهاا ففاي املا اد م هاا ا تناارات 
ثإلثة: أحد)ا أن تكاون تلقي اا لل ساول صالى هللا  لياه وسال  واملاؤم   أن جمادوا هللا  لاى رصا ه رساله وأولياام)  وأل)اإلك 

 ، ألن ولك ال ص  رعمة إبزالة فساد كان يف األرض، وألن يف تذكري هللا ال اس به ألوام ألا ت قب السوة مباا حصال الظامل
ملان قاانله  أن يرتقناوا رصاا  هللا كمااا رصا  املااؤم   مان قاانله ف فيكااون (احلماد ك) مصاادرا بادال ماان فعلااه،  ادل  اان رصاانه 

 الدوام والثنات، كما تقدم يف قوله تعاا (احلمد ك) يف سورة الفاقة. وت كريه ألا رفعه وتع يفه للداللة  لى معىن 
نريهااا أن يكااون (احلمااد ك) ك ايااة  اان كااون مااا وكاا  قنلااه رعمااة ماان رعاا  هللا تعاااا ألن ماان لااوازم احلمااد أن يكااون  لااى  

 رعمة، فك،ره قيل: فقطع داب  القوم الذين ظلموا. وتلك رعمة من رع  هللا تقتضي محده. 
نلثهااا أن يكااون ألرمااام محااد ك تعاااا ماان قناال اإللااه مسااتعمإل يف التعنيااب ماان معاملااة هللا تعاااا ألاي)اا  وتاادرجيه  يف  

 دراات المهال ألا أن حق  ليه  العذاب. 
، وجيوز أن يكون ألرمام هللا تعاا ث ام  لى رفسه، تع يضا ابالمت ان  لى ال ساول واملسالم . والاإلم يف (احلماد) للنا أ 

 أأ وا أ احلمد كله الذأ م ه احلمد  لى رعمة أل)إلك الظامل . 
ويف ولك كله ت نيه  لى أره جق احلمد ك   د )إلك الظلمة، ألن )إلكه  صإل  لل اس، والصإل  أ ظ  ال ع ، وشك   

وألبطاال للعمال  ال عمة وااب. و)ذ احلمد شك  ألراه مقابال رعماة. وأل اا كاان )إلكها  صاإلحا ألن الظلا  تغياري للحقاوق
ابلم يعة، فاإوا تغاري احلاق والصاإل  ااام الادمار والفوضاى وافتانت ال ااس يف حياا   فاإوا )لاك الظااملون  ااد العادل، و)او 

 ميزان قوام العامل. 
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أى   أمحد بن ح نل  ن  قنة بن  ام   ان ال ايب صالى هللا  لياه وسال  قاال: ألوا رأياب هللا يعطاي العناد مان الادريا  لاى  
ما جب فإ ا )و استدرا  مث تإل رسول هللا صلى هللا  ليه وسل  (فلما رسوا ما وك وا باه فتح اا  لايه  أباواب كال معاصيه 

 شيم حىت ألوا ف حوا مبا أوتوا أىذا)  بغتة فإوا )  منلسون فقطع داب  القوم الذين ظلموا واحلمد ك رب العامل ). 
    
 

 1295صفحة : 
 
 
 مسعك  وأبصارك  وىت   لى قلوبك  من ألله دري هللا  تايك  باه ارظا  كياف رصا ف اآلايت مث )ا  (قل أرأيت  ألن أىذ هللا  

[) استو اف ابتدا ي  اد به ألا اجلدال معه  يف ألش اكه  ابك تعاا بعد أن ارص ف الكإلم   اه خبصوصاه 46يصدفون]
نعاث وألثناات صادق ال ساول ووكا  القاوارع من قوله تعاا (قل أأ شيم أك  شهادة) وما تف ن  قب ولاك مان ألثناات ال
 والو يد ألا قوله (قل أرأيتك  ألن أاتك   ذاب هللا أو أتتك  السا ة) اآلايت. 

 وتك ي  األم  ابلقول للواحد الذأ تقدم  رفا   د قوله تعاا (قل أرأيتك  ألن أاتك   ذاب هللا) اآلية.  
ياال االسااتعمال املتقاادم  رفااا يف قولااه تعاااا (قاال أرأيااتك  ألن أاتكاا  وال ؤيااة قلنيااة متعديااة ألا مفعااول ، ولاايأ )ااذا ماان قن 

  ذاب هللا أو أتتك  السا ة) اآلية. 
 واىتإلف الق ام يف (أرأيت ) كاىتإلفه  يف مثله من قوله تعاا (قل أرأيتك  ألن أاتك   ذاب هللا) اآلية.  
وال ادام، ألن الساالب مان لااوازم األىاذ ابل ساانة ألا  واألىاذ: ارتازاع الماايم وت اولاه ماان مقا ه، و)ااو ) اا جمااز يف الساالب 

امل،ىوو م ه فهو جماز م سل. ولك أن شعله متثيإل ألن هللا )و معطي السمع والنص  فاإوا أزاهلاا كاراب تلاك الزالاة كحالاة 
يوة املمنهة ) ا أىذ ما كان أ طاه، فمنهب )يوة أل دام اخلالق بعض موا)ب الوقه ويوة ارتزاع اآلىذ شيوا من مق ه. فاهل

 قلية دري حمسوسة واهليوة املمنهة وا حمسوسة. واخلت   لى القلاوب تقادم بياراه يف ساورة النقا ة   اد قولاه تعااا (ىات  هللا 
  لى قلوو ). وامل اد ابلقلوب العقول اليت وا ألدراك املعقوالت. 

 مري امللاطن  وال حااة ألا مجعه. والسمع مصدر دال  لى اجل أ فكان يف قوة اجلمع، فع  إبضافته ألا ض 
واألبصااار مجااع بصاا ، و)ااو يف اللغااة العاا   لااى التحقيااق. وقياال: يطلااق النصاا   لااى حاسااة البصااار ولااذلك مجااع لاايع   

ابلضافة مجيع أبصاار امللااطن ، ولعال ألفا اد السامع ومجاع األبصاار اا    لاى ماا يقتضايه متاام الفصااحة مان ىفاة أحاد 
  جممو ا   د اقرتاهنما، فإن يف ارتظام احل وف واحل كات والسك ات يف ت قل اللسان سا ا  نيناا مان اللفظ  مف دا واآلى

فصاحة كإلم الق  ن املع    ها ابلا ظ . وكاذلك را   مواقعهاا يف القا  ن قاال تعااا (واعل اا هلا  مسعاا وأبصاارا وأفوادة فماا 
 أدىن   ه  مسعه  وال أبصار)  وال أفود   من شيم). 

 لقلوب م اد وا العقول يف كإلم الع ب ألن القلب سنب ألمداد العقل بقوة الدراك. وا 
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وقولااه (ماان أللااه) معلااق لفعاال ال ؤيااة ألرااه اسااتفهام، أأ أ لماات  اااواب )ااذا االسااتفهام أم أراات  يف شااك. و)ااو اسااتفهام  
أللااه دااري هللا  تاايه  بااذلك ألرااه اخلااالق مسااتعمل يف التق ياا  يقصااد م ااه ألجلااام السااامع  ألا ال ظاا  يف اوابااه فيوق ااوا أرااه ال 

للسمع واألبصاار والعقاول فاإهن  ال ي كا ون أن األصا ام ال ختلاق، ولاذلك قاال هلا  القا  ن (أفمان خيلاق كمان ال خيلاق أفاإل 
 تذك ون). 

أيضاا، و(من) يف موضع رفع  لى االبتدام، و(ألله) ى  (من)، و(داري هللا) صافة (أللاه)، و( تايك ) مجلاة يف حمال الصافة  
واملستفه    ه )و ألله، أأ ليأ ألله دري هللا  م بذلك، فدل  لاى الوحدارياة. ومعاىن ( تايك  باه) ي اعاه، فاإن أصال أتاى 
به، اام باه. وملاا كاان المايم املسالوب ألوا اسات قذه م قاذ  تاب باه ألا مقا ه أطلاق التياان ابلمايم  لاى ألراا اه جماازا أو  

 ك اية. 
 ا د ألا السمع واألبصار والقلوب،  لى أتويلها ابملذكور فلذلك مل يقل وا. و)ذا استعمال قليال والضمري ان ور ابلنام  

يف الضاامري، ولك ااه فصاايح. وقااد تقاادم يف تفسااري قولااه تعاااا (ألن الااذين كفاا وا لااو أن هلاا  مااا يف األرض مجيعااا ومثلااه معااه 
حنلة فإن طنب لك   ن شيم م اه رفساا) يف ساورة ال ساام.  ليفتدوا به) يف سورة املا دة، و  د قوله (و توا ال سام صدقا ن

 وأليثاره ) ا  لى أن يقال:  تيك  وا، لدفع تو)   ود الضمري ألا ىصوص القلوب. 
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والكإلم اار جم   التهديد والتلوياف، اىتاري فياه التهدياد ابرتازاع مسعها  وأبصاار)  وسالب الدراك مان قلاوو  ألهنا  مل   
ك وا رعمااة )ااذه املوا)ااب باال  اادموا االرتفاااع وااا، كمااا أشااار ألليااه قولااه  رفااا (واعل ااا  لااى قلااوو  أك ااة أن يفقهااوه ويف يماا

 واهن  وق ا وألن يا وا كال  ياة ال يؤم اوا واا). فكاان ولاك ت نيهاا هلا   لاى  ادم ألاادام )اذه املوا)اب  لايه  ماع صاإلحيتها 
 كلية ألن داموا  لى تعطيل االرتفاع وا فيما أم  به ىالقها. لإلرتفاع، واسب ) ا أن يهددوا بزواهلا ابل

وقولاه (ارظا ) ت زيال لعما  املعقاول م زلاة املماا)د، و)او تصا يف اآلايت ماع ال ا اض   هاا حاىت أن ال ااظ  يساتطيع أن   
 ي ا)ا، ف،ما األم  فهو مستعمل يف التعنيب من حال أل  اضه . 

تت اازل م زلااة التااذييل لاافايت السااابقة، فإرااه ملااا دماا )  ابألدلااة  لااى الوحداريااة وصاادق  واجلملااة مساات،رفة اسااتو افا ابتاادا يا 
ال سول، وأبطل شنهه   قاب ولاك كلاه ابلتعنياب مان قاوة األدلاة ماع اساتم ار ال ا اض واملكااب ة، وقاد تقادم ق ياب م اه 

أبن هللا )او ىاالق أمساا ه  وأبصاار)    د قوله تعاا (ارظ  كيف يفرتون  لى الكذب) يف سورة ال سام. و)ذا تذكري هلا  
 وألناو  فما كان دريه ادي ا أبن يعندوه. 

وتص يف اآلايت اىتإلف أروا ها أبن أتم م ة ثن  من مما)دات يف السماوات واألرض، وأىا   ثنا  مان دال ال  
ال ل الوحدارية، فهي متحدة يف يف رفوس ال اس، وم ة ثن  من أحوال األم  اخلالية اليت أرم،)ا هللا، فاآلايت ) ا )ي د

الغاية اتلفة األساليب متفاوتة يف االقرتاب من ت ااول األفهاام  امهاا وىاصاها، و)اي أيضاا اتلفاة يف ت كياب دال لهاا مان 
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اهيت املقدمات العقلية ودري)اا، ومان اهايت الرتدياب والرت)ياب ومان الت نياه والتاذكري، ثياث تساتو ب الحاطاة ابألفهاام 
 مدارك العقول.   لى اىتإلف

والتع ياااف يف اآلايت للعهاااد، و)اااي املعهاااودة يف )اااذه الساااورة ابتااادام مااان قولاااه (الاااذأ ىلاااق الساااماوات واألرض واعااال  
 الظلمات وال ور). 

و(مث) للرتتيب ال تيب ألهنا  طفب مجلة  لى مجلة، فهي تؤون أبن اجلملة املعطوفة أدىال يف الغا ض املساوق لاه الكاإلم،  
 يب من قوة األدلة وأن استم ار ال  اض واملكاب ة مع ولك أادر ابلتعنيب به. و)و ) ا التعن

وايم ابملس د يف مجلاة ()ا  يصادفون) فعاإل مضاار ا للداللاة  لاى شادد ال ا اض ما ه . وتقادمي املسا د أللياه  لاى اخلا   
 الفعلي لتقوأ احلك . 

وا مال ألا اارب وأ  ض  ن المايم. وأكثا  ماا و(يصدفون) يع ضون أل  اضا شديدا. يقال: صدف صدفا وصدوفا، أل 
يسااتعمل أن يكااون قاصاا ا فيتعااد  ألا مفعولااه ب( اان). وقااد يسااتعمل متعااداي كمااا صاا   بااه يف القاااموس. وقاال التعاا ض 
لاااذلك يف كتاااب اللغاااة ولكااان الزامااا أ يف تفساااري قولاااه تعااااا يف أواىااا  )اااذه الساااورة (فمااان أظلااا   ااان كاااذب مايت هللا 

وصدف ال اس   ها، مع أره مل يتع ض لذلك يف األسااس وال  لاق  لاى تقادي ه شاارحوه. وملاا تقادم وصدف   ها) قدر: 
 وك  اآلايت حذف متعلق (يصدفون) لظهوره، أأ صدف  ن اآلايت. 

[) اساتو اف للتهدياد والتو اد وأل اذار 47(قل أرايتك  ألن أاتك   ذاب هللا بغتة أو اه ة )ل يهلاك ألال القاوم الظااملون] 
ن أل  اضاااه  ال ي ااااع ابلساااوم ألال  لااايه  وال يضااا  بغاااري) ، كقولاااه (و)ااا  ي هاااون   اااه وي ااا،ون   اااه وألن يهلكاااون ألال هلااا  أب

 أرفسه  وما يمع ون). 
 والقول يف (قل أرأيتك  ألن أاتك   ذاب هللا بغتة) اآلية كالقول يف رظرييه املتقدم .  
طاب دون قوله (قل أرأيات  ألن أىاذ هللا مسعكا  وأبصاارك ) وايم يف )ذا ويف رظريه املتقدم بكاف اخلطاب مع ضمري اخل 

اآلية ألن )ذا ورظريه أبلا يف التوبيخ ألهنما أظه  يف االستدالل  لى كون املم ك  يف مك ة قدرة هللا، فإن ألتيان العاذاب 
ن ألتياان  اذاب أمكن وقو ا من سلب األبصار واألمساع والعقول ل درة حصول ولك، فكان التاوبيخ  لاى أللاال احلاذر ما

هللا، أقااو  ماان التااوبيخ  لااى االطمو ااان ماان أىااذ أمسااا ه  وأبصااار) ، فااتلااب كاااف اخلطاااب املقصااود م ااه الت نيااه دون 
 أ يان امللاطن . 

 والنغتة تقدمب  رفا.  
 واجلهاا ة: اجلهاا ، ضااد اخلفيااة، وضااد الساا . وقااد تقاادم   ااه قولااه تعاااا (وألو قلاات  اي موسااى لاان رااؤمن لااك حااىت راا   هللا 

 اه ة) يف سورة النق ة. 
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وقد أوقع اجله ة ) ا يف مقابلة النغتة وكاان الظاا)  أن تقابال النغتاة ابل ظا ة أو أن تقابال اجلها ة ابخلفياة، ألال أن النغتاة ملاا    
)و الاذأ ال  كارب وقوع الميم من دري شعور به كان حصوهلا ىفيا فحسن مقابلته ابجله ة، فالعذاب الذأ جييم بغتة

تسانقه  إلماة وال أل ااإلم باه. والااذأ جيايم اهاا ة )او الااذأ تسانقه  إلمااة مثال الكسااف احملكاي يف قولااه تعااا (فلمااا رأوه 
 ارضاا مساتقنل أودياته  قاالوا )اذا  اارض  طا ا) أو يسانقه أل اإلم باه كماا يف قولاه تعااا (فعق و)اا فقاال متتعاوا يف داركا  

سنق ما يمع  ثصاول المايم ألطاإلق جماازأ. ولايأ املا اد مان النغتاة احلاصال لايإل ومان  ثإلثة أايم). فإطإلق اجله ة  لى
 اجله ة احلاصل هنارا. 

واالستفهام يف قوله ()ل يهلك) مستعمل يف الركار فلذلك اام بعاده االساتث ام. واملعاىن ال يهلاك باذلك العاذاب ألال   
 الكاف ون. 

  فاا،ظه  يف مقااام الضاامار ليتاا،تى وصاافه  أهناا  ظاااملون، أأ مماا كون، ألهناا  واملاا اد ابلقااوم الظااامل  امللاااطنون أرفسااه 
 ظاملون أرفسه  وظاملون ال سول واملؤم  . 

و)ذا يتضمن و دا من هللا تعاا أبره م ني املاؤم  ، ولاذلك أون رساوله ابهلنا ة مان مكاة ماع املاؤم   لاوإل جال  لايه   
كما أك م روحا ومن  من معه، كما أشار ألليه قوله تعاا (وماا كاان هللا ليعاذو  العذاب تك مة هل  كما أك م لوطا وأ)له، و 

 وأرب فيه ) مث قوله (وما هل  أن ال يعذو  هللا). 
[ والاذين كاذبوا مايت اا 48(وما ر سل امل سل  ألال منم ين وم ذرين فمن  من وأصلح فإل ىاوف  لايه  وال )ا  جزراون] 

[)  طااف  لااى مجلاة (ارظاا  كياف رصاا ف اآلايت مث )ا  يصاادفون). وامل اساانة أن 49ون]وساه  العااذاب مباا كاااروا يفساق
صدوفه  وأل  اضاه  كااروا يتعللاون لاه أبهنا  ي وماون  ايت  لاى وفاق مقارتحه  وأهنا  ال يق عاون مايت الوحدارياة، أال تا   

ك اآلية، ف،رنا،)  هللا أبن ألرساال ألا قوهل  (لن رؤمن لك حىت تفن  ل ا من األرض ي نو ا) ألا  ى  ما حكي   ه  يف تل
 ال سل للتنليا والتنمري وال ذارة ال للتلهي و  ابقرتا  اآلايت. 

و   ب(ر سل) دون (أرسل ا) للداللة  لى شدد الرسال مقارا هلذين احلال ، أأ ما أرسل ا وما ر سل. فقوله (منم ين  
  تنار املاضي. وم ذرين) حاالن مقدراتن اب تنار املستقنل وحمققتان اب

 واالستث ام من أحوال حمذوفة، أأ ما أرسل ا)  ألال يف حالة كوهن  منم ين وم ذرين.  
والقص  ألضايف لل د  لاى مان ز ماوا أراه ألن مل   ا  مياة كماا اقرتحاوا فلايأ ب ساول مان   اد هللا، فهاو قصا  قلاب، أأ مل  

ري والرااذار  اان التنليااا ألن التنليااا يسااتلزم األماا ين ولااا ر ساال ال سااول ل  ناااب إبظهااار ىااوارق العااادات. وكااىن ابلتنماا
 الرتديب والرت)يب، فحصل وذه الك اية ألجياز ألو استغىن بذك  الإلزم  ن اجلمع بي ه وب  امللزوم. 

 والفام يف قوله (فمن  من) للتف يع، أأ فمن  من من امل سل ألليه  فإل ىوف اخل.  
احاه  طااف (والااذين كاذبوا)  ليااه. وجياوز أن تكااون شاا طية ال سايما و)ااي يف معااىن و(مان) األظهاا  أهناا موصااولة كمااا ي   

التفصيل لقوله (منم ين وم ذرين). فإن كارب ش طية فاقرتان (فإل ىوف) ابلفام ب ، وألن اعلب موصولة فالفام ملعاملاة 
 املوصول معاملة الم ر، واالستعماالن متقارابن. 
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ا ة ك فيما أم  وهنى، ألن هللا ماا أراد بما  ه ألال ألصاإل  ال ااس كماا حكاى  ان ومعىن (أصلح) فعل الصإل ، و)و الط 
 شعيب (ألن أريد ألال الصإل  ما استطعب). 

 واملأ حقيقته مناش ة اجلس  ابليد و)و م ادف اللمأ واجلأ، ويستعار لصابة اس  اسما  ى  كما يف )ذه اآلية.  
ا م ه   ذاب ألاي ) يف ساورة املا ادة. ويساتعار أيضاا للتكياف ابألحاوال كماا وقد تقدم يف قوله تعاا (ليمسن الذين كف و  

 يقال: به مأ من اجل ون. قال تعاا (ألن الذين اتقوا ألوا مسه  طا ف من الميطان تذك وا فإوا )  منص ون). 
 ومجع الضما   العا دة ألا (من) م ا اة ملع ا)ا، وأما ألف اد فعل ( من) و(أصلح) فل  ي لفظها.  
والنام للسننية، و(ما) مصدرية، أأ بسنب فسقه . والفسق حقيقته اخل و   ن حد اخلري. وشاع استعماله يف الق  ن يف  

 معىن الكف  وشاوز حدود هللا تعاا. وتقدم تفصيله   د قوله تعاا (وما يضل به ألال الفاسق ) يف سورة النق ة. 
   
 

 1298صفحة : 
 
ار ية ل شارة ألا أن فسقه  كان متنددا متك را،  لى أن التيان ب(كان) أيضاا للداللاة وايم خب  (كان) مجلة مض  

 لااى االسااتم ار ألن (كااان) ألوا مل يقصااد وااا ارقضااام ى )ااا فيمااا مضااى دلااب  لااى اسااتم ار اخلاا  ابلق ي ااة، كقولااه تعاااا 
 (وكان هللا دفورا رحيما). 

لغيب وال أقول لك  ألين ملك ألن أتنع ألال ما يوحى أليل)  ملا تقضب انادلة (قل ال أقول لك    دأ ىزا ن هللا وال أ ل  ا 
ماع املماا ك  يف ألبطاال شاا كه  ودحاض تعالياال ألركاار)  رنااومة حمماد صاالى هللا  لياه وساال  أبهنا  ال يؤم ااون ب نومتااه ألال ألوا 

ذرين) وكاان حمماد صالى هللا  لياه اام مية  لى وفق )وا) ، وأبطلب شنهته  بقوله (وما ر سال امل سال  ألال منما ين وم ا
وسل   ن لله لفن امل سل ، رقل الكإلم ألا ألبطال معااوي )  فا، لمه  هللا حقيقاة ال ساالة واقرتاهناا ابآلايت فنا  هلا  أن 
ال سول )و الذأ يتحاد  األماة ألراه ىليفاة  ان هللا يف تنلياا ما اده مان ىلقاه، وليساب األماة )اي الايت تتحاد  ال ساول، 

ق ال سول شيم  لى وفق د واه ال سالة، فلو اد اى أراه ملاك أو أراه بعاث لرقااو ال ااس مان أرزام الادريا ولداه فآية صد
ىريا ا ألليه  لكان من  ذر)  أن يس،لوه  ايت تؤيد ولك، ف،ما وال سول منعوث للهاد  فآيتاه أن يكاون ماا ااام باه )او 

 لنم   ن التيان مبثله يف زم ه . اهلد  وأن تكون معنزته )و ما قارن د وته  ا يعنز ا
 فقوله (قل ال أقول لك    دأ ىزا ن هللا) استو اف ابتدا ي ارتقل به الكإلم من د ض ألا د ض.  
وافتتاا  الكاإلم ابألما  ابلقااول لإل)تماام إببإلداه، كماا تقاادم   اد قولاه تعااا (قاال أرأياتك  ألن أاتكا   اذاب هللا أو أتااتك   

 السا ة). 
 م  ابلقول من ) ا ألا قوله (لكل رن، مستق ) اث يت  م ة م ة. وقد تك ر األ 
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واالقتصار  لى رفي اد ام )ذه الثإلثة املذكورة يف اآلية اظا  ألا ماا تقادم وكا ه مان اآلايت الايت سا،لو)ا مان قولاه تعااا  
أن تنتغاي رفقااا يف األرض)  (وقاالوا لااوال أرازل  ليااه ملاك) وقولااه (ولاو رزل ااا  لياك كتااااب يف ق طااس) وقولااه (فاإن اسااتطعب

 اآلية. 
وافتتح الكإلم ب فاي القاول ليادل  لاى أن )اذا القاول مل يقارتن باد و  ال ساالة فاإل وااه القارتا  تلاك األماور امل فاي قوهلاا  

  لى ال سول ألن املعنزة من ش،هنا أن شيم  لى وفق د و  ال سالة. 
القاول   ادما ال تكاون حاااة لاذك  املواااه ابلقاول كماا ) اا لظهاور  والإلم يف (لك ) الم التنليا، و)ي مفيدة تقوياة فعال 

أن املوااه ابلقول )  املكذبون، ولذلك ورد قوله تعاا (وال أقول ألين ملك) جم دا  ن الم التنلياا. فاإوا كاان الغا ض وكا  
ا )او )اذا القاول ثياث لاو املوااه ابلقول فالإلم حي وذ تسمى الم تعدية فعل القول فالذأ اقتضى ااتإلب )ذه الإلم ) ا

 قاله قا ل لكان ادي ا بإلم التنليا. 
واخلاازا ن مجااع ىزارااة بكساا  اخلااام و)ااي النيااب أو الصاا دوق الااذأ جتااوأ مااا تتااوق ألليااه ال فااوس ومااا ي فااع   ااد الماادة  

 واحلااة. واملعىن أين ليأ يل تص ف مع هللا وال أد ي أين ىازن معلومات هللا وأرزاقه. 
) مستعارة لتعلق قدرة هللا ابلرعام وأل طام اخلريات ال افعة لل اس يف الدريا. شنهب تلك التعلقات الصلوحية و(ىزا ن هللا 

والت نيزياة يف حننهاا  ان  يااون ال ااس وت ااوهل  مااع رفعهاا ألاي)ا ، خبازا ن أ)اال اليساار والثا وة الاايت شماع األماوال واألحنيااة 
تعااا (وك ىازا ن الساماوات واألرض)، أأ ماا )او ماودع يف العاوامل العلياا  واخللع والطعام، كما أطلق  ليها ولك يف قوله

 والسفلى  ا ي فع ال اس، وكذلك قوله (وألن من شيم ألال   دا ىزا  ه). 
 وتقدمي املس د و)و قوله (  دأ) لإل)تمام به ملا فيه من الغ ابة والنمارة للمل ين به لو كان يقوله.  
)  طااف  لااى (  اادأ ىاازا ن هللا) فهااو يف حيااز القااول امل فااي. وأ يااد حاا ف ال فااي  لااى ط يقااة وقولااه (وال أ لاا  الغيااب 

 طف امل فياات بعضاها  لاى بعاض فاإن الغالاب أن يعااد معهاا حا ف ال فاي للت صايص  لاى أن تلاك املتعاطفاات مجيعهاا 
الغيااب، أأ  لمااا مسااتم ا مإلزمااا مقصااودة ابل فااي محاد)ااا لااوإل يتااو)  أن امل فااي جممااوع األماا ين. واملعااىن ال أقااول أ لاا  

لصاافة ال سااالة. ف،مااا ألىناااره  اان بعااض املغينااات فااذلك   ااد ألرادة هللا ألطإل ااه  ليااه بااوحي ىاااص، كمااا قااال تعاااا ( ااامل 
 الغيب فإل يظه   لى دينه أحدا ألال من ارتضى من رسول) و)و داىل قب قوله (ألن أتنع ألال ما يوحى أليل). 

    
 

 1299صفحة : 
 
وال أقول لك  ألين ملك)  لى (ال أقول لك    دأ ىزا ن هللا) إبظهار فعل القول فيه، ىإلفا لقوله (وال أ ل  و طف (  

الغيب) لعله لدفع ثقل التقام ح ف : (ال) وح ف (ألن) الذأ اقتضاه مقاام الت،كياد، ألن ألد اام مثلاه مان شا،ره أن يؤكاد، 
ه ملك)، ف في كوره ملكاا ااواب  ان مقارتحه  أن ي ازل  لايه  ملاك أو أأ مل أدع أين من املإل كة فتقولوا (لوال أرزل  لي

أن يكون معه ملك رذي ا. واملقصود رفي أن يكون ال سول من ا أ املإل كة حاىت يكاون مقاارا مللاك  ىا  مقارراة تاإلزم  
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ذلك قاالوا (ماا كم،ن أف اد اجلا أ الواحاد. وكااروا يتولاون أن ال ساالة تقتضاي أن يكاون ال ساول مان داري اا أ النما  فلا
هلذا ال سول  كل الطعام وومي يف األساواق). فااملعىن رفاي ما)ياة امللكياة   اه ألن جلا أ امللاك ىصاا ص أىا   مغااي ة 

 خلصا ص النم . و)ذا كما يقول القا ل ملن يكلفه   تا: ألين لسب من حديد. 
به املعتزلاة بتفضايل املإل كاة  لاى األرنياام ماع ومن تلفيق االستدالل أن يستدل اجلنا ي واذه اآلياة  لاى أتيياد قاول أصاحا 

بعد ولك  ن مهيع اآلية. وقد اتبعه الزام أ، وكذلك دأبه كثريا ما ي د  معاين الق  ن  لى مساي ة مذ)نه فت زو  صنيته 
 وت زوأ  نق يته، و)ذه مس،لة س تكل   ليها يف مظ تها. 

بياريا ألره ملا رفى أن يقول )ذه املقاالت كان املقام مثريا سؤال ساا ل  ومجلة (ألن أتنع ألال ما يوحى أليل) مست،رفة استو افا 
يقول: فماوا تد ى ابل سالة وما )و حاصلها ألن اجلهلة يتولون أن معىن ال نومة )و تلك األشيام املت أ م ها يف قوله (قل 

يساب ال ساالة ألال التنلياا  ان هللا تعااا ال أقول لك    ادأ ىازا ن) اخل، فينااب بقولاه (ألن أتناع ألال ماا ياوحى أليل)، أأ ل
 بواسطة الوحي. 

فمعىن (أتنع) جماز م سال يف االقتصاار  لاى المايم ومإلزمتاه دون داريه. ألن ولاك مان لاوازم معاىن االتنااع احلقيقاي و)او  
ارق أو لضاافة املمي ىلف املتنع بفتح املوحدة، أأ ال أحيد  ن تنليا ما يوحى ايل ألا ألاابة املقرتحات من ألظهار اخلاو 

األرزاق أو ألىنار ابلغيب، فالتلقي والتنليا )و معىن االتناع، و)و ك ه ال سالة  ن هللا تعاا. فالقص  املستفاد ) ا ألضاايف، 
أأ دون االشتغال إبظهار ما تقرتحوره من اخلوارق للعادة. والغ ض من القص  قلب ا تقاد)  أن ال سول ال يكون رسوال 

ب املساؤولة. وقااد حصال باذلك بيااان حقيقاة ال سااالة تلاك احلقيقاة الاايت ضال  اان ألدراكهاا املعاراادون. حاىت  تايه  ابلعنا اا
 و)ذا معىن قوله تعاا (وما ر سل امل سل  ألال منم ين وم ذرين). 

 
يف وألو قااد كااان القصاا  ألضااافيا كااان ال حمالااة اظاا ا ألا قلااب ا تقاااد)  ابل ساانة ملطااالنه  ابتناااع مقرتحااا  ، أأ ال أتنااع  

التنليا ألليك  ألال ما يوحى ايل. فليأ يف )ذا الكإلم ما يقتضي قصا  تصا ف ال ساول  لياه ا لصاإلة والساإلم  لاى العمال 
ابلاوحي حاىت جات  واا مان ي فاي مان  لما  اا ااواز االاتهااد لل ايب صالى هللا  لياه وسال  يف أماور الادين ألن تلاك مسا،لة 

 ذا القص . ومن توله فقد أسام الت،ويل. مستقلة هلا أدلة للنارن ، وال مساس هلا و
[) )ذا ىتاام للمنادلاة معها  وتاذييل للكاإلم املفتاتح بقولاه (قال ال 50(قل )ل يستوأ األ مى والنصري أفإل تتفك ون] 

 أقول لك    دأ ىزا ن هللا)، أأ قل هل  )ذا التذييل  قب ولك االستدالل. 
املعاين املتماوة ثالة األ ماى الاذأ ال يعا ف أيان يقصاد وال أيان يضاع وشنهب حالة من ال يفقه األدلة وال يفكك ب   

قدمه. وشنهب حالة من ويز احلقاا ق وال يلتانأ  لياه بعضاها بانعض ثالاة القاوأ النصا  حياث ال ختاتلط  لياه األشانا . 
ا ووضعوا األشيام مواضعها، و)ذا متثيل حلال املم ك  يف فساد الوضع ألدلته  و ق  أقيسته ، وحلال املؤم   الذين ا)تدو 

 أو متثيل حلال املم ك  اليت )  متلنسون وا واحلال املطلوبة م ه  اليت رف وا م ها ليعلموا أأ احلال  أوا ابلتللق. 
وقولاه (أفاإل تتفكا ون) اساتفهام ألركاار. و)او معطاوف ابلفاام  لاى االساتفهام األول، ألراه مرتتاب  لياه ألن  ادم اسااتوام  

نصااري بااديهي ال يسااعه  ألال اال اارتاف بعاادم اسااتوا هما فااإل ااا م أن يتفاا ع  ليااه ألركااار  اادم تفكاا )  يف أهناا  األ مااى وال
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أبيهماااا أشااانه. والكاااإلم  لاااى األمااا  ابلقاااول مثااال ماااا تقااادم   اااد قولاااه تعااااا (قااال أرأياااتك  ألن أاتكااا   اااذاب هللا أو أتاااتك  
 السا ة). 

 . والتفك : اوالن العقل يف ط يق استفادة  ل  صحيح 
    
 

 1300صفحة : 
 
[) األظها  أراه  طاف 51(وأرذر باه الاذين خياافون أن جما وا ألا روا  لايأ هلا  مان دوراه ويل وال شافيع لعلها  يتقاون]  

  لى قوله (قل )ل يستوأ األ مى والنصري) ألن ولك مقدمة لذك  من مثلب حاهل  ثال النصري و)  املؤم ون. 
 ) و)و الق  ن وما يوحى به ألا ال سول صلى هللا  ليه وسل  دري م اد به ال ناز. وضمري (به)  ا د ألا (ما يوحى أليل 
و(الذين خيافون أن جم وا ألا رو ) )  املؤم ون املمثلون ثال النصري. و  فوا ابملوصول ملا تادل  لياه الصالة مان املاد ،  

افون أن جم وا ألرذار افع، ىإلفا حلاال الاذين ي كا ون ومن التعليل بتوايه ألرذاره ألليه  دون دري) ، ألن الرذار للذين خي
 احلم ، فإل خيافوره فضإل  ن االحتيا  ألا شفعام. 

و(أن جم وا) مفعول (خيافون)، أأ خيافون احلم  ألا رو  فه  يقدمون األ مال الصاحلة وي تهون  ماا هناا)  ىيفاة أن  
وااان بوقو اه. ففاي الكاإلم تعاا يض أبن املما ك  ال ي ناع فاايه  يلقاوا هللا و)او داري راض  اا ه . وىاوف احلما  يقتضاي ال

الرذار ألهن  ال يؤم ون ابحلما  فكياف خيافوراه. ولاذلك قاال فايه  (ألن الاذين كفا وا ساوام  لايه   راذر   أم مل ت اذر)  ال 
 يؤم ون). 

احلالة، فهذه احلال داىلة يف  ومجلة (ليأ هل  من دوره ويل وال شفيع) حال من ضمري (أن جم وا)، أأ جم وا يف )ذه 
حياز اخلاوف. فمضاامون احلاال معتقاد هلاا ، أأ ليساوا  اان يز ماون أن هلا  شاافعام   اد هللا ال تا د شاافا ته ، فها  خبااإلف 

 املم ك  الذين ز موا أص امه  شفعام هل    د هللا. 
يأ هلا  ويل دون هللا وال شافيع دون وقوله (من دوره) حال من (ويل) و(شفيع)، والعامل يف احلال فعال (خياافون)، أأ لا 

 هللا ولك أبن هللا موا الذين  م وا. و)و تع يض ابملم ك  الذين اختذوا شفعام وأوليام دري هللا. 
ويف اآلية دليل  لى ثنوت المفا ة إبون هللا كما قال تعااا (مان وا الاذأ يمافع   اده ألال إبوراه). ولصااحب الكمااف  

ون أن جم وا) ويف اعل احلال من ضمري (جم وا) حااال الزماة، ولعلاه ي ماي باذلك ألا أصال ) ا تكلفات يف معىن (خياف
 مذ)نه يف ألركار المفا ة. 

وقولااه (لعلهاا  يتقااون) راااام مسااوق مساااق التعلياال لعماا  إبرااذار املااؤم   ألهناا  ي اااى تقااوا) ، خبااإلف ماان ال يؤم ااون  
 ابلنعث. 

العمي ي يادون واهاه وماا  لياك مان حسااو  مان شايم وماا مان حساابك  لايه  (وال تط د الذين يد ون رو  ابلغداة و  
[)  طاف  لااى قولااه (وأراذر بااه الااذين خياافون أن جماا وا ألا رواا ) ألرااه يف 52مان شاايم فتطاا د)  فتكاون ماان الظااامل ]
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احلكاا  ماان معاىن أرااذر)  والزمها  وألن كاا ه ولااك متكا و املماا ك . فقاد أا يااب  لاايه  ) اا صاالة أىا   )ااي أرسااب واذا 
الصلة اليت قنلها، كما أن تلك أرسب ابحلك  الذأ اقرترب معه م ها وذا، فلذلك مل يسلك ط ياق الضامار، فيقاال: وال 
تط د) ، فإن ال يب صلى هللا  ليه وسل  اام دا يا ألا هللا ف،وا ال اس مبإلزمتاه الاذين )ناريا)  د اام هللا تعااا إبىاإلص 

 ك انلأ، كما قال تعاا (ألن أوا ال اس إبب ا)ي  للذين اتنعوه). فكيف يط د)  فإهن  أوا بذل
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رو  مسل   ان ساعد بان أذ وقااص قاال: ك اا ماع ال ايب ساتة رفا ، فقاال املما كون لل ايب: أطا د )اؤالم ال جيرت اون  لي اا.   

، فوقااع يف رفااأ رسااول هللا صاالى هللا قاال: وك ااب أا، واباان مسااعود، ورااال مان )ااذيل، وبااإلل، وراااإلن، لسااب أمسيهماا
 ليااه وساال  مااا شااام هللا أن يقااع، فحاادث رفسااه فاا،رزل هللا تعاااا (وال تطاا د الااذين يااد ون رواا  ابلغااداة والعمااي ي ياادون 
واهه)  ه. ومسى الواحدأ بقية الستة: و)  صهيب، و مار بن ايس ، واملقداد ابن األسود، وىناب بن األرت. ويف قول 

وقع يف رفأ رسول هللا ما شام هللا  ألمجال بي ه ما رواه النيهقي أن رؤسام ق يو قالوا ل سول هللا: لو طا دت ابن مسعود  ف
)اؤالم األ نااد وأروا  انااو   مجااع اناة  الساا ا أللياك وحاااد ث ااك. فقااال: ماا أا بطااارد املاؤم  . فقااالوا: فا،قمه    ااا ألوا 

، طمعا يف ألواهن . ف،رزل هللا )ذه اآلية. ووقع يف سا ن ابان ماااة  ان او ا فإوا قم ا ف،قعد)  معك ألن شوب، فقال: رع 
ىناب أن قا ل ولك لل يب صلى هللا  ليه وسال  األقا ع بان حاابأ و ني اة بان حصان، وأن ولاك سانب رازول اآلياة، وقاال 

وفاود. اه. قلاب: ولعال ولاك ابن  طية: )و بعيد ألن اآلية مكية. و يي ة واألق ع أل ا وفدا مع وفد ب  متاي  ابملدي اة سا ة ال
 وقع م هما ف،ااو  رسول هللا صلى هللا  ليه وسل  وذه اآلية اليت رزلب يف رظري اقرتاحهما. 

ويف س ده أسنار بن رص  أو رضا ، ومل يكان ابلقاوأ، وفياه السادأ ضاعيف. وروأ مثلاه يف بعاض التفاساري  ان سالمان  
ملستضاعفون مان املاؤم   و)ا : ىنااب، و ماار، وأباو فكيهاة، يساار الفارسي، وال يع ف س ده. ومسى ابان ألساحاق أهنا  ا

 موا صفوان بن أمية ابن حم ث، وصهيب وأشنا)ه ، وأن ق يما قالوا: أ)ؤالم الذين من هللا  ليه  من بي  ا. 
، وشاينة ووك  الواحدأ يف أسناب ال زول: أن )ذه اآلية رزلب يف حياة أذ طالب. فعن  ك مة قال: اام  تنة بن ربيعة 

بن ربيعة، ومطع  بن  دأ، واحلارث بن روفل، يف أش اف ب   ند م اف ألا أذ طالب فقالوا: لاو أن ابان أىياك حممادا 
يطاا د   ااه موالي ااا و نياادا و تقاااما كااان أ ظاا  يف صاادورا وأطمااع لااه   اادا وأراااى التنا  ااا ألايه وتصااديق ا لااه. فاا،تى أبااو 

فحدثه ابلذأ كلموه، فقال  ما  بان اخلطااب: لاو فعلاب ولاك حاىت ر ظا  ماا الاذأ  طالب ألا ال يب صلى هللا  ليه وسل 
ي يدون وألالم يصريون من قوهل ، ف،رزل هللا )ذه اآلايت. فلما رزلب أقنل  م  يعتذر. واملعىن أن رسول هللا صالى هللا  لياه 

صاون ح صاه وال يوحماه  أن يقااموا وسل  حل صه  لى ألوان  ظمام ق يو ليكوراوا قادوة لقاومه  ولعلماه أبن أصاحابه ج  
من انلأ ألوا حض ه  ظمام ق يو ألهنا   م اوا ي يادون وااه هللا ال للا ايم والسامعة ولكان هللا هنااه  ان ولاك. ومسااه طا دا 
أتكيدا ملعىن ال هى، وولك حلكمة: و)ي كارب أراح مان الطماع يف ألواان أولواك، ألن هللا اطلاع  لاى سا ا  )  فعلا  أهنا  
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، وأراد هللا أن يظها  اساتغ ام دي اه ورساوله  ان اال تازاز أبولواك الطغااة القسااة، وليظها  هلا  أن أولواك الضااعفام ال يؤم اون
ىااري ماا ه ، وأن احلاا ص  لااى قاا و  ماان ال سااول صاالى هللا  ليااه وساال  أوا ماان احلاا ص  لااى قاا ب املماا ك ، وأن الاادين 

و ون  ليك أن أسلموا قل ال مت وا  لي ألسإلمك  بال هللا وان ي دب ال اس فيه وليأ )و ي دب يف ال اس كما قال تعاا (
  ليك  أن )داك  ل وان ألن ك ت  صادق ). 

ومعىن (يد ون رو ) يعل ون ألواهن  به دون األص ام أل إلا ابلقول، و)و يستلزم ا تقاد القا ل مبا يقوله، ألو مل يكن يومواذ  
 رفاق وأل ا ظه  امل افقون ابملدي ة. 

داة: أول ال هار. والعمي من الزوال ألا الصنا . والنام للظ فية. والتع يف فيهماا تع ياف اجلا أ. واملعاىن أهنا  ياد ون والغ 
هللا اليوم كله. فالغاداة والعماي قصاد وماا اساتيعاب الزماان واألايم كماا يقصاد ابملما ق واملغا ب اساتيعاب األمك اة. وكماا 

يد ابلد ام الصإلة. وابلغداة والعمي  موم أوقاات الصالوات اخلماأ. فااملعىن وال يقال: احلمد ك بك ة وأصيإل، وقيل: أر 
 تط د املصل ، أأ املؤم  . 

وق أ اجلمهور (ابلغداة) بفتح الغ  وأبلف بعد الدال. وق أه ابن  ام  بض  الغ  وسكون الدال وبواو سااك ة بعاد الادال  
 و)ي لغة يف الغداة. 

من الضمري امل فوع يف (يد ون)، أأ ياد ون الصا  ي يادون وااه هللا، أأ ال ي يادون حظاا  ومجلة (ي يدون واهه) حال 
 دريواي. 
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 والواه حقيقة اجلزم من ال أس الذأ فيه العي ان واألرف والف . ويطلق الواه  لى الذات كلها جمازا م سإل.   
 يدون رضى هللا، أأ الي يدون ألرضاام داريه. وم اه قولاه تعااا (أل اا والواه ) ا مستعار للذات  لى ا تنار مضاف، أأ ي  

رطعمكاا  لواااه هللا ال ر يااد ماا ك  ااازام وال شااكورا)، وقولااه (ف،ي مااا تولااوا فااث  واااه هللا)، وتقاادم يف سااورة النقاا ة. فمعااىن 
طع ااوا يف ألوااان الضااعفام  (ي ياادون واهااه) أهناا   م ااوا ود ااوا هللا ال ي ياادون بااذلك   ضااا ماان الاادريا. وقااد قياال: ألن ق يمااا

ورساانو)  ألا ال فاااق، ألال أن )ااذا مل ياا د بااه أثاا  صااحيح، فاااألظه  أن قولااه (ي ياادون واهااه) ث ااام  لاايه  بكمااال ألواااهن ، 
 وشهادة هل  أبهن  جم دون  ن الغاايت الدريوية كلها، وليأ املقصود به ال د  لى املم ك . 

لل هي  ن طا د) ، أو ألبطاال لعلاة اهلا  بطا د) ، أو لعلاة طلاب طا د) .  ومجلة (ما  ليك من حساو  من شيم) تعليل 
 فإن ألبطال  لة فعل امل هي   ه يؤول ألا كوره تعليإل لل هي، ولذا فصلب )ذه اجلملة. 

واحلساب:  د أف اد المايم وأ األفا اد ويطلاق  لاى أل ماال ال ظا  يف متيياز بعاض األحاوال  ان بعاض ألوا اشاتنهب  لاى  
ارة بتمنيه تتنع األحوال بعاد األفا اد. وم اه ااام معاىن احلسانة بكسا  احلاام، و)اي ال ظا  يف متيياز أحاوال أ)ال ط يقة االستع

 السوق من استقامة وضد)ا. ويقال: حاسب فإلا  لى أ ماله ألوا استق ا)ا وتتنعها. قال ال ابغة:          
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تتناع األ ماال واألحاوال وال ظا  فيماا تقابال باه مان جاسب رفسه بك  اشرتا)ا فاحلساب ) ا مصدر حاسب. واملا اد باه   
 ازام. 

وضمري اجلمع يف قوله (من حساو ) وقوله (وماا مان حساابك  لايه ) جياوز أن يكاوا  ا ادين ألا (الاذين ياد ون روا )  
مؤم اون و)و معاد مذكور، و)و امل اساب لت اساق الضاما   ماع قولاه (فتطا د) ). فااملعىن أهنا  أ)ال احلاق يف جملساك ألهنا  

فإل يط دون   ه وما  ليك أن قسب ما  دا ولك من األمور العارضة هل  بز   املم ك ، وأن حضور أولوك يف جملسك 
 يصد ك ام املم ك   ن الوان، أأ أن ولك مدحوض شاه حق املؤم   يف جملأ رسوهل  ومساع )ديه. 

ىاإلص )اؤالم ال فاا ، قاالوا: اي حمماد ألن )اؤالم أل اا ااتمعااوا وقيال معاىن (ماا  لياك مان حساااو ) أن املما ك  طع اوا يف أل 
  دك وقنلوا دي ك ألهن  جيدون م،كوال وملنوسا   دك، فقال هللا تعاا: ما يلزمك ألال ا تنار ظا) )  وألن كان هل  ابطان 

لاااى رذ لاااو خيالفاااه فحسااااو   لاااى هللا، أأ ألحصاااام أحاااواهل  وم اقماااته   ليهاااا  لاااى حناااو قاااول راااو  (ألن حسااااو  ألال  
تمع ون). فمعىن حساو   لى )ذا الواه متحيص ريا   وبواط ه . والقصد من )ذا تنكيب املما ك   لاى ط يقاة ألرىاام 

 الع ان، وليأ امل اد استضعاف يق  املؤم  . و(حساو )  لى )ذا الواه من ألضافة املصدر ألا مفعوله. 
 الكااإلم ولكتااه معلاوم ماان السااياق الااذأ أشااار ألليااه ساانب ال اازول، وجياوز أن يكااون الضاامريان  ا اادين ألا دااري مااذكور يف 

فيعاااود الضااامريان ألا املمااا ك  الاااذين سااا،لوا طااا د ضاااعفام املاااؤم   مااان جملاااأ ال ااايب صااالى هللا  لياااه وسااال  فيكاااون ضااامري 
(و م و)اا أكثا   (فتط د) )  ا دا ألل املؤم  . وخيتلف معاد الضمريين ا تمادا  لى ما يعي ه ساياق الكاإلم، كقولاه تعااا

  ا  م و)ا)، وقول  ناس بن م داس يف وقعة ح  :          
 ادا ولاوال حنان أحادق مجعها                       ابملسالم  وأحا زوا ماا مجعاوا أأ أحا ز املما كون ماا مجعاه املسالمون   

 من الغ ا  . 
لوااان شاايم، فااإن ولاك موكااول أليل فااإل تظلاا  واملعاىن: مااا  ليااك مان حساااب املماا ك   لااى الواان بااك أو  لااى  ادم ا 

املؤم   ث ماهن  حقا ألال قصيل ألوان املم ك ، فيكون من ابب قوله تعاا (ألن يكن د يا أو فقريا فااك أوا وماا فاإل 
 تتنعوا اهلو  أن تعدلوا). 

نتك ألاي)اا . وجيااوز كوهنااا ماان و لااى )ااذا ا لواااه جيااوز كااون ألضااافة (حساااو ) ماان ألضااافة املصاادر ألا مفعولااه، أأ حماساا 
 ألضافته ألا فا له، أأ من حساب املم ك   لى )ؤالم املؤم   فق )  وضعفه . 

و( ليك) ى  مقدم. و( لى) فيه دالة  لى معىن اللزوم والواوب ألن ال سول  ليه الصإلة والساإلم )ا  أو كاان ثياث  
 تلك املصلحة مدحوضة.  يه  إباابة ص اديد ق يو ملا س،لوه، فيكون ت نيها  لى أن

و(من) يف قوله (من شيم) زا دة لتوكيد ال في للت صايص  لاى المامول يف ساياق ال فاي، و)او احلا ف الاذأ بتقادي ه با   
 اس  (ال)  لى الفتح للداللة  لى ألرادة رفي اجل أ. 
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من شيم وما من حسابك  ليه  من شيم) تقادمي وتقدمي املس دين  لى املس د ألليهما يف قوله (ما  ليك من حساو    

دري وااب ألن لإلبتدام ابل ك ت  ) ا مسودا، و)و وقو هما يف سياق ال في، فكان تقدمي ان ورين ) ا اىتياراي فإلبد له 
مان داا ض. والغاا ض جتماال جماا د اال)تمااام وجتماال االىتصاااص. وحياث أتتااى معااىن االىتصاااص ) ااا فا تناااره أليااق أببلااا  

م، ولذلك ا    ليه كإلم الكماف. و ليه فمعىن الكإلم قص  رفي حساو   لاى ال ايب صالى هللا  لياه وسال  ليفياد كإل
أن حساو   لى دريه و)و هللا تعاا. وولك )و مفاد القص  احلاصل ابلتقادمي ألوا وقاع يف ساياق ال فاي، و)او مفااد ىفاي 

 فاي. ومثالاه املماهور قولاه تعااا (ال فيهاا داول) فاإهن  فسا وه أبن  لى كثري لقلة وقوع القص  بواسطة التقادمي يف ساياق ال
  دم الغول مقصور  لى االتصاف بفي مخور اجل ة، فالقص  قص  قلب. 

وقد ااتمع يف )ذا الكإلم مخسة مؤكدات. و)ي (من) النيارية، و(من) الزا دة، وتقدمي املعماول، وصايغة احلصا  يف قولاه  
، والت،كيد ابلتتمي  ب في املقابل يف قوله (وما من حسابك  ليه  من شيم)، فإره شنيه (ما  ليك من حساو  من شيم)

 ابلتوكيد الفظي. وكل ولك للت صيص  لى م تهى الت  ة من حماولة ألاابته  القرتاحه . 
م حا  مااا ويفياد )اذا الكااإلم التعا يض ب ؤسااام قا يو الااذين سا،لوا ألبعاااد الفقا ام  ان جملااأ ال ساول  ليااه الصاإلة والسااإل 

جض ون وأولوا أن ولك )و احلا ل هل  دون حضور جملأ ال سول  ليه الصإلة والسإلم والوان به والكون من أصحابه، 
فلاطب هللا رسوله وذا الكإلم ألو كان ال سول )و املسؤول أن يقصي أصحابه  ن جملسه لايعل  الساا لون أهنا  سا،لوه ماا 

ه صاالى ا ك  ليااه وساال   لااى كااذو ، وأهناا  لااو كاااروا رادناا  يف الوااان ملااا كااان  لاايه  ال يقااع ويعلمااوا أن هللا أطلااع رسااول
حسااااب أحاااوال ال ااااس والشاااتغلوا إبصاااإل  ىويصاااته ، فيكاااون اخلطااااب  لاااى حناااو قولاااه تعااااا (لاااون أشااا كب ليحااانطن 

نيت ألثنات ورفي فال سنة  ملك). وقد ص   بذلك يف قوله بعد (ولتستن  سنيل ان م ). وألو كان القص  ي حل  لى رس
املقدرة مع القص  و)ي رسنة الثنات ظا) ة من اجلمع با  ضامري امللاطاب وضامري الغاا ن ، أأ  ادم حسااو  مقصاور 

  ليك، فحساو   لى أرفسه  ألو كل رفأ مبا كسنب ر)ي ة. 
تعليال، ولاذلك  طااف وقاد دل  لاى )ااذا أيضاا قولاه بعااده (وماا مان حسااابك  لايه  مان شاايم) فإراه وكا  السااتكمال ال 

 لااى العلااة، ألن جممااوع مااادلول اجلملتاا  )ااو العلاااة، أأ حساااو  لاايأ  لياااك كمااا أن حسااابك لااايأ  لاايه  باال  لاااى 
رفسك، ألو كل رفأ مبا كسنب ر)ي ة، وال تزر وازرة وزر أى  . فكما أرك ال ت ظا  ألال ألا أهنا  مؤم اون، فها  كاذلك ال 

  لتسااديد ردناة م ااك يف شايم ال يتعلااق وا  أو لتحصاايل ردناة دااري)  يف يطلاب ماا ه  التفا يط يف حااق مان حقااوق املاؤم 
 ألواره. وتقدمي املس د  لى املس د ألليه ) ا كتقدوه يف رظريه السابق. 

ويف قوله (وما من حسابك  ليه  من شيم) تع يض ابملم ك  أبهن  أظه وا أهن  أرادوا بطا د ضاعفام املاؤم    ان جملاأ  
 ليه وسل  ال صح له ليكتسب ألقنال املم ك   ليه والطماع أبهن  يؤم ون به فيكث  متنعوه. ال سول صلى ا ك  

مث وذا يظه  أن ليأ املعىن: بل حساو   لى هللا وحساابك  لاى هللا، ألن )اذا داري م اساب لساياق اآلياة، وألراه يصاري  
مل يتكا ر رظاري )اذه اجلملاة الثارياة ماع رظاري  به قوله (وما من حسابك  لايه  مان شايم) مساتدركا يف )اذا املقاام، ولاذلك
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اجلملة األوا فيما حكى هللا  ن رو  (ألن حساو  ألال  لى رذ) يف سورة المع ام ألن ولك حكي باه ماا صادر مان راو  
 وما ) ا حكي به كإلم هللا تعاا ل سوله، فت نه. 

ب في اللزوم والواوب الذأ دل  ليه ح ف ( لاى) يف  وجيوز أن يكون تقدمي املس د يف املوضع  من اآلية ن د اال)تمام 
املوضع  ال سيما وا تنار معىن القص  يف قوله (وما من حسابك  ليه  من شيم) دري واضح، ألر ا ألوا سلم ا أن يكاون 

 (الذين لل سول  ليه الصإلة والسإلم شنه ا تقاد لزوم تتنع أحواهل  فقلب ولك اال تقاد ابلقص ، ال جند ولك ابل سنة ألا
 يد ون رو  ابلغداة والعمي) ألو ال ا تقاد هل  يف )ذا الم،ن. 

وقاادم النيااان  لااى املناا  يف قولااه (ومااا ماان حسااابك  لاايه  ماان شاايم) ألن األ)اا  يف املقااام  )ااو مااا خيااتص ابمللاطااب  
 التعليل كما تقدم. املع ض فيه ابلذين س،لوه الط د ألره املقصود ابلذات، وأل ا ايم ابجلملة الثارية الستكمال 
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وقولااه (فتطاا د) ) م صااوب يف ااااواب ال هااي الااذأ يف قولاااه (وال تطاا د الااذين يااد ون روااا ). وأل ااادة فعاال الطااا د دون   

االقتصار  لى قوله (فتكون من الظامل )، لفادة أتكيد ولاك ال هاي وليناىن  لياه قولاه (فتكاون مان الظاامل ) لوقاوع طاول 
التف ياااع واملفااا ع  لياااه. فحصااال إب اااادة فعااال (فتطااا د) ) د ضاااان لفظاااي ومع اااوأ.  لاااى أراااه جياااوز أن جيعااال  الفصااال بااا 

(فتط د) ) م صواب يف اواب ال في من قوله (ما  ليك من حساو  مان شايم وماا مان حساابك  لايه  مان شايم)، أأ 
 ال تط د)  ألاابة ل دنة أ دا ه . 

 د) ) متفاا ع  ليااه، أأ فتكااون ماان الظااامل  بطاا د) ، أأ فكورااه ماان ا وقولااه (فتكااون ماان الظااامل )  طااف  لااى (فتطاا 
 لظامل  م تف تنعا الرتفام سننه و)و الط د. 

وأل اا اعاال طاا د)  ظلماا ألرااه ملااا ارتفاى تكليفااه أبن جاساانه  صاار طاا د)  ألااال ألرضاام دااري)  ظلمااا هلا . وفيااه تعاا يض  
مف طااون  لااى الظلاا ف وجيااوز أن جيعاال قولااه (فتكااون ماان الظااامل ) ابلااذين ساا،لوا طاا د)  لرضااام كاا اي ه  أبهناا  ظاااملون 

م صاواب يف ااواب ال هاي، وجيعاال قولاه (فتطا د) ) ااايم باه  لاى )اذا األساالوب لتندياد رباط الكااإلم لطاول الفصال باا  
ود ابلذات ال هي واوابه ابلظ ف واحلال والتعليلف فكان قوله (فتط د) ) كاملقدمة لقوله (فتكون من الظامل ) وليأ مقص

 للنوابيةف فالتقدي : فتكون من الظامل  بط د) . 
[) الواو استو افية كماا 53(وكذلك فت ا بعضه  بنعض ليقولوا أ)ؤآلم من هللا  ليه  من بي  ا أليأ هللا أب ل  ابلماك ين] 

تعااا (وال تطا د الاذين ياد ون )ي يف رظا  ه. واجلملة مست،رفة استو افا بياريا ألن الساامع ملاا شاع  بقصاة أوما، ألليهاا قولاه 
روا ) اآليااة  ىااذه العناب ماان كاا ايم  ظمااام أ)ال الماا ك وكيااف ي ضاون النقااام يف ضااإللة تكاا ا  ان دماايان جملااأ فيااه 

 ضعفام ال اس من الصاحل ، ف،ايب أبن )ذا اخللق العنيب فت ة هل  ىلقها هللا يف رفوسه  بسوم ىلقه . 
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ملتاا  املتعاااطفت  تعناايإل للنيااان، وق رااب ابلااواو للت نيااه  لااى اال اارتاض، و)ااي الااواو وقعااب )ااذه اجلملااة ا رتاضااا باا  اجل 
اال رتاضااية، وتساامى االسااتو افيةف فناا  هللا أن دا اايه  ألا طلااب طاا د)  )ااو احتقااار يف حساادف واحلسااد يكااون أ ظاا  مااا 

 ااة  ظيمااة يف رفااوس املماا ك  ألو يكااون ألوا كااان احلاسااد ياا   رفسااه أوا ابل عمااة احملسااود  ليهااا، فكااان ولااك الاادا ي فت
مجعب ك ا و ننا ود ورا مبا ليأ فيه  ألا احتقار لعفاضل وحساد هلا ، وظلا  ألصاحاب احلاق، وألو حالاب بيا ه  وبا  

 الوان واالرتفاع ابلق ب من جملأ ال سول صلى هللا  ليه وسل . 
 . والتمنيه مقصود م ه التعنيب من ا ملمنه أبره بلا الغاية يف العنب 
واس  الشارة  ا د ألا الفتون امل،ىوو من (فت اا) كماا يعاود الضامري  لاى املصادر يف حنو(ا ادلوا )او أقا ب للتقاو )، أأ  

فت ا بعضه  بنعض فتوا ي دب السامع يف تمنيهه ومتثيله لتق يب ك هاه فاإوا رام املاتكل  أن يق باه لاه بط يقاة التمانيه مل جياد 
  أن يمنهه ب فسه ألو ال أ نب م ه،  لى حد قوهل : والسفا)ة كامسها. له شنيها يف د ا نه وفظا ته ألال

 
ولاايأ مثااة ألشااارة ألا شاايم متقاادم مغاااي  للمماانه. وااايم ابساا  ألشااارة النعيااد للداللااة  لااى  ظاا  املمااار ألليااه. وقااد تقاادم  

 تفصيل مثل )ذا التمنيه   د قوله تعاا (وكذلك اعل اك  أمة وسطا) يف سورة النق ة. 
اد ابلنعض امل صاوب املما كون فها  املفتوراون، وابلانعض انا ور ابلناام املؤم اون، أأ فت اا  ظماام املما ك  يف اساتم ار وامل   

ش كه  وش ك مقلديه  ثال الفق ام من املؤم   اخلالص  كما دل  ليه قوله (ليقولوا أ)ؤالم من هللا  ليه  من بي  اا) فاإن 
 ؤيده قوله تعاا يف تذييله (أليأ هللا أب ل  ابلماك ين). ولك ال يقوله دري املم ك ، وكما ي

والقااول جتماال أن يكااون قااوال ماا ه  يف أرفسااه  أو كإلمااا قااالوه يف ملااوه . وأايمااا كااان فهاا  ال يقولورااه ألال وقااد ا تقاادوا  
 مضموره، فالقا لون (أ)ؤالم من هللا  ليه ) )  املم كون. 
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يقولوا) الم التعليل، ومدىوهلا )و أث  العلة دال  ليها بعد طيها  لاى ط يقاة الجيااز. والتقادي : فت اا)  والإلم يف قوله (ل  

لريوا ألرفسه  شفوفا واساتحقاقا للتقادم يف الفضاا ل ادارتارا ثاال الرتفاه فيعنناوا كياف ياد ى أن هللا وان ابهلاد  والفضال 
د هللا، و)ذا مان الغا ور والعناب الكااوب. ورظاريه يف طاي العلاة  لى اس ي وهن  أحط م ه ، وكيف يعدون )  دوهن    

 واالقتصار  لى وك  أث )ا قول ألايس بن قنيصة الطا ي:           
 وأقدمب واخلطي خيط  بي  ا                      أل ل  من اناهنا من شنا ها أأ ليظه  اجلنان والمناع ف، لمهما.   
والركار، كما )و يف قوله (أألقي الذك   ليه من بي  ا). والشارة مستعملة يف التحقري واالستفهام مستعمل يف التعنب  

 أو التعنيب كما )ي يف قوله تعاا حكاية  ن قول املم ك  (أ)ذا الذأ يذك   هلتك ) يف سورة األرنيام. 
 وتقدمي املس د ألليه  لى اخل  الفعلي لقصد تقوية اخل .  
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 ) قالوه  لى سنيل التهك  وجماراة اخلصا ، أأ حياث ا تقاد املؤم اون أن هللا مان  لايه  مبع فاة احلاق وقوهل  (من هللا  ليه 
وح م ص اديد ق يو، فلذلك تعنب أولوك من )اذا اال تقااد، أأ كياف يظان أن هللا وان  لاى فقا ام و نياد ويارتك ساادة 

 لى رال من القا يت   ظاي ). و)اذه ش ما ة مع وفاة أ)ل الوادأ. و)ذا كما حكى هللا   ه  (وقالوا لوال رزل )ذا الق  ن 
من املستك ين والطغاة. وقد حادث ابملدي اة مثال )اذا. رو  النلاارأ أن األقا ع بان حاابأ ااام ألا رساول هللا صالى هللا 
 ليه وسل  فقال: أل اا ابيعاك سا اق احلناي  مان أسال  ودفاار ومزي اة واهي اة فقاال لاه رساول هللا: أرأياب ألن كاراب أسال  
ودفار ومزي ة واهي ة ىريا من ب  متي  وب   ام  وأسد ودطفان أىابوا وىسا وا  أأ أىااب ب او متاي  ومان  طاف  لايه   

 فقال: رع  قال: فو الذأ رفسي بيده ألهن  خلري م ه . 
يكوراوا )اا  ويف اآلياة معاىن  ىا ، و)او أن يكاون القاول مضام ا يف الاا فأ، وضامري (ليقولاوا)  ا ادا ألا املاؤم   الفقا ام، ف 

الانعض املفتااور ، ويكااون الاانعض انا ور ابلنااام صااادقا  لااى أ)ال ال عمااة ماان املماا ك ، وتكاون ألشااارة ()ااؤالم) رااعااة ألا 
 ظمام املم ك  ويكون امل اد ابملن أل طاام املاال وحسان حاال العايو، ويكاون االساتفهام مساتعمإل يف التحاري  لاى سانيل 

ت  فيهاا ماا   فاوا باه مان الشا اك وساوم اال تقااد يف هللا. واملعاىن: وكاذلك الفتاون الواقاع الك اية، والشارة ألا املم ك  مع
لعظماام املما ك ، و)ااو فتاون ال نااب والكاا ايم حا  ت فعاوا  اان الادىول فيماا دىاال فياه الضاعفام والعنيااد مان تصااديق 

ض  ىاا  و)اا  بعااض املااؤم   حاا  حممااد صاالى هللا  ليااه وساال  وصااحنته اسااتكنارا  اان مساااوا  ، كااذلك كااان فتااون بعاا
يمااا)دون طيااب  اايو  ظمااام املماا ك  يف الاادريا مااع ألشاا اكه  باا و  فيعننااون كيااف ماان هللا ابلاا زق الواسااع  لااى ماان 
يكف ون به ومل ون بذلك  لى أوليا ه و)  أوا ب عمة رو . وقد أ  ض القا  ن  ان التصا يح بفسااد )اذا اخلااط  ال فسااين 

، فعلا  أراه ىااط  داري حاق، وأبن قولاه (ألايأ هللا أب لا  ابلمااك ين) مماري ألا ألبطاال )اذه المانهة. اكتفام أبره مساه فت اة
ولك أبهنا شنهة ىلطب أم  شيو  متفارق  يف األسناب، فاشتنه  ليه  اجلزام  لى الوان وما أ د هللا أل)له مان ال عاي  

عاول  ان حكماة هللا تعااا، ابلا زق يف الادريا املرتتاب  لااى اخلالاد يف اآلىا ة، املرتتاب  لياه ت تاب املسانب  لاى السانب ان
أسناب دريوية كالتنارة والغزو والرث واهلنات. فال زق الدريوأ ال تسانب بي اه وبا  األحاوال القلنياة ولك اه مان مساننات 

 احملظاااوظ . األحاااوال املادياااة فااااك أ لااا  بماااك  المااااك ين، وقاااد أ اااد هلااا  اااازام شاااك ) ، وأ لااا  أبساااناب رزق املااا زوق 
فالتلليط ب  املقام  مان ضاعف الفكا  العاارض لللاواط  النما ية وال اشا   ان ساوم ال ظا  وتا ك الت،مال يف احلقاا ق ويف 
العلل ومعلوال ا. وكثريا ما   ضب للمسلم  ودري)  شنه وأدإلر يف )ذا املعىن ص فته   ن تطلب األشايام مان مظاهناا 

ياة الدريا أو د    ابلتفا يط فيماا جياب االساتعداد لاه كال ولاك للتللايط با  األحاوال وقعدت و   ن رفو أىإلهل  يف احل
 الدي ية األى وية وب  الس ن الكورية الدريوية، كما   ض البن ال اوردأ من حرية اجلهل يف قوله:          

 ك   امل  امل أ يب مذا)ناه                      واا)ل اا)ل تلقاه م زوقا     
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)ااذا الااذأ تاا ك األو)ااام حااا  ة                      وصااري العااامل ال ح ياا  زرااديقا وال شااك أن الااذين اسااتمعوا القاا  ن  اان   
 أرزل  ليه صلى هللا  ليه وسل  قد ا)تدوا واستفاقوا، فمن أال ولك أت)لوا المتإلك العامل والقوا. 

ابتدا ية. و(ب ) ظ ف يادل  لاى التوساط، أأ مان هللا  لايه  اتاارا هلا  مان وساط ا، أأ مان و(من) يف قوله (من بي  ا)  
  ليه  وت ك ا، فيؤول ألا معىن من دور ا. 

وقوله (أليأ هللا أب ل  ابلماك ين) تذييل للنملة كلها، فهو من كإلم هللا تعاا وليأ من مقول القول، ولذلك فصال.   
 لاا ) ابلنااام ألرااه بصاايغة التفضاايل صااار قاصاا ا. واملعااىن أن هللا أ لاا  ابلماااك ين ماان  ناااده واالسااتفهام تق ياا أ. و اادأ (أ

 فلذلك من  لى الذين أشاروا ألليه بقوهل  (أ)ؤالم من هللا  ليه ) مب ة الوان والتوفيق. 
لد وتاه بق جاة طاالن  ومعىن  لمه تعاا ابلماك ين أره أ ل  ابلاذين اااموا ألا ال ساول صالى هللا  لياه وسال  مساتنين   

ال ناة من الكف  رادن  يف حسن العاقنة، فهو يلطف و  ويسهل هل  الوان وجننه أللايه  ويزي اه يف قلاوو  ويزياد)  يوماا 
فيوما متك ا م ه وتوفيقا وصإلحا، فهو أ ل  بقلوو  وصدقه  من ال اس الذين جسنون أن رنثة حال بعض املؤم   تطابق 

 يف الوان في،ىذون ال اس بنزا   دون ريا  . فهذا التذييل اظ ا ألا قوله (أل ا يستنيب الذين يسمعون). حالة قلوو  
وقد  ل  من قوله (أليأ هللا أب ل  ابلماك ين) أره أيضا أ ل  أبضاداد) . ضاد الماك  )او الكفا ، كماا قاال تعااا (لاون  

 ل  ابلذين  تاون ال ساول  لياه الصاإلة والساإلم مساتهز   متكا ين شك   ألزيدرك  ولون كف   ألن  ذاذ لمديد) فهو أ
ال )اا  هلاا  ألال ققااري السااإلم واملساالم ، وقااد اسااتف دوا وسااعه  ولاانه  يف جمادلااة ال سااول صاالى هللا  ليااه وساال  وتضااليل 

 الدلام يف حقيقة الدين. ففي الكإلم تع يض ابملم ك . 
ل سل   ليك  كتب ربك   لى رفسه ال محة أره مان  مال ما ك  ساوما ههلاة مث اتب (وألوا اامك الذين يؤم ون مايت ا فق 

[)  طااف  لااى قولااه (وال تطاا د الااذين ياد ون رواا ) و)ااو ارتقااام يف ألكاا ام الااذين 54مان بعااده وأصاالح فإرااه دفااور رحاي ]
 يد ون رو  ابلغداة والعمي. فه  امل اد بقوله (الذين يؤم ون مايت ا). 

مايت ا) أهن  يوق ون أبن هللا قادر  لى أن ي زل  ايت مجة. فه  يؤم اون مباا رازل مان اآلايت وخباصاة  ايت ومعىن (يؤم ون  
 الق  ن و)و من اآلايت، قال تعاا (أو مل يكفه  أا أرزل ا  ليك الكتاب يتلى  ليه ). 

، وقيال: أبلغها  الساإلم مان هللا وقوله (فقل سإلم  ليك ) قيل: مع اه حيه  بتحياة الساإلم، و)اي كلماة (ساإلم  لايك ) 
 تعاا تك مة هل  ملضادة طلب املم ك  ط د) . 

وقد أك مه  هللا ك امت  األوا أن يندأ)  ال يب صلى هللا  ليه وسل  ابلسإلم ح  دىوهل   ليه و)ي مزية هل ، ألن ش،ن  
لى رسول هللا صلى هللا  ليه وسل  وجتمل السإلم أن ينتد ه الداىل، مث جتمل أن )ذا حك  مستم  معه  كلما أدىلوا  

 أره للم ة اليت ينلغه  فيها )ذه النمارة، ف زل )و م زلة القادم  ليه  ألره زف ألليه  )ذه النم  . 
والك امة الثارية )ي بمار   ب ضى هللا  ا ه  أبن دفا  هلا  ماا يعملاون مان ساوم ألوا اتباوا مان بعاده وأصالحوا. و)اذا اخلا   

املسلم  كله  فلعله مل يكن معلوما، فكارب النماارة باه يف وااوه املاؤم   يومواذ تك ماة هلا  ليكوراوا ميماوين وألن كان يع  
 ال قينة  لى بقية ألىواهن  والذين جييوون من بعد) . 
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ن العا ب كاراب بيا ه  دماام والسإلم: األمان، كلمة قالتها الع ب   د لقام امل م بغريه داللة  لاى أراه مساامل ال حماارب أل  

وت ات وكاروا يث،رون ألرفسه  ولو بغري املعتدأ من قنيلته، فكان ال ال ألوا لقي من ال يع فاه ال  مان أن يكاون بي اه وبا  
قنيلتااه ألحاان وحفااا ن فيااؤمن أحاادلا اآلىاا  بقولااه: السااإلم  لاايك ، أو سااإلم، أو حنااو ولااك. وقااد حكا)ااا هللا تعاااا  اان 

إلم مث شااع )اذا اللفان فصاار مساتعمإل يف التك ماة. ومصادر سال  التسالي . والساإلم اسا  مصادر، و)او ألبا ا)ي   لياه السا
 م يف االساتعمال م كا ا م فو ااا وم صاواب، ومع فااا ابلاإلم م فو ااا ال داري. ف،ماا ت كااريه ماع ال فااع كماا يف )ااذه اآلياة، فهااو 

ود ال و يااة ال فاا د معاا . وأل ااا مل يقاادم اخلاا  ال)تمااام القااادم  لااى ا تناااره امسااا مبعااىن األمااان، وسااا  االبتاادام بااه ألن املقصاا
 إبدىال الطم،ري ة يف رفأ املقدوم  ليه، أره طارق ىري ال طارق ش . فهو من التقدمي لض ب من التفاؤل. 

 وأما تع يفه مع ال فع فلدىول الم التع يف اجل أ  ليه.  
 أ ابألمان، أأ األمان مستق  م ك  متلنأ بك ، أأ ال ختف. وكلمة ( لى) يف احلالت  للداللة  لى متكن التلن 
وأما ألن رصنوا مع الت كري فعلى ا تناره كمصدر سال ، فهاو مفعاول مطلاق أتاى بادال مان فعلاه. تقادي ه: سالمب ساإلما،   

 لى الدوام  فلذلك ال يؤتى معه ب( لى). مث أهن  ي فعوره أيضا  لى )ذا اال تنار فإل  تون معه ب( لى) لقصد الداللة
والثنات ابجلملة االمسية ابل فع، ألره يقطع   ه ا تنار الندلية  ن الفعل ولذلك يتع  تقدي  منتدأ، أأ أم ك  سإلم،  لاى 
حد (فص  مجيل). وال فع أقو ، ولذلك قيل: ألن ألب ا)ي  رد قية أحسن من قية املإل كة، كما حكاي بقولاه تعااا (قاالوا 

ورد يف رد السإلم أن يكون مبثل كلمة السإلم األوا، كقوله تعاا (ألال قايإل ساإلما ساإلما) وورد سإلما قال سإلم). وقد 
ابلتع يف والت كري في نغي اعل ال د أحسن داللة. ف،ما التع يف والت كري فهما ساوام ألن التع ياف تع ياف اجلا أ. ولاذلك 

 (والسإلم  لي يوم ولدت). اام يف الق  ن وك   يسى (وسإلم  ليه يوم ولد) واام أره قال 
ومجلااة (كتااب ربكاا   لااى رفسااه ال محااة) مساات،رفة اسااتو افا ابتاادا يا و)ااي أول املقصااود ماان املقااول، وأمااا السااإلم فمقدمااة  

 للكإلم. واوز بعضه  أن تكون كإلما نريا. 
 ذه السورة. وتقدم تفسري رظريه يف قوله تعاا (كتب  لى رفسه ال محة لينمع ك  ألا يوم القيامة) يف ) 
 فقوله ) ا (كتب ربك   لى رفسه ال محة) متهيد لقوله (أره من  مل م ك  سوما ههالة) اخل.  
وقوله (أره من  مل م ك  سوما ههالة) ق أه افع، وابن  ام ، و اص ، ويعقوب بفتح اهلمزة  لى أره بادل مان (ال محاة)  

من  مل ورنا مث اتب وأصلح. وق أه النااقون بكسا  اهلمازة  لاى  بدل اشتمال، ألن ال محة العامة تمتمل  لى دف ان ورب
 أن يكون استو افا بياريا جلواب سؤال متوقع  ن منلا ال محة. 

(ومن) ش طية، و)ي أدل  لاى التعماي  مان املوصاولة. والناام يف قولاه (ههالاة) للمإلبساة، أأ ملتنساا ههالاة. وانا ور يف  
 موضع احلال من ضمري ( مل). 
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جلهالاة تطلاق  لااى ارتفاام العلاا  بمايم ماا. وتطلااق  لاى مااا يقابال احللاا ، وقاد تقادم يف قولااه تعااا (أل ااا التوباة  لااى هللا وا 
للذين يعملون الساوم ههالاة) يف ساورة ال ساام. وامل اساب ) اا )او املعاىن الثااين، أأ مان  مال ساوما  ان محاقاة مان رفساه 

دلنة )واه رشده وهناه. و)ذا الواه )و امل اساب لتحقياق معاىن ال محاة. وأماا  وسفا)ة، ألن املؤمن ال  م السيوات ألال  ن
محاال اجلهالااة  لااى معااىن  اادم العلاا  ب ااام  لااى أن اجلا)اال ابلااذرب دااري مؤاىااذ، فااإل قااوة لتف يااع قولااه (مث اتب ماان بعااده 

 وأصلح)  ليه، ألال ألوا أريد مث تفطن ألا أره  مل سوما. 
 د ألا (سوما) أأ بعد السوم، أأ بعد  مله. ولك أن شعله  ا دا ألا املصادر املضامون والضمري يف قوله (من بعده)  ا 

 يف ( مل) مثل (ا دلوا )و أق ب للتقو ). 
ومعىن (أصلح) صري رفسه صاحلة، أو أصلح  مله بعد أن أساام. وقاد تقادم   اد قولاه تعااا (فمان اتب مان بعاد ظلماه  

 ا دة. و  د قوله (ألال الذين اتبوا وأصلحوا وبي وا) يف سورة ا لنق ة. وأصلح فإن هللا يتوب  ليه) يف سورة امل
 ومجلة (فإره دفور رحي ) دليل اواب الم ر، أأ )و شديد املغف ة وال محة، و)ذا ك اية  ن املغف ة هلذا التا ب املصلح.  
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فاا ، وىلااف بكساا  لاازة (فإرااه دفااور رحااي )  لااى أن وقاا أه افااع، واباان كثااري، وأبااو  ماا و، ومحاازة، والكسااا ي، وأبااو اع  

اجلملة مؤكدة ب(ألن) فيعل  أن امل اد أن هللا قد دف  ملن اتب ألره كثري املغف ة وال محة. وق أه ابن  ام ، و اص ، ويعقاوب 
ورمحتاه. و)اذا  (ف،ره) بفتح اهلمزة  لى أهنا (أن) املفتوحة أىب  ألن  ، فيكون ماا بعاد)ا ماؤوال مبصادر. والتقادي : فغف اراه

 ازم مجلة يلزمه تقدي  ى ، أأ له، أأ نبب ملن  مل سوما مث اتب. 
[) الواو استو افية كما تقدم يف قوله (وكذلك فت ا بعضاه  بانعض). 55(وكذلك رفصل اآلايت ولتستن  سنيل ان م ] 

 ن جم وا ألا رو ). واجلملة تذييل للكإلم الذأ مضى منتدائ بقوله تعاا (وأرذر به الذين خيافون أ
والتفصيل: التني  والتوضيح، ممتق من الفصل، و)و تف ق الميم  ن الميم. وملا كارب األشايام امللتلطاة ألوا فصالب  

يتن  بعضها من بعض أطلق التفصيل  لاى التنيا  بعإلقاة اللازوم، وشااع ولاك حاىت صاار حقيقاة، ومان )اذا القنيال أيضاا 
، فاإن أصال الابرااة القطاع. واملا اد ابلتفصايل اليضاا ، أأ التياان ابآلايت الواضاحة الداللااة تسامية اليضاا  تنيي اا وألابراة

  لى املقصود م ها. 
واآلايت:  ايت القا  ن. واملعااىن رفصاال اآلايت ورني هااا تفصاايإل مثاال )ااذا التفصاايل الااذأ ال فوقااه تفصاايل، و)ااو تفصاايل   

 جصل به  ل  امل اد م ها بي ا. 
)  طف  لى  لة مقادرة دل  ليهاا قولاه (وكاذلك رفصال اآلايت) ألن املماار أللياه التفصايل الناالا داياة وقوله (ولتستن  

النيان، فيعل  من الشارة ألليه أن الغ ض م ه اتضا  العل  لل سول. فلما كاان ولاك التفصايل واذه املثاباة  لا  م اه أراه  لاة 
 ليه  لة أىا   مان  لا  ال ساول صالى هللا  لياه وسال ،  لميم ي اسنه و)و تن  ال سول ولك التفصيل، فصح أن تعطف
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و)ااي اسااتنارته ساانيل اناا م . فالتقاادي  مااثإل: وكااذلك التفصاايل رفصاال اآلايت لااتعل  بتفصاايلها ك ههااا، ولتسااتن  ساانيل 
 ان م ، ففي الكإلم ألجياز احلذف. 

املااذكور بعاد الشااارة ألن يكاون  لااة  و)كاذا كلماا كااان اساتعمال (كااذلك) رفعال بعاد وكاا  أفعاال  ظيمااة صااحلا الفعال 
ألماا  ماان شاا،ره أن يعلاال مبثلااه صااح أن تعطااف  ليااه  لااة أىاا   كمااا ) ااا، وكمااا يف قولااه (وكااذلك راا أ ألباا ا)ي  ملكااوت 
السماوات واألرض وليكون من املوق  ) خبإلف ما ال يصلح، ولذلك فإره ألوا أريد وك   لاة بعاده وكا ت بادون  طاف، 

 ك  أمة وسطا لتكوروا شهدام  لى ال اس). حنو قوله (وكذلك اعل ا 
 و(سنيل ان م ) ط يقه  وسري   يف الظل  واحلسد والك  واحتقار ال اس والتصلب يف الكف .  
 وان مون )  املم كون. وضع الظا)  موضع املضم  للت صيص  لى أهن  امل اد ولا ام وصف الا ام  ليه .  
 ن )ذه اآلايت كلها ليضا  ىفي أحواهل  لل يب صلى هللا  ليه وسل  واملسلم . وىص ان م  ألهن  املقصود م 
وق أ افع، وابن كثري، وابن  ام ، وأبو  م و، وحفص  ن  اص ، وأباو اعفا ، ويعقاوب بتاام مث ااة فوقياة يف أول الفعال  

  لى أهنا اتم ىطاب. واخلطاب لل يب صلى هللا  ليه وسل . 
، وأبو بك   ن  اص ، وىلف بيام الغا اب، مث ألن افعاا، وأاب اعفا  قا أ (سانيل) بفاتح الاإلم  لاى وق أه محزة، والكسا ي 

أره مفعول (تستن ) فالس  والتاام للطلاب. وقا أه النقياة ب فاع الاإلم  لاى أراه فا ال (يساتن ) أو(تساتن ). فالسا  والتاام 
 ليسا للطلب بل للمنالغة مثل استناب. 

كثري، وأبو  م و، وحفاص،  ان  اصا  ب فاع (سانيل)  لاى أن اتم املضاار ة اتم املؤرثاة. ألن السانيل وق أ ابن  ام ، وابن   
مؤرثة يف لغة   ب احلناز، و لى أره من استنان القاصا  مبعاىن ابن ف(سانيل) فا ال (تساتن )، أأ لتتضاح سانيله  لاك 

 وللمؤم  . 
 [)  56نع أ)وامك  قد ضللب ألوا وما أا من املهتدين](قل ألين هنيب أن أ ند الذين تد ون من دون هللا قل ال أت 
 

 1309صفحة : 
 
استو اف ابتدا ي  اد باه الكاإلم ألا ألبطاال الما ك ابلتا ئ مان  ناادة أصا امه  فإراه بعاد أن أبطال ألهلياة األصا ام بط ياق   

هللا أو أتاتك  الساا ة) اآلياة وقولاه االستدالل من قوله (قل أدري هللا أختذ وليا) اآلية. وقوله (قال أرأياتك  ألن أاتكا   اذاب 
(قل أرأيت  ألن أىذ هللا مسعك  وأبصارك ) اآلية. اام يف )ذه اآلية بط يقة أى   لبطاال  ناادة األصا ام و)اي أن هللا هناى 

 رسوله  ليه الصإلة والسإلم  ن  ناد ا و ن اتناع أ)وام  ند ا. 
لفا اال لظهااور املاا اد، أأ هناااين هللا. و)ااو يتعااد  ثاا ف ( اان) وباا  (هنيااب)  لااى صاايغة انهااول لإلسااتغ ام  اان وكاا  ا 

 فحذف اجل  حذفا مط دا مع (أن). 
وأاا أ  لااى األصاا ام اساا  املوصااول املوضاوع للعقااإلم ألهناا   اااملو)  معاملااة العقاإلم فاا،تى هلاا  مبااا جكااي ا تقاااد) ، أو  

 ألهن   ندوا اجلن وبعض النم  فغلب العقإلم من معنودا  . 
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(تد ون) تعندون وتلنوون ألليه  يف املهماات، أأ تاد وهن . و(مان دون هللا) حاال مان املفعاول احملاذوف، فعاملاه ومعىن  
(تد ون). و)و حكاية ملا دلب  لى املم ك  من االشتغال بعناادة األصا ام ود اا ه   ان  ناادة هللا ود ا اه، حاىت كا،هن  

ع هللا ولو يف بعض األوقات. وفياه رادام  لايه  ابضاط اب  قياد   ألو  ندو)  دون هللا، وألن كاروا أل ا أش كو)  ابلعنادة م
أش كوا مع هللا يف العنادة من ال يستحقوهنا مع أهن  قا لون أبن هللا )و مالك األص ام واا لها شفعام لكان ولاك كالعادم 

 ألن كل  نادة تواهوا وا ألا األص ام قد ا تدوا وا  لى حق هللا يف أن يص فو)ا ألليه. 
ومجلة (قل ال أتنع أ)وامك ) استو اف  ى  ابتدا ي، وقد  دل  ن العطف ألا االستو اف ليكون د ضا مستقإل. وأ يد   

األم  ابلقول زايدة يف اال)تمام ابالستو اف واساتقإلله ليكاون )اذا ال فاي شاامإل لإلتنااع يف  ناادة األصا ام ويف دري)اا مان 
 ضإللته  كطلب ط د املؤم    ن جملسه. 

واأل)وام مجع )و ، و)و احملنة املف طة. وقد تقدم   اد قولاه تعااا (ولاون اتنعاب أ)اوام) ) يف ساورة النقا ة. وأل اا قاال (ال  
أتنع أ)وامك ) دون ال أتنعك  ل شارة ألا أهن  يف دي ه  اتبعون للهو  ابذون لدليل العقل. ويف )اذا شهيال هلا  يف ألقاماة 

 دي ه   لى دري أصل مت . 
لة (قد ضللب ألوا) اواب لما ر مقادر، أأ ألن اتنعاب أ)اوامك  ألون قاد ضاللب. وكاذلك موقاع (ألون) حا  تادىل ومج 

  لى فعل دري مستقنل فإهنا تكون حي وذ اوااب لم ر مقدر مم ور ب(ألن) أو(لو) مص   به اترة، كقول كثري:          
 م هاا ألون ال أقيلهااا ومقادر أىا   كهاذه اآلياة، وكقولاه تعااا لون  اد يل  ند العزيز مبثلهاا                      وأمك ا   

 (وما كان معه من ألله ألوا لذ)ب كل ألله مبا ىلق). 
وتقاادمي اااواب (ألون)  لااى (ألون) يف )ااذه اآليااة لإل)تمااام ابجلااواب. ولااذلك اال)تمااام أكااد ب(قااد) مااع كورااه مف وضااا  

 املقدر الذأ دلب  ليه (ألون).  وليأ بواقع، ل شارة ألا أن وقو ه حمقق لو ققق الم ر
وقوله (وما أا مان املهتادين)  طاف  لاى (قاد ضاللب)،  طاف  لياه للداللاة  لاى أراه اازام  ىا  للما ر املقادر، فيادل  

 لى أره ألن فعل ولك خي    ن حاله اليت )و  ليها اآلن من كوراه يف  اداد املهتادين ألا الكاون يف حالاة الضاإلل، وأفااد 
ن مجلااة (قااد ضااللب) ألرااه رفااى  اان رفسااه ضااد الضااإلل فتقاا رت حقيقااة الضااإلل  لااى الفاا ض مااع ولااك أتكيااد مضاامو 

 والتقدي . 
وأتكيد الميم ب في ضده ط يقة   بية قد ا)تديب ألليها ورنهب  ليها   د قوله تعاا (قد ضالوا وماا كااروا مهتادين) يف  

 )ذه السورة. ورظريه قوله تعاا (وأضل ف  ون قومه وما )د ). 
   
 
 1310فحة : ص
 
وقاد أم ابخلاا  ابجلااار واناا ور فقياال (ماان املهتاادين) ومل يقاال: وماا أا مهتااد، ألن املقصااود رفااي اجلملااة الاايت ى )ااا (ماان   

املهتدين)، فإن التع يف يف (املهتدين) تع يف اجل أ، فإىنار املتكل   ن رفسه أبره من املهتدين يفيد أره واحد مان الفواة 
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س بفوة املهتدين، فيفيد أره مهتد ألفادة بط يقة تمنه ط يقة االستدالل. فهو من قنيال الك اياة الايت )اي اليت تع ف   د ال ا
ألثناات المايم إبثناات ملزوماه. و)اي أبلاا مان التصا يح. قاال يف الكمااف يف قولاه تعااا (قاال ألين لعملكا  مان القاال ): 

لااه بكوراه معاادودا يف زماا    ومع وفاة مسااالته هلاا  يف قولاك فااإلن ماان العلماام أبلااا ماان قولاك: فااإلن  ااامل، ألراك تمااهد 
العلا . وقااال   ااد قولااه تعااا (قااالوا سااوام  لي ااا أو ظااب أم مل تكان ماان الااوا ظ ) يف سااورة الماع ام: فااإن قلااب لااو قياال: 

لاب )اذا أو ظب أو مل تعن، كان أىص ، واملعىن واحد. قلب: لايأ املعاىن بواحاد وبي هماا فا ق ألن املا اد ساوام  لي اا أفع
الفعل الذأ )و الوا ن أم مل تكن أصإل من أ)له ومناش ته، فهو أبلا يف قلة اال تداد بو ظه مان قولاه: أم مل تعان. وقاال 

 اخلفااي ألن أصل )ذا البن ا . 
 وهلااذا كااان رفااي )ااذا اخلاا  مفياادا رفااي )ااذه ال ساانة الك ا يااة فكارااب أبلغيتااه يف ال فااي ك،بلغيتااه يف الثنااات، ألن املفاااد 

الك ا ي )و )او. ولاذلك فسا ه يف الكمااف بقولاه (وماا أا مان اهلاد  يف شايم). ومل ياتفطن هلاذه ال كتاة بعاض ال ااظ ين 
رقله   ه الطييب فقال: ألره ملا كان قولك: )و مان املهتادين، مفيادا يف الثناات أن للملا    اه حظوظاا  ظيماة يف اهلاد  

ة، وولاك يصادق أبن ينقاى لاه حان قليال. و)اذا سفساطة ىفياب  ان فهو يف ال فاي يوااب أن ت فاى   اه احلظاوف الكثاري 
قا لهااا ألرااه أل ااا تصااح ألفااادة ال فااي ولااك لااو كارااب داللااة املثنااب بواسااطة القيااود اللفظيااة، ف،مااا و)ااي بط يااق التك يااة فهااي 

ال رفاي الت،كياد  فهاو  مإلزمة للفن ألثناات ورفيا ألهنا داللة  قلية ال لفظية. ولاذا قاال التفتازاين  )او مان قنيال أتكياد ال فاي
يفيد أره قد ارسلخ  ن )ذه الزم ة اليت كان معدودا م ها و)و أشد من مطلق االتصاف بعدم اهلد  ألن مفارقة امل م فوتاه 

 بعد أن كان م ها أشد  ليه من اتصافه مبا خيالف صفا   قنل االتصال و . 
 ) يف سورة النق ة، وأحل ا بسطه  لى )ذا املوضع. وقد تقدم قوله تعاا (قال أ وو ابك أن أكون من اجلا)ل  
(قااااال ألين  لاااااى بي اااااة مااااان رذ وكاااااذبت  باااااه ماااااا   ااااادأ ماااااا تساااااتعنلون باااااه ألن احلكااااا  ألال ك يقاااااص احلاااااق و)اااااو ىاااااري   

[) استو اف ابتدا ي ارتقل به الكإلم من ألبطال الم ك بدليل الوحي الهلي املؤيد لعدلة السابقة ألا ألثنات 57الفاصل ]
ال سالة بدليل من هللا مؤيد لعدلة السابقة أيضا، ليي،سوا من حماولة ألرااع ال سول  ليه الصإلة والسإلم  ن د وته  صدق

ألا السإلم وتمكيكه يف وحيه بقوهل : ساح ، جم ون، شا  ، أساطري األول ، وليي،سوا أيضا من ألدىال المك  ليه يف 
 ه  مبا حاولوا من ط ده أصحابه  ن جملسه ح  حضور ىصومه، ف،م ه هللا صدق ألوان أصحابه، وأللقام الوحمة بي ه وبي

أن يقول هل  ألره  لى يق  من أم  ربه ال يتز زع. و طف  لى ولك اواب  ن شنهة استدالهل   لى تكذيب الو يد مبا 
ا )او احلاق مان   ادك حل ابألم  من قنله  أبره لو كان صادقا لعنال هلا  العاذاب، فقاد كااروا يقولاون (اللها  ألن كاان )اذ

ف،مط   لي ا حنارة من السمام أو ا ت ا بعذاب ألاي ) ويقولاون (رب اا  نال ل اا قط اا قنال ياوم احلسااب)، فقاال هللا ل ساوله 
صلى هللا  ليه وسل  (قال لاو أن   ادأ ماا تساتعنلون باه لقضاي األما  بيا  وبيا ك )، وأكاد اجلملاة ثا ف الت،كياد ألهنا  

 من ربه.  ي ك ون أن يكون  لى بي ة
وأل ااادة األمااا  ابلقاااول لتك يااا  اال)تمااام الاااذأ تقااادم بياراااه   ااد قولاااه تعااااا (قااال أرأيااتك  ألن أاتكااا   اااذاب هللا أو أتاااتك   

 السا ة). 
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والني اة يف األصال وصاف مؤراث باا ، أأ الواضاحة، فهاي صافة اا ت  لااى موصاوف حماذوف للعلا  باه يف الكااإلم، أأ  
إلق )ااذا الوصااف فصااار امسااا للحنااة املثنتااة للحااق الاايت ال يعرتيهااا شااك، وللداللااة داللااة بي ااة أو حنااة بي ااة. مث شاااع ألطاا

الواضاحة، وللمعنازة أيضاا، فهااي ) اا جياوز أن تكاون مبعااىن الداللاة الني اة، أأ اليقا . و)ااو أرساب ب( لاى) الدالاة  لااى 
 التمكن، كقوهل   فإلن  لى بصرية، أأ أين متمكن من اليق  يف أم  الوحي  . 

   
 

 1311ة : صفح
 
وجيوز أن يكون امل اد ابلني ة الق  ن، وتكون ( لى) مستعملة يف املإلزمة جمازا م سإل ألن االستعإلم يستلزم املإلزماة، أأ   

 أين ال أىالف ما اام به الق  ن. 
الايت أوحا)اا  و(من رذ) صفة ل(بي ة) يفيد تعظيمهاا وكماهلاا. و(مان) ابتدا ياة، أأ بي اة اا ياة ايل مان رذ، و)اي األدلاة 

هللا ألليه واام وا الق  ن وداريه، وجياوز أن تكاون (مان) اتصاالية، أأ  لاى يقا  متصال با ذ، أأ مبع فتاه توحياده، أأ فاإل 
أت دد يف ولك فإل تطمعوا يف ص يف  ن ولك، أأ أين  م ب إبله واحد دلب  لى واوده ووحداريته دال ل ىلقه وقدرته، 

 ق  شاك. و)اذا حي واذ مساوق مسااق التعا يض ابملما ك  يف أهنا   لاى اضاط اب مان أما  ف،ا موقن مبا  م اب باه ال يتطا
  هلته  و لى دري بصرية. 

ومجلة (وكذبت  به) يف موضع احلال من (بي ة). و)ي تفيد التعنب م ه  أن كذبوا مباا دلاب  لياه الني اة. وجياوز أن تكاون  
 بي ة وأرت  كذبت  مبا دلب  ليه الني ات فمتان بي  وبي ك .  معطوفة  لى مجلة (ألين  لى بي ة من رذ)، أأ أا  لى

والضمري يف قوله (باه) يعاود ألا الني اة اب تناار أتويلهاا ابلنياان أو اب تناار أن ماا صادقها اليقا  أو القا  ن  لاى وااه اعال  
لية، أأ ك اب أا  لاى يقا  (من) ابتدا ية، أأ وكذبت  ابليق  مكاب ة و  ادا، ويعود ألا رذ  لى وااه اعال (مان) اتصاا

يف ش،ن رذ وكذبت  به مع أن دال ل توحيده بي ة واضاحة. ويعاود ألا داري ماذكور يف الكاإلم، و)او القا  ن لماه ة التاداول 
 بي ه  يف ش،ره فإوا أطلق ضمري الغا ب ارص ف ألليه ابلق ي ة. 

ه، كمااا يف قولاه تعاااا (وامساحوا ب ؤوسااك ). والناام الايت  اادأ واا فعاال (كاذبت ) )ااي لت،كياد لصااوق معاىن الفعاال مبفعولا 
فلاذلك ياادل فعال التكااذيب ألوا  ادأ ابلنااام  لاى معااىن الركاار، أأ التكااذيب القاوأ. ولعاال االساتعمال أهناا  ال يعاادون 
فعل التكذيب ابلنام ألال ألوا أريد تكذيب حنة أو ب )ان  ا جسب سنب تصديق، فاإل يقاال: كاذبب بفاإلن، بال يقاال:  

 ال تعاا (ملا كذبوا ال سل) وقال (كذبب مثود ابل ذر). كذبب فإلا ق
 واملعىن التع يضي و  يف ش،ن ا تقاد)  يف  هلته  ابق  لى ما بي اه.  
وقوله (ماا   ادأ ماا تساتعنلون باه) اساتو اف بيااين ألن حااهل  يف الصا ار  لاى التكاذيب  اا يزياد)    اادا   اد مسااع   

اروا يقولاون: لاو كاان قولاك حقاا فا،ين الو ياد الاذأ تو ادت ا. فاإهن  قاالوا (اللها  ألن  تسفيه أحإلمه  وت قص  قا د)  فكا
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كان )ذا )و احلق من   دك ف،مط   لي ا حنارة مان السامام أو ا ت اا بعاذاب ألاي ) وقاالوا (أو تساقط السامام  لي اا كماا 
 ز مب كسفا) ف،م  أبن جييب أن يقول (ما   دأ ما تستعنلون به). 

لب التعنيل بميم، فهو يتعد  ألا مفعول واحد، و)و املطلوب م ه تعنيل شيم. فإوا أريد وك  األم  واالستعنال ط 
املعنل  دأ ألليه ابلنام. والنام فيه للتعدية. واملفعول ) ا حمذوف دل  ليه قولاه (ماا   ادأ). والتقادي : تساتعنلور  باه. 

 ضمري الغا ب  ا د الس  اجلإللة، وسي،م يف أول سورة ال حل.  وأما قوله تعاا (أتى أم  هللا فإل تستعنلوه) فاألظه  أن
ومعىن (ما   دأ) أره ليأ يف مقادرم، كماا يقاال: ماا بيادأ كاذا. فالع دياة جمااز  ان التصا ف ابلعلا  واملقادرة. واملعاىن:  

 أين لسب العلي  القدي ، أأ لسب ألهلا ولك    ند م سل أقف   د ما أرسلب به. 
   
 

 1312صفحة : 
 
وحقيقة (  د) أهنا ظا ف املكاان الق ياب. وتساتعمل جماازا يف اساتق ار المايم لمايم وملكاه ألايه، كقولاه (و  اده مفااتح   

الغيب). وتستعمل جمازا يف االحتفاف ابلميم، كقوله (و  ده  ل  السا ة) (و  اد هللا مكا ) ) وال جسان يف داري ولاك، 
ه.    بط يق املوصولية ملا ت نا  باه الصالة مان كوراه ماؤى ا مادى ا هلا  وأهنا  وامل اد ب(ما تستعنلون به) العذاب املتو د ب

يستعنلوره وأره واقع و  ال حمالة، ألن التعنيل والت،ىري حاالن لعم  الواقاعف فكاان قولاه (تساتعنلون) يف رفساه و يادا. 
تقادمي املسا د الظا ف أفااد قصا  القلاب، وقد دل  لاى أراه بياد هللا وأن هللا )او الاذأ يقادر وقتاه الاذأ ي ازل وا  فياه، ألن 

ألهن  تولوا من تو د ال يب صلى هللا  ليه وسل  ألاي)  أره تو د)  بعقاب يف مقدرته. فنعلاوا أتىا ه ألىإلفاا لتو اده، فا د 
صا ،  ليه  أبن الو يد بيد هللا، كما سيصا   باه يف قولاه (ألن احلكا  ألال ك). فقولاه (ألن احلكا  ألال ك) تصا يح مبفهاوم الق

وأتكيد له. و لى واه كون ضمري (به) للق  ن، فاملعىن كذبته  ابلق  ن و)و بي ة  ظيمة، وسا،لت  تعنيال العاذاب تعنيازا 
 يل وولك ليأ بيدأ. 

 ومجلة (يقص احلق) حال من اس  اجلإللة أو استو اف، أأ )و أ ل  ابحلكمة يف الت،ىري أو التعنيل.  
و اعف  (يقص) بض  القااف وابلصااد املهملاة فهاو مان االقتصااص، و)او اتنااع األثا ، وق أ افع، وابن كثري، و اص ، وأب 

أأ جي أ قدره  لى أث  احلق، أأ  لى وفقهف أو )و من القصص، و)او احلكاياة أأ جكاي ابحلاق، أأ أن و اده واقاع ال 
 حمالة فهو ال خي  ألال ابحلق. و(احلق) م صوب  لى املفعولية به  لى االحتمال . 

أ الناااقون (يقااض) بسااكون القاااف وبضاااد معنمااة مكسااورة  لااى أرااه مضااارع (قضااى)، و)ااو يف املصااحف بغااري ايم. وقاا   
فا تاذر  اان ولااك أبن اليااام حااذفب يف اخلااط تنعااا حلااذفها يف اللفان يف حااال الوصاال، ألو )ااو دااري حماال وقااف، وولااك  ااا 

ة  . قاال مكاي قا امة الصااد  أأ املهملاة  أحاب أا أ فيه ال س   لى ا تنار الوصل  لاى ال اادر كماا كتاب  سا دع الزابريا
أليل التفاق احل مي   أأ افع وابن كثري   ليها وألره لو كان من القضاام للزماب الناام املوحادة فياه، يعا  أن يقاال: يقاص 
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ابحلااق. وأتويلااه أبراااه رصااب  لاااى راازع اخلاااافض ادر. وأااااب الزاااا  أبن (احلاااق) م صااوب  لاااى املفعوليااة املطلقاااة، أأ 
 لقضام احلق، و لى )ذه الق امة ي نغي أن ال يوقف  ليه لوإل يضط  الواقف ألا ألظهار اليام فيلالف ال س  املصحفي. ا
ومجلاة (و)او ىااري الفاصال ) أأ يقاص وخياا  ابحلاق، و)ااو ىاري مان يفصاال با  ال اااس، أو يقضاي ابحلاق، و)ااو ىاري ماان  

 يفصل القضام. 
 كتابااه ألا أذ موسااى  فااإن فصاال القضااام يااورث الضااغا ن  . ويطلااق مبعااىن والفصاال يطلااق مبعااىن القضااام. قااال  ماا  يف 

الكإلم الفاصل ب  احلق والناطل، والصواب واخلط،، وم ه قوله تعااا (و تي ااه احلكماة وفصال اخلطااب) وقولاه (ألراه لقاول 
 فصل). فمعىن (ىري الفاصل ) يممل القول احلق والقضام العدل. 

[)  اساتو اف بيااين ألن قولاه (ماا 58نلون به لقضي األما  بيا  وبيا ك  وهللا أ لا  ابلظاامل ](قل لو أن   دأ ما تستع 
  ادأ ماا تساتعنلون باه) يثااري ساؤاال يف رفاأ الساامع أن يقااول: فلاو كاان بيادك ألرازال العااذاب وا  مااوا تصا ع، ف،ايااب 

اخل اساتو افا بيارياا فااألم  أبن يقولاه يف قاوة  بقوله (لو أن   دأ ما تستعنلون به) اآلية. وألو قد كان قوله (لو أن   ادأ)
االسااتو اف النياااين ألن الكااإلم ملااا باا  كلااه  لااى تلقاا  ال سااول مااا يقولااه هلاا  فالسااا ل يتطلااب ماان امللقاان ماااوا ساايلقن بااه 

 ان  رسوله ألليه . ومعىن (  دأ ما تستعنلون به) تقدم  رفا، أأ لو كان يف  لمي حكمته ويف قدرم فعله. و)ذا ك اياة
 معىن لسب ألهلا ولك    ند أتنع ما يوحى أليل. 

وقوله (لقضي األم  بي  وبي ك ) اواب (لو). فمعىن (قضي)   وارتهاى. واألما  ما اد باه ال ازاع واخلاإلف. فاالتع يف فياه  
 للعهد، وب  (قضي األم ) للمنهول لظهور أن قاضيه )و من بيده ما يستعنلون به. 

فن   جم   املثل، فحاذف الفا ال ليصالح التمثال باه يف كال مقاام، وم اه قولاه (قضاي األما   وت كيب (قضي األم ) شاع 
الذأ فيه تستفتيان) وقوله (ولوال كلمة الفصل لقضي بي ه ) وقوله (وأرذر)  يوم احلس ة ألو قضي األم )ف ولذلك ألوا اام 

  يف دري ط يقة املثل يص   بفا له كقوله تعاا (وقضي ا ألليه ولك األم ).
   
 

 1313صفحة : 
 
وولك القضام جتمل أماورا: م هاا أن  تايه  ابآلياة املقرتحاة فيؤم اوا، أو أن يغضاب فايهلكه ، أو أن يصا ف قلاوو   ان   

 طلب ما ال جيينه  ألليه فيتوبوا وي اعوا. 
رزولااه، ألرااه العلااي   ومجلااة (وهللا أ لاا  ابلظااامل ) تااذييل، أأ هللا أ لاا  ماا  وماان كاال أحااد ثكمااة أتىااري العااذاب وبوقااب 

اخلنري الذأ   ده ما تستعنلون به. والتعنري (ابلظامل ) ألظهار يف مقام ضمري اخلطاب لشعار)  أبهن  ظاملون يف شا كه  
ألو ا تاادوا  لااى حااق هللا، وظاااملون يف تكااذينه  ألو ا تاادوا  لااى حااق هللا ورسااوله، وظاااملون يف معاااملته  ال سااول صاالى هللا 

  ليه وسل . 
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ده مفاااتح الغيااب ال يعلمهااا ألال )ااو ويعلاا  مااا يف الاا  والنحاا  ومااا تسااقط ماان ورقااة ألال يعلمهااا وال حنااة يف ظلمااب (و  اا 
[)  طااف  لااى مجلااة (وهللا أ لاا  ابلظااامل )  لااى ط يقااة الااتللص. 59األرض وال رطااب وال ايبااأ ألال يف كتاااب مناا ]

ظاامل ، فإهنااا دا ناة  اان  يااان ال ااس، فاااك أ لا  مبااا ي اسااب وامل اسانة يف )ااذا الاتللص )ااي الىناار أبن هللا أ لاا  ثالااة ال
حاهل  من تعنيل الو يد أو أتىريه، و)ذا ارتقال لنيان اىتصاصه تعاا بعل  الغيب وسعة  لمه مث ساعة قدرتاه وأن اخللاق 

 يف قنضة قدرته. 
 وثار وليسب   دية مكان. وتقدمي الظ ف لفادة االىتصاص، أأ   ده ال   د دريه. والع دية   دية  ل  واست 
واملفاتح مجع مفتح بكس  املي  و)و اآللاة الايت يفاتح واا املغلاق، وتسامى املفتاا . وقاد قيال: ألن مفاتح أفصاح مان مفتاا ،  

 قال تعاا (و تي اه من الك وز ما ألن مفاقه لت وم ابلعصنة أويل القوة). 
ه، وولك يممل األ يان ملغيناة كاملإل كاة واجلان، واأل ا اض والغيب ما داب  لى  ل  ال اس ثيث ال سنيل هل  ألا  لم 

 اخلفية، ومواقيب األشيام. 
و(مفاتح الغيب) ) ا استعارة ختييلياة ت نا   لاى مك ياة أبن شانهب األماور املغيناة  ان ال ااس ابملتااع ال فايأ الاذأ يادى   

لااذأ بيااده مفاقهااا. وأثنتااب هلااا املفاااتح  لااى ساانيل ابمللااازن واخلاازا ن املسااتوثق  ليهااا أبقفااال ثيااث ال يعلاا  مااا فيهااا ألال ا
التلييلية. والق ي ة )ي ألضافة املفاتح ألا الغيب، فقوله (و  ده مفاتح الغيب) مب زلة أن يقول:   ده  ل  ا لغيب الاذأ ال 

 يعلمه دريه. 
يت هلا أمارات مثل أمارات ومفاتح الغيب مجع مضاف يع  كل املغينات، ألن  لمها كلها ىاص به تعاا، وأما األمور ال 

األرااوام و إلمااات األماا اض   ااد الطنيااب فتلااك ليسااب ماان الغيااب باال ماان أمااور المااهادة الغامضااة. ودموضااها متفاااوت 
وال اس يف التوصال ألليهاا متفااوتون ومعا فته  واا مان قنيال الظان ال مان قنيال اليقا  فاإل تسامى  لماا، وقيال: املفااتح مجاع 

أو امللازن الاذأ مان شا،ره أن يغلاق  لاى ماا فياه مث يفاتح   اد احلاااة ألا ماا فياه، ورقال )اذا  مفتح بفتح املي  و)و النياب
 ن السدأ، فيكون استعارة مص حة واملمنه )و العل  ابلغيب شنه يف ألحاطته وحننه املغينات بنيب اخلزن تمنيه معقاول 

 مبحسوس. 
نملاة الاايت قنلهاا ومفياادة أتكيادا للنملااة األوا أيضاا ل فااع ومجلاة (ال يعلمهاا ألال )ااو) مني اة ملعااىن (  اده)، فهااي بياان لل  

 احتمال أن يكون تقدمي الظ ف ن د اال)تمام ف، يد ما فيه ط يق متع  كوره للقص . 
وضامري (يعلمهاا)  ا اد ألا (مفااتح الغياب)  لاى حاذف مضااف مان داللاة االقتضاام. تقادي ه: ال يعلا  مكاهناا ألال )ااو،  

وات املفاتح، و)و ت شيح الستعارة مفاتح الغيب للعل  ابملغينات، ورفي  ل  دريه هلا ك اية  ن رفاي ألن العل  ال يتعلق بذ
 العل  مبا تغلق  ليه املفاتح من  ل  املغينات. 

ومعااىن (ال يعلمهااا ألال )ااو) أأ  لمااا مسااتقإل بااه، ف،مااا مااا أطلااع  ليااه بعااض أصاافيا ه، كمااا قااال تعاااا ( ااامل الغيااب فااإل  
ه أحدا ألال مان ارتضاى مان رساول) فلاذلك  لا  جصال ملان أطلعاه إبىناار م اه فكاان رااعاا ألا  لماه )او. يظه   لى دين

 والعل  مع فة األشيام بكيفية اليق . 
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ويف الصااحيح  اان  نااد هللا باان  ماا  أن رسااول هللا صاالى هللا  ليااه وساال  قااال  مفاااتح الغيااب مخااأ (ألن هللا   ااده  لاا   
ا يف األرحام، وما تدرأ رفأ ماوا تكسب ددا، وما تادرأ رفاأ أبأ أرض متاوت ألن هللا السا ة، وي زل الغيث، ويعل  م

  لي  ىنري)  . 
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ومجلااة (ويعلاا  مااا يف الاا  والنحاا )  طااف  لااى مجلااة (ال يعلمهااا ألال )ااو)، أو  لااى مجلااة (و  ااده مفاااتح الغيااب)، ألن    

داريه، فعطفاب  ليهماا )اذه اجلملاة الايت دلاب  لاى ألثناات  لا  هللا  كلتيهما اشتملب  لى ألثنات  ل  ك ورفاي  لا   ان
تعاا، دون رفي  لا  داريه وولاك  لا  األماور الظاا) ة الايت قاد يتوصال ال ااس ألا  لا  بعضاها، فعطاف )اذه اجلملاة  لاى 

ة  لماه مباا ال يظها  مجلة (و  ده مفاتح الغيب) لفادة تعماي   لماه تعااا ابألشايام الظاا) ة املتفاوتاة يف الظهاور بعاد ألفااد
 لل اس. 

وظهاور ماا يف الا  لل ااس  لاى اجلملاة أقاو  مان ظهاور ماا يف النحا . ووكا  الا  والنحا  لقصاد الحاطاة همياع ماا حوتاه  
)ذه الك ة، ألن ال  )و سطح األرض الذأ ومي فيه احلياوان داري ساابح، والنحا  )او املاام الكثاري الاذأ يغما  اازما مان 

 ام ملحا أم  ذاب. والع ب تسمي ال ه  ث ا كالف ات ودالة. األرض سوام كان امل
 واملوصول للعموم فيممل الذوات واملعاين كلها.  
ومجلااة (ومااا تسااقط ماان ورقااة)  طااف  لااى مجلااة (ويعلاا  مااا يف الاا  والنحاا ) لقصااد زايدة التعمااي  يف اجلز يااات الدقيقااة.  

ؤون إبحاطة العل  مبا )و أ ظ  أوا به. و)ذه من معنزات الق  ن فإحاطة العل  ابخلفااي مع كوهنا من أضعف اجلز يات م
فإن هللا  ل  ما يعتقده الفإلسفة و ل  أن سيقول بقوهل  من ال رسوخ له يف الدين من أتناع الساإلم فلا  يارتك للت،ويال يف 

 ن  االىتياار يف واااه حقيقاة  لماه جمااال، ألو قاال (ومااا تساقط مان ورقاة ألال يعلمهاا وال حنااة يف ظلماات األرض) كماا سا
 أل  ابه. 

وامل اد ابلورقة ورقة من المن . وح ف (من) زا د لت،كيد ال في ليفيد العموم رصا. ومجلاة (يعلمهاا) يف موضاع احلاال مان  
(ورقة) الواقعة يف حيز ال في املستغ ية ابلعموم  ن الصفة. وولك ألن االستث ام مف   من أحوال، و)ذه احلال حال الزماة 

ل فااي حصاال وااا مااع الفعاال امل فاي الفا اادة االسااتث ام ماان  مااوم األحااوال، أأ ماا تسااقط ماان ورقااة يف حالااة ألال حالااة بعاد ا
 يعلمها. 

واألظه  يف رظ  قوله (وما تسقط من ورقة) أن يكون (ورقة) يف حمل املنتدأ جم ور ب(من) الزا دة، ومجلة (تسقط) صافة  
ألال يعلمهااا) ىاا  مفاا   لااه حا ف االسااتث ام. (وال حنااة)  طااف  لااى املنتاادأ ل(ورقاة) مقدمااة  ليهااا فتعاا ب حاااال، ومجلاة (

إب ادة ح ف ال في، و(يف ظلمات األرض) صفة ل(حناة)، أأ وال حناة مان باذور ال ناب مظ وفاة يف طنقاات األرض ألا 
ات األرض. أبعد  مق وكن، فإل يكون (حنة) معموال لفعال (تساقط) ألن احلناة الايت تساقط ال تنلاا بساقوطها ألا ظلما

This file was downloaded from QuranicThought.com



(وال رطااب وال ايبااأ) معطوفااان  لااى املنتاادأ اناا ور ب(ماان). واخلاا   اان )ااذه املنتااد ت الثإلثااة )ااو قولااه (ألال يف كتاااب 
 من ) لوروده بعد الثإلثة، وولك ظا)  وقوع الىنار به  ن الثإلثة، وأن اخل  األول رااع ألا قوله (من ورقة). 

بااب الااذأ ال يتغااري، ومااا  سااى أن يكااون   ااد هللا ماان  نر العلاا  ماان كتابااة أو دري)ااا مل واملاا اد ابلكتاااب املناا  العلاا  الثا 
 يطلع ا  لى ك هها. 

 وقيل: ا  (حنة)  طف  لى (ورقة) مع أل ادة ح ف ال في، و(يف ظلمات األرض) وصف ل(حنة).  
لااة لفعاال (تسااقط)، أأ مااا وكااذلك قولااه (وال رطااب وال ايبااأ) ابجلاا   طفااا  لااى (حنااة) و(ورقااة)، فيقتضااي أهنااا معمو  

 يسقط رطب وال ايبأ، ومقيدة ابحلال يف قوله (ألال يعلمها). 
وقوله (ألال يف كتاب من ) أتكيد لقوله (ألال يعلمها) ألن امل اد ابلكتاب املن   لا  هللا تعااا ساوام كاان الكتااب حقيقاة   

نعد األول ابملعطوفات وصفا ا، وأ يد بعنارة أى   أم جمازا  ن الضنط و دم التنديل. وحسن )ذا الت،كيد شديد املعىن ل
 تف  ا. 

وقد تقدم القول يف واه مجع (ظلمات)   د قوله تعاا (واعل الظلمات وال ور) يف )ذه السورة. و(من ) ألماا مان أابن  
، أأ فصال مباا ال املتعدأ، أأ من  لنعض الوقاته ما ي يده كاملإل كة، أو من أابن القاص  الذأ )او مبعاىن ابن، أأ با 

 احتمال فيه وال ت دد. 
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وقد  ل  من )اته اآلايت  موم  لمه تعاا ابلكليات واجلز يات. و)ذا متفق  ليه   د أ)ل األداين دون تص يح باه يف   

إلسافة أن هللا يعلا  الكتب السابقة وما أ ل ه ألال الق  ن يف حنو قوله (و)و بكل شيم  لي ). وفيه ألبطاال لقاول مجهاور الف
الكليات ىاصاة وال يعلا  اجلز ياات، ز ماا ما ه  أبهنا  ي ز)اون العلا  األ لاى  ان التنازأف فها  أثنتاوا صافة العلا  ك تعااا 
وأركاا وا تعلااق  لمااه هز يااات املواااودات. و)ااذا )ااو املاا،ثور  اا ه    ااد العلمااام. وقااد أتولااه  اا ه  اباان رشااد احلفيااد ورصااري 

لماام الاا ازأ يف املناحااث املماا قية: وال باد ماان تفصاايل مااذ)ب الفإلسافة فااإن الإل ااق أبصااوهل  أن الادين الطوسااي. وقااال ا
يقال: األمور أربعة أقسامف فإهنا ألما أن ال تكون متماكلة وال متغارية، وألماا أن تكاون متماكلة داري متغارية، وألماا أن تكاون 

التكون متمكلة وال متغرية فإره تعاا  امل به سوام كان   متغرية دري متمكلةف وألما أن تكون متمكلة ومتغرية معا. ف،ما ما
كليااا أو از يااا. وكيااف وكاان القااول أبرااه تعاااا ال يعلاا  اجلز يااات م هااا مااع اتفاااق األكثاا  ماا ه   لااى  لمااه تعاااا بذاتااه 

 امللصوصة وابلعقول. 
اصاها   اد) ، ألن ألدراك اجلساماريات ال وأما املتمكلة دري املتغرية و)ي األا ام العلوية فهي دري معلومة له تعاا أبشل 

 يكون ألال ابآلت اسمارية. 
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وأما املتغرية دري املتمكلة فذلك مثل الصاور واأل ا اض احلادثاة وال فاوس ال اطقاة، فإهناا داري معلوماة لاه ألن تعلقهاا جاو   
 ألا  لة اسمارية بل ألهنا ملا كارب متغرية يلزم من تغري)ا العل . 

إل ومتغااريا فهااو األاسااام الكا  اااة الفاساادة. و)ااي وت ااع أن تكاااون مدركااة لااه تعاااا للاااواه   أأ وأمااا مااا يكااون متماااك 
 املذكورين يف القسم  الثاين والثالث  اه. 

وقد  اد ألركاار الفإلسافة أن هللا يعلا  اجلز ياات مان أصاول ثإلثاة هلا  ىالفاب املعلاوم ابلضا ورة مان ديان الساإلم. و)اي:  
اتف وألركار حم  األاساد، والقول بقدم العامل. وك  ولك الغزايل يف  افب الفإلسفة فمن يوافقه  ألركار  ل  هللا ابجلز ي

يف ولااك ماان ا ملساالم  يعتاا  قولااه كفاا ا، لك ااه ماان قنياال الكفاا  ابلااإلزم فااإل يعتاا  قا لااه م تاادا ألال بعااد أن يوقااف  لااى مااا 
 اتب وألال حك  ب دته. يفضي ألليه قوله و ىب أن ي اع   ه فحي وذ يستتاب ثإلن فإن 

(و)ااو الااذأ يتوفاااك  ابللياال ويعلاا  مااا ااا حت  ابل هااار مث ينعااثك  فيااه ليقضااى أااال مساامى مث ألليااه ماا اعك  مث ي نااوك  مبااا   
[)  طف مجلة (و)و الذأ يتوفاك )  لى مجلة (وما تسقط من ورقة ألال يعلمها) ارتقاال من بيان سعة 60ك ت  تعملون]

ألن ولك كله من دال ال الهلياة تعليماا ألوليا اه ورعياا  لاى املما ك  أ دا اه. وقاد اا ت  اادة   لمه ألا بيان  ظي  قدرته
الق  ن بذك  دال ل الوحدارية يف أرفأ ال اس  قب وك  دال لها يف اآلفاق فنمع ولك ) ا  لى واه باديع ماؤون بتعلاي  

 صفاته يف ضمن دليل وحداريته. ويف )ذا تق يب للنعث بعد املوت. 
له (و)و الذأ يتوفاك ) صيغة قصا  لتع ياف اازأأ اجلملاة، أأ )او الاذأ يتاو  األرفاأ دون األصا ام فإهناا ال متلاك فقو  

 موات وال حياة. 
واخلطاب مواه ألا املم ك  كما يقتضيه السياق السابق من قولة (لقضي األم  بي  وبي ك ) والإلحق مان قولاه (مث أرات   

 ملا كان )ذا احلال دري ىاص ابملم ك   ل  م ه أن ال اس فيه سوام. تم كون) ويقتضيه ط يق القص . و 
والتاويف حقيقتااه الماتااة، ألرااه حقيقاة يف قاانض الماايم مسااتو . وألطإلقاه  لااى ال ااوم جماااز لمانه ال ااوم ابملااوت يف ارقطاااع   

مها فيمسك اليت قضى  ليها املوت الدراك والعمل. ألال ت   قوله تعاا (هللا يتو  األرفأ ح  مو ا واليت مل متب يف م ا
وي ساال األىاا   ألا أااال مساامى). وقااد تقاادم تفصاايله   ااد قولااه تعاااا (ألو قااال هللا اي  يسااى ألين متوفيااك) يف سااورة  ل 

  م ان. 
ا دتاه وامل اد بقوله (يتوفاك ) ي يمك  بق ي ة قولاه (مث ينعاثك  فياه)، أأ يف ال هاار، فا،راد ابلوفااة ) اا ال اوم  لاى التمانيه. وف 

 أره تق يب لكيفية النعث يوم القيامة، ولذا استعري النعث ل فاقة من ال وم ليت  التق يب يف قوله (مث ينعثك  فيه). 
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ومعاىن (اا حت ) كسانت ، وأصال اجلا   متزيااق الاد احلاي بمايم حمادد مثاال الساك  والسايف والظفا  وال ااب. وتقاادم يف   
سورة العقود. وأطلق  لى كإلب الصيد وبزاته وحنو)ا اسا  اجلاوار  ألهناا شا   الصايد ليمساكه  قوله (واجل و  قصاص) يف

 الصا د. قال تعاا (وما  لمت  من اجلوار  مكلن ) وتقدم يف سورة العقود. كما مسو)ا كواسب، كقول لنيد:          
ع ولك ف،طلق  لى الكسب اس  اجل  ، و)او دضفا كواسب ما ون طعامها فصار لفن اجلوار  م ادفا للكواسبف وشا   

 امل اد ) ا. وقال تعاا (أم حسب الذين اارتحوا السيوات أن جنعله  كالذين  م وا و ملوا الصاحلات). 
ومجلة (ويعل  ما ا حت  ابل هار) معرتضة لقصاد االمت اان ب عماة المهاال، أأ ولاوال فضاله ملاا بعاثك  يف ال هاار ماع  لماه  

 يف ال هار  نادة دريه ويكتسب بعضك  بعض ما هنا)    ه كاملؤم  . أبرك  تكتسنون 
ووقع االقتصار  لى الىنار بعلمه تعاا ما يكسب ال اس يف ال هار دون الليل ر يا للغالب، ألن ال هار )و وقاب أكثا   

تساابه ابل سانة للماؤم  ، العمل واالكتساب، ففي الىنار أراه يعلا  ماا يقاع فياه قاذي  مان اكتسااب ماا ال ي ضاى هللا ابك
 و ديد للمم ك . 

ومجلااة (مث ينعااثك  فيااه) معطوفااة  لااى (يتوفاااك  ابللياال) فتكااون (مث) للمهلااة احلقيقيااة، و)ااو األظهاا . ولااك أن شعاال (مث)  
للرتتياب الاا تيب فتعطاف  لااى مجلااة (ويعلا  مااا ااا حت )، أأ و)او يعلاا  مااا تكتسانون ماان امل ااا)ي مث يا دك  ووهلكاا . و)ااذا 

 ف يق املم ك  أرسب. ب
و(يف) للظ فية. والضمري لل هار. والنعث مستعار ل فاقة من ال وم ألن النعث شاع يف ألحيام امليب وىاصاة يف اصاطإل   

الق  ن (وقالوا أ ذا ك ا ت ااب و ظاما ألا ملنعوثون) وحسن )ذه االستعارة كوهنا من ية  لى استعارة التويف لل وم تق يناا لكيفياة 
 اليت حارت فيها  قوهل ، فكل من االستعارت  م شح لعى  . النعث 

والإلم يف (ليقضي أال مسمى) الم التعليل ألن من احلك  والعلل اليت اعال هللا هلاا رظاام اليقظاة وال اوم أن يكاون ولاك  
وأالاه و ملاه  . شز ة لعم  احلي، و)و أاله الذأ أالب ألليه حياته يوم ىلقه، كما اام يف احلاديث  ياؤم  بكتاب رزقاه 

فاألال معادوم ابألايم واللياايل، و)اي زماان ال اوم واليقظاة. والعلاة الايت مبعاىن احلكماة ال يلازم اقاد)اا فقاد يكاون لفعال هللا 
 حك   ديدة. فإل ألشكال يف اعل الإلم للتعليل. 

كون امل اد ال اوع ابملوت، وقضام األال ارتهاؤه. ومعىن كوره مسمى أره مع  حمدد. وامل اع مصدر ميمي، فينوز أن ي 
ألن األروا  تصري يف قنضة هللا وينطل ما كان هلا من التص ف إبراد ا. وجيوز أن يكون امل اد ابل اوع احلم  ياوم القياماة، 

 و)ذا أظه . 
 ، فاملهلة وقوله (مث ي نوك  مبا ك ت  تعملون) أأ جاسنك   لى أ مالك  بعد املوت، فاملهلة يف (مث) ظا) ة، أو بعد احلم 

 ألن ب  احلم  وب  ابتدام احلساب زم ا، كما ورد يف حديث المفا ة. 
(و)و القا)  فوق  ناده)  طف  لى مجلة (و)و الذأ يتوفاك )، وتقدم تفسري رظريه  رفا. وامل اسنة ) ا أن ال وم واملوت  

لقادر الغالب دون األص ام. فاال وم قها ، ألن ىلقهما هللا فغلنا شدة الرسان كيفما بلغب فن   قب وك لا أن هللا )و ا
 الرسان قد ي يد أن ال ي ام فيغلنه ال وم، واملوت قه  و)و أظه ، ومن الكل  احلق: سنحان من قه  العناد ابملوت. 
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ه [ مث ردوا ألا هللا موال)  احلاق أال لا61(وي سل  ليك  حفظة حىت ألوا اام أحدك  املوت توفته رسل ا و)  ال يف طون] 
[)  (وي سل)  طف  لاى (القاا) )، فيعتا  املسا د أللياه مقادما  لاى اخلا  الفعلاي، فيادل 62احلك  و)و أس ع احلاسن ]

 لى التلصيص أيضا بق ي ة املقام، أأ )و الذأ ي سل  لايك  حفظاة دون داريه. والقصا  ) اا حقيقاي، فاإل يساتد ي رد 
 حذر السامعون من ارتكاب املعاصي. ا تقاد االف. واملقصود ال إلم وذا اخل  احلق لي

ومعاىن ( لااى) يف قولااه ( لاايك ) االسااتعإلم اناازأ، أأ ألرسااال قهاا  وأللاازام، كقولااه (بعث اا  لاايك   نااادا ل ااا)، ألن سااياق  
 الكإلم ىطاب للمم ك  كما  ملب، ومثله قوله تعاا (كإل بل تكذبون ابلدين وألن  ليك  حلافظ ). 

   
 

 1317صفحة : 
 
يك ) متعلق ب(ي سل) فعل ، أن امل اد ثفن احلفظاة الحصاام والضانط مان قاوهل : حفظاب  لياه فعلاه كاذا. و)او و( ل  

ضااد رسااي. وم ااه قولااه تعاااا (و  اادا كتاااب حفااين). ولاايأ )ااو ماان حفاان ال  ايااة والتعهااد مثاال قولااه تعاااا (حافظااات 
 للغيب مبا حفن هللا). 

اد من ىري وش . وورد يف احلديث الصحيح (يتعاقنون فيك  مإل كة ابلليال فاحلفظة مإل كة وظيفته  ألحصام أ مال العن 
 ومإل كة ابل هار) احلديث. 

وقوله (ألوا اام أحدك  املوت) داية ملا دل  ليه اس  احلفظة من معىن الحصام، أأ في تهي الحصام ابملوت، فإوا اام  
 ن لقنض األروا . الوقب الذأ ي تهي ألليه أال احلياة توفاه املإل كة امل سلو 

فقولاه (رسال ا) يف قااوة ال كا ة ألن املضاااف مماتق فهاو مبعااىن اسا  املفعااول فاإل تفياده الضااافة تع يفاا، ولااذلك فاامل اد ماان  
ال سل اليت تتو  رسل دري احلفظة امل سل   لى العناد، ب ام  لى الغالب يف جميم رك ة  قب رك ة أن الثارية دري األوا. 

 ته رسل ا) أن  ددا من املإل كة يتوا تويف الواحد من ال اس. وظا)  قوله (توف
ويف اآلية األى   (قل يتوفااك  ملاك املاوت الاذأ وكال بكا )، ومساي يف اآلنر  زرا يال، ورقال  ان ابان  نااس: أن مللاك  

 املوت أ واا. فاجلمع ب  اآليت  ظا) . 
. واملقصاود تعلياق الفعال ثاال مان أحاوال أحادك  امل اساب و لق فعل التويف بضمري (أحدك ) الاذأ )او يف معاىن الاذات 

 للتويف، و)و احلياة، أأ توفب حياته وىتمتها، وولك بقنض روحه. 
وقا أ اجلمهاور (توفتااه) مبث ااة فوقياة بعااد الفاام. وقا أ محاازة وحاده (توفااه رساال ا) و)اي يف املصاحف م سااومة ب تا،ة بعاد الفااام  

ون مث اة قتياة  لاى لغاة المالاة. و)اي الايت ي سا  واا األلفاات امل قلناة  ان الياامات. فتصلح ألن تكون مث اة فوقية وأن تك
 والواهان اا زان يف ألس اد الفعل ألا مجع التكسري. 

ومجلااة (و)اا  ال يف طااون) حااال. والتفاا يط: التقصااري يف العماال والضااا ة يف الااذوات. واملعااىن أهناا  ال يرتكااون أحاادا قااد    
 يه. أاله وال يؤى ون توف

This file was downloaded from QuranicThought.com



والضاامري يف قولااه (ردوا)  ا ااد ألا (أحااد) اب تنااار ت كااريه الصااادق بكاال أحااد، أأ مث ياا د املتوفااون ألا هللا. واملاا اد راااوع  
 ال اس ألا أم  هللا يوم القيامة، أأ ردوا ألا حكمه من رعي  و ذاب، فليأ يف الضمري التفات. 

 سيد و لى العند. واملوا ) ا مبعىن السيد، و)و اس  ممرتك يطلق  لى ال 
و(احلق) ابجل  صفة ل(موال) )، ملا يف (موال) ) من معىن مالكه ، أأ مالكه  احلق الذأ ال يموب ملكه ابطل يو)ن  

ملكه. وأصل احلق أره األم  الثابب فإن كل ملك دري ملك اخلالقية فهو مموب ابستقإلل  لوكه   ه استقإلال متفااوات، 
 ه. وولك يو)ن امللك ويضعف حقيت

ومجلة (أال له احلكا  و)او أسا ع احلاسان ) تاذييل ولاذلك ابتادئ أبداة االساتفتا  املؤوراة ابلت نياه ألا ألياة اخلا . والعا ب  
 جيعلون التذييإلت ممتملة  لى ا)تمام أو  موم أو كإلم اامع. 

ك  ا أ احلك  فقص ه  لى هللا ألما وقدم ان ور يف قوله (له احلك ) لإلىتصاص، أأ له ال لغريه، فإن كان امل اد من احل 
حقيقاي للمنالغااة لعاادم اال تااداد ثكاا  داريه، وألمااا ألضااايف للاا د  لااى املما ك ، أأ لاايأ ألصاا امك  حكاا  معااه، وألن كااان 
املا اد مان احلكا  احلسااب، أأ احلكا  املعهاود ياوم القياماة، فالقصا  حقيقاي. ورمباا تا اح )اذا االحتماال بقولاه  قنااه(و)و 

 ) أأ أال له احلساب، و)و أس ع من جاسب فإل يت،ى  ازاؤه. أس ع احلاسن 
و)ذا يتضمن و دا وو يدا ألره ملا أم ث ف املهلة يف اجلمل املتقدماة وكاان امللااطنون فا يق : ف ياق صااحل وف ياق كااف ،  

ن بعكاأ حااهل ، فعنلاب ووك  أهن  ألليه ي اعون كاان املقاام مقاام طما ياة واالفاةف فالصااحلون ال جناون املهلاة والكااف و 
 املس ة للصاحل  واملسامة للمم ك  بقوله (و)و أس ع احلاسن ). 

[ قل هللا 63(قل من ي نيك  من ظلمات ال  والنح  تد وره تض  ا وىفية لون أجنيت ا من )ذه ل كورن من الماك ين]  
)اذا الكاإلم  ديادا وافتاتح ابالساتفهام  [) اساتو اف ابتادا ي. وملاا كاان64ي نايك  م هاا ومان كال كا ب مث أرات  تما كون]

 التق ي أ تع  أن املقصود بضما   اخلطاب املم كون دون املسلم . وأص   من ولك قوله (مث أرت  تم كون). 
   
 

 1318صفحة : 
 
لسااا ة) وأل ااادة األماا  ابلقااول لإل)تمااام، كمااا تقاادم بيارااه   ااد قولااه تعاااا (قاال أرأيااتك  ألن أاتكاا   ااذاب هللا أو أتااتك  ا  

 اآلية. 
 واالستفهام مستعمل يف التق ي  والجلام، لكون ولك ال ي از ون فيه ثسب  قا د الم ك.  
والظلمات قيل  لى حقيقتها، فيتع  تقدي  مضاف، أأ من ألض ار ظلمات ال  والنح ، فظلمات ال  ظلماة الليال الايت  

وللقاطن، أأ ما جصل يف ظلمات ال  مان اآلفاات. وظلماات  يلتنأ فيها الط يق للسا   واليت خيمى فيها العدو للسا  
النحا  خيمااى فيهااا الغاا ق والضااإلل والعاادو. وقياال: أطلقااب الظلمااات جمااازا  لااى امللاااوف احلاصاالة يف الاا  والنحاا ، كمااا 
 يقااال: يااوم مظلاا  ألوا حصاالب فيااه شاادا د. وماان أمثااال العاا ب  رأ  الكواكااب مظهاا ا  ، أأ أظلاا   ليااه يومااه ألظإلمااا يف
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 ي يه ملا القاه من المدا د حىت صار ك،ره ليل ي   فيه الكواكب. واجلمع  لى الواه  رو ي فياه تعادد أراواع ماا يعا ض 
 من الظلمات،  لى أر ا قدم ا يف أول السورة أن اجلمع يف لفن الظلمات ا    لى قارون الفصاحة. 

 ومجلة (تد وره) حال من الضمري امل صوب يف (ي نك ).  
(ماان ي ناايك ) ابلتمااديد ل ااافع، واباان كثااري، واباان  ااام ، وأذ  ماا و، و اصاا ، ومحاازة، والكسااا ي، وأذ اعفاا ، وقاا ئ  

 وىلف. وق أه يعقوب ابلتلفيف. 
والتض ع: التذلل، كما تقدم يف قوله (لعلها  يتضا  ون) يف )اذه الساورة. و)او م صاوب  لاى احلاال ماؤوال ابسا  الفا ال.  

د اجلها . وقا أه اجلمهاور بضا  اخلاام. وقا أه أباو بكا   ان  اصا  بكسا  اخلاام و)او لغاة مثال واخلفية بض  اخلام وكس )ا ضا
أسوة وألساوة. و طاف (ىفياة)  لاى (تضا  ا) ألماا  طاف احلاال  لاى احلاال كماا تعطاف األوصااف فيكاون مصادرا ماؤوال 

أ تد وره يف الظلمات اف  ابس  الفا ل، وألما أن يكون  طف املفعول املطلق  لى احلال  لى أره من  ل وع الد ام، أ
 أصواتك  ىمية ارتناه العدو من ال اس أو الوحوش. 

 ومجلة (لون أجنيت ا) يف حمل رصب بقول حمذوف، أأ قا ل . وحذف القول كثري يف الق  ن ألوا دلب  ليه ق ي ة الكإلم.  
مري اجلمااع ألماا ألن املقصااود حكايااة والاإلم يف (لااون) املوطواة للقساا ، والااإلم يف (لتكاورن) الم اااواب القساا . واايم بضاا 

ااتماا ه   لاى الاد ام ثياث ياد و كال واحاد  ان رفساه و ان رفاقاه. وألماا أرياد التعناري  ان اجلماع اب تناار التوزياع مثاال: 
 ركب القوم ىيله ، وأل ا ركب كل واحد ف سا. 

ه  اصا ، ومحازة، والكساا ي وىلاف (أجنااا) وقا أ اجلمهاور (أجنيت اا) مبث ااة قتياة بعاد اجلاي  ومث ااة فوقياة بعاد التحتياة. وقا أ 
 أبلف بعد اجلي  والضمري  ا د ألا (من) يف قوله (قل من ي نيك ). 

والشااارة ب()ااذه) ألا الظلمااة املمااا)دة للمااتكل  اب تنااار مااا ي ماا،   هااا، أو اب تنااار املعااىن انااازأ و)ااو الماادة، أو ألا  
 أو ال بقة. حالة يع    ها بلفن مؤرث مثل المدة أو الورطة 

والماك  )و الذأ ي ا ي رعمة امل ع  فيحسن معاملته كلما واد لذلك سنيإل. وقد كان الع ب ي ون المك  حقا  ظيما  
 ويعريون من يكف  ال عمة. 

وقااوهل  (ماان الماااك ين) أبلااا ماان أن يقااال : ل كااورن شاااك ين، كمااا تقاادم   ااد قولااه تعاااا (قااد ضااللب ألون ومااا أا ماان  
 املهتدين). 

ومجلة (قل هللا ي نيك  م ها) تلق  جلواب االستفهام من قولاه (مان ي نايك ) أن جيياب  ان املساؤول ، ولاذلك فصالب  
مجلة (قل) ألهنا اارية جم   القول يف احملاورة، كما تقدم يف )ذه السورة. وتوا اجلواب   ه  ألن )ذا اجلواب ال يسعه  

 ألال اال رتاف به. 
اخلاا  الفعلاي لفاادة االىتصاااص، أأ هللا ي نايك  ال دااريه، وألاال ولاك صاا   ابلفعال املسااتفه   وقادم املسا د ألليااه  لاى 

   ه. ولوال )ذا القتص   لى (قل هللا). والضمري يف (م ها) للظلمات أو للحادثة. 
 وزاد (ومن كل ك ب) لفادة التعمي ، وأن االقتصار  لى ظلمات ال  والنح  ابملع ي  ن د املثال.  
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وق أ افع، وابن كثري، وأبو  م و، و)مام  ن ابن  ام ، ويعقوب (ي نيك ) بسكون ال ون وختفيف اجلاي   لاى أراه مان   
أجناه، فتكون اآلياة مجعاب با  االساتعمال . و)اذا مان التفا ن لتن اب ال اادة. ورظاريه (فمهال الكااف ين أمهلها ). وقا أه 

 اص ، ومحزة، والكسا ي (ي نيك ) ابلتمديد مثل األوا. ابن وكوان  ن ابن  ام ، وأبو اعف ، وىلف، و 
و(مث) ماان قولااه (مث أراات  تماا كون) للرتتيااب الاا تيب ألن املقصااود أن ألشاا اكه  مااع ا اارتافه  أبهناا  ال يلناا،ون ألال ألا هللا يف  

 المدا د أم   نيب، فليأ املقصود املهلة. 
   
 

 1319صفحة : 
 
فعلي ن د اال)تمام خب  ألس اد الما ك أللايه ، أأ أرات  الاذين تتضا  ون ألا هللا اب ارتافك  وتقدمي املس د ألليه  لى اخل  ال  

تماا كون بااه ماان قناال وماان بعااد، ماان ابب (مث أراات  )ااؤالم تقتلااون أرفسااك )، وماان ابب: لااو دااريك قاهلااا، ولااو وات سااوار 
 لطمت . 

 لدوام  ليه أ نب. وايم ابملس د فعإل مضار ا لفادة شدد ش كه  وأن ولك التندد وا 
 واملعىن أن هللا أجناك  فو د  أن تكوروا من الماك ين فإوا أرت  تم كون. وب  (الماك ين) و(تم كون) اجل اس احمل ف.  
(قاال )ااو القااادر  لااى أن ينعااث  لاايك   ااذااب ماان فااوقك  أو ماان قااب أرالكاا  أو يلنسااك  شاايعا ويااذيق بعضااك  أبس  

كااا  ال عماااة الااايت يف قولاااه (قااال مااان ي نااايك ) باااذك  القااادرة  لاااى االرتقاااام، ختويفاااا بعاااض) اساااتو اف ابتااادا ي  قاااب باااه و 
للمم ك . وأل ادة فعل األم  ابلقول مثل أل ادته يف رظا  ه لإل)تمام املنا    اد قولاه تعااا (قال أرأياتك  ألن أاتكا   اذاب 

ماا كون. واملقصااود ماان الكااإلم لاايأ هللا أو أتااتك  السااا ة). واملعااىن قاال للمماا ك ، فامللاطااب بضااما   اخلطاااب )اا  امل
ال ااإلم بقااادرة هللا تعاااا فإهناااا معلومااة، ولكااان املقصااود التهدياااد بتااذكري)  أبن القاااادر ماان شااا،ره أن خياااف أبساااه فااااخل  

 مستعمل يف التع يض جمازا م سإل م كنا، أو ك اية ت كينية. و)ذا  ديد هل ، لقوهل  (لوال أرزل  ليه  ية من ربه). 
س د واملس د ألليه أفاد القص ، فإفاد اىتصاصه تعاا ابلقدرة  لى بعث العذاب  ليه  وأن دريه ال يقدر  لى وتع يف امل 

ولااك فاااإل ي نغاااي هلااا  أن خيماااوا األصااا ام، ولاااو أرادوا اخلاااري ألرفساااه  خلاااافوا هللا تعااااا وأفااا دوه ابلعناااادة مل ضااااته، فالقصااا  
 جل أ، ألو ال يقدر دريه تعاا  لى مثل )ذا العذاب. املستفاد ألضايف. والتع يف يف (القادر) تع يف ا

 والعذاب الذأ من فوق مثل الصوا ق وال يح، والذأ من قب األرال مثل الزالزل واخلسف والطوفان.  
و(يلنسااك ) مضااارع لنسااه ابلتح يااك أأ ىلطااه، وتعديااة فعاال (يلنسااك ) ألا ضاامري األشاالاص بتقاادي  اىااتإلر أماا )   

اضااط اب شااؤوهن ، فااإن اسااتقامة األمااور تماانه ارتظااام الساالك ولااذلك مسيااب اسااتقامة أمااور ال اااس واضااط ابه وم اااه، أأ 
رظامااا. وبعكااأ ولااك اىااتإلل األمااور والفوضااى تماانه اىااتإلر األشاايام، ولااذلك مسااي م اااا ولنسااا. وولااك باازوال األماان 

قال: )ا  يف )ا   وما  ، فساكون الا ام ودىول الفساد يف أمور األمة، ولذلك يق ن اهل   و)و القتل ابمل  ، و)و اخللط في
 يف الثاين للمزاواة. 
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وارتصب (شيعا)  لى احلال من الضمري امل صوب يف (يلنسك ). والميع مجع شيعة بكس  الم  و)ي اجلما اة املتحادة  
). يف داا ض أو  قياادة أو )ااو  فهاا  متفقااون  ليااه، قااال تعاااا (ألن الااذين ف قااوا دياا ه  وكاااروا شاايعا لسااب ماا ه  يف شاايم

 وشيعة ال ال أتنا ه واملقتدون به قال تعاا (وألن من شيعته لب ا)ي ) أأ من شيعة رو . 
 وتمتب الميع وتعدد اآلرام أشد يف اللنأ واخللط، ألن اللنأ الواقع كذلك لنأ ال ي اى بعده ارتظام.  
القتاال والماا ، قااال تعاااا و طاف  ليااه (ويااذيق بعضااك  أبس بعااض) ألن ماان  واقااب ولااك اللانأ التقاتاال. فالناا،س )ااو  

 (وس ابيل تقيك  أبسك ). والواقة استعارة لعمل. 
و)ذا  ديد للمم ك  كما قل ا بط يق اناز أو الك اية. وقد وقاع م اه األىاري فاإن املما ك  واقاوا أبس املسالم  ياوم بادر  

 ويف دزوات كثرية. 
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 قال: ملا رزلب (قل )و القادر  لاى أن ينعاث  لايك   اذااب مان فاوقك ) قاال يف صحيح النلارأ  ن ااب  بن  ند هللا  

رسول هللا صلى هللا  ليه وسل  أ وو بواهك. قاال (أو مان قاب أرالكا ) قاال: أ اوو بواهاك، قاال (أو يلنساك  شايعا 
 لياه وسال  مان ولاك  ويذيق بعضك  أبس بعض) قال رسول هللا: )ذا أ)ون، أو )ذا أيسا . اه. واساتعاوة ال ايب صالى هللا

ىمية أن يع  العذاب ألوا رزل  لى الكاف ين من )و هوار)  من املسلم  لقوله تعاا (واتقوا فت ة ال تصينب الذين ظلماوا 
ماا ك  ىاصااة) ويف احلااديث قااالوا: اي رسااول هللا أهنلااك وفي ااا الصاااحلون قااال: رعاا  ألوا كثاا  اخلنااث ويف احلااديث اآلىاا  مث 

معاىن قولاه: )اذه أ)اون، أن القتال ألوا حال ابملما ك  فهاو بياد املسالم  فيلحاق املسالم  م اه أو  جم ون  لى رياا  . و 
 ظي  لك اه أ)اون ألراه لايأ فياه استوصاال وارقطااع كلماة الادين، فهاو  اذاب للمما ك  وشاهادة وأتيياد للمسالم . ويف 

احلااديث أبراااه اساااتعاو أن يقااع مثااال ولاااك بااا   احلااديث: ال تتم اااوا لقاااام العاادو واسااا،لوا هللا العافياااة. وبعااض العلماااام فسااا 
املسالم . ويتنااه  لياه أن يقااال: ملااوا مل يسااتعذ ال سااول صالى هللا  ليااه وسال  ماان وقااوع ولاك باا  املسالم ، فلعلااه ألرااه 
أوحي ألليه أن ولك يقع يف املسلم ، ولكن هللا و ده أن ال يسلط  ليه   دوا من دري أرفسه . وليسب استعاوته بدالاة 

ى أن اآلية م اد وا ىطااب املسالم  كماا و)اب أللياه بعاض املفسا ين، وال أهناا  دياد للمما ك  واملاؤم  ، كماا و)اب  ل
ألليه بعض السلف، ألال  لى معىن أن مفاد)ا دري الص يح صاحل للف يق  ألن قدرة هللا  لى ولك صاحلة للفا يق ، ولكان 

الوااه ي اساب أن يكاون اخلا  مساتعمإل يف أصال الىناار ويف الزماه املعىن التهديادأ داري م اساب للمسالم  ) اا. و)اذا 
 فيكون ص جا وك اية وال ي اسب اناز امل كب املتقدم بياره. 

 [) استو اف ورد بعد االستفهام  السابق . 65(ارظ  كيف رص ف اآلايت لعله  يفقهون] 
م ه، وقد مضى يف تفسري قوله تعاا (ارظ  كيف يفرتون  ويف األم  ابل ظ  ت زيل للمعقول م زلة احملسوس لقصد التعنيب 

  لى هللا الكذب) يف سورة ال سام. 
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وتص يف اآلايت ت ويعها ابلرتدياب اترة والرت)ياب أىا  . فاامل اد ابآلايت  ايت القا  ن. وتقادم معاىن التصا يف   اد قولاه  
 تعاا (ارظ  كيف رص ف اآلايت مث )  يصدفون) يف )ذه السورة. 

لها  يفقهااون) اسااتو اف بيااين اااواب لسااؤال سااا ل  ان فا اادة تصاا يف اآلايت، وولااك رااام حصااول فهمهاا  ألهناا  و(لع 
 لع اد)  كاروا يف حااة ألا ألحاطة النيان أبفهامه  لعلها تتذك  وت  وأ. 

 وتقدم القول يف معىن (لعل)   د قوله تعاا (لعلك  تتقون) يف سورة النق ة.  
 قوله تعاا (فما هلؤالم القوم ال يكادون يفقهون حديثا) يف سورة ال سام. وتقدم معىن الفقه   د  
[)  طاف  لاى (ارظا  كياف 67(وكذب به قومك و)و احلق قل لسب  ليك  بوكيل لكل رناإ مساتق  وساوف تعلماون] 

عاث  لايك  رص ف اآلايت)، أأ لعلها  يفقهاون فلا  يفقهاوا وكاذبوا. وضامري (باه)  ا اد ألا العاذاب يف قولاه ( لاى أن ين
  ذااب)، وتكذينه  به مع اه تكذينه  أبن هللا يعذو  ألال أل  اضه . 

والتعنري   ه  ب(قومك) تسنيل  ليه  بسوم معاملته  ملن )و من أرفسه ، كقوله تعاا (قل ال أس،لك   ليه أاا ا ألال  
 املودة يف الق ىب)، وقال ط فة:          

 لى امل م من وقع احلساام امله اد وتقادم وااه تعدياة فعال (كاذب)                وظل  ووأ الق ذ أشد مضااضة         
 ابلنام   د قوله تعاا (وكذبت  به) يف )ذه السورة. 

 ومجلة (و)و احلق) معرتضة لقصد ققيق القدرة  لى أن ينعث  ليه   ذااب اخل.  
 س املسلم  يوم بدر. وقد ققق بعض ولك بعذاب من فوقه  و)و  ذاب القحط، وإبواقته  أب 
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وجيوز أن يكون ضمري به  ا دا ألا الق  ن، فيكون قوله (وكذب به) راو ا ابلكإلم ألا قوله (قل ألين  لى بي اة مان رذ   

ت  وكذبت  به)، أأ كذبت  ابلق  ن،  لى واه اعل (من) يف قوله (من رذ) ابتدا ية كما تقدم، أأ كذبت  مية الق  ن وس،ل
رزول العذاب تصديقا ل ساليت وولك ليأ بيدأ. مث ا رتض همل كثرية. أوال)ا: (و  ده مفاتح الغيب)، مث ماا بعاده مان 
التع يض ابلو يد، مث بىن  لياه قولاه (وكاذب باه قوماك و)او احلاق) فك،راه قيال: قال ألين  لاى بي اة مان رذ وكاذبت  باه و)او 

 احلق قل لسب  ليك  بوكيل. 
 ليك  بوكيل) ألردام هل  ألهن  ي وره أهن  ملا كذبوه وأ  ضوا  ن د وته قد أداظوه، فا، لمه  هللا أراه ال  وقوله (قل لسب  

 يغيظه ولك وأن  ليه الد وة فإن كاروا يغيظون فإل يغيظون ألال أرفسه . 
  الوكياال) يف سااورة  ل والوكياال ) ااا مبعااىن املاادافع ال اصاا ، و)ااو احلفااين. وتقاادم   ااد قولااه تعاااا (وقااالوا حساان ا هللا ورعاا 

  م ان. 
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وتعديته ب( لى) لتضم ه معىن الغلنة والسلطة، أأ لسب بقي   ليك  و عك  من التكذيب، كقوله تعااا (فاإن أ  ضاوا  
فما أرسل اك  ليه  حفيظا ألن  ليك ألال النإل ). ومجلة (لكل رن، مستق ) مست،رفة استو افا بياريا، ألن قوله (و)او احلاق) 

   أن يقولوا: فمىت ي زل العذاب. ف،اينوا بقوله (لكل رن، مستق ). يثري سؤاهل
وال ناا،: اخلاا  املهاا ، وتقاادم يف )ااذه السااورة. فينااوز أن يكااون  لااى حقيقتااه، أأ لكاال ىاا  ماان أىنااار القاا  ن، وجيااوز أن  

   اذااب مان فاوقك ) يكون أطلق املصدر  لى اس  املفعول، أأ لكل ا  به، أأ ما أى وا باه مان قولاه (أن ينعاث  لايك
 اآلية. 

واملستق  وقب االستق ار، فهو اس  زماره، ولذلك صيا بوزن اس  املفعول، كماا )او قيااس صاو  اسا  الزماان املماتق مان  
دري الثإلثي. واالستق ار مبعىن احلصول، أأ لكل مو ود به وقب جصل فيه. و)ذا ققياق للو ياد وتفاويض زماراه ألا  لا  

ون املستق  ) ا مستعمإل يف االرتهام والغاية جمازا، كقوله تعاا (والممأ ش أ ملستق  هلا)، و)و شامل هللا تعاا. وقد يك
 لو يد اآلى ة وو يد الدريا ولكل مستق . و ن السدأ: استق  يوم بدر ما كان يعد)  به من العذاب. 

ري معلاوم وتعلموراه يف املساتقنل   اد و طف (سوف تعلمون)  لى مجلة (لكل رن، مساتق ) أأ تعلموراه، أأ )او اآلن دا 
 حلوله بك . و)ذا أظه  يف و يد العذاب يف الدريا. 

(وألوا رأيب الذين خيوضاون يف  ايت اا فا،  ض  ا ه  حاىت خيوضاوا يف حاديث داريه وألماا ي ساي ك المايطان فاإل تقعاد بعاد  
 [)  طف  لى مجلة (وكذب به قومك). 68الذك   مع القوم الظامل ]

التيان ابلضمري ألا التيان ابالس  الظاا)  و)او اسا  املوصاول، فلا  يقال: وألوا رأياته  فا،  ض  ا ه ، يادل  والعدول  ن 
 لاى أن الااذين خيوضاون يف اآلايت ف يااق ىااص ماان القاوم الااذين كاذبوا ابلقاا  ن أو ابلعاذاب. فعمااوم القاوم أركاا وا وكااذبوا 

اآلايت قس  كاان أباذ  وأقاذع، وأشاد كفا ا وأشا ع، و)ا  دون ىوض يف  ايت الق  ن، ف،ولوك قس ، والذين خيوضون يف 
املتصدون للطعن يف الق  ن. و)ؤالم أم  ال سول صلى هللا  ليه وسل  ابل ا اض  ان جماادلته  وتا ك جمالساه  حاىت ي  اووا 

  ن ولك. ولو أم  ال سول  ليه الصإلة والسإلم ابل  اض  ن مجيع املكذب  لتعطلب الد وة والتنليا. 
 (ألوا رأيب الذين خيوضون) ألوا رأيته  يف حال ىوضه .  ومعىن 
واام تع يف )ؤالم ابملوصولية دون أن يقال اخلا ض  أو قوما ىا ض  ألن املوصول فيه ألوام ألا وااه األما  ابل ا اض  

ابل ا اض  ان  ألره أم  د يب، ألو ش،ن ال سول  ليه الصإلة والساإلم أن واارس ال ااس لعا ض د اوة الادين، فا،م  هللا ألايه
ف يق م ه  جتا  ألا توايه واستو اس. وولك ابلتعليل الاذأ أفااده املوصاول وصالته، أأ فا،  ض  ا ه  ألهنا  خيوضاون يف 

  ايت ا. 
و)ذه اآلية أحسن ما وثل به، نيم املوصاول ل واام ألا ألفاادة تعليال ماا با   لياه مان ىا  أو ألرماام، أال تا   أن األما   

اية حصول ضد الصلة. و)ي أيضا أ دل شاا)د لصاحة ماا فسا  باه القطاب الماريازأ يف شا   املفتاا  ابل  اض حدد بغ
قااول الساااكاكي  أو أن تاااوم  بااذلك ألا وااااه ب اااام اخلااا   أبن واااه ب اااام اخلااا  )اااو  لتااه وساااننه، وألن أىب التفتااازاين ولاااك 

 التفسري. 
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ال  دون سناحة مث استعري للتص ف الاذأ فياه كلفاة أو   اب، كماا اساتعري واخلوض حقيقته الدىول يف املام مميا ابل    

التعساف و)او املماي يف ال ماال لاذلك. واساتعري اخلااوض أيضاا للكاإلم الاذأ فيااه تكلاف الكاذب والناطاال ألراه يتكلاف لااه 
ت ااا خنااوض ورلعااب قا لااه، قااال ال ادااب: وأكثاا  مااا ورد يف القاا  ن ورد فيمااا يااذم الماا وع فيااه، قااال تعاااا (خيوضااون يف  اي

 وىضت  كالذأ ىاضوا فذر)  يف ىوضه  يلعنون). فمعىن (خيوضون يف  ايت ا) يتكلمون فيها ابلناطل واالستهزام. 
واخلطاب لل سول صلى هللا  ليه وسل  مناش ة وحك  بقية املسلم  كحكمه، كما قال يف وك  امل افق  يف سورة ال ساام  

 ديث دريه). (فإل تقعدوا معه  حىت خيوضوا يف ح
 وال  اض تقدم تفسريه   د قوله تعاا (ف،  ض   ه  و ظه ) يف سورة ال سام.   
وال  اض   ه  ) ا )و ت ك اجللوس ألا جمالسه ، و)و جماز ق يب من احلقيقة ألراه يلزماه ال ا اض احلقيقاي دالناا، فاإن  

 ا ه  و ان ابان اا ي : فنعال ألوا اساتهزأوا قاام  )  دموا جملاأ ال ساول  لياه الصاإلة والساإلم فاال  اض  ا ه  أن يقاوم
 فحذروا وقالوا ال تستهزأوا فيقوم. وفا دة )ذا ال  اض زا )  وقطع اجلدال معه  لعله  ي اعون  ن   اد) . 

و(حىت) داية ل   اض ألره أل  اض فيه توقيف د و   زماا أواناه ر اي مصالحة أىا   )اي مان قنيال الاد وة فاإل يضا   
 زماا، فإوا زال مواب ولك  ادت حماولة )ديه  ألا أصلها ألهنا متحضب للمصلحة.  توقيف الد وة

وأل ااا  ااا   ااان ارتقااااهل  ألا حاااديث  ىاا  ابخلاااوض ألهنااا  ال يتحااادثون ألال فيماااا ال ااادو  لاااه مااان أحاااوال المااا ك وأماااور  
 اجلا)لية. 

ه حديثا حسنما اقتضاه وصف (حاديث) و(دريه) صفة ل(حديث). والضمري املضاف ألليه  ا د ألا اخلوض اب تنار كور 
 أبره دريه. 

وقولااه (وألمااا ي سااي ك الماايطان فااإل تقعااد بعااد الااذك   مااع القااوم الظااامل )  طااف حالااة ال ساايان زايدة يف أتكيااد األماا   
.  ابل  اض. وأس د الرسام ألا الميطان فدل ا  لى أن ال سايان مان  نر اخللقاة الايت اعال هللا فيهاا حظاا لعمال المايطان

كما ورد أن التثاؤب من الميطان، وليأ )ذا من وسوسة الميطان يف أ مال الرسان ألن ال سول صلى هللا  ليه وسال  
معصوم من وسوسة الميطان يف ولك، فال سيان من ال  اض النم ية اجلا زة  لى األرنياام يف داري تنلياا ماا أما وا بتنليغاه، 

) . قال ابن الع ذ يف األحكام: ألن كنار ال افضة )ا  الاذين و)ناوا ألا ت زياه   د مجهور  لمام السن?ة من األشا  ة ودري 
ال يب صالى هللا  لياه وسال  مان ال سايان   ه. و)او قاول لانعض األشاع ية و ازأ ألا األساتاو أذ ألساحاق الساف ا ي  فيماا 

أن ماا اده بااذلك فيمااا ط يقااه  حكاااه رااور الاادين السااريازأ يف شاا   للقصاايدة ال وريااة لماايله ات  الاادين الساانكي. ويتعاا 
النإل  كما يظه   ا حكاه   ه الق طيب: وقد رسي رسول هللا صلى هللا  ليه وسل  فسل  من ركعتا  يف الصاإلة ال اب ياة، 
ورسي  ايت من بعض السور تذك )ا ملا مسع ق امة رال يف صإلة الليل، كما يف الصحيح. ويف احلديث الصحيح  أل ا أا 

 سون فإوا رسيب فاذك وين  فاذلك رسايان استحضاار)ا بعاد أن بلغهاا. ولايأ رظا ا يف ااواز ولاك وأل اا بم  أرسى كما ت
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رظااا ا يف ألسااا اد ولاااك ألا المااايطان فإراااه يقتضاااي أن للمااايطان حظاااا لاااه أثااا  يف رفاااأ ال ساااول، فيناااوز أن تكاااون بعاااض 
ة ماان  ماال المااياط ، كمااا اعاال بعااض األ اا اض النماا ية الاايت جيااوز ط و)ااا  لااى األرنيااام قااد اعلهااا هللا يف أصاال اخللقاا

األ  اض موكولة للمإل كاة، ويكاون ال سايان مان مجلاة األ ا اض املوكولاة ألا الماياط  كماا تكا ر ألسا اده ألا المايطان يف 
 ايت كثاارية م هااا. و)ااذا مثاال كااون التثاااؤب ماان الماايطان، وكااون وات اجل ااب ماان الماايطان. وقااد قااال أيااوب (أين مساا  

ب)، وحي واااذ فالوااااه أن األ ااا اض النمااا ية اجلاااا زة  لاااى األرنياااام الااايت ال ختااال بتنلياااا وال توقاااع يف المااايطان ب صاااب و اااذا
 املعصية قد يكون بعضها من أث   مل الميطان وأن هللا  صمه  من الميطان فيما  دا ولك. 
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سالطة لعمال شايطاين  لياه ولاو كاان ولاك  وجيوز أن يكون حممد صلى هللا  ليه وسل  قد ىاص مان با  األرنياام أبن ال  

من األ  اض اجلا زة  لى مقام ال سالة، فإ ا يتعلق به من تلك ال  اض ما ال أث  للميطان فيه. وقد يدل هلذا ماا ورد يف 
حديث شق الصدر: أن ا يل ملا استل   العلقة قال: )ذا حن الميطان م ك، يع  م كز تص فاته، فيكون الميطان ال 

ألا شيم يقع يف رفأ رني ا صلى هللا  لياه وسال  ألال بواساطة تادبري شايم يماغل ال ايب حاىت ي ساى مثال ماا ورد يف  يتوصل
حديث املوط، ح  ام رسول هللا صلى هللا  ليه وسل  ووكل بإلال أبن يكع هل  الفن ، ف ام بإلل حىت طلعب المامأ، 

كماا يهادأ الصايب حاىت ام  . ف،ماا راوم ال ايب واملسالم   ادا باإلال   فإن ال يب قاال:  ألن المايطان أتاى باإلال فلا  يازل يهد اه
فمااان رومااا معتااادا لاايأ ماان  ماال الماايطان. واا )ااذا الواااه أشااار  ياااض يف الماافام. وق يااب م ااه مااا ورد أن رسااول هللا 

المايطان، ومل صلى هللا  ليه وسل  رأ  ليلاة القادر، فلا   لايعل  ال ااس فتإلحاى رااإلن ف فعاب. فاإن التإلحاي مان  مال 
 يكن يستطيع رفع ليلة القدر ب فسه فوسوس ابلتإلحي. 

واحلاصل أن ال سول صلى هللا  لياه وسال  معصاوم مان الوسوساة، وأماا ماا دوهناا مثال الرساام وال از  فاإل يلازم أن يعصا    
 الذ)ول والمغل وحنو ولك. م ه. وقد يف ق ب  األم ين: أن الوسوسة  نر)ا واودية والرسام وال ز   نرلا  دمية، و)ي 

فاملعىن ألن أرساك الميطان ال  اض   ه  فاإن تاذك ت فاإل تقعاد معها ، فهاذا ال سايان ي تقال باه ال ساول صالى هللا  لياه  
وسل  من  نادة ألا  نادة، ومن أسلوب يف الد وة ألا أسلوب  ىا ، فلايأ ألرساام المايطان ألايه أليقا اا يف معصاية ألو ال 

ك وال جصل به د ض من كيد الميطان يف الضإلل، وقد رفع هللا املؤاىذة ابل سايان، ولاذلك قاال مفسدة يف ارتكاب ول
(فإل تقعد بعد الذك   مع القوم الظامل )، أأ بعد أن تتذك  األم  ابل  اض. فالاذك   اسا  للتاذك  و)او ضاد ال سايان، 

تقعاد، و)ااو ضااد فاا،  ض، وولااك أن األماا  فهاي اساا  مصاادر، أأ ألوا أدفلااب بعااد )اذا فقعاادت أللاايه  فااإوا تااذك ت فااإل 
 ابلميم هني  ن ضده. 

وقا أ اجلمهاور (ي سااي ك) بساكون ال اون وختفيااف السا . وقا أه اباان  اام  بفاتح ال ااون وتماديد السا  ماان الت ساية، و)ااي  
أمتاه كقولاه تعااا منالغة يف أرساه. ومن العلمام من أتول )ذه اآلية أبهنا  ا ىوطب باه ال ايب صالى هللا  لياه وسال  واملا اد 
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(لااون أشاا كب ليحاانطن  ملااك) قااال أبااو بكاا  باان العاا ذ ألوا  ااذرا أصااحاب ا يف قااوهل  ولااك يف (لااون أشاا كب ليحاانطن 
  ملك) الستحالة الم ك  ليه فإل  ذر هل  يف )ذه اآلية جلواز ال سيان  ليه. 

م الضمار لزايدة فا دة وصفه  ابلظل ، فايعل  والقوم الظاملون )  الذين خيوضون يف  ايت هللا، فهذا من الظهار يف مقا 
 أن ىوضه  يف  ايت هللا ظل ، فيعل  أره ىوض ألركار للحق ومكاب ة للمما)دة. 

[) ملاا كااان ال ا اض  اان جماالأ الااذين 69(وماا  لاى الااذين يتقاون ماان حسااو  ماان شايم ولكاان وكا   لعلها  يتقااون] 
قواهل  يف ولك ألا أمساع املؤم   من دري قصد أتنع هللا ال هاي الساابق خيوضون ابلطعن يف اآلايت قد ال جول دون بلو  أ

 ابلعفو  ما تتلقفه أمساع املؤم   من ولك  فوا، فتكون اآلية  ذرا ملا يط ق أمساع املؤم   من دري قعود)  مع الطا   . 
، فاملوصاول كتع ياف اجلا أ فيكاون شاامإل وامل اد ب(الذين يتقون) املؤم ون، وال يب صالى هللا  لياه وسال  )او أول املتقا  

جلميع املسلم  كما كان قوله (ف،  ض   ه ) حكمه شامإل لنقية املسلم  ثك  التنع. وقال مجع مان املفسا ين: كاراب 
 ياة (وألوا رأياب الاذين خيوضاون يف  ايت اا فا،  ض  ا ه ) ىاصاة ابل ايب صالى هللا  لياه وسال  وااام قولاه تعااا (وماا  لااى 

قااون ماان حسااااو  ماان شاايم) رىصااة لغاااري ال اايب ماان املساالم  يف احلضاااور يف تلااك انااالأ ألن املماا ك  كاااان الااذين يت
يغضنه  قيام ال يب من جمالسه . ورسب )ذا ألا ابن  ناس، والسدأ، وابن انري، فيكون  موم املوصول يف قوله (الذين 

 يتقون) اصوصا مبا اقتضته اآلية اليت قنلها. 
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ورو  النغوأ  ن ابن  ناس قاال: ملاا رزلاب (وألوا رأياب الاذين خيوضاون يف  ايت اا فا،  ض  ا ه ) قاال املسالمون: كياف   

رقعد يف املسند احل ام ورطوف ابلنيب و)  خيوضاون أبادا. فا،رزل هللا  از واال (وماا  لاى الاذين يتقاون مان حسااو  مان 
لون يف حاال جماارنتك  ألاي)ا  ألو لايأ  لايك  اا   ولاك وماا  لايه  أن شيم) يع  ألوا قمت    ه  فما  ليك  تنعة ما يقو 

 و عو) . 
وقولاه (وماا  لااى الاذين يتقااون مان حساااو  مان شاايم) تقادم تفساري رظااريه  رفاا، و)ااو قولاه (مااا  لياك ماان حسااو  ماان  

 شيم). 
فعل املن  للمنهول فيحتمال مث احلساب ) ا مصدر مضاف ألا ضمري الذين خيوضون يف اآلايت. فهذا املصدر مب زلة ال 

أن يكون فا له (الذين يتقون)  لى وزان ما تقدم يف قوله (ما  لياك مان حسااو  مان شايم)، أأ ماا  لاى الاذين يتقاون 
أن جاسنوا اخلا ض ، أأ أن و عو)  من اخلوض ألو مل يكلفها  هللا باذلك ألهنا  ال يساتطيعون زاا  املما ك ، وجتمال أن 

اا كقوله (مث ألن  لي ا حساو ) أأ ما  لى الذين يتقون تنعة حساب املم ك ، أأ ما  ليه  رصايب يكون فا له هللا تع
 من ألمث ولك اخلوض ألوا مسعوه. 
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وقولااه (ولكاان وكاا  )  طفااب الااواو االسااتدراك  لااى ال فااي، أأ مااا  لاايه  شاايم ماان حساااو  ولكاان  لاايه  الااذك  .   
كقولاه تعااا (تنصا ة ووكا   لكال  ناد م ياب)، أأ  لايه  ألن مسعاو)    والذك   اسا  مصادر وكا  ابلتماديد مبعاىن و ان،

يستهز ون أن يعظو)  وخيوفاو)  دضاب هللا فيناوز أن يكاون (وكا  ) م صاواب  لاى املفعاول املطلاق اآلم بادال مان فعلاه. 
 ك  . والتقدي : ولكن يذك وهن  وك  . وجيوز أن يكون وك   م فو ا  لى االبتدام، والتقدي : ولكن  ليه  و 

وضاامري (لعلهاا  يتقااون)  ا ااد ألا مااا  اااد ألليااه ضاامري (حساااو ) أأ لعاال الااذين خيوضااون يف اآلايت يتقااون، أأ يرتكااون  
اخلوض. و لى )ذا فالتقو  مستعملة يف مع ا)ا اللغوأ دون الم  ي. وجيوز أن يكون الضمري  ا دا ألا (الذين يتقون)، 

 وااب ال هي  ن امل ك  أو لعله  يستم ون  لى تقوا) . أأ ولكن  ليه  الذك   لعله  يتقون بتحصيل 
و ان الكسااا ي: املعاىن ولكاان )اذه وكاا  ، أأ قولااه (وألماا ي سااي ك المايطان فااإل تقعااد بعاد الااذك   ماع القااوم الظااامل )  

ض  ا ه  تذك ة لك وليسب مؤاىذة ابل سيان، ألو ليأ  لى املتق  تنعاة مسااع اساتهزام املساتهز   ولك اا وكا ا)  ابل ا ا
 لعله  يتقون مسا ه . 

واجلمهور  لى أن )ذه اآلية ليسب مب سوىة. و ن ابن  ناس والسادأ أهناا م ساوىة بقولاه تعااا يف ساورة ال ساام (وقاد  
رزل  ليك  يف الكتاب أن ألوا مسعت   ايت هللا يكف  وا ويستهزأ وا فإل تقعدوا معها  حاىت خيوضاوا يف حاديث داريه ألركا  

م  لى رأيه  أن قوله (وما  لى الذين يتقون من حساو  من شيم) أاب  للمؤم   القعود ومل و عه ألال  لى ألوا مثله ) ب ا
 ال يب صلى هللا  ليه وسل  بقوله (وألوا رأيب الذين خيوضون يف  ايت ا ف،  ض   ه ) كما تقدم  رفا. 

أن تنساال رفااأ مبااا كساانب لاايأ هلااا ماان دون ويل وال (وور الااذين اختااذوا دياا ه  لعنااا وهلااوا وداا    احلياااة الاادريا ووكاا  بااه  
شاافيع وألن تعاادل كاال  اادل ال يؤىااذ م هااا أولوااك الااذين أبساالوا مبااا كساانوا هلاا  شاا اب ماان محااي  و ااذاب ألااي  مبااا كاااروا 

[)  طف  لى مجلة (ف،  ض   ه ) أو  لى مجلة (وماا  لاى الاذين يتقاون مان حسااو  مان شايم). و)اذا 70يكف ون]
ال ا اض  ان اخلا ضا  يف  ايت هللا ولاذلك  طاف  لياه. وأم مبوصاول وصالة أىا   فلايأ ولاك حك   ى  دري حك  

 ألظهارا يف مقام الضمار. 
و(ور) فعال أما . قياال: مل يا د لااه مااض وال مصادر وال اساا  فا ال وال اساا  مفعاول. فتصااريفه )ااذه  اثلاة يف االسااتعمال  

واساتعملوا مضاار ه واألما  م اه. واعلاه  لماام التصا يف مثااال واواي ألهنا  استغ ام   ها أبمثاهلا من ماادة تا ك ش ناا للثقال 
وادوه حمذوف أحد األصول، ووادوه ااراي  لى حنو يعد وي ث فنزموا أبن احملذوف م ه الفاام وأهناا واو. وأل اا حاذفب 

إلف حاذف يعاد يف حناو ور ودع ماع أهناا مفتوحاة العا  اتنا اا لإلساتعمال، و)او حاذف ختفياف ال حاذف دفاع ثقال، خبا
 وي ث. 

ومعىن (ور) ات ك، أأ ال ختالط. و)و ) ا جماز يف  دم اال)تمام و  وقلاة االكارتاث ابساتهزا ه  كقولاه تعااا (ورين ومان  
 ىلقب وحيدا) وقوله (فذرين ومن يكذب وذا احلديث)، وقول ط فة:  
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ولااو حاال بياايت ا يااا   ااد ضاا دد أأ ال تنااال واا  وال  اات  بضااإلهل            فااذرين وىلقااي ألراا  لااك شاااك               

املستم  وال تمغل قلنك و  فالتذكري ابلق  ن شامل هلا ، أو ال تعنا، وا  ووكا )  باه، أأ ال يصادك ساوم اساتنابته   ان 
 أل ادة تذكري) . 

 تدي ون به وي تحلوره ويتق بون به ألا هللا، كقول ال ابغة:          والدين يف قوله (اختذوا دي ه ) جيوز أن يكون مبعىن امللة، أأ ما ي 
جملااته  وات اللاااه ودي اهااا                       قااومي فمااا ي اااون دااري العواقااب أأ اختااذوه لعنااا وهلااوا، أأ اعلااوا الاادين   

ام والتصادية   اد الكعناة  لاى أحاد جمموع أمور )ي من اللعب واللهو، أأ العنث واللهو   د األص ام يف موامسهاا، واملكا
 التفسريين يف قوله تعاا (وما كان صإل     د النيب ألال مكام وتصدية). 

وأل ا مل يقل اختذوا اللهو واللعب دي ا ملكان قوله (اختذوا) فإهن  مل جيعلوا كل ما )و من اللهو واللعب دي ا هلا  بال  مادوا  
 اللعب واللهو ومسو)ا دي ا.  ألا أن ي تحلوا دي ا فنمعول له أشيام من

 وجيوز أن يكون امل اد من الدين العادة، كقول املثقب العندأ:            
تقااول وقااد درأت هلااا وظياا                       أ)ااذا دي اااه أبااادا ودي اااي أأ الااذين دأواا  اللعااب واللهااو املع ضااون  اان   

 ل . احلق، وولك يف معاملته  ال سول. صلى هللا  ليه وس
 واللعب واللهو تقدم تفسريلا يف قوله تعاا (وما احلياة الدريا ألال لعب وهلو) يف )ذه السورة.  
والذين اختذوا دي ه  لعنا وهلوا ف يق   فوا ثال )ذه الصلة واىتصاب وا ، فها  داري املا اد مان الاذين خيوضاون يف اآلايت  

كون امل اد و  املما ك  كلها  ب اام  لاى تفساري الادين ابمللاة وال حلاة بل بي ه  وب  الذين خيوضون يف اآلايتف فيواز أن ي
فهاا  أ اا  مااان الااذين خيوضااون فنيااا ه  العمااوم واخلصاااوص املطلااق. و)ااذا ي اساااب تفسااري (ور) مبعااىن  ااادم االكاارتاث وااا  

امل اد و  ف يقاا مان وبدي ه  لقصد  دم الي،س من ألواهن  أو لزايدة التسنيل  ليه ، أأ ووك )  ابلق  ن، وجيوز أن يكون 
املماا ك  ساافهام اختااذوا دأواا  اللعااب واللهااو، ب ااام  لااى تفسااري الاادين مبعااىن العااادة فنياا ه  وباا  الااذين خيوضااون العمااوم 

 واخلصوص الواهي. 
د (ود   ) أأ ىد ته  احلياة الدريا وظ وا أهنا ال حياة بعاد)ا وأن رعيمهاا دا ا  هلا  بطا ا ما ه . وتقادم تفساري الغا ور   ا 

 قوله تعاا (ال يغ رك تقلب الذين كف وا يف النإلد) يف سورة  ل  م ان. 
ووك  احلياة ) ا له موقع  ظي  و)و أن له  من )ذه الدريا )و احلياة فيهاا ال ماا يكتساب فيهاا مان اخلاريات الايت تكاون  

وقاالوا: (ألن )اي ألال حيات اا الادريا وماا حنان وا سعادة احلياة يف اآلى ة، أأ د    احلياة الدريا ف،ولته  أن ال حياة بعاد)ا 
 مبنعوث ). 

والضاامري اناا ور يف (ووكاا  بااه)  ا ااد  لااى القاا  ن ألن التااذكري )ااو التااذكري ابك وابلنعااث وابل عااي  والعااذاب. وولااك أل ااا  
ه تعاااا (فااذك  يكااون ابلقاا  ن فاايعل  السااامع أن ضاامري الغينااة ي اااع ألا مااا يف و)اان امللاطااب ماان املقااام، وياادل  ليااه قولاا

 ابلق  ن من خياف و يد). وحذف مفعول (وك ) لداللة قوله (وور الذين اختذوا دي ه  لعنا وهلوا) أأ ووك )  به. 
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وقوله (أن تنسل رفأ) جيوز أن يكون مفعاوال نرياا ل(وكا ) و)او األظها ، أأ وكا )  باه ألبساال رفاأ مباا كسانب، فاإن  
ألن أصل فعله انا د يتعاد  ألا مفعاول فهاو ابلتضاعيف يتعاد  ألا مفعاول   التذكري يتعد  ألا مفعول  من ابب أ طى

لا () ) و(أن تنسل رفأ). وىص )ذا املصدر من با  األحاداث املاذك  واا ملاا فياه مان التهويال. وجياوز أن يكاون (أن 
بعاااد الم التعليااال احملذوفاااة. تنسااال)  لاااى تقااادي  الم اجلااا  تعلااايإل للتاااذكري، فهاااو كااااملفعول ألالاااه فيتعااا  تقااادي  ال ال افياااة 

والتقدي : لوإل تنسل رفأ، كقوله تعاا (ين  هللا لك  أن تضلوا)، وقاد تقادم يف  ىا  ساورة ال ساام. وااوز فياه داري ولاك 
 ومل أكن م ه  لى ثل . 

مااا ووقاع لفاان (رفاأ) و)ااو ركاا ة يف ساياق الثنااات وقصاد بااه العمااوم بق ي اة مقااام املو ظاة، كقولااه تعاااا ( لماب رفااأ  
 قدمب وأى ت) أأ كل رفأ  لمب رفأ ما أحض ت، أأ كل رفأ. 

والبساال: الساإلم ألا العاذاب، وقيال: السانن واالر اان، وقاد ورد يف كإلمها  ابملع يا  ولاا صااحلان ) اا. وأصاله ماان  
 النسل و)و امل ع واحل ام. قال ضم ة ال هملي:  
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يف ال اد                       بساال  ليااك مإلمايت و تااباااي وأماا البسااال مبعاىن السااإلم فقااد بكا ت تلومااك بعاد و)اان   
 اام فيه قول  وف بن األحوص الكإلذ:          

وألبسايل ب  بغري ا م                      بعواه وال بدم م اق ومعىن (مباا كسانب) مباا ا اب. فهاو كساب الما  بق ي اة   
 (تنسل). 

(لاايأ هلااا ماان دون هللا) اخل يف موضااع احلااال ماان (رفااأ) لعمااوم (رفااأ)، أو يف موضااع الصاافة رظاا ا لكااون لفظااه  ومجلااة 
 مف دا. 

والويل: ال اص . والمفيع: الطالب للعفو  ن اجلاين ملكارة له   د من بيده العقاب. وقد تقدم الويل   د قوله تعاا (قل  
فا ة   ااد قولااه تعاااا (وال تقناال م هااا شاافا ة وال يؤىااذ م هااا  اادل) يف سااورة أدااري هللا أختااذ وليااا) يف )ااذه السااورة، والماا

 النق ة. 
ومجلة (وألن تعدل كل  دل ال يؤىذ م ها)  طاف  لاى مجلاة (لايأ هلاا مان دون هللا ويل وال شافيع). و(تعادل) مضاارع  

يؤىااذ م هااا  اادل) يف سااورة   اادل ألوا فااد  شاايوا بماايم وقاادره بااه. فالفاادام يساامى العاادل كمااا تقاادم يف قولااه تعاااا (وال
 النق ة. وايم يف الم ر ب(ألن) املفيدة  دم ققق حصول الم ر ألن )ذا الم ر مف وض كما يف ض احملال. 

والعدل يف قولاه (كال  ادل) مصادر  ادل املتقادم. و)او مصادره القياساي فيكاون (كال) م صاواب  لاى املفعولياة املطلقاة    
فاادام ال يقناال  طاؤ)ااا، وال جيااوز أن يكااون مفعااوال بااه ل(تعاادل) ألن فعاال كمااا يف الكماااف، أأ وألن تعااط كاال  طااام لل
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( دل) يتعد  للعاوض ابلناام وأل اا يتعاد  ب فساه للمعاوض ولايأ )او املقصاود ) اا. فلاذلك م اع يف الكمااف أن يكاون 
 (كل  دل) مفعوال به، و)و تدقيق. 

ر به كله. وقد تقدم اساتعمال (كال) مبعاىن الكثا ة و(كل) ) ا جماز يف الكث ة ألو ليأ للعدل، أأ للفدام حص  حىت جا 
 و)و جماز شا ع   د قوله تعاا (ولون أتيب الذين أوتوا الكتاب بكل  ية) يف سورة النق ة. 

وقوله (ال يؤىذ م ها) أأ ال يؤىذ م ها ما تعدل به. فقوله (م ها) )و ا ب الفا ل ل(يؤىذ). وليأ يف (يؤىذ) ضمري  
أن العدل ) ا مبعىن املصدر، فإل يس د ألليه األىاذ كماا يف الكمااف، فقاد رازل فعال األىاذ م زلاة العدل ألرك قد  لمب 

الإلزم ومل يقدر له مفعول ك،ره قيل: ال يؤىذ م ها أىاذ. واملعاىن ال يؤىاذ م هاا شايم. وقاد مجعاب اآلياة مجياع ماا تعاارف 
هاي كقولاه تعااا (وال يقنال م هاا شافا ة وال يؤىاذ ال اس التللص به من القه  والغلب، و)و ال اصا  والمافيع والفدياة. ف

 م ها  دل وال )  ي ص ون). يف سورة النق ة. 
ومجلة (أولوك الذين أبسلوا مبا كسنوا) مست،رفة استو افا بياريا ألن الكإلم يثري سؤال سا ل يقول: فما حال الاذين اختاذوا  

ياب أبن أولواك )ا  الاذين أبسالوا مباا كسانوا، فتكاون الشاارة دي ه  لعنا وهلوا من حال ال فوس اليت تنسل مبا كسنب، ف،ا
ألا املوصول مباا لاه مان الصالة، والتع ياف للنازأين أفااد القصا ، أأ أولواك )ا  املنسالون ال داري) . و)او قصا  منالغاة ألن 

 ألبساهل  )و أشد ألبسال يقع فيه ال اس فنعل ما  داه كاملعدوم. 
قوله (أن تنسل رفأ) اب تنار داللة ال ك ة  لى العموم، أأ أن تكون الشاارة ألا  وجيوز أن تكون الشارة ألا ال فأ يف 

ال فأ يف قوله (أن تنسل رفأ) اب تناار داللاة ال كا ة  لاى العماوم، أأ أن أولواك املنسالون العاادمون ولياا وشافيعا وقناول 
يف ا ا  ك  وح وبك  من البساال، كإبساال فديته  )  الذين أبسلوا مبا كسنوا، أأ ولك )و البسال احلق ال ما تع فوره 

 أب ام  وف بن األحوص املتقدم  رفا يف شع ه، فهذا كقوله تعاا (ولك يوم التغابن). 
 ومجلة (هل  ش اب من محي ) بيان ملعىن البسال أو بدل اشتمال من معىن البسال، فلذلك فصلب.  
ام العاا  اجلارياة ابملاام احلاار الاذأ يستماافى باه مان أواااع األ ضااام واحلماي : املاام الماديد احلا ارة، وم ااه احلماة بفاتح احلا 

والدمل. ويف احلديث  مثل العامل مثل احلمة  تيها النعدام ويرتكها القا ابم. وىاص الما اب مان احلماي  مان با  بقياة أراواع 
 ح ارة العطو.  العذاب املذكور من بعد ل شارة ألا أهن  يعطمون فإل يم بون ألال مام يزيد)  ح ارة  لى

 والنام يف (مبا كاروا يكف ون) للسننية، و(ما) مصدرية.  
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وزيد فعل (كان) ليدل  لى متكن الكف  م ه  واساتم ار)   لياه ألن فعال ماادة الكاون تادل  لاى الوااود، فالىناار باه   

ه أفاااد الواااود يف الاازمن املاضااي، وولااك  اان شاايم ااا    ااه بغااريه أو موصااوف بغااريه ال يفيااد فا اادة األوصاااف سااو  أراا
 مستعمل يف التمكن. 
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(قال أراد وا مان دون هللا ماا ال ي فع اا وال يضا ا ورا د  لااى أ قاب اا بعاد ألو )اداا هللا) اساتو اف ابتادا ي لتا،ييأ املماا ك   
باه صالة. كماا ورد يف  من ارتداد بعاض املسالم   ان الادين، فقاد كاان املما كون جااولون ارتاداد بعاض قا ابته  أو مان هلا 

ىا  ساعيد اباان زياد ومااا لقاي ماان  ما  باان اخلطااب. وقاد روأ أن  نااد ال محاان باان أذ بكا  الصااديق د اا أابه ألا  نااادة 
األص ام، وأن اآلية رزلاب يف ولاك، ومعاىن ولاك أن اآلياة رزلاب ممارية ألا ولاك وداريه وألال فاإن ساورة األرعاام رزلاب مجلاة 

ال يب صلى هللا  ليه وسل   ن الد وة ألا السإلم و)  ي ضوره مبا أحب كما ورد يف ى   واحدة. وحاول املم كون ص ف
 أذ طالب. 

واالستفهام ألركار وأتييأ، وايم ب ون املتكل  ومعه دريه ألن الكإلم من ال سول صلى هللا  ليه وسل   ن رفساه و ان   
ا ال ي فع وال يض  األص ام، فإهنا حنارة مما)د  دم رفعهاا املسلم  كله . و(من دون هللا) متعلق ب(رد وا). وامل اد مب

و نز)ا  ان الضا ، ولاو كاراب تساتطيع الضا  ألضا ت ابملسالم  ألهنا  ىلعاوا  ناد اا وسافهوا أتنا هاا وأ ل اوا حقار اا، 
  سنحاره. فلما اعلوا  دم ال فع وال الض   لة ل في  نادة األص ام فقد ك وا بذلك  ن  ناد   ال افع الضار و)و هللا

وقوله (ور د  لى أ قاب ا)  طف  لى (رد وا) فهو داىل يف حياز الركاار. والا د: الراااع ألا املكاان الاذأ ياؤتى م اه،   
 كقوله تعاا (ردو)ا  لي). 

واأل قااب مجاع  قاب و)ااي ماؤى  القادم. و قاب كاال شايم ط فاه و ىاا ه ويقاال: رااع  لاى  قنااه و لاى  قنياه وركااص  
 راع ألا املكان الذأ اام م ه ألره كان اا إل ألايه ورامه ف اع.  لى  قنيه مبعىن 

وحاا ف ( لااى) فيااه لإلسااتعإلم، أأ راااع  لااى ط يااق اهااة  قنااه، كمااا يقااال: راااع ورامه، مث اسااتعمل متثاايإل شااا عا يف  
ا ومااي ألا التلاانأ ثالااة وميمااة كااان فارقهااا صاااحنها مث  اااد ألليهااا وتلاانأ وااا، وولااك أن اخلااار  ألا سااف  أو حااااة فإ اا

داا ض ي يااده فهااو ومااي القدميااة فااإوا راااع قناال الوصااول ألا د ضااه فقااد أضاااع مماايه، فيمثاال حالااه ثااال ماان راااع  لااى 
 قنيه. ويف احلديث  الله  أمض ألصحاذ )ن    وال ت د)   لى أ قاو   . فكذلك يف اآلية )و متثيال حلاال امل تاد ألا 

ف اع  لى  قنيه ومل يقض ما ى   له. و)ذا أبلا يف متثيل سوم احلالاة مان أن الم ك بعد أن أسل  ثال من ى   يف مه  
 يقال: ور اع ألا الكف  بعد الوان. 

وقد أضيف (بعد) ألا (ألو )اداا) وكإللاا اسا  زماان، فاإن (بعاد) يادل  لاى الزماان املتا،ى   ان شايم كقولاه (ومان بعاد  
ألوا) اس  زمن متص ف م اد به الزمان وليأ مفعوال فيه. واملعاىن صإلة العمام) و(ألوا) يدل  لى زمان مع ف بميم، ف(

 بعد الزمن الذأ )داا هللا فيه، ورظريه (رب ا ال تز  قلوب ا بعد ألو )ديت ا) يف سورة  ل  م ان. 
(كالااذأ اساااتهوته الماااياط  يف األرض حاااريان لاااه أصاااحاب يد وراااه ألا اهلاااد  ا ت اااا) ارتقاااى يف متثيااال حااااهل  لاااو فااا ض  

ه   لااى أ قاااو  بتمثياال  ىاا  أدق، بقولااه (كالااذأ اسااتهوته المااياط  يف األرض)، و)ااو متثياال ويوااة متليلااة من يااة راااو 
 لى ا تقاد امللاطن  يف أحوال املمسوس . فالكاف يف موضع احلال من الضمري يف (ر د  لى أ قاب ا)، أأ حال كور ا 

 ا يف (ر د  لى أ قاب ا) من معىن التمثيل ابمل تد  لى أ قابه. ممنه  للذأ استهوته المياط  فهذه احلال مؤكدة مل
واالستهوام استفعال، أأ طلب )و  امل م وحمنته، أأ استنإلب )و  امل م ألا شيم جاولاه املساتنلب. وق باه أباو  لاي  

أره استفعال من )و  يف الفارسي مبعىن لزة التعدية. فقال: استهواه مبعىن أ)واه مثل استزل مبعىن أزل. ووقع يف الكماف 
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األرض ألوا و)ااب فيهااا، وال يعاا ف )اااذا املعااىن ماان كاااإلم أ مااة اللغااة ومل ياااذك ه )ااو يف األساااس ماااع كورااه وكاا  (كالاااذأ 
 استهوته المياط ) ومل ي نه  لى )ذا من اام بعده. 
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ت ياد. وولاك ق ياب مان قاوهل : ساح ته، و)ا  والع ب يقولون: استهوته المياط ، ألوا اىتطفب اجلان  قلاه فساريته كماا   

يعتقدون أن الغيإلن )ي سح ة اجلن، وتسمى السعاا أيضا، واحد ا ساعإلة، ويقولاون أيضاا: اساتهامته اجلان ألوا طلناب 
 )يامه بطا تها. 

لهااا وقولاه (يف األرض) متعلاق ب(اسااتهوته)، ألراه يتضاامن معاىن و)نااب باه وضاال يف األرض. وولاك ألن احلالااة الايت تتو  
العاا ب اسااتهوام اجلاان يصاااحنها التااوحو وو)اااب ان ااون  لااى واهااه يف األرض راكنااا رأسااه ال ي تصااح ألحااد، كمااا وقااع 
لكثري من جماري ه  ومن يز مون أن اجلن اىتطفته . ومن أشه )   م و بن  دأ األايدأ الللمي ابن أىب اذواة بان 

علقاااا ب(حاااريان)، و)اااو بعياااد لعااادم وااااود مقاااتض لتقااادمي مالاااك ملاااك احلااارية. وااااوز بعضاااه  أن يكاااون (يف األرض) مت
 املعمول. 

و(حريان) حال من (الذأ استهوته)، و)و وصف من احلرية، و)ي  دم اال)تدام ألا السنيل. يقال: حار جار ألو اته يف  
احلااال ماان األرض فلاا  يعلاا  الط يااق. وتطلااق جمااازا  لااى الاارتدد يف األماا  ثيااث ال يعلاا  ا اااه، وارتصااب (حااريان)  لااى 

 (الذأ). 
 ومجلة (له أصحاب) حال نرية، أأ له رفقة معه ح  أصابه استهوام اجلن. فنملة (يد وره) صفة ل(أصحاب).  
والد ام: القول الدال  لى طلب  مل من امللاطب. واهلد : ضد الضإلل. أأ يد وره ألا ما فيه )داه. وأليثاار لفان   

لة املمنهة. ففي )ذا اللفن ش يد للتمثيلية كقوله تعاا (فلما أضامت ما حوله و)ب (اهلد ) ) ا ملا فيه من امل اسنة للحا
هللا ب اور) ) يف ساورة النقاا ة. ولاذلك كاان لتعقينااه بقولاه (قال ألن )ااد  هللا )او اهلاد ) وقااع باديع. وااوز يف الكماااف أن 

 يكون اهلد  مستعارا للط يق املستقي . 
هلد ) ألن الد ام فياه معاىن القاول. فصاح أن ينا  مباا يقولوراه ألوا د اوه، ولكوهناا بيااا ومجلة (ا ت ا) بيان ل(يد وره ألا ا 

فصلب  ن اليت قنلها، وأل ا احتا  ألا بيان الد ام ألا اهلاد  لتمكا  التمثيال مان و)ان الساامع، ألن ان اون ال خياطاب 
ار  الع اد واملكاب ة. فلذلك يد وره مبا يفها  بص يح املقصد فإل يد ى ألا اهلد  مبا يفه  م ه أره ضال ألن من ىلق ان

 م ه ردنته  يف صحنته وحمنته  ألايه، فيقولون: ايت ا، حىت ألوا متك وا م ه أوثقوه و ادوا به ألا بيته. 
وقد شنهب وذا التمثيل العنيب حالة من ف ض ارتداده ألا ضإللة الم ك بعد )د  السإلم لد وة املم ك  ألايه وت كه  

به املسلم  الذين يصدوره   ه، ثال الذأ فسد  قله ابستهوام من المياط  واجلن، فتااه يف األرض بعاد أن كاان أصحا
 اقإل  ارفا مبسالكها، وت ك رفقته العقإلم يد وره ألا موافقته ، و)ذا الرتكيب النديع صاحل للتفكيك أبن يمنه كال اازم 
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ة املماانهة وااا، أبن يماانه االرتااداد بعااد الوااان بااذ)اب  قاال ان ااون، ويماانه ماان أااازام اهليوااة املماانهة هاازم ماان أااازام اهليواا
الكفاا  ابهليااام يف األرض، ويماانه املماا كون الااذين د ااو)  ألا االرتااداد ابلمااياط  وتماانه د ااوة هللا ال اااس ل وااان وراازول 

صادقا  لى دري مع ، فهو مب زلة املإل كة بوحيه ابألصحاب الذين يد ون ألا اهلد . و لى )ذا التفسري يكون (الذأ) 
املع ف بإلم اجل أ. وروأ  ن ابن  ناس أن اآلية رزلب يف  ند ال محاان بان أذ بكا  الصاديق حا  كاان كااف ا وكاان أباوه 

 وأمه يد واره ألا السإلم في،ىب، وقد أسل  يف صلح احلدينية وحسن ألسإلمه. 
[ 72[ وأن أقيماوا الصاإلة واتقاوه و)او الاذأ أللياه قما ون]71مل ](قل ألن )د  هللا )و اهلد  وأم ا ل سال  لا ب العاا 

و)او الاذأ ىلاق الساماوات واألرض ابحلااق وياوم يقاول كان فيكااون قولاه احلاق ولاه امللاك يااوم يا فخ يف الصاور  اامل الغيااب 
 [)  73والمهادة و)و احلكي  اخلنري]
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اف تك ي  ملا أم  أن يقولاه للمما ك  حا  ياد ون ألا ال ااوع ألا ماا  مجلة (قل ألن )د  هللا )و اهلد ) مست،رفة استو   

كاروا  ليه يف اجلا)لية، وقد روأ أهن  قالوا لل يب صلى هللا  ليه وسل  ا ند  هلت ا زم اا ورعناد ألهلاك زم اا. وكااروا يف ىاإلل 
فناايم بتع يااف اجلاازأين،  ولااك يز مااون أن دياا ه  )ااد  فلااذلك ىوطنااوا بصاايغة القصاا . و)ااي (ألن )ااد  هللا )ااو اهلااد )

وضمري الفصل، وح ف التوكيد، فااتمع يف اجلملة أربعاة مؤكادات، ألن القصا  مب زلاة مؤكادين ألو لايأ القصا  ألال أتكيادا 
  لى أتكيد، وضمري الفصل أتكيد، و(ألن) أتكيد، فكارب مقتضى حال املم ك  امل ك ين أن السإلم )د . 

لاة  لاى اهلاد  الاوارد مان   اد هللا تعااا، و)او الادين املوصاى باه، و)او ) اا الساإلم، وتع يف املس د أللياه ابلضاافة للدال 
بق ي ة قوله (بعد ألو )داا هللا). وقد وصف السإلم أبره ()د  هللا) يف قوله تعاا (ولن ت ضى   ك اليهود وال ال صاار  

 و اهلد  ال كتنه . حىت تتنع ملته  قل ألن )د  هللا )و اهلد ) يف سورة النق ة، أأ الق  ن )
وتع يف املس د بإلم اجل أ للداللة  لى قص  ا أ اهلد   لاى ديان الساإلم، كماا )او الغالاب يف تع ياف املسا د باإلم  

اجل أ، و)و قص  ألضايف ألن السياق ل د د وة املما ك  ألاي)ا  ال ااوع ألا ديا ه  املتضام ة ا تقااد)  أراه )اد ، فالقصا  
اهلااد ، فاإل يكااون قصاا  اهلاد   لااى )اد  القاا  ن مبعاىن اهلااد  الكامال، خبااإلف مااا يف للقلاب ألو ليسااوا  لاى شاايم مان 

 سورة النق ة. 
ومجلة (وأم ا ل سل )  طاف  لاى املقاول. و)اذا مقابال قولاه (قال ألين هنياب أن أ ناد الاذين تاد ون مان دون هللا)، وقولاه  

 (قل أرد و من دون هللا) اآلية. 
يل وت وساي م هاا معاىن التعليال فصاارت نا د الت،كياد. و)اي الاإلم الايت يكثا  ورود)اا بعاد والإلم يف (ل سل ) أصلها للتعل  

مادة األم  ومادة الرادة. ومسا)ا بعضه  الم أن بفتح اهلمزة وسكون ال اون قاال الزااا : العا ب تقاول: أم تاك أبن تفعال 
مع (أن). وأما أم تك لتفعل، فالإلم للتعليل، وأم تك أن تفعل وأم تك لتفعل. فالنام ل لصاق، وألوا حذفو)ا فهي مقدرة 

 فقد أى  ابلعلة اليت هلا وقع األم . يع  وأد ب العلة  ن وك  املعلل. 
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وقياال: الااإلم مبعااىن النااام، وقياال: زا اادة، و لااى كاال تقاادي  ف(أن) مضاام ة بعااد)ا، أأ ألااال أن رساال . واملعااىن: وأماا ا  
 إلم  لى )ذه الإلم   د قوله تعاا (ي يد هللا لين  لك ) يف سورة ال سام. ابلسإلم، أأ أم ا أن أسلموا. وتقدم الك

والإلم يف قوله (ل ب العامل ) متعلقة ب(رسل ) ألره معىن ختلص له قال (فقل أسلمب واهي ك). وقد تقادم القاول يف  
 ورة النق ة. معىن السإلم   د قوله تعاا (ألو قال له ربه أسل  قال أسلمب ل ب العامل ) يف س

 ويف وك  اس  هللا تعاا بوصف ال بوبية جلميع اخللق دون امسه العل  ألشارة ألا تعليل األم  وأحقيته.  
وقولاه (وأن أقيمااوا الصااإلة) ألن اعلااب (أن) فيااه مصاادرية  لااى قااول سااينويه، ألو يسااو  دىااول (أن) املصاادرية  لااى فعاال  

م  مل يؤت وا  نثاا، ف قاول املعا ب : ألراه يتنا د  ان األم ياة، ما اد)  باه أراه األم  فتفيد األم  واملصدرية معا ألن صيغة األ
ش د  ن معىن فعل األم  ألا معىن املصدرية فهاو مان  طاف املفا دات. و)او ألماا  طاف  لاى (ل سال ) بتقادي  حا ف اا  

ىن (ل سال ) ألراه وقاع حمذوف قنل (أن) و)و النام. وتقدي  احل ف احملذوف يدل  ليه معاىن الكاإلم، وألماا  طاف  لاى معا
يف موقع أبن رسل ، كما تقدم  ن الزاا . فالتقدي : أم ا أبن رسال ، مث  طاف  لياه (وأن أقيماوا) أأ وأما ا أبن أقيماوا، 
والعطف  لى معىن اللفن وموقعه استعمال   ذ، كقوله تعاا (لاوال أىا ت  ألا أاال ق ياب ف،صادق وأكان) ألو املعاىن ألن 

 تؤى ين أصدق وأكن. 
وألن اعلااب (أن) فيااه تفسااريية فهااو ماان  طااف اجلماال. فيقاادر قولااه (أماا ا ل ساال ) أبماا ا أن أساالموا ل ساال  (وأن أقيمااوا  

 الصإلة)، أأ ل قي  فيكون يف الكإلم احتناك. 
وأظهاا  ماان )ااذا أن تكاااون (أن) تفسااريية. و)ااي تفسااري ملاااا دلااب  ليااه واو العطااف مااان تقاادي  العاماال املعطااوف  لياااه،  

 )، فإن (أم ا) فيه معىن القول دون ح وفه ف اسب موقع (أن) التفسريية. و)و(وأم ا
 وتقدم معىن ألقامة الصإلة يف صدر سورة النق ة.  
 و(اتقوه)  طف  لى (أقيموا) وجي أ فيه ما ق ر يف قوله (وأن أقيموا).  
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ذأ أماا وا مبقتضاااه أبن قااال هللا للمااؤم  : أساالموا لاا ب والضاامري امل صااوب  ا ااد ألا (رب العااامل ) و)ااو ماان الكااإلم الاا  

العامل  وأقيموا الصإلة واتقوه. وجيوز أن يكون حمكيا ابملعىن أبن قال هللا: اتقون، فحكاي مباا يوافاق كاإلم ال ايب املا،مور أبن 
أما ت  باه أن ا نادوا هللا يقوله بقوله تعاا (قل ألن )د  هللا )و اهلد )، كما يف حكاية قاول  يساى (ماا قلاب هلا  ألال ماا 

 رذ وربك ). 
 ومجع قوله (واتقوه) مجيع أمور الدين، وختصيص ألقامة الصإلة ابلذك  لإل)تمام.  
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ومجلة (و)و الذأ ألليه قم ون) ألما  طف  لى مجلة (اتقوه)  طف اخلا   لاى الرماام فتكاون مان مجلاة املقاول املا،مور  
و)و الذأ ألليه قم ون، أو  طف  لى (قل) فيكون مان داري املقاول. ويف )اذا  به بقوله (قل ألن )د  هللا)، أأ وقل هل 

 ألثنات للحم   لى م ك يه وتذكري به للمؤم   به ق يضا  لى ألقامة الصإلة والتقو . 
واشااتملب مجلااة (و)ااو الااذأ ألليااه قماا ون)  لااى  اادة مؤكاادات و)ااي: صاايغة احلصاا  بتع يااف اجلاازأين، وتقاادمي معمااول  

فيد للتقوأ ألن املقصود ققياق وقاوع احلما   لاى مان أركا ه مان املما ك  وققياق الو اد والو ياد للماؤم  ، (قم ون) امل
واحلص  ) ا حقيقي ألو )ا  مل ي كا وا كاون احلما  ألا هللا وأل اا أركا وا وقاوع احلما ، فسالك يف ألثناتاه ط ياق الك اياة بقصا ه 

  هللا، تع يضا أبن  هلته  ال تغ    ه  شيوا.  لى هللا تعاا املستلزم وقو ه وأره ال يكون ألال ألا
ومجلة (و)و الذأ ىلق السماوات)  طف  لى (و)و الاذأ أللياه قما ون)، والقصا  حقيقاي ألو لايأ مث رد ا تقااد ألن   

ل املماا ك  يعرتفااون أبن هللا )ااو اخلااالق لعشاايام الاايت يف الساامام واألرض كمااا قاادم اه يف أول السااورة. فاملقصااود االسااتدال
 ابلقص   لى أره )و املستحق للعنادة ألن اخلإل ق  نيده كقوله تعاا (أفمن خيلق كمن ال خيلق أفإل تذك ون). 

 والنام من قوله (ابحلق) للمإلبسة، وان ور متعلق ب(ىلق) أو يف موضع احلال من الضمري.  
ي ك  من ألطإلق املصدر وألرادة اس  الفا ل  واحلق يف األصل مصدر (حق) ألوا ثنب، مث صار امسا لعم  الثابب الذأ ال 

مثل فإلن  دل. واحلق ضد الناطل. فالناطل اس  لضد ما يسمى به احلق فيطلق احلق ألطإلقا شا عا  لى الفعل أو القول 
الذأ )و  دل وأل طام املستحق ما يستحقه، و)و حي واذ ما ادف العادل ويقابلاه الناطال فاريادف اجلاور والظلا ، ويطلاق ا 

ى الفعل أو القول السديد الصاحل النالا حد التقان والصواب، وي ادف احلكمة واحلقيقة، ويقابله الناطل فاريادف حلق  ل
العناااث واللعاااب. واحلاااق يف )اااذه اآلياااة ابملعاااىن الثااااين، كماااا يف قولاااه تعااااا (ماااا ىلق الاااا ألال ابحلاااق بعاااد قولاااه وماااا ىلق اااا 

ويتكف ون يف ىلق السماوات واألرض رب ا ماا ىلقاب )اذا ابطاإل). فااك السماوات واألرض وما بي هما ال ن ) وكقوله (
تعاا أى   السماوات واألرض وما فيهن من العدم ألا الواود حلك   ظيمة وأودع يف مجياع املللوقاات قاو  وىصاا ص 

أ ظمهااا ىلااق تصاادر بسااننها اآلنر املللوقااة )ااي هلااا ورتنهااا  لااى رظاا   نينااة قفاان أروا هااا وتاا ز مااا ىلقااب ألالااه، و 
الرسان وىلق العقل فيه والعل ، ويف )ذا متهيد لثنات اجلزام ألو لو أللب أ مال املكلف  لكان ولك رقصااا مان احلاق 

 الذأ ىلقب السماوات واألرض مإلبسة له، فعقب بقوله (ويوم يقول كن فيكون قوله احلق). 
قنلها مل اسنة مإلبسة احلق ألفعاله تعاا فني ب مإلبساة احلاق ومجلة (ويوم يقول كن فيكون قوله احلق) معطوفة  لى اليت  

 ألم ه تعاا الدال  ليه (يقول). وامل اد ب(يوم يقول كن) يوم النعث، لقوله بعده (يوم ي فخ يف الصور). 
ل كان وقد أشكل رظ  قوله (ويوم يقول كن فيكون قوله احلاق)، وو)اب فياه املفسا ون ط ا اق. والوااه أن قولاه (وياوم يقاو  

فيكون) ظ ف وقع ى ه مقدما لإل)تمام به، واملنتدأ )و(قوله) ويكون (احلق) صفة للمنتدأ. وأصال الرتكياب: وقولاه احلاق 
 يوم يقول: كن فيكون. وركتة اال)تمام بتقدمي الظ ف ال د  لى املم ك  امل ك ين وقوع )ذا التكوين بعد العدم. 

أيضااا. و)ااذا القااول )ااو  اا  املقاول لفعاال (يقااول كاان)، وحااذف املقااول لااه  ووصاف القااول أبرااه احلااق للاا د  لااى املما ك  
(كن) لظهوره من املقام، أأ يقاول لغاري املوااود الكاا ن: كان. وقولاه (فيكاون) ا ارتاض، أأ يقاول ملاا أراد تكوي اه (كان) 

 فيواد املقول له (كن)  قب أم  التكوين. 
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ت واألرض ابحلااق، وأرااه يعيااد اخللااق الااذأ باادأه بقااول حااق، فااإل خيلااو شاايم ماان تكوي ااه واملعااىن أرااه أرماا، ىلااق السااماوا  

األول وال ماان تكوي ااه الثاااين  اان احلااق. ويتضاامن أرااه قااول مسااتقنل، و)ااو اخللااق الثاااين املقاباال للللااق األول، ولااذلك أم 
 بكلمة (يوم) ل شارة ألا أره تكوين ىاص مقدر له يوم مع . 

ق) صيغة قص  للمنالغة، أأ )و احلق الكامل ألن أقوال دريه وألن كان فيها كثري من احلق فهي مع ضة ويف قوله (قوله احل 
لللط، وما كان فيها دري معا ض لللطا، فهاو مان وحاي هللا أو مان رعمتاه ابلعقال والصاابة، فاذلك ا تاداد أبراه راااع ألا 

 قولك احلق وو دك احلق  . فضل هللا. ورظري )ذا قول ال يب صلى هللا  ليه وسل  يف د ا ه  
وامل اد ابلقول كل ما يدل  لى م اد هللا تعاا وقضا ه يف يوم احلم ، و)و يوم يقول كن، من أم  تكاوين، أو أما  ثاواب،  

أو  قااب، أو ىاا  مبااا اكتساانه ال اااس مان صاااحل األ مااال وأضااداد)ا، فكاال ولااك مان قااول هللا يف ولااك اليااوم و)ااو حااق. 
 م  التكوين ملا اقتضاه التقدمي من ختصيصه ابلذك  كما  لمب. وىص من ب  األقوال أ

 وللمفس ين يف أل  اب )ذه اآلية وألقامة املعىن من ولك مسالك أى   دري اارية  لى السنل الواضحة.  
 أن وقوله (وله امللك يوم ي فخ يف الصور) مجلة مستقلة وارتظامهاا كارتظاام مجلاة (وياوم يقاول كان فيكاون قولاه احلاق) ألال  

يف تقدمي املس د ألليه  لى املس د قص  املس د ألليه  لى املس د، أأ امللك مقصور  لى الكون له ال لغريه لا د ماا  ساى أن 
 يطمع فيه املم كون من مماركة أص امه  يوموذ يف التص ف والقضام. واملقصود من )ذا الظ ف  ويل ولك اليوم. 

ثياة األموات الذأ يعا  ساا   األماوات، فيحياون باه وجضا ون للحما  كماا  وال فخ يف الصور مثل ض ب لعم  التكوي  
جض  اجليو ب فخ األباواق ودق الطناول. والصاور: الناوق. وورد يف احلاديث: أن امللاك املوكال با فخ الصاور )او ألسا افيل، 

ك اه  ا    اه ) اا ب(ياوم يا فخ وال يعل  ك ه )ذا ال فخ ألال هللا تعاا. ويوم ال فخ يف الصور )و يوم يقول: كن فيكاون، ول
يف الصور) لفادة )ذا احلال العنيب، وألن اليوم ملا اعل ظ فا للقول   ف ابلضافة ألا مجلة (يقاول كان فيكاون). وملاا 

 اعل اليوم ظ فا للملك اسب أن يع ف اليوم مبا )و من شعار امللك واجل د. 
ستق ار الذأ يف قولاه (ولاه امللاك). وجياوز أن جيعال بادال مان (ياوم وقد ارتصب (يوم ي فخ)  لى الظ فية، والعامل فيه لإل 

 يقول كن فيكون). وجيعل (وله امللك)  طفا  لى (قوله احلق)  لى أن اجلميع مجلة واحدة. 
 و ن ابن  ناس: الصور ) ا مجع صورة، أأ ي فخ يف صور املواودات.  
عاااا أتنااع بصاافات تمااري ألا احملاساانة  لااى كاال الياال ودقيااق وملااا ارتهااى املقصااود ماان الىنااار  اان شااؤون ماان شاا،ن هللا ت 

ظا)  وابطن بقوله ( امل الغيب والمهادة). وااام أسالوب الكاإلم  لاى ط يقاة حاذف امللا    اه يف مقاام تقادم صافاته. 
دا أللياه فحذف املس د أللياه يف مثلاه تناع لط يقاة االساتعمال يف تعقياب األىناار خبا  أ ظا  م هاا جيعال فياه امللا    اه مسا 
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ويلتزم حذفه. وقد تقدم بياره   د قوله تعاا (مقام ألب ا)ي ) يف ساورة  ل  ما ان، فلاذلك قاال ) اا ( اامل الغياب) فحاذف 
 املس د ألليه مث مل جذف املس د ألليه يف قوله (و)و احلكي  اخلنري). 

سورة النق ة، و  د قوله (و  ده مفاتح  والغيب: ما )و دا ب. وقد تقدم بياره   د قوله تعاا (الذين يؤم ون ابلغيب) يف 
 الغيب) يف )ذه السورة. 

والمهادة: ضد الغيب، و)ي األمور اليت يما)د)ا ال اس ويتوصلون ألا  ملها يقال: شهد، مبعىن حض ، وضده داب،  
يف (الغيااب  وال ختاا   املواااودات  اان االتصاااف وااذين الوصااف ، فك،رااه قياال: العااامل أبحااوال مجيااع املواااودات. والتع يااف

 والمهادة) لإلستغ اق، أأ  امل كل ديب وكل شهادة. 
 وقوله (و)و احلكي  اخلنري)  طف  لى قوله ( امل الغيب).  
وصاافة (احلكااي ) شمااع ألتقااان الصاا ع فتاادل  لااى  ظاا  القاادرة مااع تعلااق العلاا  ابملصاا و ات. وصاافة (اخلنااري) شمااع العلاا   

كالفذلكة لقوله (و)و الاذأ ىلاق الساماوات واألرض ابحلاق) ولقولاه ( اامل   ابملعلومات ظا) )ا وىفيها. فكارب الصفتان
 الغيب والمهادة). 

 [)  74(وألو قال ألب ا)ي  ألبيه أزر أتتلذ أص اما  هلة ألين أريك وقومك يف ضإلل من ] 
 

 1332صفحة : 
 
  وانادلااة يف شاا،ن ألثنااات  طااف  لااى اجلماال السااابقة الاايت أوال)ااا (وكااذب بااه قومااك و)ااو احلااق) املمااتملة  لااى احلناا  

التوحيد وألبطال الم ك، فعقنب تلك احلن  بما)د مان أحاوال األرنياام باذك  جمادلاة أول رساول أ لان التوحياد واظا  يف 
ألبطال الم ك ابحلنة الدامغة وامل اظ ة الساطعة، وألهنا أ دل حنة يف اتريخ الدين ألو كاراب جمادلاة رساول ألبياه ولقوماه، 

 لااى املماا ك  ماان العاا ب أبن أاب)اا  مل يكاان مماا كا وال مقاا ا للماا ك يف قومااه، وأ ظاا  حنااة لل سااول وكارااب أكاا  حنااة 
 صلى هللا  ليه وسل  ألو اام)  ابلقإلع  ن الم ك. 

والكااإلم يف افتتاااا  القصاااة ب(ألو) بتقاادي  اوكااا  تقااادم   ااد قولاااه تعااااا (وألو قااال رباااك للمإل كاااة ألين اا ااال يف األرض  
  ة. ىليفة) يف سورة النق

و( زر) ظا)  اآلية أره أبو ألب ا)ي . وال شك أره   ف   د الع ب أن أاب ألب ا)ي  امسه  زر فإن الع ب كاروا معت ا  باذك    
ألب ا)ي   ليه السإلم ورسنه وأب ا ه. وليأ من  ادة الق  ن التع ض لذك  أمسام دري األرنيام فما وك  امسه يف )اذه اآلياة ألال 

)ذا االس  يف دري )ذه اآلية. والذأ يف كتب الس ا يلي  أن اس  أذ ألب ا)ي   اتر   مبث اة فوقية  لقصد س ذك ه. ومل يذك 
فاا،لف فاا ام مفتوحااة فحااام مهملااة. قااال الزاااا : ال ىااإلف باا  ال ساااب  يف أن اساا  أذ ألباا ا)ي  اتر . وتنعااه حممااد اباان 

االىاتإلف امل فاي أل اا )او يف أن  زر اسا  ألذ ألبا ا)ي   احلسن اجلوي  المافعي يف تفسري ال كاب. ويف كإلمهماا رظا  ألن
وال يقتضي ولك أره ليأ له اس   ى  ب  قومه أو دري)  أو يف لغة أى   دري لغة قومه. ومثل ولك كثري. وقاد قيال: ألن 

 ( زر) وصف. 
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ك: ( زر) المايخ. و ان قال الفلا : قيال مع ااه اهلا م بلغاة ىاوازرم، و)اي الفارساية األصالية. وقاال ابان  طياة  ان الضاحا 
الضااحاك: أن اساا  أذ ألباا ا)ي  بلغااة الفاا س   زر  . وقااال اباان ألسااحاق ومقاتاال والكلاايب والضااحاك: اساا  أذ ألباا ا)ي  اتر  
و زر لقب له مثل يعقوب امللقب ألس ا يل، وقال جما)د:   زر  اس  الص   الذأ كان يعنده أبو ألبا ا)ي  فلقاب باه. وأظها  

 الذأ كان أبو ألب ا)ي  سادن بيته.  م ه أن يقال: أره الص  
و ن سليمان التيمي والف امك   زر  كلمة سب يف لغته  مبعىن املعو ، أأ  ن ط يق اخلري. و)ذا و)  ألره يقتضي وقوع  

لفان داري  ا ذ لايأ بعلا  وال مبعا ب يف القا  ن. فاإن املعاا ب شا طه أن يكاون لفظاا داري  لا  رقلاه العا ب ألا لغااته . ويف 
فل : أن من الواوه أن يكون   زر     ألب ا)ي  وأطلق  ليه اسا  األب ألن العا  قاد يقاال لاه: أب. ورساب )اذا تفسري ال

ألا حممااد باان كعااب الق ظااي. و)ااذا بعيااد ال ي نغااي املصااري ألليااه فقااد تكاا ر يف القاا  ن وكاا  )ااذه انادلااة مااع أبيااه، فينعااد أن 
 يكون امل اد أره  مه يف تلك اآلايت كلها. 

 : وقالب الميعة: ال يكون أحد من  ابم رسول هللا صلى هللا  ليه وسل  وأاداده كاف ا. وأركا وا أن   زر  أب قال الفل 
لبا ا)ي  وأل ااا كااان  ماه. وأمااا أصااحاب ا فلا  يلتزمااوا ولااك. قلااب: )او كمااا قااال الفلا  ماان  اادم التازام )ااذا وقااد بي ااب يف 

  أن الكفا  ال ي ااايف ىلااوص ال سااب ال نااوأ ىلوصااا انليااا ألن رساالة يل يف طهااارة رسااب رسااول هللا صاالى هللا  ليااه وساال
اخللوص املنحوث   ه )و اخللوص  ا يتعري باه يف العاادة. والاذأ يظها  يل أراه: أن  اتر   لقاب يف بلاد د باة بلقاب   زر  

. ويف الفصاال ابساا  النلااد الااذأ اااام م ااه، ففااي معناا  ايقااوت  زر بفااتح الاازاأ وابلاا ام احيااة باا  سااوق األ)ااواز ورامه مااز
احلادأ  م  من ساف  التكاوين مان التاوراة أن بلاد اتر  أذ ألبا ا)ي  )او  أور الكلاداري   . ويف معنا  ايقاوت  أور  بضا  
اهلمزة وسكون الواو من أصاقاع رامه ماز مان ىورساتان  . ولعلاه )او أور الكلاداري  أو اازم م اه أضايف ألا ساكاره. ويف 

بته ألب ا)ي  من بلده أور الكلاداري  قاصادين أرض ك عاان وأهنماا ما ا يف ط يقهماا بنلاد  سف  التكوين أن  اتر   ى   )و وا
حاران  وأقاما ) اك ومات اتر  يف حاران. فلعل أ)ل حاران د وه  زر ألره اام مان صاقع  زر. ويف الفصال الثااين  ما  

 بيه. من سف  التكوين ما يدل  لى أن ألب ا)ي   ليه السإلم رن  يف حاران يف حياة أ
 ومل ي د يف التوراة وك  للمحاورة ب  ألب ا)ي  وأبيه وال بي ه وب  قومه.  
   
 
 

 1333صفحة : 
 
ولذا فاألظه  أن يكون   زر  يف اآلية م اد  وأراه منا   لاى الفاتح. ويؤياد ولاك قا امة يعقاوب   زر  مضاموما. ويؤياده   

فتوحاة والثارياة مكساورة، وروأ:   اه أراه قا أه بفاتح اهلمازت  وواذا أيضا ما روأ: أن ابن  ناس ق أه أألزر ومازت  أواللاا م
 يكون وك  امسه حكاية خلطاب ألب ا)ي  ألايه ىطاب دلظة، فذلك مقتضي وك  امسه العل . 
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وق أ اجلمهور   زر  بفتح ال ام وق أه يعقوب بضمها. واقتص  املفس ون  لى اعله يف ق امة فتح ال ام بياا من (أبيه)، وقد  
 لمب أره ال مقتضي له.  
 واالستفهام يف (أتتلذ أص اما  هلة) استفهام ألركار وتوبيخ.  
والظا)  أن احملكي يف )ذه اآلية موقف من مواقف ألب ا)ي  مع أبيه، و)و موقف دلظة، فيتع  أره كان   دما أظه  أباوه  

و)و دري املوقف الذأ ىاطنه فيه بقوله (اي أباب  تصلنا يف الم ك. و)و ما كان بعد أن قال له أبوه (لون مل ت ته ألرمج ك)
 مل تعند ما ال يسمع وال ينص ) اآلايت يف سورة م مي. 

و(تتلذ) مضارع اختذ، و)و افتعال من األىذ، فصيغة االفتعال فيه دالة  لى التكلاف للمنالغاة يف قصايل الفعال. قاال   
ا ولي ااوا اهلماازة مث ا تاا وا التااام كاألصاالية ف مبااا قااالوا: ختااذ مبعااىن أ)اال اللغااة: قلنااب اهلماازة األصاالية اتم لقصااد الددااام ختفيفاا

اختذ، وقد ق ئ ابلواه  قوله تعاا (لو شوب الختذت  ليه أا ا و الختذت  ليه أا ا) ف،صال فعال اختاذ أن يتعاد  ألا 
) يف ساورة النقا ة أبن رنا  مفعول واحاد وكاان أصال املفعاول الثااين حااال، وقاد و ادا   اد قولاه تعااا (قاالوا أتتلاذا )ازؤا

 استعمال (اختذ) وتعديته يف )ذه السورة. ومعىن تتلذ ) ا تصطفي وختتارف فامل اد أتعند أص اما. 
ويف فعاال (تتلااذ) ألشااعار أبن ولااك شاايم مصااط ع مفتعاال وأن األصاا ام ليسااب أ)ااإل ل هليااة. ويف ولااك تعاا يض بساالافة  

  قله أن جيعل ألهله شيوا )و ص عه. 
مجع ص  ، والص   الصورة اليت متثل شاكل ألرساان أو حياوان، والظاا)  أن ا تناار كوراه معناودا داىال يف مفهاوم  واألص ام 

اس  ص   كما تظاف ت  ليه كلمات أ)ل اللغة فإل يطلق  لى كل صورة، ويف شفام الغليل: أن ص   مع ب  ن  لن  ، 
م ها، و لى ا تنار كاون العناادة داىلاة يف مفهاوم االسا   و)و الوثن، أأ مع قلب يف بعض ح وفه، ومل يذك  اللغة املع ب

يكااون قولااه (أصاا اما) مفعاااول (تتلااذ)  لااى أن تتلااذ متعاااد ألا مفعااول واحااد  لااى أصااال اسااتعماله وحماال الركااار )اااو 
املفعول، أأ (أص اما)، ويكون قوله ( هلة) حاال من (أص اما) مؤكدة ملعىن صاحب احلال، أو بادال مان (أصا اما). و)اذا 
الذأ ي اسب ت كري (أص اما) ألره لو كان مفعوال أول ل(تتلذ) لكاان مع فاا ألن أصاله املنتادأ. و لاى احتماال أن الصا   
اس  للصورة سوام  ندت أم مل تعند يكون قوله ( هلة) مفعوال نريا ل(تتلذ)  لى أن (تتلذ) مضمن معىن شعل وتصاري، 

 تون). أأ أشعل صورا  هلة لك كقوله (أتعندون ما ت ح
وقد تضمن ما حكي من كاإلم ألبا ا)ي  ألبياه أراه أركا   لياه شايو : أحادلا اعلاه الصاور  هلاة ماع أهناا ظاا) ة االحنطاار  

  ن صفة الهلية، ونريهما تعدد اآلهلة ولذلك اعل مفعوال (تتلذ) مجع ، ومل يقل: أتتلذ الص   ألهلا. 
 مجلة (أتتلذ أص اما  هلة). وأكد الىنار ث ف الت،كيد ملاا يتضامه ومجلة (ألين أراك وقومك يف ضإلل) مني ة ل ركار يف 

ولااك الىنااار ماان كااون ضااإلهل  بي ااا، وولااك  ااا ي كاا ه امللاطاابف وألن امللاطااب ملااا مل يكاان قااد مسااع الركااار  ليااه يف 
ه  لياه ال ينلاا ا تقاده قنل ولك جسب رفسه  لى )د  وال جسب أن أحدا ي ك   ليه ما )و فيه، ويظان أن ألركاار اب ا

 ألا حد أن ي اه وقومه يف ضإلل من . فقد يت،وله أبره رام م ه ما )و أوا. 
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وال ؤية جيوز أن تكون بص ية قصد م ها يف كإلم ألب ا)ي  أن ضإلل أبيه وقومه صار كالميم املماا)د لوضاوحه يف أحاوال  
و لياه فقولاه (يف ضاإلل منا ) يف موضاع احلاال. تق اب   لعص ام من احلنارة فهاي حالاة مماا)د ماا فيهاا مان الضاإلل. 

 وجيوز كون ال ؤية  لمية، وقوله (يف ضإلل من ) يف موضع املفعول الثاين. 
وفا دة  طف (وقومك)  لى ضمري امللاطب مع العل  أبن رؤيته أابه يف ضإلل يقتضي أن يا    اثلياه يف ضاإلل أيضاا  

االلتازام ولي نواه مان أول و)لاة  لاة أن موافقاة مجاع  ظاي  ألايه  لاى ضاإلله ال  ألن املقام مقام ص احة ال يكتفي فياه بداللاة
 تعضد دي ه وال تمكك من ي ك   ليه ما )و فيه. 

 و(من ) اس  فا ل من أابن مبعىن ابن، أأ ظا) .  
   
 

 1334صفحة : 
 
 كاملما)د امل  ي. ووصف الضإلل ب(من ) ردام  لى قوة فساد  قوهل  حيث مل يتفط وا لضإلهل  مع أره    
ومناش ته ألايه وذا القاول الغلاين كاراب يف بعاض جمادالتاه ألبياه بعاد أن تقادم لاه ابلاد وة ابل فاق، كماا حكاى هللا   اه يف  

موضااع  ىاا  (اي أبااب مل تعنااد مااا ال يساامع وال ينصاا  وال يغاا    ااك شاايوا اي أبااب ألين قااد اااامين ماان العلاا  مااا مل  تااك 
ألا قولاه سااإلم  لياك س،ساتغف  لاك رذ ألراه كااان ذ حفياا). فلماا رأ  تصاميمه  لاى الكفاا  فااتنع  أ)ادك صا اطا ساواي 

سلك معه الغلظة استقصاام ألسااليب املو ظاة لعال بعضاها أن يكاون أجناع يف رفاأ أبياه مان بعاض فاإن لل فاوس مساالك 
دع ألا سنيل رباك ابحلكماة واملو ظاة ونال أرظار)ا ميادين متفاوتة، ولذلك قال هللا تعاا ل سوله صلى هللا  ليه وسل  (ا

 احلس ة واادهل  ابليت )ي أحسن)، وقال له يف موضع  ى  (وادلن  ليه ). 
فحكاى هللا تعااا  اان ألبا ا)ي  يف )اذه اآليااة بعاض مواقفاه مااع أبياه ولايأ يف ولااك ماا ي اايف الاا ور باه ألن اناا) ة ابحلااق   

علمام خيطوون أساتذ   وأ مته  و ابم)  يف املسا ل العلمية بدون ت قيص. دون سب وال ا تدام ال ت ايف ال ور. ومل يزل ال
وقاد قاال أرساطا لاايأ يف ا ارتاض  لاى أفإلطااون: أفإلطاون صاديق واحلاق صااديق لكان احلاق أصاادق.  لاى أن م اتاب باا  

 الوالدين متفاوتة يف الم ا ع. وقد قال أب ام يعقوب (اتك ألرك لفي ضإللك القدمي). 
[)  طاف  لاى مجلاة (قاال ألبا ا)ي  ألبياه  زر 75ألب ا)ي  ملكوت السماوات واألرض وليكون من املوق  ] (وكذلك ر أ 

أتتلذ أص اما  هلة). فااملعىن وألو را أ ألبا ا)ي  ملكاوت الساماوات واألرض ألرادة ال ألرادة أوضاح م هاا يف ا ساها والشاارة 
أأ مثال ولاك الرام العنياب را أ ألبا ا)ي  ملكاوت الساماوات بقوله (وكذلك) ألا الرادة امل،ىوو من قوله (ر أ ألب ا)ي ) 

واألرض. و)ذا  لى ط يقة قولاه تعااا (وكاذلك اعل ااك  أماة وساطا). وقاد تقادم بياراه يف ساورة النقا ة، فاسا  الشاارة يف 
 مثل )ذا االستعمال يإلزم الف اد والتذكري ألره ا   جم   املثل. 

سااماوات واألرض) ألشااارة ألا حنااة مساات نطة ماان داللااة أحااوال املواااودات  لااى وقولااه (وكااذلك راا أ ألباا ا)ي  ملكااوت ال 
 واود صارعها. 
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وال ؤيااة ) ااا مسااتعملة لإلركماااف واملع فااة، فااالرامة مبعااىن الكمااف والتع يااف، فتماامل املنصاا ات واملعقااوالت املساااتدل  
ا يف ملكااوت السااماوات واألرض)، فااإب ا)ي  هميعهاا  لااى احلااق و)ااي ألرامة ألهلااام وتوفيااق، كماا يف قولااه تعاااا (أو مل ي ظاا و 

 ليه السإلم ابتدأم يف أول أم ه ابلهلام ألا احلق كما ابتدأم رسول هللا صلى هللا  ليه وسل  ابلا ؤاي الصاادقة. وجياوز أن 
حضاار يكون امل اد ابلرامة العل  بط يق الوحي. وقد حصلب )ذه الرامة يف املاضي فحكا)ا الق  ن بصيغة املضاارع الست

 تلك الرامة العنينة كما يف قوله تعاا (هللا الذأ أرسل ال اي  فتثري سحااب). 
وامللكوت اتفق أ مة اللغة  لى أره مصدر كال دنوت وال محوت وال )نوت واجل وت. وقالوا: ألن الواو والتام فياه للمنالغاة.  

  وملاا كاان فياه زايدة تفياد املنالغاة كاان مع ااه امللاك وظا) ه أن مع اه امللك بكس  املاي  ألن مصادر ملاك امللاك بكسا  املاي
 القوأ المديد. ولذلك فس ه الزام أ ابل بوبية والهلية. 

ويف اللسان: ملك هللا وملكوتاه سالطاره ولفاإلن ملكاوت العا اق، أأ سالطاره وملكاه. و)اذا يقتضاي أراه ما ادف للملاك  
 ملكه ضمة. بض  املي  ويف طنعة اللسان يف بوالق رقمب  لى مي  

ويف التقان  ن  ك مة وابن  ناس: أن امللكوت كلمة رنطية. فيظه  أن صيغة  فعلوت  يف مجيع املوارد اليت وردت فيهاا  
أهنا من الصيا الدىلية يف اللغة الع بية، وأهنا يف ال نطية دالة  لى املنالغة، ف قلها الع ب ألا لغته  ملاا فيهاا مان ىصوصاية 

)ااذا أن امللكااوت يطلااق مصاادرا للمنالغااة يف امللااك، وأن امللااك  ابلضاا   ملااا كااان ملكااا  ابلكساا   القااوة. ويسااتللص ماان 
  ظيما يطلق  ليه أيضا امللكوت. 

ف،ما يف )ذه اآلية فهو جماز  لى كإل الطإلق  ألره من ألطإلق املصدر وألرامة اس  املفعول، و)و اململوك، كااخللق  لاى  
 ي  أو من امللك بضمها. املللوق، ألما من امللك بكس  امل

   
 

 1335صفحة : 
 
وألضاااافة ملكاااوت الساااماوات واألرض  لاااى معاااىن (يف). واملعاااىن ماااا يمااامله امللاااك أو امللاااك، واملااا اد ملاااك هللا. واملعاااىن   

ركمااف لباا ا)ي  دال اال الوقات ااا أو  ظمااة ساالطار ا كماافا يطلعااه  لااى حقا قهااا ومع فااة أن ال ىااالق وال متصاا ف فيمااا  
 سواا.  كمف ا له

و طف قوله (وليكاون مان املاوق  )  لاى قولاه (وكاذلك) ألن (وكاذلك) أفااد كاون املمانه باه تعليماا فا قاا. ففها  م اه أن  
املمنه به  لة ألم  مه  )و من اا أ املمانه باه. فالتقادي : وكاذلك را أ ألبا ا)ي  ملكاوت الساماوات واألرض ألرام تنصاري 

و العل  الكامل وليكون من املوق  . وقاد تقادم بياان )اذا   اد تفساري قولاه تعااا وفه  ليعل   لما وفق لذلك التفهي ، و)
 (وكذلك رص ف اآلايت ولتستن  سنيل ان م ) يف )ذه السورة. 
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واملااوقن )ااو العااامل  لمااا ال يقناال المااك، و)ااو اليقااان. واملاا اد اليقااان يف مع فااة هللا تعاااا وصاافاته. وقولااه (وليكااون ماان  
بلااا ماان أن يقااال: وليكااون موق ااا كمااا تقاادم   ااد قولااه تعاااا (قااد ضااللب ألون ومااا أا ماان املهتاادين) يف )ااذه املااوق  ) أ
 السورة. 

[ فلما رأ  القم  ابزدا قال )اذا رذ 76(فلما ان  ليه الليل رأ  كوكنا قال )ذا رذ فلما أفل قال ال أحب اآلفل ]  
[ فلماا رأ  المامأ ابزداة قاال )اذا رذ )اذا أكا  فلماا 77م الضاال ]فلما أفل قال لون مل يهدين رذ ألكاورن مان القاو 

[ ألين واهااب واهاااي للااذأ فطااا  السااماوات واألرض ح يفاااا ومااا أا مااان 78أفلااب قاااال اي قااوم ألين بااا أم  ااا تمااا كون]
وكناا) [) (فلما ان) تف يع  لى قوله (وكذلك ر أ ألب ا)ي  ملكوت السماوات واألرض) بق ي ة قولاه (رأ  ك78املم ك ]

فإن الكوكب من ملكوت الساماوات، وقولاه يف املعطاوف  لياه (را أ ألبا ا)ي  ملكاوت الساماوات واألرض). فهاذه ال ؤياة 
اخلاصة اليت ا)تد  واا ألا ط ياق  نياب يف ألبكاات لقوماه ملنا  ألاي)ا  لإل ارتاف بفسااد معتقاد) ، )اي فا ع مان تلاك 

ابلفام يستد ي مزيد االتصال ب  املعطوف واملعطوف  لياه  الرامة اليت  مب ملكوت السماوات واألرض، ألن العطف
ملا يف معىن الفام من التف يع والتسنب، ولذلك رعد اعل الزام أ (فلما ان)  طفا  لى قال (ألب ا)ي  ألبيه)، واعله ما 

 بي هما ا رتاضا، دري رشيق. 
با ا)ي  حموطاا بظلماة الليال، و)او يقتضاي أراه كاان وقوله (ان  ليه الليل) أأ أظل  الليال ألظإلماا  لاى ألبا ا)ي ، أأ كاان أل 

 قب السمام ومل يكن يف بيب. 
ويؤىذ من قوله بعده (قال اي قوم ألين ب أم  ا تم كون) أره كان سا  ا مع ف يق من قومه يما)دون الكواكب، وقد كاان  

 وم ألب ا)ي . قوم ألب ا)ي  صابو  يعندون الكواكب ويصورون هلا أص اما.وتلك دايرة الكلداري  ق
يقال: ا ه الليل، أأ أىفااه، وا اان الليال بفاتح اجلاي ، وا اه: سارته األشايام امل  ياة بظإلماه الماديد. يقاال: ا اه الليال،  

و)و األصال. ويقاال: اان  لياه الليال، و)اذا يقصاد باه املنالغاة يف السارت ابلظلماة حاىت صاارت ك،هناا دطاام، وماع ولاك مل 
 ا مبعىن أظل . يسمع يف كإلمه  ان الليل قاص  

وظااا)  قولااه (رأ  كوكنااا) أرااه حصاالب لااه رؤيااة الكواكااب   ضااا ماان دااري قصااد للت،ماال وألال فااإن األفااق يف اللياال  لااوم   
كواكب، وأن الكواكب كان ح  ر ه واضحا يف السمام مما قا ب اوره، وولاك أراور ماا يكاون يف وساط السامام. فالظاا)  

زيااد باان  لاي أن الكوكااب )ااو الز)اا ة. و ان الساادأ أرااه املماارتأ. وجيااوز أن  أراه رأ  كوكنااا ماان بي هااا شاديد الضااوم. فعاان
يكااون رظاا  الكواكااب فاا أ  كوكنااا فيكااون يف الكااإلم ألجياااز حااذف مثاال (أن اضاا ب بعصاااك النحاا  فااارفلق)، أأ فضاا ب 

 فارفلق. ومجلة (رأ  كوكنا) اواب (ملا). والكوكب: ال ن . 
ارياا ااوااب لساؤال ي ما،  ان مضامون مجلاة (رأ  كوكناا) و)او أن يسا،ل ساا ل: ومجلة (قال )ذا رذ) مسات،رفة اساتو افا بي 

 فماوا كان   دما ر ه، فيكون قوله (قال )ذا رذ) اوااب لذلك. 
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واس  الشارة ) ا لقصد متييز الكوكب من ب  الكواكب ولكن ألا اؤه  لى رظرييه يف قولاه حا  رأ  القما  وحا  رأ    

ذا رذ )ااذا رذ) يعاا  أن يكااون القصاد األصاالي م ااه )ااو الك ايااة ابلشااارة  ان كااون املمااار ألليااه أماا ا مطلااواب المامأ ()اا
منحااون   ااه فااإوا  ثاا   ليااه أشااري ألليااه، وولااك كالشااارة يف قولااه تعاااا (لقااد لنثاات  يف كتاااب هللا ألا يااوم النعااث فهااذا يااوم 

قال فهاو الاذأ ملت ا . ولعال م اه قولاه ()اذه بضاا ت ا ردت أللي اا) ألو مل النعث)، وقوله (قالب فذلكن الذأ ملت   فيه) ومل ي
يقتص وا  لى (بضا ت ا ردت أللي ا). ويف صحيح النلارأ قال األح ف بن قايأ  و)ناب لرصا  )اذا ال اال   يعا   لاي 

له تعاا (فإن يكفا  بن أذ طالب  ومل يتقدم له وك ، ألن  ليا وش،ره )و اجلارأ يف ىواط  ال اس أايم صف ، وسي،م قو 
وا )ؤالم) يع  كفار ق يو، ويف حديث سؤال الق   فيقال له ما  لمك وذا ال ال   يع  ال سول صلى هللا  ليه وسل   
، و)اذا مان األداا اض الدا ياة للتع ياف ابساا  الشاارة الاايت أللهاا  لماام النإلدااة فيصاح ) اا أن جيعاال مساتعمإل يف مع ييااه 

 الص يح والك اية. 
وتع يف اجلزأين مفيد للقص  ألره مل يقل: )ذا رب. فدل  لى أن ألب ا)ي   ليه الساإلم أراد اساتدرا  قوماه فابتادأ إبظهاار  

أرااه ال ياا   تعاادد اآلهلااة ليصاال واا  ألا التوحيااد واسااتنقى واحاادا ماان معنااودا   ففاا ض اسااتحقاقه الهليااة كاايإل ي فاا وا ماان 
 الصغام ألا استدالله. 

 ال) ألره ىاطب بذلك دريه، ألن القول حقيقته الكإلم، وأل ا يساق الكإلم ألا ااطب. وظا)  قوله (ق  
ولذلك كارب حقيقة القول )ي ظا)  اآلية من لفظها ومن ت تيب رظمها ألو رتاب قولاه (فلماا اان)  لاى قولاه (وكاذلك  

لاى قوماه (وألو قاال ألبا ا)ي  ألبياه ر أ ألب ا)ي  ملكوت السماوات واألرض) وقوله (وليكون من املوق  ) ورتب ولاك كلاه  
 زر أتتلذ أص اما  هلة) اآلية، ولقوله تعاا (قال )ذا رذ) وأل ا يقوله مللاطب، ولقوله  قب ولك (اي قاوم ألين با أم  اا 
تم كون)، وألره اقتص   لى ألبطال كون الكواكب  هلة واستدل به  لى ب امته  ا يم كون مع أره ال يلزم مان بطاإلن ألهلياة 

كواكب بطإلن ألهلية أا ام أى   لوال أن ولك )و مد ى قومهف فدل ولك كله  لى أن ألب ا)ي   لياه الساإلم قاال ولاك ال
 لى سنيل انادلة لقومه وألرىام الع ان هل  ليصلوا ألا تلقي احلنة وال ي ف وا من أول و)لة فيكون قد مجع مجعا من قوماه 

 وأراد االستدالل  ليه . 
أأ ىالقي ومدب أ فهو مستحق  نادم. قاله  لى سنيل الف ض ا اي  لى معتقد قومه ليصل وا  ألا وقوله ()ذا رذ)  

رقض ا تقاد)  ف،ظه  أره موافق هل  ليهموا ألا ولك مث يك   ليه  ابلبطال ألظهاارا ل رصااف وطلاب احلاق. وال ي يناك 
أرااه ولااك ط يااق ألا ألرشاااد قومااه وألرقاااو)  ماان يف )ااذا أن صاادور مااا ظااا) ه كفاا   لااى لساااره  ليااه السااإلم ألرااه ملااا رأ  

الكف ، وااتهد ف  ه أراى للقنول   د)  سا  له التص يح به لقصد الوصول ألا احلق و)و ال يعتقده، وال يزياد قولاه )اذا 
قومه كف ا، كالذأ يك ه  لى أن يقول كلمة الكف  وقلنه مطمون ابلوان فإره ألوا ااز ولك حلفن رفاأ واحادة وألرقاو)اا 
من اهلإلك كان اوازه لرقاو ف يق من ال اس من اهلإلك يف الدريا واآلىا ة أوا. وقاد يكاون فعال ولاك إبون مان هللا تعااا 

 ابلوحي. 
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و لااى )ااذا فاآليااة تقتضااي أن قومااه يعناادون الكواكااب وأهناا   لااى دياان الصااابوة وقااد كااان ولااك الاادين شااا عا يف بلاادان  
السإلم وأن األص ام اليت كاروا يعندوهنا أرادوا وا أهناا صاور للكواكاب ومتاثيال هلاا  لاى الكلدان اليت رم، فيها ألب ا)ي   ليه 

حسب ختيإل   وأساطري)  مثلما كان  ليه اليوان القدمام، وجتمال أهنا   نادوا الكواكاب و نادوا صاورا أىا    لاى أهناا 
 لاااى أن الصاااابوة يعتقااادون أن الكواكاااب  دون الكواكااب كماااا كاااان الياااوان يقسااامون املعناااودات ألا  هلاااة وأرصااااف  هلاااة.

 روحاريات ختدمها. 
وأفل ال ن  أفوال داب، واألفول ىاص بغياب ال ريات السماوية، يقال: أفال الا ن  وأفلاب المامأ، و)او املغياب الاذأ  

وا يكااون بغاا وب الكوكااب ورام األفااق بساانب الاادورة اليوميااة للكاا ة األرضااية، فااإل يقااال: أفلااب الماامأ أو أفاال الاا ن  أل
 احتنب بسحاب. 
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وقولاه (ال أحااب) احلااب فياه مبعااىن ال ضااى والرادة، أأ ال أرضااى ابآلفال ألهلااا، أوال أريااد اآلفاال ألهلاا. وقااد  لاا  أن متعلااق   

ن أن احملنة )و ألرادتاه ألهلاا لاه بقولاه ()اذا رذ). وألطاإلق احملناة  لاى الرادة شاا ع يف الكاإلم، كقولاه تعااا (فياه رااال جناو 
 يتطه وا). وقدره يف الكماف ثذف مضاف، أأ ال أحب  نادة اآلفل . 

واام ب(اآلفلا ) بصايغة مجاع الاذكور العقاإلم امللاتص ابلعقاإلم ب اام  لاى ا تقااد قوماه أن الكواكاب  اقلاة متصا فة يف  
 األكوان، وال يكون املواود معنودا ألال و)و  امل. 

تحقاق الهلياة أن األفاول مغياب وابتعااد  ان ال ااس، وشا،ن اللاه أن يكاون دا ا  وواه االساتدالل ابألفاول  لاى  ادم اسا 
امل اقنة لتدبري  ناده فلما أفل ال ن  كان يف حالة أفوله حمنواب  ن االطإلع  لى ال اس، وقد بىن )ذا االستدالل  لى ماا 

ال يساتحق أن يتلاذ ألهلاا ألراه ال يغا   )و شا ع   د القوم من كون أفاول الا ن  مغيناا  ان )اذا العاامل، يعا  أن ماا يغياب
 ن  ناده فيما جتااوره ح  مغينه. وليأ االستدالل م ظورا فيه ألا التغري ألن قومه مل يكوروا يعلمون املإلزمة ب  التغري 

ابق وارتفام صفة الهلية، وألن األفول ليأ بتغري يف وات الكوكب بل )و   ض لعبصار املما)دة له، أما الكوكب فهو 
 يف فلكه ورظامه يغيب ويعود ألا الظهور وقوم ألب ا)ي  يعلمون ولك فإل يكون ولك مق عا هل . 

وألال )ذا احت  ثالة األفول دون حالة النزو  فإن النزو  وألن كان ط أ بعد أفول لكن األفول السابق داري مماا)د هلا   
 ن من قنل  فإل. فكان األفول أىص  يف االحتنا  من أن يقول  ألن )ذا الناز  كا

وقولاه (فلماا رأ  القما  ابزداا) اخل  طاف  لاى مجلاة حمذوفاة دل  ليهاا الكاإلم. والتقادي : فطلاع القما  فلماا ر ه ابزداا،   
فحذفب اجلملة ل جياز و)و يقتضي أن القم  طلع بعد أفول الكوكب، ولعله اىتار حملاااة قوماه الوقاب الاذأ يغا ب فياه 
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ه كااان  ىاا  اللياال ليعقنهماااا طلااوع الماامأ. وأظهاا  اساا  (القماا ) ألرااه حااذف معااااد الكوكااب ويطلااع بقاا ب ولااك، وأراا
 الضمري. 

 والناز : المارق يف ابتدام ش وقه، والنزو  ابتدام الم وق.  
وقولاه ()اذا رذ) أفااد بتع ياف اجلازأين أراه أكثا  ضاوما مان الكوكاب فاإوا كاان اساتحقاق الهلياة بسانب ال اور فالاذأ )او  

وا من األضعف. واس  الشارة مستعمل يف مع اه الك ا ي ىاصة و)و كون املمار ألليه مطلواب منحون   ه  أشد رورا أوا 
 كما تقدم  رفا. 

وقوله (فلما أفل قال لاون مل يهادين رذ ألكاورن مان القاوم الضاال ) قصاد باه ت نياه قوماه لل ظا  يف مع فاة الا ب احلاق وأراه  
يسااتحقان ولااك مااع أرااه  اا ض يف كإلمااه أبن لااه راب يهديااه و)اا  ال ي كاا ون  ليااه واحااد، وأن الكوكااب والقماا  كليهمااا ال 

ولك ألهن  قا لون بعدة أرابب. ويف )ذا  يوة ل فوس قومه ملا  ازم  لياه مان التصا يح أبن لاه راب داري الكواكاب. مث  ا ض 
وم الضاال ) يادىل  لاى رفوساه  بقومه أهن  ضالون و)ي،)  قنل املصارحة للعل  أبهن  ضالون، ألن قوله (ألكورن من القا

الماك يف معتقاد)  أن يكاون ضاإلال، وألاال )اذا التعا يض مل يقاال: ألكاورن ضااال، وقاال (ألكاورن مان القاوم الضااال ) 
 ليمري ألا أن يف ال اس قوما ضال ، يع  قومه. 

ابزدا مع أن أفولاه حمقاق ثساب املعتااد وأل ا ت يث ألا أفول القم  فاستدل به  لى ارتفام اهليوة ومل ي فها   ه مبن د رؤيته  
 ألره أراد أن يقي  االستدالل  لى أساس املما)دة  لى ما )و املع وف يف العقول ألن املما)دة أقو . 

وقوله (فلما رأ  الممأ ابزدة) أأ يف الصنا  بعد أن أفل القم ، وولك يف ألحاد  اللياايل الايت يغا ب فيهاا القما  قنيال  
 ا)  أن )ذا االستدالل كله وقع يف جملأ واحد. طلوع الممأ ألن الظ

وقوله للممأ ()ذا رذ) ابس  ألشارة املذك  مع أن الممأ ش أ جم ة املؤرث ألراه ا ت )اا راب، ف و اي يف الشاارة معاىن  
 اخل ، فك،ره قال: )ذا اجل م الذأ تد وره الممأ تن  أره )و رذ. 

لة ()ذا رذ) املقتضية رقاض ربوبياة الكوكاب والقما  وحصا  ال بوبياة يف المامأ ومجلة ()ذا أك ) اارية جم   العلة جلم 
ورفيهاا  ان الكوكااب والقما ، ولااذلك حاذف املفضاال  لياه لظهاوره، أأ )ااو أكا  م همااا، يعا  أن األكاا  األكثا  ألضااامة 

 أوا ابستحقاق الهلية. 
   
 

 1338صفحة : 
 
 اع هلا  أبن ال جااولوا موافقتاه ألاي)ا   لاى ضاإلهل  ألراه ملاا ارتفاى اساتحقاق وقوله (قال اي قوم ألين ب أم  ا تم كون)، ألق  

 الهلية  ن أ ظ  الكواكب اليت  ندو)ا فقد ارتفى  ما دوهنا ابألح  . 
وال أم فعيل مبعىن فا ل من ب  م بكس  ال ام ال دري ي أ بفتح ال ام ال دري مبعاىن تفصاى وت ازه ورفاى امللالطاة بي اه وبا   
 ور ب(من). وم ه (أن هللا ب أم من املم ك  ف أه هللا  ا قالوا (وما أب ئ رفسي). فمعىن قوله (ب أم) ) ا أره ال صلة ان
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بي ه وب  ما يم كون. والصلة يف )ذا املقام )ي العنادة ألن كاان ماا يما كون ما ادا باه األصا ام، أو )اي التلانأ واالتنااع ألن  
 كان ما يم كون مبعىن الم ك. 

األظه  أن (ما) يف قوله (ماا تما كون) موصاولة وأن العا اد حماذوف ألاال الفاصالة، أأ ماا تما كون باه، كماا ساي،م يف و  
قوله (وال أىاف ما تم كون باه) ألن الغالاب يف فعال الا امة أن يتعلاق ابلاذوات، ولاوإل يتكا ر ماع قولاه بعاده (وماا أا مان 

 ألش اكك ، أأ ال أتقلده.  املم ك ). وجيوز أن تكون (ما) مصدرية، أأ من
وتسميته  ناد   األص ام ألش اكا ألن قومه كاروا يعرتفون ابك ويم كون معاه يف الهلياة داريه كماا كاان ألشا اك العا ب و)او  

ظا)   أ الق  ن حيث ورد فيها االحتنا   لايه  خباالق الساماوات واألرض، و)او امل اساب لضا ب املثال ملما كي العا ب 
 مه، ولقوله اآلم (الذين  م وا ومل يلنسوا ألواهن  بظل ). بم،ن ألب ا)ي  وقو 

ومجلة (ألين واهب واهي) مب زلة بدل االشتمال من مجلة (ألين ب أم  ا تم كون)، ألن ال امة من الش اك تمتمل  لى   
هاة والواهااة، أأ تواياه الوااه ألا هللا، و)او ألفاا اده ابلعناادة. والوااه يف قولااه (واهاي) حقيقاة. و(واهاب) ممااتق مان اجل

ص فته ألا اهة، أأ اعلب كذا اهة له يقصد)ا. يقال: واهاه فتوااه ألا كاذا ألوا و)اب أللياه. ويقاال للمكاان املقصاود 
واهة بكس  الواو، وك،هن  صادوه  لى زرة اهليوة مان الوااه ألن القاصاد ألا مكاان يقصاده مان حناو واهاه، وفعلاوه  لاى 

ان بواهاه قصال )يوااة يف واهاه و)اي )يواة العاازم وقاديق ال ظا . فمعاىن (واهااب زراة الفعلاة بكسا  الفاام ألن قاصااد املكا
واهااي) صاا فته وأدرتااه. و)ااذا متثياال: شاانهب حالااة أل  اضااه  اان األصاا ام وقصااده ألا ألفاا اد هللا تعاااا ابلعنااادة مباان اسااتقيل 

 بواهه شيوا وقصده وارص ف  ن دريه. 
ض) ليااااومىم ألا  لااااة تواهااااه ألا  نادتااااه، ألن الكواكااااب ماااان وأم ابملوصااااول يف قولااااه (للااااذأ فطاااا  السااااماوات واألر  

 مواودات السمام، واألص ام من مواودات األرض فهي مفطورة ك تعاا. 
وفعل (واه) يتعد  ألا املكان املقصود إبا، وقد يتعد  ابلإلم ألوا أريد أره ارص ف ألال ولك الميم، فيحسن ولاك  

وطا تااه كمااا تقاول: تواهااب للحنيااب، ولااذلك اىتاري تعديااة ) ااا ابلااإلم، ألن يف ألوا كاان الماايم املقصااود م ا اى ألرضاااؤه 
 )ذا التواه ألرضام وطا ة. 

وفط : ىلق، وأصل الفط  المق. يقال فط  فطورا ألوا شق قاال تعااا (فااراع النصا  )ال تا   مان فطاور) أأ اىاتإلل،  
ه، و)اذا كماا يقاال: الفتاق والفلاق، فا،طلق الفطا  شنه اخللق بص ا ة اجللد وحنوه، فإن الصاارع يماق المايم قنال أن يصا ع

  لى ألجياد الميم وألبدا ه  لى )يوة تؤ)ل للفعل. 
و(ح يفا) حال من ضمري املتكل  يف (واهب). وتقدم بياان ولاك   اد قولاه تعااا (قال بال ملاة ألبا ا)ي  ح يفاا) يف ساورة  

 النق ة. 
 فسه أن يكون متصإل ابملم ك  ويف  داد) . ومجلة (وما أا من املم ك )  طف  لى احلال، رفى  ن ر 
فلما ت أ من أص امه  ت أ من القاوم، وقاد مجعهماا أيضاا يف ساورة املمتح اة ألو قاال (ألا با  م ما ك  و اا تعنادون مان دون  

 هللا). 
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وأل ااا وأفااادت مجلااة (ومااا أا ماان املماا ك ) أتكياادا جلملااة (ألين واهااب واهااي للااذأ فطاا  السااماوات واألرض ح يفااا)،  
  طفب ألهنا قصد م ها الت  م من أن يكون من املم ك . 

   
 

 1339صفحة : 
 
و)ذا قد ا ي ا فيه  لى أن قول ألب ا)ي  ملا رأ  ال ريات ()ذا رذ) )و م اظ ة لقومه واستدرا  هل ، وأره كان موق ا ب فاي   

ك وابحلناا  الاايت احااات  وااا  لااى قومااه. ومااان ألهليتهااا، و)ااو امل اسااب لصاافة ال ناااومة أن يكااون أوحااي ألليااه بااانطإلن الشاا ا
املفس ين من قال: ألن كإلمه ولك كان رظ ا واستدالال يف رفسه لقوله (لون مل يهدين رذ)، فإره يمع  أبره يف ضإلل ألراه 
 طلااب )دايااة بصاايغة االسااتقنال أأ ألااال أداة الماا ر، ولاايأ )ااذا مبتعاا  ألرااه قااد يقولااه لت نيااه قومااه ألا أن هلاا  راب بيااده
اهلداية، كما بي اه يف موضعه، فيكون كإلمه مستعمإل يف التعا يض.  لاى أراه قاد يكاون أيضاا ما ادا باه الادوام  لاى اهلداياة 

 والزايدة فيها،  لى أره قد يكون أراد اهلداية ألا ألقامة احلنة حىت ال يتغلب  ليه قومه. 
يااد فااإن ولااك كااان إبهلااام ماان هللا تعاااا، فيكااون قولااه فااإوا ب ي ااا  لااى أن ولااك كااان اسااتدالال يف رفسااه قناال اجلاازم ابلتوح 

(وكذلك ر أ ألب ا)ي  ملكوت السماوات واألرض) مع اه ر يه ماا فيهاا مان الادال ل  لاى وااود الصاارع ووحداريتاه قنال أن 
وله روحي ألليه ويكون قوله (رأ  كوكنا) مبعىن رظ  يف السمام ف أ  )ذا الكوكب ومل يكن رظ  يف ولك من قنل، ويكون ق

 (قال )ذا رذ) قوال يف رفسه  لى حنو ما يتحدث به املفك  يف رفسه، و)و حديث ال فأ، كقول ال ابغة يف كلب صيد:          
 قالب له ال فأ ألين ال أر  طمعا                      وألن موالك مل يسل  ولا  يصاد وقول العنا  يف ثور وحمي:            
فكاري                      ألن احلياة اليوم يف الك ور وقوله ()ذا رذ وقوله ال أحب اآلفل  وقوله لون مث ارثىن وقال يف الت  

مل يهدين رذ) كل ولك مستعمل يف حقا قه من اال تقااد احلقيقاي. وقولاه (قاال اي قاوم) )او ابتادام ىطاباه لقوماه بعاد أن 
 ظه  احلق له ف، لن مبلالفته قومه حي وذ. 

مه وقال أقااوين يف هللا وقاد )اداين وال أىااف ماا تما كون باه ألال يماام رذ شايوا وساع رذ كال شايم  لماا (وحااه قو  
[)  ملا أ لن ألب ا)ي   ليه السإلم معتقده لقومه أىذوا يف حمااته، فنملاة (وحاااه)  طاف  لاى مجلاة 80أفإل تتذك ون]

 (ألين واهب واهي للذأ فط  السماوات واألرض). 
ابلواو دون الفام لتكون مستقلة ابلىنار مبضموهنا مع أن تف ع مضموهنا  لى ما قنلها معلوم من سياق  و طفب اجلملة 

 الكإلم. 
واحملااة مفا لة متص فة من احلنة، و)ي الدليل املؤيد للد و . وال يع ف هلاذه املفا لاة فعال جما د مبعاىن اساتدل ثناة،  

كارب احتناااا مان اجلاارن  فهاي حقيقاة و)او األصال، وألن كاراب مان   وأل ا املع وف فعل ح  ألوا دلب يف احلنة، فإن
اارااب واحااد اب تناااار أن حماااول الغلااب يف احلناااة ال بااد أن يتلقاااى ماان ىصاامه ماااا ياا د احتنااااه فتحصااال احملاولااة مااان 
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حلقيقااة أبن اجلااارن ، فنااذلك اال تنااار أطلااق  لااى االحتنااا  حمااااة، أو املفا لااة فيااه للمنالغااة. واألوا محلهااا ) ااا  لااى ا
 يكون املعىن حصول حمااة بي ه  وب  ألب ا)ي . 

ووك  الميخ ابن   فة يف درس تفسريه: أن صيغة املفا لة تقتضي أن انعول فيها فا إل )و الناد م ابحملااة، وأن بعض  
ال ألبا ا)ي  رذ الاذأ العلمام استمكل قوله تعاا يف ساورة النقا ة (أمل تا  ألا الاذأ حاا  ألبا ا)ي  يف رباه) حياث قاال (ألو قا

جيي وويب). فندأ بكإلم ألبا ا)ي  و)او مفعاول الفعال وأاااب أبن ألبا ا)ي  بادأ ابملقاولاة و ا وو بادأ احملاااة. ومل ياذك  أ ماة 
اللغة )ذا القيد يف استعمال صيغة املفا لة. وجيوز أن يكون امل اد ) ا أهن  سلكوا معه ط ياق احلناة  لاى صاحة ديا ه  أو 

تقده و)و يسمع، فنعل مسا ه كإلمه  مب زلة اواب م ه ف،طلق  لى ولك كلمة احملااة. وأو  احتنااه   لى ألبطال مع
) ا ألو ال يتعلق به د ض ألن الغ ض )و اال تنار بثنات ألب ا)ي   لى احلق. وحذف متعلق (حااه) لداللة املقام، وداللة 

 ما بعده  ليه من قوله (أقااوين يف هللا) اآلايت. 
   
 

 1340حة : صف
 
وقد وك ت حننه  يف مواضع من الق  ن، م ها قوله يف سورة األرنياام (ألو قاال ألبياه وقوماه ماا )اذه التماثيال الايت أرات    

هلااا  اااكفون قااالوا وااادا  ابما هلااا  اباادين ألا قولااه وأا  لااى ولكاا  ماان المااا)دين)، وقولااه يف سااورة المااع ام (قااال )اال 
ك  أو يض ون) اآلايت، ويف سورة الصافات (ألو قال ألبيه وقومه مااوا تعنادون أ فكاا  هلاة يسمعورك  ألو تد ون أو ي فعور

دون هللا ت يادون ألا قولااه فنعل ااا)  األسافل ) وكلهااا حمااااة حقيقياة، وياادىل يف احملااااة ماا لاايأ ثنااة ولك اه  ااا ي ورااه 
ه) اآلياة. والتقادي : وحاااه قوماه فقاالوا:  حننا أبن ىوفوه دضب  هلته ، كما يدل  ليه قوله (وال أىاف ما تما كون با

 كيب وكيب. 
ومجلة (قال أقااوين يف هللا) اواب حمااته ، ولذلك فصلب،  لى ط يقة احملاورات كما قدم اه يف قوله تعاا (وألو قال  

(أقااااوين) رباك للمإل كاة ألين اا ال يف األرض ىليفاة) يف سااورة النقا ة، فاإن كاراب احملاااة  لااى حقيقاة املفا لاة فقولاه 
دلق لناب انادلة وىت  هلا، وألن كارب احملااة مستعملة يف االحتنا  فقوله (أقااوين) اواب حملاااته ، فيكاون كقولاه 

 تعاا (فإن حااوك فقل أسلمب واهي ك). 
 واالستفهام ألركار  ليه  وأتييأ من راو ه ألا معتقد) .  
ىوهلااا  لااى اسااا  اجلإللااة  لااى تقاادي  مضاااف، ألن احملااااة ال تكاااون يف و(يف) لظ فيااة انازيااة متعلقااة ب(قااااوين) ود 

الااذوات، فتعاا  تقاادي  مااا يصاالح لااه املقااام و)ااو صاافات هللا الدالااة  لااى أرااه واحااد، أأ يف توحيااد هللا و)ااذا كقولااه تعاااا 
 (جيادل ا يف قوم لور) أأ يف استوصاهل . 
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ااتك  ألايأ بعد أن )داين هللا ألا احلق، وش،ن احلال املؤكادة ومجلة (وقد )دان) حال مؤكدة ل ركار، أأ ال ادو  حمل 
ل ركار أن يكون اتصاف صاحنها وا مع وفا   د امللاطاب. فالظاا)  أن ألبا ا)ي  رازهل  يف ىطاباه م زلاة مان يعلا  أن هللا 

 )داه ك اية  لى ظهور دال ل اهلداية. 
احدة ىفيفة وأصله أقااور  ب ور  فحذفب ألحادالا للتلفياف، وق أ افع، وابن  ام ، وأبو اعف  (أقااوين) ب ون و   

واحملذوفاة )اي الثارياة الايت )اي راون الوقاياة  لاى اتاار أذ  لاي الفارساي. قاال: ألن األوا راون ال ا اب وأماا الثارياة فهااي 
وفااة )ااي األوا ألن الثاريااة موطوااة ليااام املااتكل  فينااوز حااذفها ختفيفااا، كمااا قااالوا، ليتاا  يف ليتاا . وو)ااب سااينوية أن احملذ

النب لتحمل الكس ة امل اسنة لليام ورون ال فع ال تكاون مكساورة، وأايماا كاان فهاذا احلاذف مساتعمل لقصاد التلفياف. 
و ن أذ  م و بن العإلم: أن )ذه الق امة حلن، فإن صاح ولاك   اه فهاو اطا  يف ز ماه، أو أىطا، مان  ازاه أللياه. وقا أه 

دداام رااون ال فااع يف راون الوقايااة لقصااد التلفياف أيضااا، ولااذلك متاد الااواو لتكااون املادة فاصاالة باا  النقياة بتمااديد ال ااون ل
 التقام الساك  ، ألن املدة ىفة و)ذا االلتقام )و الذأ يد وره التقام الساك    لى حدة. 

ون، ويف الوقف فقط يف ق امة وحذفب ايم املتكل  يف قوله (وقد )دان) للتلفيف وصإل ووقفا يف ق امة افع من رواية قال 
 بعض العم ة. وقد تقدم يف قوله تعاا (أايب د وة الدا ي ألوا د ان). 

وقوله (وال أىااف ماا تما كون باه) معطاوف  لاى (أقاااوين) فتكاون ألىناارا، أو  لاى مجلاة (وقاد )ادان) فتكاون أتكيادا  
ىوفه من  هلته  قاد ظها ت دال لاه  لياه. فقوماه ألماا ل ركار. وأتكيد الركار وا أظه  م ه لقوله (وقد )دان) ألن  دم 

 املون به أو م زلون م زلة العامل، كما تقدم يف قوله (وقد )دان)، و)و يؤون أبهن  حااوه يف التوحيد وىوفوه بطو  هلته  
ه وباا  رفااي ومساه  ألايه بسااوم، ألو ال م اساانة با  ألركااار حمااااته  ألايه وبا  رفااي ىوفااه مان  هلااته ، وال باا  )اد  هللا ألاي

ىوفاه  هلاته ، فتعا  أهنا  ىوفاوه مكا   هلاته . ورظاري ولاك ماا حكااه هللا  ان قاوم )اود (ألن رقاول ألال ا ارتاك بعاض  هلت اا 
 بسوم). 

 و(ما) من قوله (ما تم كون به) موصولة ما صدقها  هلته  اليت اعلو)ا ش كام ك يف الهلية.  
 لاى اسا  اجلإللاة فتكاون الناام لتعدياة فعال (تما كون)، وأن يكاون  ا ادا ألا والضمري يف قوله (به) جيوز أن يكون  ا ادا  

 (ما) املوصولة فتكون النام سننية، أأ األص ام اليت بسننها أش كت . 
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وقولااه (ألال أن يمااام رذ شاايوا) اسااتث ام  ااا قنلااه وقااد اعلااه اباان  طيااة اسااتث ام م قطعااا مبعااىن لكاان. و)ااو ظااا)  كااإلم   

الط أ، و)و األظه  فإراه ملاا رفاى أن يكاون خيااف ألضا ار  هلاته  وكاان ولاك قاد يتاو)  م اه الساامعون أراه ال خيااف شايوا 
اساااتدرك  لياااه مباااا دل  لياااه االساااتث ام امل قطاااع، أأ لكااان أىااااف ممااايوة رذ شااايوا  اااا أىافاااه، فاااذلك أىافاااه. ويف )اااذا 
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يف حا  أراه خيماى رباه املساتحق لللماية ألن كاان قوماه ال يعرتفاون  االستدارك زايدة ركاية لقومه ألو كاان ال خيااف  هلاته 
 ب ب دري  هلته   لى أحد االحتمال  املتقدم . 

واعل الزام أ ومتابعوه االستث ام متصإل مف دا  ن مستثىن م ه حمذوف دل  ليه الكإلم، فقدره الزام أ من أوقات،  
ارع امل في يتعلق ابملستقنل  لى واه  موم األزم ة ألراه كاال ك ة امل فياة، أأ ال أىاف ما تم كون به أبدا، ألن الفعل املض

أأ ألال وقب مميوة رذ شيوا أىافه من ش كا ك ، أأ أبن يسلط رذ بعضها  لي فاذلك مان قادرة رذ بواساطتها ال مان 
 يوا أىافه م ها. قدر ا  لي. واوز أبو النقام أن يكون املستثىن م ه أحواال  امة، أأ ألال حال مميوة رذ ش

ومجلاة (وساع رذ كال شايم  لماا) اسااتو اف بيااين ألراه قاد خياتل  يف رفوساه : كيااف يماام رباك شايوا ختافاه وأراب تااز    
أراك قااا   مب ضاااته ومؤيااد لدي ااه فمااا )ااذا ألال شااك يف أماا ك، فلااذلك فصاالب، أأ أل ااا مل  ماان ألرادة هللا ذ ضاا ا وألن ك ااب 

ألحلاق الض . أو ال فع مبن يمام من  نااده. و)اذا مقاام أدب ماع هللا تعااا (فاإل  مان   نده واص  دي ه ألره أ ل  ثكمة
 مك  هللا ألال القوم اخلاس ون). 

 ومجلة (أفإل تتذك ون) معطوفة  لى مجلة (أقااوين يف هللا وقد )دان).  
 وقدمب لزة االستفهام  لى فام العطف.  
 اال التااذك . واملاا اد التااذك  يف صاافات  هلااته  امل افيااة ملقااام الهليااة، ويف واالسااتفهام ألركااار لعاادم تااذك )  مااع وضااو  دال 

 صفات الله احلق اليت دلب  ليها مص و اته. 
(وكيف أىاف ما أش كت  وال ختافون أرك  أش كت  ابك ما مل ي ازل باه  لايك  سالط ا فا،أ الفا يق  أحاق ابألمان ألن ك ات    

 لى مجلة (وال أىاف ما تم كون به) لينا  هلا  أن  ادم ىوفاه مان  هلاته  [)  طفب مجلة (وكيف أىاف) 81تعلمون]
أقل  ننا من  دم ىوفه  من هللا تعاا، و)ذا يؤون أبن قوماه كااروا يع فاون هللا وأهنا  أشا كوا معاه يف الهلياة داريه فلاذلك 

 احت   ليه  أبهن  أش كوا ب و  املعرتف به دون أن ي زل  ليه  سلطاا بذلك. 
ف) اسااتفهام ألركااارأ، ألهنا  د ااوه ألا أن خياااف أبس اآلهلااة فا،رك  )ااو  لاايه  ولااك وقلاب  لاايه  احلنااة، فاا،رك  و(كيا 

  ليه  أهن  مل خيافوا هللا ح  أش كوا به دريه بدون دليل رصنه هل  فنمعب (كيف) الركار  لى األم ين. 
ى مجلاة (أىااف ماا أشا كت ) فيادىل كلتالاا يف حكا  قالوا ويف قوله (وال ختافون أرك  أش كت ) جيوز أن تكون  اطفة  لا 

 الركار، فلوفه من  هلته  م ك ، و دم ىوفه  من هللا م ك . 
وجيوز أن تكون الواو للحال فيكاون حمال الركاار )او د او   ألايه ألا اخلاوف مان  هلاته  يف حاال أل  اضاه   ان اخلاوف  

ار معىن التعنياب  لاى حناو قولاه تعااا (أأتما ون ال ااس ابلا   ن )و أ ظ  سلطاا وأشد بطما، فتفيد (كيف) مع الرك
وت سون أرفسك ). وال يقتضي ولك أن ختويفه  ألايه من أص امه  ال ي ك   لايه  ألال يف حاال أل  اضاه   ان اخلاوف مان 

لاه يف  ىا ه هللا ألن املقصود  لى )ذا ألركاار قمياق ومقابلاة حاال ثاال، ال بياان ماا )او م كا  وماا لايأ مب كا ، بق ي اة قو 
 (ف،أ الف يق  أحق ابألمن). و)ذا الواه أبلا. 

و(ومااا أشاا كت ) موصااولة والعا ااد حمااذوف، أأ مااا أشاا كت  بااه. حااذف لداللااة قولااه (وال أىاااف مااا تماا كون بااه)  ليااه،  
 واملوصول يف حمل املفعول (به)، ل(ما أش كت ). 
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طا اد حاذف اجلاار ماع (أن)، أأ مان ألشا اكك ، ومل يقال: ويف قوله (أرك  أش كت ) حذفب (مان) املتعلقاة ب(ختاافون) ال 
وال ختافون هللا، ألن القوم كاروا يع فون هللا وخيافوره ولك ه  مل خيافوا الش اك به. و(ما مل ي زل به  ليك  سلطاا) موصول 

 مع صلته مفعول (أرك  أش كت ). 
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ة األصا ام الايت  نادمتو)ا ومل  ما ك  بعناد اا ىا ا تعلماون أراه مان   اده فلاذلك ومعىن (مل ي زل به  ليك ) مل خيا ك  إبهليا  

اساتعار لااذلك اخلاا  الت زياال تماانيها لعظا  قاادره ابل فعااة، ولنلودااه ألا ماان )ا  دون امللاا ، ب اازول الماايم العااايل ألا أساافل 
 م ه. 

 شعلوره حنة  لى صحة  نادتك  األص ام. والسلطان: احلنة ألهنا تتسلط  لى رفأ امللاص ، أأ مل  تك  ى  م ه  
والفااام يف قولااه (فاا،أ الفاا يق ) تف يااع  لااى الركااار، والتعنيااب فاا ع  ليهمااا اسااتفهاما ملنوااا ألا اال اارتاف أبهناا  أوا  

 ابخلوف من هللا من ألب ا)ي  من  هلته . واالستفهام ب(أأ) للتق ي  أبن ف يقه )و وحده أحق ابألمن. 
ة الكثرية من ال اس املتميازة  ان دري)اا بمايم جيمعهاا مان رساب أو مكاان أو دريلاا، مماتق مان فا ق ألوا والف يق: الطا ف 

ميز. والف قة أقل من الف يق، وأراد ابلف يق  ) ا قومه ورفسه، ف،طلق  لى رفسه الف يق تغلينا، أو أراد رفسه ومان تنعاه ألن  
راد من سايواد مان أتنااع ملتاه، كماا ي اساب قولاه (الاذين  م اوا ومل كان له أتناع سا توذ، قال تعاا (فآمن له لور)، أو أ

 يلنسوا ألواهن  بظل ). 
والتع يف يف (األمن) للن أ، و)و ضد اخلوف، ومجلة (ألن ك ت  تعلمون) مست،رفة ابتدا ية، واواب ش طها حمذوف دل  

  ليه االستفهام، تقدي ه: ف،اينوين، وفيه استحثاث  لى اجلواب. 
[) )ذه اجلملة من حكاياة كاإلم ألبا ا)ي   لاى ماا 82م وا ومل يلنسوا ألواهن  بظل  أولوك هل  األمن و)  مهتدون](الذين أ 

و)ااب ألليااه مجهااور املفساا ين فيكااون اااوااب م ااه  اان قولااه (فاا،أ الفاا يق  أحااق ابألماان). تااوا اااواب اسااتفهامه ب فسااه ومل 
جيياب مبثلاه، و)او تنكياب هلا . قاال ابان  نااس: كماا يسا،ل العاامل ي تظ  اواو  لكون اجلواب  ا ال يساع املساؤول ألال أن 

 وجييب رفسه ب فسه، أأ بقوله  فإن قلب قلب  . وقد تقدمب رظا  ه يف )ذه السورة. 
وقيل: ليأ ولك من حكاية كاإلم ألبا ا)ي ، وقاد ارتهاى قاول ألبا ا)ي    اد قولاه (ألن ك ات  تعلماون) بال )او كاإلم مسات،رف  

 ام حك ، فتكون اجلملة مست،رفة استو افا ابتدا يا تصديقا لقول ألب ا)ي . من هللا تعاا البتد
وقيال: )او حكاياة لكااإلم صادر مان قااوم ألبا ا)ي  ااوااب  ان سااؤال ألبا ا)ي  (فا،أ الفاا يق  أحاق ابألمان). وال يصااح ألن   

ضاإلل واملكااب ة ألا حاد أن الم،ن يف ولاك أن يقاال: قاال الاذين  م اوا اخل، وألراه لاو كاان مان قاول قوماه ملاا اساتم  وا  ال
 ألقوا ألب ا)ي  يف ال ار. 

 وحذف متعلق فعل ( م وا) لظهوره من الكإلم السابق. والتقدي : الذين  م وا ابك.  
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وحقيقاة (يلنساوا) خيلطاوا، و)ااو ) اا جمااز يف العماال بمايو  متمااو  يف وقااب واحاد. شانه خبلااط األاساام كماا يف قولااه  
 طل). (وال تلنسوا احلق ابلنا

والظل : اال تدام  لى حق صاحب حاق، واملا اد باه ) اا ألشا اك داري هللا ماع هللا يف ا تقااد الهلياة ويف العناادة، قاال تعااا  
(ألن الم ك لظل   ظي ) ألره أك  اال تدام، ألو )و ا تادام  لاى املساتحق املطلاق العظاي ، ألن مان حقاه أن يفا د ابلعناادة 

حقاه  لاى الوقاتاه. ففاي احلاديث  حاق العنااد  لاى هللا أن يعنادوه وال يما كوا باه شايوا  . ا تقادا و مإل وقوال ألن ولاك 
وقد ورد تفسري الظل  يف )ذه اآلية ابلم ك. يف احلديث الصحيح  ن  ند هللا بن مسعود  ملا رزلب الذين  م وا ومل يلنسوا 

الوا: أي ا مل يظل  رفساه.فقال هلا  رساول هللا صالى ألواهن  بظل  أولوك هل  األمن و)  مهتدون  شق ولك  لى املسلم  وق
هللا  ليه وسل : ليأ كماا تظ اون أل اا )او كماا قاال لقماان الب اه: (ألن الما ك لظلا   ظاي ) اه. وولاك أن الما ك مجاع با  

لوطااا بظلاا  و)ااو اال اارتاف ك ابلهليااة واال اارتاف لغااريه ابل بوبيااة أيضااا. وملااا كااان اال اارتاف لغااريه ظلمااا كااان ألواااهن  ابك ا
ألواااهن  بغااريه، ومحلااه  لااى )ااذا املعااىن )ااو املإل اا  السااتعارة اساا  اخللااط هلااذا املعااىن ألن الوااان ابك وألشاا اك دااريه يف ولااك  
كإللا من ا أ واحد و)و ا تقاد ال بوبية فهما متماثإلن، وولك أظه  يف وااه المانه، ألن شا،ن األاساام املتماثلاة أن 

ن التمااابه أقاو  أحااوال التماانيه   اد أ)اال النيااان. واملعاىن الااذين  م ااوا ابك ومل يما كوا بااه دااريه يف يكاون اىتإلطهااا أشاد فااإ
 العنادة. 
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ومحل الزام أ الظل   لى ما يممل املعاصي، ألن املعصية ظل  لل فأ كما يف قوله تعاا (فإل تظلموا فيهن أرفسك )   

ال ألن العاصاي داري  مان مان اخللاود يف ال اار فهاو مسااو للكااف  يف ولاك   اد) ، ماع أراه أتويإل لفية  لى أصول اال تز 
اعل قوله (الذين  م وا ومل يلنسوا) ألا  ى ه من كإلم ألب ا)ي ، و)و ألن كان حمكيا من كإلم ألب ا)ي  ال يصح تفساري الظلا  

بعااد شاا يعة، وألن كااان دااري حمكااي ماان كإلمااه فااإل م ااه ابملعصااية ألو مل يكاان ألباا ا)ي  حي وااذ دا يااا ألال للتوحيااد ومل تكاان لااه 
ي اسااب تفسااريه فيااه ابملعصااية، ألن تعقيااب كااإلم ألباا ا)ي  بااه مقصااود م ااه أتييااد قولااه وتنيي ااه، فاااحلق أن اآليااة دااري حمتااااة 

 للت،ويل  لى أصوهل  رظ ا هلذا الذأ وك اه. 
ي  ابملسا د مان أاال ماا تقادم مان أوصااف املسا د أللياه والشارة بقوله (أولوك هل  األمن) للت نياه  لاى أن املسا د أللياه ااد 

 و)ذا كقوله (أولوك  لى )د  من رو ). 
وقوله (هل  األمن) أشارت الإلم ألا أن األمن اتص و  ونبب، و)و أبلا من أن يقال:  م ون. وامل اد األمن من  ذاب  

 ى ة ألو مل يكن مطلواب م ه  حي وذ ألال التوحيد. الدريا ابالستوصال وحنوه وما  ذبب به األم  اجلاحدة، ومن  ذاب اآل
والتع يااف يف (األماان) تع يااف اجلاا أ، و)ااو األماان املتقاادم وكاا ه، ألرااه ااا أ واحااد، ولاايأ التع يااف تع يااف العهااد حااىت  

 جييم فيه قوهل : ألن املع فة ألوا أ يدت مع فة فالثارية    األوا ألو ال جتمل ) ا دري ولك. 
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) معطااوف  لاى قولاه (هلا  األماان)  طاف اازم مجلااة  لاى اجلملاة الايت )ااي يف حكا  املفا د، فيكااون وقولاه (و)ا  مهتادون 
 (مهتدون) ى ا نريا  ن اس  الشارة  طف  ليه ابلواو  لى ألحد  الط يقت  يف األىنار املتك رة. 

ومل يلنساوا ألوااهن  بظلا  دون  والضمري للفصل ليفيد قص  املس د  لى املس د ألليه، أأ اال)تدام مقصاور  لاى الاذين  م اوا 
دااري) ، أأ أن دااري)  ليسااوا مبهتاادين،  لااى ط يقااة قولااه تعاااا (وأولوااك )اا  املفلحااون) وقولااه (أمل يعلمااوا أن هللا )ااو يقناال 

 التوبة  ن  ناده). وفيه ألشارة ألا أن املل    ه  ملا رنذوا الم ك فقد ا)تدوا. 
أبن يكون ضمري اجلمع منتدأ و(مهتدون) ى ه، واجلملة معطوفة  لى مجلاة وجيوز أن يكون قوله (و)  مهتدون) مجلة،   

(أولواك هلا  األمان)، فيكاون ىا ا نرياا  ان اسا  املوصاول، ويكاون وكا  ضامري اجلماع ألاال حسان العطاف ألراه ملاا كاان 
ك هلااا  األمااان املعطاااوف  لياااه مجلاااة امسياااة مل جسااان أن يعطاااف  لياااه مفااا د يف معاااىن الفعااال، ألو ال جسااان أن يقاااال: أولوااا

ومهتدونف فصيا املعطوف يف صورة اجلملة. وحي وذ فالضمري ال يفيد اىتصاصا ألو مل يؤت باه للفصال، و)اذا الا ظ  رظاري 
قولاه تعااا (لاه امللاك ولاه احلماد و)او  لاى كال شايم قادي ) وقولاه تعااا (لاه ملاك الساماوات واألرض جياي ووياب و)او 

كل شيم قدي )  طفا  لى (له ملك السماوات واألرض) وما بي هما حال،    لى كل شيم قدي )  لى ا تنار (و)و  لى
 و)ذا من حمس ات الوصل كما   ف يف النإلدة، و)و من بدا ع رظ  الكإلم الع ذ. 

[)  طف  لاى مجلاة (وحاااه 83(وتلك حنت ا  تي ا)ا ألب ا)ي   لى قومه ر فع دراات من رمام ألن ربك حكي   لي ] 
ألا مجيع ما تكل  به ألب ا)ي  يف حمااة قومه، وأم ابس  ألشاارة املؤراث ألن املماار أللياه حناة فا،ى   قومه). (وتلك) ألشارة

  ه ثنة فلما مل يكن ممار ألليه حمسوس تع  أن يعتا  يف الشاارة لفان اخلا  ال داري، كقولاه تعااا (تلاك ال سال فضال ا 
 بعضه   لى بعض). 

 بم،هنا وصحتها.  وألضافة احلنة ألا اس  اجلإللة للت ويه 
 و( تي ا)ا) يف موضع احلال من اس  الشارة أو من اخل .  
وحقيقاة اليتااام ال طاام، فحقااه أن يتعاد  ألا الااذوات، ويكاون مب اولااة الياد ألا اليااد. قاال تعاااا (و تاى املااال  لاى حنااه  

يسااتعمل جمااازا شااا عا يف تعلااي  العلااوم ووأ القاا ىب)، ولااذلك يقااال: اليااد العليااا )ااي املعطيااة واليااد الساافلى )ااي املعطاااة. و 
وألفادة اآلداب الصاحلة وختويلها وتعيي ها ألحد دون م اولة يد سوام كارب األمور املم وحة وواات أم معاين. يقال:  اته هللا 

عا    هاا يف رفساه، ماال، ويقال:  اته اخلليفة ألمارة (و اته هللا امللك و تي اه احلكمة). فإيتام احلنة ألهلامه ألاي)ا وأللقام ما ي
 و)و فضل من هللا  لى ألب ا)ي  ألو رص ه  لى م اظ يه. 
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و( لى) لإلستعإلم انازأ، و)و تمنيه الغالب ابملستعلي املتمكن من املغلوب، و)ي متعلقة (ثنت ا) ىإلفا ملن م عه.   
  وااا بواسااطة ألباا ا)ي ، وجيااوز أن يتعلااق يقااال: )ااذا حنااة  ليااك وشااا)د  ليااك، أأ تلااك حنت ااا  لااى قومااه أقحم ااا)

 ب( تي ا)ا) ملا يتضم ه اليتام من معىن ال ص . 
ومجلة (ر فع دراات من رمام) حال من ضمري ال فع يف ( تي ا)ا) أو مست،رفة لنيان أن مثال )اذا اليتاام تفضايل للماؤتى  

 وتك مة له. 
ى دريه ثال امل تقي يف سل  ألوا ارتفع من دراة ألا دراة، ورفع الدراات متثيل لتفضيل الم،ن، شنهب حالة املفضل  ل 

ويف مجيعهاا رفااع، وكاال أااازام )ااذا التمثياال صاااحل ال تنااار تف ياق التماانيه، فالتفضاايل يماانه ال فااع، والفضااا ل املتفاوتااة تماانه 
 الدراات، وواه المنه  زة حصول ولك لغالب ال اس. 

، وأبااو اعفاا ، إبضااافة (دراااات) ألا (ماان). فإضااافة الاادراات ألا اساا  وقاا أ افااع، واباان كثااري، وأبااو  ماا و، واباان  ااام  
املوصااول اب تنااار مإلبسااة امل تقااي يف الدراااة هلااا ألهنااا أل ااا تضاااف ألليااه ألوا كااان م تقيااا  ليهااا، والتيااان بصاايغة اجلمااع يف 

 لاى أن التفاضال بيا ه  بكثا ة (دراات) اب تنار صإلحية (من رمام) ألف اد كثريين متفاوت  يف ال فعة، ودل فعل املمايوة 
مواناااات التفضااايل، أو اجلماااع اب تناااار أن املفضااال الواحاااد يتفااااوت حالاااه يف تزاياااد مواناااات فضاااله. وقااا أه النقياااة بت اااوين 

 (دراات)، فيكون متييزا ل سنة ال فع اب تنار كون ال فع جمازا يف التفضيل. والدراات جمازا يف الفضا ل املتفاوتة. 
م)  لااى أن )ااذا التكاا مي ال يكااون لكاال أحااد ألرااه لااو كااان حاصااإل لكاال ال اااس مل جصاال ال فااع وال ودل قولااه (ماان رمااا 

 التفضيل. 
ومجلة (ألن ربك حكاي   لاي ) مسات،رفة اساتو افا بيارياا، ألن قولاه (ر فاع درااات مان رماام) يثاري ساؤاال، يقاول: ملااوا ي فاع  

دار اسااتحقاقه وخيلاق ولااك  لاى حسااب تعلاق  لمااه. بعاض ال ااس دون بعااض، ف،اياب أبن هللا يعلاا  مساتحق ولااك ومقا
 فحكي  مبعىن حمك ، أأ متقن للللق والتقدي . 

وقدم (حكي )  لى ( لي ) ألن )ذا التفضيل مظه  للحكمة مث  قب ب( لي ) ليمري ألا أن ولك الحكام اار  لى  
 وفق العل . 

وريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموساى و)اارون (وو)ن ا له ألسحاق ويعقوب كإل )دي ا وروحا )دي ا من قنل ومن   
[ وألمسا يل واليسع وياورأ ولوطاا وكاإل 85[ وزك اي وجىي و يسى وأللياس كل من الصاحل ]84وكذلك جنزأ احملس  ]
[) مجلاة (وو)ن ااا) 87[ ومان  اب ها  وورياته  وألىااواهن  وااتنيا ه  و)ادي ه  ألا صا ار مساتقي ]86فضال ا  لاى العاامل ]

ى مجلة ( تي ا)ا)ألن مضموهنا تك مة وتفضيل. وموقع )ذه اجلملة وألن كارب معطوفة )و موقع التذييل للنمل  طف  ل
 املقصود م ها ألبطال الم ك وألقامة احلن   لى فساده و لى أن الصاحل  كله  كاروا  لى ىإلفه. 

 والو)ب واهلنة: أل طام شيم بإل  وض، و)و ) ا جماز يف التفضل والتيسري.  
 معىن )نة يعقوب لب ا)ي  أره ولد الب ه ألسحاق يف حياة ألب ا)ي  وك  وتزو  يف حياته فكان ق ة    لب ا)ي . و  
وقد مضب ت مجة ألب ا)ي   ليه السإلم   د قوله تعاا (وألو ابتلى ألب ا)ي  ربه بكلماات). وت مجاة ألساحاق، ويعقاوب،   اد  

 قوله (وألله  اب ك ألب ا)ي  وألمسا يل وألسحاق) كل ولك يف سورة النق ة. قوله تعاا (وأوصى وا ألب ا)ي  ب يه ويعقوب) و 
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وقولااه (كااإل )اادي ا) ا اارتاض، أأ كاال )ااؤالم )اادي ا)  يعاا  ألباا ا)ي  وألسااحاق ويعقااوب، فحااذف املضاااف ألليااه لظهااوره  
 و وض   ه الت وين يف (كل) ت وين  وض  ن املضاف ألليه كما )و امللتار. 

يااه إبسااحاق ويعقااوب، وأهنمااا رنيااان اال )ااد  هللا كهديااه ألباا ا)ي ، وفيااه أيضااا ألبطااال للماا ك، وفا اادة وكاا  )ااديهما الت و  
ودما لق يو ومم كي الع ب، وتسفيه هل  إبثنات أن الصاحل  املمهورين كااروا  لاى ضاد معتقاد) ، كماا سيصا   باه يف 

 روا يعملون). قوله (ولك )د  هللا يهدأ به من يمام من  ناده ولو أش كوا حلنط   ه  ما كا
ومجلة (وروحا )دي ا من قنل)  طف  لى اال رتاض، أأ و)دي ا روحا من قنله . و)ذا استط اد بذك  بعض من أرع  هللا  

  ليه  ابهلد ، وألشارة ألا أن اهلد  )و األصل، ومن أ ظ  اهلد  التوحيد كما  لمب. 
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دي ا) لإل)تمام، و(من قنال) حاال مان (روحاا). وفا ادة وكا  )اذا احلاال وارتصب (روحا)  لى أره مفعول مقدم  لى ()  

 الت نيه  لى أن اهلداية مت،صلة يف أصول ألب ا)ي  وألسحاق ويعقوب. 
وب  (قنل)  لى الض ،  لى ماا )او املعا وف يف (قنال) وأىاوات داري مان حاذف ماا يضااف أللياه قنال وي او  مع ااه دون  

 لفظه. 
 ه تعاا (ألن هللا اصطفى  دم وروحا) يف سورة  ل  م ان. وتقدمب ت مجة رو    د قول 
وقولاه (مان وريتااه) حاال مان داود، و(داود) مفعااول ()ادي ا) حماذوفا. وفا اادة )اذا احلاال الت ويااه واؤالم املعادودين بماا ف  

 أصله  وأبصل فضله ، والت ويه إبب ا)ي  أو ب و  بفضا ل وريته. 
 ألا ألباا ا)ي  ألن روحااا أقاا ب مااذكور، وألن لوطااا ماان وريااة رااو ، ولاايأ ماان وريااة والضاامري املضاااف ألليااه  ا ااد ألا رااو  ال 

ألباا ا)ي  حساانما اااام يف كتاااب التااوراة. وجيااوز أن يكااون لااور  وماال معاملااة وريااة ألباا ا)ي  لماادة اتصاااله بااه، كمااا جيااوز أن 
 ل ال  لى العطف. جيعل وك  امسه بعد ارتهام أمسام من )  من ورية ألب ا)ي  م صواب  لى املد  بتقدي  فع

وداود تقدم شيم من ت مجته   د قوله تعاا (وقتل داود االوت) يف سورة النقا ة. وركملهاا ) اا أبراه داود بان يساي مان   
. وكاان يف 1015قنال املسايح، وتاويف يف أورشالي  سا ة  1085سنط يهووا من ب  ألس ا يل. ولد بق ية بيب حل  س ة 

ة ابلا غ  والعازف وال ماي ابملقاإلع. فا،وحى هللا ألا  لويال  رايب با  ألسا ا يل أن يناارك داود شنابه را يا لغ   أبيه. ولاه مع فا
بن يسي، ووسحه ابلزيب املقدس ليكون ملكا  لى ب  ألس ا يل،  لى حسب تقاليد ب  ألس ا يل ألرنام أبره سيصري ملكاا 

يف ق ياة بياب حلا  دون أن يعلا  أحاد ىطا    لى ألس ا يل بعد موت  شاول  الذأ دضب هللا  ليه. فلما مساحه  لويال 
لماااول، وكااان م يضااا، أن يتلااذ ماان يضاا ب لااه ابلعااود   اادما يعتاااده املاا ض، فصااادف أن اىتاااروا لااه داود ف،حلقااه أب)اال 
جملساه ليساامع أرغامااه. وملااا حاارب ا ااد  شاااول  الك عاااري  كماا تقاادم يف سااورة ا لنقاا ة، كاان ال صاا  ل ساا ا يلي  بساانب 

النطل الفلسطي   االوت  مبقإل ه ب   ي يه فص  ه وقطع رأسه، فلذلك صا) ه  شاول  ابب ته  ميكاال  ،  داود ألو رمى
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مث أن  شااااول  تغاااري  لاااى داود، فلااا   داود ألا باااإلد الفلساااطي ي  ومجاااع مجا اااة قاااب قيادتاااه، وملاااا قتااال  شااااول  سااا ة 
لاايه . واعاال مقاا  ملكااه  حاا ون  ، وبعااد ساانع ابيعااب طا فااة ماان اجل ااد الساا ا يلي يف فلسااط  داود ملكااا   1055

س   قتل ملاك ألسا ا يل الاذأ ىلاف شااول فنايعاب السا ا يليون كلها  داود ملكاا  لايه ، ورااع ألا أورشالي ، و اته هللا 
 ال نومة وأم ه بكتابة الزبور املسمى   د اليهود ابملزامري. 

 المياط   لى ملك سليمان) يف سورة النق ة.  وسليمان تقدمب ت مجته   د قوله تعاا (واتنعوا ما تتلو 
وأيوب ريب أثنب الق  ن رنومته. وله قصة مفصلة يف الكتاب املع وف بكتاب أيوب، من مجلة كتب اليهود. ويظن بعاض  

املؤرى  أن أيوب من ورية  احور  أىي ألب ا)ي . وبعضه  ظن أراه ابان حفياد  يساو بان ألساحاق ابان ألبا ا)ي ، ويف كتاباه 
أيااوب كااان ساااك ا أبرض  ااوص  و)ااي أرض حااوران ابلمااام، و)ااي م ااازل باا   ااوص باان ألرم باان سااام باان رااو ، و)اا  أن 

أصول  اد  وكارب جماورة حلدود بإلد الكلدان، وقد ورد وك  النلدان يف كتاب أيوب وبعض احملقق  يظن أره من ص ف 
االقتصار  لى أره كان أبرض  وص  الاذين )ا  مان   ذ وأره من  وص، كما يدل  ليه  دم التع ض ل سنته يف كتابه، و 

الع ب العاربة  . وز موا أن كإلمه املسطور يف كتابه كان بلغة   بية، وأن موسى  ليه الساإلم رقلاه ألا الع ارياة. وبعضاه  
بعضه  يقول: يظن أن املكإلم امل سوب ألليه كان شع ا ت مجه موسى يف كتابه وأره أول شع    ف ابللغة الع بية األصلية. و 

)و أول شع    فه التاريخ، ولاك ألن كإلماه وكاإلم أصاحابه الثإلثاة الاذين  ازوه  لاى مصاا نه ااار  لاى ط يقاة شاع ية ال 
 حمالة. 

 ويوسف )و ابن يعقوب و م تفصيل ت مجته يف سورة يوسف.  
النقاا ة ويف سااورة  ل  ماا ان.  وموسااى و)ااارون وزكاا اي، تقاادمب تاا امجه  يف سااورة النقاا ة. وت مجااة  يسااى تقاادمب يف سااورة 

 وجىي تقدمب ت مجته يف  ل  م ان. 
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وقوله (وكذلك جنزأ احملس  ) ا رتاض ب  املتعاطفات، والواو للحال، أأ وكذلك الو)ب الذأ و)ن ا لب ا)ي  واهلدأ   

  جنزأ احملس   مثل رو ، فعل  أن روحاا أو الذأ )دي ا وريته جنزأ احملس   مثله، أو وكذلك اهلدأ الذأ )دي ا ورية رو 
ألباا ا)ي  ماان احملساا   بط يااق الك ايااة، ف،مااا ألحسااان رااو  فيكااون مسااتفادا ماان )ااذا اال اارتاض، وأمااا ألحسااان ألباا ا)ي  فهااو 

 مستفاد  ا أى  هللا به   ه من د وته قومه وبذله كل الوسع لقإل ه   ن ضإلهل . 
دأ امل،ىوو من قوله ()دي ا) االول والثاين، أأ وكذلك اهلدأ العظي  جنزأ احملس  ، وجيوز أن تكون الشارة ) ا ألا اهل 

أأ مبثلااه، فيكااون املاا اد ابحملساا   أولوااك املهاادي  ماان وريااة رااو  أو ماان وريااة ألباا ا)ي . فاااملعىن أهناا  أحساا وا فكااان ااازام 
 ألحساهن  أن اعل ا)  أرنيام. 
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 يلي  ابساا  أليليااا، ويساامى يف بااإلد العاا ب ابساا  أللياااس أو  مااار أللياااس  و)ااو وأمااا أللياااس فهااو املعاا وف يف كتااب الساا ا  
أللياس التميب. ووك  املفس ون أره أللياس بن ف حاص بن أللعاز، أو ابان )اارون أىاي موساى فيكاون مان سانط الوأ. كاان 

ألسا ا يلي مان ساكان   مواودا يف زمن امللك   ىاب  ملك ألس ا يل يف حدود س ة مثان  م ة وتسعما ة قنل املسيح. و)او
العاد  بكس  اجلي  وسكون الإلم صاقع انلاي يف شا ق األردن وم اه بعلناك. وكاان ألليااس مان سانط روبا  أو مان سانط 
ااااد. و)ااذان الساانطان لااا سااكان صااقع العاااد، ويقااال للياااس يف كتااب اليهااود التماايب، وقااد أرسااله هللا تعاااا ألا باا  

لاك   ىااب  و ناادوا  بعال  صا   الك عاااري . وقاد و ظها  أللياااس ولاه أىناار معهاا . ألسا ا يل ملاا  نادوا االونن يف زماان امل
أم ه هللا أن جيعل اليسع ىليفة له يف ال نومة، مث رفع هللا أللياس يف  اصفة ألا السمام فل  ي  له أثا  بعاد، وىلفاه اليساع يف 

 ال نومة يف زمن امللك   ورام  بن   ىاب  ملك ألس ا يل. 
الصاحل ) ا رتاض. والت وين يف كل  وض  ن املضاف ألليه، أأ كل )ؤالم املعدودين و)او يمامل مجياع  وقوله (كل من 

 املذكورين ألسحاق ومن بعده. 
 وأما ألمسا يل فقد تقدمب ت مجته يف سورة النق ة.  
 الع بياة اليساع ومازة واليسع امسه ابلع ارية ألليمع ومزة قطع مكساورة والم بعاد)ا قتياة مث شا  معنماة و ا  وتع يناه يف 

 وصل والم ساك ة يف أوله بعد)ا قتية مفتوحة يف ق امة اجلمهور. 
وق أ محزة، والكسا ي، وىلف  الليسع  ومزة وصل وفتح الإلم ممددة بعد)ا قتية ساك ة بوزن ضيغ ، فهما لغتان فيه.  

مة  لااى يااد ال سااول أللياااس يف ماادة   ىاااب  و)ااو اباان  شااافار  ماان أ)اال   باال حمولااة  . كااان فإلحااا فاصااطفاه هللا لل نااو 
وصحب أللياس. وملا رفع أللياس الزم سرية أللياس وظه ت له معنزات لن  ألس ا يل يف  أرجا  ودري)ا. وتويف يف مدة امللك  

قنل املسيح ودفان ابلساام ة. وااللاف والاإلم يف اليساع مان  840يوماش  ملك ألس ا يل وكارب وفاته س ة أربع  ومثا ا ة 
أصل الكلمة، ولكن اهلمزة  وملب معاملة لزة الوصل للتلفيف ف،شنه االس  الذأ تدىل  ليه الإلم اليت للماح األصال 

 مثل العناس، وما )ي م ها. 
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ة الضا  وأما يورأ فهو ابن مىت، وامسه يف الع ارية  يوان بن أمتاأ  ، و)و من سنط  زبولون  . وجيوز يف روره يف الع بي  

والفتح والكس . ولد يف بلادة  دااث ايفا   مان فلساط ، أرساله هللا ألا أ)ال  ري او   مان باإلد أشاور. وكاان أ)لهاا يومواذ 
ىليطااا ماان اآلشااوري  واليهااود الااذين يف أساا  اآلشااوري ، وملااا د ااا)  ألا الوااان فاا،بوا تو ااد)  بعااذاب، فتاا،ى  العااذاب 

ي ة للفي يقي  لتذ)ب به ألا ت شيو  مدي ة د ذ فلسط  ألا د ذ صور و)ي فل   مغاضنا وو)ب ألا  ايفا  ف كب سف
 لى النح  ولعلها مان م اساي الوااه النحا أ مان مصا  أو مان م اساي ب قاة ألراه وصاف يف كتاب اليهاود أن ساليمان كاان 

ة أو الساودان، وم هاا جيلب ألليه الذ)ب والفضة والق ود والطواويأ من ت شيو، فتع  أن تكون لرتشيو شارة ماع احلنما
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تصدر )ذه احملصوالت. وقيل )ي ط طوشة من م اسي األردلأ. وقيل  ق طاا ة  م سى ألف يقية ق ب تورأ. وقد قيل يف 
توارخي اا أن تااورأ كااان امسهاا قناال الفااتح الساإلمي ت شاايو. و)ااذا ق يااب ألن شار اا مااع السااودان قاد تكااون أقاا ب فهااال 

 قها، فاقرت وا فكان يورأ  ن ىاب يف الق  ة ف مي يف النح  والتقمه حاوت  ظاي  النح   لى السفي ة وثقلب وىيف د
ف اااد  يف اوفااه: (ال أللااه ألال أرااب ساانحارك ألين ك ااب ماان الظااامل )، فاسااتناب هللا لااه، وقذفااه احلااوت  لااى الماااط . 

أول القا ن الثااامن قنال املاايإلد. ومل وأرساله هللا نريااا ألا أ)ال ري ااو  و م اوا وكاااروا يزيادون  لااى ما اة ألااف. وكاراب مدتااه يف 
رقف  لى ضنط وفاته. ووك  ابن الع ذ يف األحكام يف سورة الصافات أن قا ه بق ياة الناون با  القادس وبلاد اخلليال، 

 وأره وقف  ليه يف رحلته. وست،م أىنار يورأ يف سورة يورأ وسورة األرنيام وسورة الصافات. 
 ، فهو ابن أىي ألبا ا)ي . ولاد يف  أور الكلاداري   . وماات أباوه قنال اتر ، فاختاذ اتر  وأما لور فهو ابن )اران بن اتر   

لوطا يف كفالته. وملا مات اتر  كان لور مع ألبا ا)ي  سااك   يف أرض حااران  حاوران  بعاد أن ىا   اتر  أباو ألبا ا)ي  مان 
أصاااب بااإلد ك عااان، مث راعااا ألا بااإلد  أور الكلااداري  قاصاادين أرض ك عااان. و)اااا  ألباا ا)ي  مااع لااور ألا مصاا  لقحااط 

ك عان، وافرتق ألبا ا)ي  ولاور بسانب ىصاام وقاع با  ر ا ماا، فارقال لاور ألا  سادوم  ، و)اي مان شا ق األردن ألا أن 
أوحي ألليه ابخل و  م ها ح  قدر هللا ىسفها  قااب أل)لها فل   ألا  صود   ماع اب تاه ورساله ) ااك، و)ا   املؤابياون  و  

 .   ب و  مون
وقولااه (وكااإل فضاال ا  لااى العااامل ) مجلااة معرتضااة، والااواو ا رتاضااية، والت ااوين  ااوض  اان املضاااف ألليااه، أأ كاال أولوااك  

املذكوري  من ألسحاق ألا ) ا. و(كل) يقتضي استغ اق ما أضيف ألليه. وحك  االستغ اق أن يثنب احلك  لكال فا د فا د 
العامل  من أ)ل  ص ه  دا من كان أفضل م ه أو مساواي له، فالإلم يف ال للمنموع. وامل اد تفضيل كل واحد م ه   لى 

(العامل ) لإلستغ اق الع يف، فقد كان لور يف  ص  ألب ا)ي  وألب ا)ي  أفضل م ه. وكان من دريلا من كاروا يف  ص  واحد 
يااام يفضاالون  لااى كاال ماان وال يعاا ف فضاال أحااد)   لااى اآلىاا . وقااال  نااد اجلنااار: وكاان أن يقااال: املاا اد وكاال ماان األرن

سوا)  من العامل . مث الكإلم بعاد ولاك يف أن أأ األرنياام أفضال مان اآلىا  كاإلم يف دا ض  ىا  ال تعلاق لاه ابألول اه. 
 وال يستقي  ألن مقتضى حك  االستغ اق احلك   لى كل ف د ف د. 

ن اا   وكا  أمساا ه  فيهاا، وماا يرتتاب وتتعلق وذه اآلية مس،لة مهمة مان مساا ل أصاول الادين. و)اي ثناوت رناومة الاذي 
 لى ثنوت ولك من أحكام يف الوان وحق ال نوة. وقد أ  ض  ن وك )اا املفسا ون وكاان ي نغاي التعا ض هلاا ألهناا تتفا ع 
ألا مساا ل  اا  طالاب العلااوم السااإلمية مع فتهاا، وأحااق مظ اة بااذك )ا )ااو )اذه اآليااة وماا )ااو مبعااىن بعضاها. ف،مااا ثنااوت 

وك ت أمساؤ)  فيها فعن هللا تعاا قال بعد أن  د أمسام)  (أولوك الذين  تي ا)  الكتاب واحلك  وال نومة).  رنومة الذين
فثنوت ال نومة هل  أما  متقا ر ألن اسا  الشاارة (أولواك) ق ياب مان الا ص يف  اوده ألا مجياع املسام  قنلاه ماع ماا يعضاده 

اآلية، مثل  ية سورة ال سام (لن أوحي ا أللياك كماا أوحي اا ألا راو ) ويكمله من ال ص ب نومة بعضه  يف  ايت متاثل )ذه 
 اآلايت، ومثل اآلايت من سورة م مي (واوك  يف الكتاب ألب ا)ي ) اآلايت. 
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ة الايت ولل نومة أحكام كثرية تتعلق مبوصوفها ومبعاملاة املسالم  ملان يتصاف واا: م هاا معاىن ال ايب وال ساول، ومعاىن املعناز   

)ي دليل ققق ال نومة أو ال سالة ملن أتى وا، وما يرتتاب  لاى ولاك مان وااوب الواان مباا ينلغاه  ان هللا تعااا مان شا ع 
و داب، ومسا ل كثرية من ولك منسوطة يف  ل  الكإلم فلرياع ألليها. أل ا الاذأ يهم اا مان ولاك يف )اذا التفساري )او ماا 

يكف  وا )ؤالم فقد وكل ا وا قوما ليسوا وا بكااف ين). فمان  لا  )اذه اآلايت يف )اذه أوم، به قوله تعاا يف  ى )ا (فإن 
 السورة وكان  املا مبع ا)ا واب  ليه الوان ب نومة من ا ت أمساؤ)  فيها. 

ل أف اد داري وقد وك   لماؤا أن الوان أبن هللا أرسل رسإل ورن، أرنيام لرشاد ال اس وااب  لى اجلملة، أأ ألواا إبرسا 
معي ا ، أو ب نااومة أفاا اد دااري مع  ا  دون تعياا  شاالص معاا  ابمساه وال دااري ولااك  ااا ويازه  اان دااريه ألال حمماادا صاالى هللا 
 ليه وسل . قال المايخ أباو حمماد بان أذ زياد يف ال ساالة  النا اث  صافة ك تعااا  ال سال أللايه  لقاماة احلناة  لايه   . 

 دااري وااااب، و)ااو واقااع  لااى المجااال دون تعياا  شاالص معاا . وقااد وكاا  صاااحب فإرسااال ال ساال اااا ز يف حااق هللا
املقاصد أن ألرسال ال سل حمتا  ألليه، و)و لطف من هللا خبلقه وليأ واانا  ليه. وقالاب املعتزلاة ومجاع مان املتكلما   أأ 

 من أ)ل الس ة   ا ورام ال ه  بواوب ألرسال ال سل  ليه تعاا. 
أ مت ا واوب الوان ب يب مع  دري حممد صلى هللا  ليه وسل  رسوال ألا اخللاق كافاة. قاال أباو حمماد  ومل يذك  أحد من  

بن أذ زيد  مث ىت  أأ هللا ال سالة وال ذارة وال نومة مبحمد رنيه صلى هللا  ليه وسل  اخل  ، ألن ال يب صلى هللا  ليه وسال  
ال ا يل ال يب صلى هللا  ليه وسال   ان الواان فقاال  أن تاؤمن ابك قال يف احلديث الذأ رواه  م  بن اخلطاب من سؤ 

ومإل كته وكتنه ورسله  اخل. فل  يع  رسإل اصوص . وقال يف اواب سؤاله  ن السإلم  الساإلم أن تماهد أن ال أللاه 
 ألال هللا وأن حممدا رسول هللا  . 

 نومة املذكورين فيهاا. ولعال كثاريا ال يق أوهناا وكثاريا  ان يق أوهناا فمن  ل  )ذه اآلايت وفه  مع ا)ا واب  ليه اال تقاد ب 
ال يفهمااون ماادلوال ا حااق الفهاا  فااإل يطااالنون بتطلااب فهمهمااا وا تقاااد مااا دلااب  ليااه ألو لاايأ ولااك ماان أصااول الوااان 

 والسإلم ولك ه من التفقه يف الدين. 
القسا  ال اباع مان كتااب المافام  و)اذا كلاه  أأ ماا  قال القاضاي  يااض يف فصال  ساابع  مان فصاول النااب الثالاث مان 

وك ه من أللزام الكف  أو اجل م املواب للعقوبة ملن اام يف حقه  مباا ي اايف ماا جياب هلا   فايمن تكلا  فايه   أأ األرنياام أو 
جلمياع كال فا د فا د  املإل كة  مبا قل اه  لى مجلة املإل كة وال ني   أأ  لى جممو ه  ال  لى مجيعه  قالاه اخلفاااي ي ياد اب

 ن حقف ا كوراه ما ه   ان راص  لياه يف كتاباه أو حقق اا  لماه ابخلا  املتاوات  والمجااع القااطع واخلا  املماته  املتفاق  لياه  
الااواو يف )ااذا التقسااي  مبعااىن أو  . ف،مااا ماان مل يثنااب الىنااار بتعيي ااه وال وقااع المجاااع  لااى كورااه ماان األرنيااام كاخلضاا ، 

لق ر ، وم مي، و ساية  اما أة ف  اون  وىالاد بان سا ان املاذكور أراه رايب أ)ال الا س، فلايأ احلكا  يف سااو  ولقمان، ووأ ا
 والكاف  و  كاحلك  فيما قدم اه  اه. 
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فإوا  لمب )ذا  لماب أن ماا وقاع يف أبياات ثإلثاة رظمهاا الانعض،  وك )اا المايخ ألبا ا)ي  النيناورأ يف منحاث الواان  
 توحيد  :          من ش حه  لى او) ة ال

 حت   لى كل وأ التكليف مع فة                      أبرنيام  لى التفصيل قد  لماوا   
 يف  تلك حنت ا  م ه  ثامااراية                      من بعد  م  وينقى سنعة و)ا    
قااد ىتمااوا ال يسااتقي  ألال بتكلااف،  ألدريااأ. )ااود. شااعيب، صاااحل وكااذا                      وو الكفاال،  دم، ابمللتااار  

ألن كون مع فة ولك حتما يقتضي ظا) ه االصطإلحي أره وااب، و)ذا ال قا ل به فإن أراد ابحلت  األم  الاذأ ال ي نغاي 
 أللاله كان مت،كدا لقوله:  لى كل وأ التكليف. فلو  وضه بكل وأ التعلي . 

ألركااار كااون )ااؤالم أرنيااام ابلتعياا ، ولكاان شااام باا  واااوب مع فااة ولعلااه أراد ابحلاات  أرااه يتحاات   لااى ماان  لاا  ولااك  اادم  
 شيم وب  م ع ألركاره بعد أن يع ف. 

 ف،ما رسالة )ود وصاحل وشعيب فقد تك ر وك )ا يف  ايت كثرية.  
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ين والصااحل . واىتلاف وأما مع فة رنومة وأ الكفل ففيها رظ  ألو مل يص   يف سورة األرنيام أبكثا  مان كوراه مان الصااب    

املفسا ون يف  اادة ماان األرنيااام، ورساب ألا اجلمهااور القااول أبرااه راايب. و ان أذ موسااى األشااع أ وجما)ااد: أن وا الكفاال مل 
 يكن رنيا. وسي،م وك  ولك يف سورة األرنيام. 

 لياه و)اد ) فهاو قاد أ)انط ألا وأما  دم فإره ريب م ذ كوره يف اجل ة فقاد كلماه هللا داري ما ة. وقاال (مث ااتنااه رباه فتااب  
األرض مم فا بصفة ال نومة. وقصة اب   دم يف سورة املا دة دالة  لى أن  دم بلاا ألب ا اه شا  ا لقولاه تعااا فيهاا (ألو قا اب 
ا ق ابا فتقنل من أحدلا ومل يتقنل من اآلى  قال ألقتل ك قال أل ا يتقنل هللا من املتق  لون بسطب أليل يدك لتقتل  ما أ

بناسااط ياادأ ألليااك ألقتلااك ألين أىاااف هللا رب العااامل  ألين أريااد أن تنااوم إبمثااي وألمثااك فتكااون ماان أصااحاب ال ااار وولااك 
 ازام الظامل ). 

فالذأ رعتمده أن الذأ ي ك  رنومة مع   ن مسي يف الق  ن يف  داد األرنيام يف سورة ال سام وسورة )اود وساورة األرعاام  
ك  حمققا  لمه ابآلية اليت وصف فيها أبره ريب ووقف  لى دليل صحة ما أرك ه ورواع فصم   لى وسورة م مي، وكان امل 

 ألركاره، ألن ولك الركار يكون كف ا ألره أرك  معلوما ابلض ورة بعد الت نيه  ليه لوإل يعتذر ههل أو أتويل مقنول. 
األرنيام من ب  ساا   األرنياام مان ورياة ألبا ا)ي  أو وا ل  أين تطلنب كمف الق اع  ن واه االقتصار  لى تسمية )ؤالم   

ورية رو ،   لى الواه  يف معاد ضمري (وريته). فل  يتضح يل وتطلنب واه ت تيب أمسا ه  )ذا الرتتيب، ومواالة بعض 
)اااذه األمساااام لااانعض يف العطاااف فلااا  يناااد يل، ودالاااب ظااا  أن مااان )اااذه الوااااوه كاااون )اااؤالم مع وفاااون أل)ااال الكتااااب 

 ك  الااذين يقتنسااون مع فااة األرنيااام ماان أ)اال الكتاااب، وأن امل اساانة يف تاا تينه  ال ختلااو ماان أن تكااون اشااوة  اان وللمماا
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االبتدام بذك  أن ألسحاق ويعقوب مو)نة لب ا)ي  ولا أب واب ه، ف م، االرتقال من واحد ألا  ى  مب اسنة لإلرتقال، وأن 
ساانة شمااع باا  أصااحاب تلااك األمسااام يف الفاصاالة الماااملة ألمسااا ه . توزيااع أمسااا ه   لااى فواصاال ثااإلث ال خيلااو  اان م ا

وجيوز أن ىفة أمسام )ؤالم يف تع ينها أللإل الع بية ح وفا ووزا هلا أث  يف أليثار)ا ابلذك  دون دري)ا من األمسام حنو  لعاون 
ما ه  ال سال واألرنياام وامللاوك وأ)ال  ولويل وحزقيال وحنمياا  ، وأن املعادودين يف )اذه اآلايت الاثإلث توز اوا الفضاا ل ألو

األىإلق اجلليلة العزيزة من الص  واهاد ال فأ واجلهاد يف سنيل هللا واملصاب ة لتنليا التوحيد والم يعة ومكارم األىإلق،  
تا  كما أشار ألا ولك قوله تعااا يف  ىا  اآلايت (أولواك الاذين  تي اا)  الكتااب واحلكا  وال ناوة) ومان بيا ه  أصاإل األم

 الع بية والس ا يلية. 
فلما وك  ألسحاق ويعقوب أردف وك لا بذك  رني  من ورية ألسحاق وألسحاق ويعقوب، ولا أب واب ه من األرنيام لا  

داود وسليمان منتدما وما  لى بقية ورية ألساحاق ويعقاوب، ألهنماا اال جمادين  ظيما  جماد اآلىا ة ابل ناومة وجماد الادريا 
ف بذك  رني  متاثإل يف أن الض  أصاب كليهما وأن ارف ا  الك ب   هما بص لا. ولا أيوب ويوسف. مث ابمللك. مث أرد

بذك  رسول  أىاوين لاا موساى و)اارون، وقاد أصااب موساى مثال ماا أصااب يوساف مان الكياد لاه لقتلاه ومان جناتاه مان 
  تهية بقوله تعاا (وكذلك جنزأ احملس  ). ولك وكفالته يف بيب امللك، فهؤالم الستة للته  الفاصلة األوا امل
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مث بااذك  رنياا  أب واب ااه ولااا زكاا اي وجااىي. ف اسااب أن يااذك  بعاادلا رسااوالن ال وريااة هلمااا، ولااا  يسااى وأللياااس، ولااا   

ر يف كتب الس ا يلي  ومل متماثإلن يف أهنما رفعا ألا السمام. ف،ما  يسى ف فعه مذكور يف الق  ن، وأما أللياس ف فعه مذكو 
يذك ه املفس ون من السلف. وقد قيل: ألن أللياس )و ألدريأ و ليه ف فعه مذكور يف قوله تعاا (واوكا  يف الكتااب ألدرياأ 
ألرااه كااان صااديقا رنيااا ورفع ااا مكاااا  ليااا) يف سااورة ماا مي. وابتاادئ بعيسااى  طفااا  لااى جااىي ألهنمااا ق ينااان اب ااا ىالااة، وألن 

اس ريب دري رساول. و)اؤالم األربعاة تضام ته  الفاصالة الثارياة امل تهياة بقولاه تعااا (كال مان الصااحل ).  يسى رسول وأللي
و طااف اليسااع ألرااه ىليفااة أللياااس وتلميااذه، وأدماا  بي ااه وباا  أللياااس ألمسا ياال ت هيااة بااذك  ال اايب الااذأ ألليااه ي تهااي رسااب 

ساال ألا أمااة صااغرية. و)ااؤالم األربعااة تضاام ته  الفاصاالة العاا ب ماان وريااة ألباا ا)ي . وىتمااوا بيااورأ ولااور ألن كااإل م همااا أر 
 الثالثة امل تهية بقوله (وكإل فضل ا  لى العامل ). 

وقوله (ومن  اب ه )  طف  لى قوله (كإل). فالتقدي : و)دي ا من  اب ه  ووراي   وألىواهن . واعال صااحب الكمااف  
يف قولاه تعااا (مان الاذين )اادوا ج فاون). وقادر ابان  طياة (من) امسا مبعىن بعض، أأ و)دي ا بعاض  اب ها   لاى ط يقتاه 

 ومن تنعه املعطوف حمذوفا تقدي ه: ومن  اب ه  مجعا كثريا أو مهدي  كثريين، فتكون (من) تنعيضية متعلقة ب()دي ا). 
الن ات. وواه مجعه والذرايت مجع ورية، و)ي من ت اسل من اآلدمي من أب ام أدر  وأب ا ه  فيممل أوالد الن   وأوالد   

ألرادة أن اهلد  تعلق بذرية كل من له ورية من املاذكورين للت نياه  لاى أن يف )ادأ بعاض الذرياة ك اماة للناد، فكال واحاد 

This file was downloaded from QuranicThought.com



من )ؤالم م اد وقوع اهلدأ يف وريته. وألن كاراب وراي ا  رااعا  ألا ااد واحاد و)او راو   لياه الساإلم. مث ألن كاان املا اد 
ماثل للهد  املص   به، و)و )د  ال نومة، فاآلابم يمامل مثال  دم وألدرياأ  لايه  الساإلم فاإهن  ابهلد  املقدر اهلد  امل

 ابم رو . والذرايت يممل أرنيام ب  ألس ا يل مثل يوشع وداريال. فه  من ورية رو  وألب ا)ي  وألسحاق ويعقوب، واألرنيام 
 ان، و)ودا، وصاحلا مان ورياة راو ، وشاعينا، مان ورياة من أب ام ألمسا يل  ليه السإلم مثل ح ظلة بن صفوان وىالد بن س

 ألب ا)ي . والىوان يممل بقية األسنار أىوة يوسف. 
وألن كااان املاا اد ماان اهلااد  مااا )ااو أ اا  ماان ال نااومة لاال الصاااحل  ماان اآلابم مثاال )ابياال اباان  دم. ولاال الااذرايت مجيااع  

ثال طاالوت ملاك ألسا ا يل، ومثال مضا  وربيعاة فقاد ورد صاحلي األم  مثل أ)ل الكهف، قاال تعااا (وزدا)ا  )اد )، وم
أهنما كاا مسلم . رواه الديلمي  ن ابن  ناس. ومثل مؤمن  ل ف  ون وام أة ف  اون. ويمامل الىاوان )ااران ابان اتر  

 أىا ألب ا)ي ، و)و أبو لور، و يسو أىا، يعقوب ودري )ؤالم  ن  لمه  هللا تعاا. 
يار، قالوا )و ممتق من اجلىب، و)و اجلمع، وم اه اناياة اخلا ا . واايب املاام يف احلاوض الاذأ واالاتنام االصطفام واالىت 

مسيب م ه اجلابية، فاالفتعال فيه للمنالغة مثل االضط ار، وواه االشتقاق أن هللا اىتار)  فنعله  موضع )ديه ألره أ ل  
 حيث جيعل رسالته ورنومته و)ديه. 

اتني ااا) )  طفاا يؤكااد ألثنااات )اادا)  ا)تمامااا واذا اهلاادأ، فناا  أرااه )ااد  ألا صاا ار و طاف قولااه (و)اادي ا) )  لااى (ا 
مستقي ، أأ ألا ما به روال ما يعمل أ)ل الكمال ل واله، فض ب الصا ار املساتقي  ماثإل لاذلك تمانيها هليواة العامال لي اال 

دد وال قااري وال ضااإلل، ووكاا  ماان مااا يطلنااه ماان الكمااال ويوااة السااا ي  لااى ط يااق مسااتقي  يوصااله ألا مااا سااار باادون تاا  
 ألفاف امل كب الدال  لى اهليوة املمنه وا بعضه و)و الص ار املستقي  لداللته  لى مجيع األلفاف احملذوفة ل جياز. 

والص ار املستقي  )و التوحيد والوان مبا جيب الوان به مان أصاول الفضاا ل الايت اشارتكب فيهاا الما ا ع، واملقصاود ماع  
م  ليه  التع يض ابملم ك  الذين ىالفوا معتقد) ، كما دل  ليه قوله بعد ولك ()د  هللا ألا قوله ولو أش كوا حلنط الث ا

   ه  ما كاروا يعملون). 
[) اساتو اف بيااين، أأ ال 88(ولك )د  هللا يهدأ به من يماام مان  نااده ولاو أشا كوا حلانط  ا ه  ماا كااروا يعملاون] 

 دري) .  تعننوا من )ديه  وضإلل
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مث بااذك  رنياا  أب واب ااه ولااا زكاا اي وجااىي. ف اسااب أن يااذك  بعاادلا رسااوالن ال وريااة هلمااا، ولااا  يسااى وأللياااس، ولااا   

متماثإلن يف أهنما رفعا ألا السمام. ف،ما  يسى ف فعه مذكور يف الق  ن، وأما أللياس ف فعه مذكور يف كتب الس ا يلي  ومل 
ملفس ون من السلف. وقد قيل: ألن أللياس )و ألدريأ و ليه ف فعه مذكور يف قوله تعاا (واوكا  يف الكتااب ألدرياأ يذك ه ا

ألرااه كااان صااديقا رنيااا ورفع ااا مكاااا  ليااا) يف سااورة ماا مي. وابتاادئ بعيسااى  طفااا  لااى جااىي ألهنمااا ق ينااان اب ااا ىالااة، وألن 
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ضام ته  الفاصالة الثارياة امل تهياة بقولاه تعااا (كال مان الصااحل ).  يسى رسول وأللياس ريب دري رساول. و)اؤالم األربعاة ت
و طااف اليسااع ألرااه ىليفااة أللياااس وتلميااذه، وأدماا  بي ااه وباا  أللياااس ألمسا ياال ت هيااة بااذك  ال اايب الااذأ ألليااه ي تهااي رسااب 

تضاام ته  الفاصاالة العاا ب ماان وريااة ألباا ا)ي . وىتمااوا بيااورأ ولااور ألن كااإل م همااا أرساال ألا أمااة صااغرية. و)ااؤالم األربعااة 
 الثالثة امل تهية بقوله (وكإل فضل ا  لى العامل ). 

وقوله (ومن  اب ه )  طف  لى قوله (كإل). فالتقدي : و)دي ا من  اب ه  ووراي   وألىواهن . واعال صااحب الكمااف  
فاون). وقادر ابان  طياة (من) امسا مبعىن بعض، أأ و)دي ا بعاض  اب ها   لاى ط يقتاه يف قولاه تعااا (مان الاذين )اادوا ج  

 ومن تنعه املعطوف حمذوفا تقدي ه: ومن  اب ه  مجعا كثريا أو مهدي  كثريين، فتكون (من) تنعيضية متعلقة ب()دي ا). 
والذرايت مجع ورية، و)ي من ت اسل من اآلدمي من أب ام أدر  وأب ا ه  فيممل أوالد الن   وأوالد الن ات. وواه مجعه   

تعلق بذرية كل من له ورية من املاذكورين للت نياه  لاى أن يف )ادأ بعاض الذرياة ك اماة للناد، فكال واحاد ألرادة أن اهلد  
من )ؤالم م اد وقوع اهلدأ يف وريته. وألن كاراب وراي ا  رااعا  ألا ااد واحاد و)او راو   لياه الساإلم. مث ألن كاان املا اد 

 نومة، فاآلابم يمامل مثال  دم وألدرياأ  لايه  الساإلم فاإهن  ابهلد  املقدر اهلد  املماثل للهد  املص   به، و)و )د  ال
 ابم رو . والذرايت يممل أرنيام ب  ألس ا يل مثل يوشع وداريال. فه  من ورية رو  وألب ا)ي  وألسحاق ويعقوب، واألرنيام 

شاعينا، مان ورياة من أب ام ألمسا يل  ليه السإلم مثل ح ظلة بن صفوان وىالد بن س ان، و)ودا، وصاحلا مان ورياة راو ، و 
 ألب ا)ي . والىوان يممل بقية األسنار أىوة يوسف. 

وألن كااان املاا اد ماان اهلااد  مااا )ااو أ اا  ماان ال نااومة لاال الصاااحل  ماان اآلابم مثاال )ابياال اباان  دم. ولاال الااذرايت مجيااع  
بيعاة فقاد ورد صاحلي األم  مثل أ)ل الكهف، قاال تعااا (وزدا)ا  )اد )، ومثال طاالوت ملاك ألسا ا يل، ومثال مضا  ور 

أهنما كاا مسلم . رواه الديلمي  ن ابن  ناس. ومثل مؤمن  ل ف  ون وام أة ف  اون. ويمامل الىاوان )ااران ابان اتر  
 أىا ألب ا)ي ، و)و أبو لور، و يسو أىا، يعقوب ودري )ؤالم  ن  لمه  هللا تعاا. 

اجلمع، وم اه اناياة اخلا ا . واايب املاام يف احلاوض الاذأ واالاتنام االصطفام واالىتيار، قالوا )و ممتق من اجلىب، و)و  
مسيب م ه اجلابية، فاالفتعال فيه للمنالغة مثل االضط ار، وواه االشتقاق أن هللا اىتار)  فنعله  موضع )ديه ألره أ ل  

 حيث جيعل رسالته ورنومته و)ديه. 
)تمامااا واذا اهلاادأ، فناا  أرااه )ااد  ألا صاا ار و طاف قولااه (و)اادي ا) )  لااى (ااتني ااا) )  طفاا يؤكااد ألثنااات )اادا)  ا 

مستقي ، أأ ألا ما به روال ما يعمل أ)ل الكمال ل واله، فض ب الصا ار املساتقي  ماثإل لاذلك تمانيها هليواة العامال لي اال 
مااا يطلنااه ماان الكمااال ويوااة السااا ي  لااى ط يااق مسااتقي  يوصااله ألا مااا سااار باادون تاا دد وال قااري وال ضااإلل، ووكاا  ماان 

 اف امل كب الدال  لى اهليوة املمنه وا بعضه و)و الص ار املستقي  لداللته  لى مجيع األلفاف احملذوفة ل جياز. ألف
والص ار املستقي  )و التوحيد والوان مبا جيب الوان به مان أصاول الفضاا ل الايت اشارتكب فيهاا الما ا ع، واملقصاود ماع  

الفوا معتقد) ، كما دل  ليه قوله بعد ولك ()د  هللا ألا قوله ولو أش كوا حلنط الث ام  ليه  التع يض ابملم ك  الذين ى
   ه  ما كاروا يعملون). 
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[) اساتو اف بيااين، أأ ال 88(ولك )د  هللا يهدأ به من يماام مان  نااده ولاو أشا كوا حلانط  ا ه  ماا كااروا يعملاون] 
 تعننوا من )ديه  وضإلل دري) . 
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ارة ألا اهلد  الذأ )و مصادر ما،ىوو مان أفعاال اهلداياة الثإلثاة املاذكورة يف اآلياة قنلهاا، وىصوصاا املاذكور  ىا ا والش  

بقوله (و)دي ا)  ألا صا ار مساتقي ). وقاد زاد اسا  الشاارة ا)تماماا بما،ن اهلادأ ألو اعال كالمايم املماا)د فزياد ابسا  
لتما يف أما ه وبياان  صاامته مان اخلطا، والضاإلل، وفياه تعا يض مبااا  الشاارة كماال متيياز، وأىا   ان اهلااد  أبراه )اد  هللا

 ليه املم كون  ا يز موره )د  ويتلقوره  ن ك ا ه ، أمثال  م و بن حلي الذأ وضع هل   نادة األص ام، ومثل الكهان 
 الطا ي:           وأض او . وقد اام )ذا الكإلم  لى ط يقة الفذلكة ألحوال اهلداية اليت تك ر وك )ا ك،بيات حا 

وك صاعالااوك يسااااور )اماااه                      ووضاي  لااى األحااداث والاد)  مقاادما ألا أن قااال بعاد أبيااات ساانعة يف   
 حمامد ولك الصعلوك:          

من يمام من  فذلك ألن يهلك فحسىن ثا ااؤه                      وألن  اش مل يقعد ضعيفا مذ ا وقوله تعاا (يهدأ به  
 نااااده) مجلاااة يف موضاااع احلاااال مااان ()اااد  هللا). واملااا اد ب(مااان يماااام) الاااذين اصاااطفا)  هللا وااتناااا)  و)اااو أ لااا  وااا  
وابسااتعداد)  هلديااه ورنااذ)  املكاااب ة وألقناااهل   لااى طلااب اخلااري وتطلعهاا  ألليااه وتاادراه  فيااه ألا أن ينلغااوا م تنااة ألفاضااة هللا 

 م الصادق.  ليه  الوحي أو التوفيق والهلا
ففاااي قولاااه (مااان يماااام) مااان الواااام ماااا ينعاااث ال فاااوس  لاااى تطلاااب )اااد  هللا تعااااا والتعااا ض ل فحاتاااه، وفياااه تعااا يض   

ابملما ك  الاذين أركاا وا رناومة حمماد صاالى هللا  لياه وساال  حسادا، ولاذلك أ قنااه بقولاه (ولااو أشا كوا حلانط  اا ه  ماا كاااروا 
  ألحاد ولاو بلاا مان فضاا ل األ ماال منلغاا  ظيماا مثال )اؤالم املعادودين امل اوه يعملون) تفظيعا ألم  الم ك وأراه ال يغتفا

و . والواو للحال. و(حنط) مع اه تلف. أأ بطل ثوابه. وقد تقدم يف قوله تعاا (ومن ي تدد م ك   ن دي ه فيمب و)او  
 كاف  ف،ولوك حنطب أ ماهل ) يف سورة النق ة. 

[) 89وال نااومة فااإن يكفاا  واااا )ااؤالم فقااد وكل ااا وااا قومااا ليسااوا وااا بكااااف ين] (أولوااك الااذين  تي ااا)  الكتاااب واحلكاا  
اسااتو اف ابتاادا ي للت ويااه واا ، فهااي فذلكااة نريااة، ألن الفذلكااة األوا رااعااة ألا مااا يف اجلماال السااابقة ماان اهلااد  و)ااذه 

 رااعة ألا ما فيها من املهدي . 
ر سري   يف األو)ان. واملمار ألليه  )ا  املعي اون أبمساا ه  واملاذكورون ألمجااال واس  الشارة لزايدة اال ت ام بتمييز)  وألىطا 

 يف قوله (ومن  اب ه  ووراي   وألىواهن ). 
 و(الذين  تياا)  الكتاب) ى   ن اس  الشارة.  
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الرنياام، وماا وامل اد ابلكتاب اجل أ: أأ الكتب. وأليتام الكتاب يكاون إبرازال ماا يكتاب، كماا أرازل  لاى ال سال وبعاض ا 
أرزل  ليه  يعت  كتااب، ألن ش،ره أن يكتب سوام كتب أم مل يكتب. وقاد راص القا  ن  لاى أن ألبا ا)ي  كاراب لاه صاحف 
بقولاه (صااحف ألباا ا)ي  وموساى) وكااان لعيسااى كإلماه الااذأ كتااب يف الجنيال. ولااداود الكااإلم الصاادر م ااه تنليغااا  اان هللا 

يمان األمثاال، واجلامعاة، وال مايد امل ساوب يف ثإلثتهاا أحكاام أما  هللا واا. ويقاال: تعاا، وكان رنيا ومل يكن رسوال، ولسال
ألن ألدريااأ كتااب احلكمااة يف صااحف و)ااو الااذأ يسااميه الساا ا يليون  أى ااوخ  ويااد وه القاانط  تااوت  ويااد وه احلكمااام  

أرنيااام با  ألساا ا يل مان بعااد موسااى )ا مأ  . ويكااون أليتاام الكتاااب إبيتاام ال اايب فها  وتنياا  الكتااب امل زلاة قنلااه، كماا أوم 
 أمثال جىي فقد قال تعاا له (اي جىي ىذ الكتاب بقوة). 

واحلكا  )ااو احلكمااة، أأ العلاا  بطاا ق اخلاري ودفااع الماا . قااال تعاااا يف شاا،ن جاىي (و تي اااه احلكاا  صاانيا)، ومل يكاان جااىي  
يف شاا،ن داود وساااليمان (وكااإل  تي ااا حكماااا  حاكمااا أأ قاضاايا، وقاااد يفساا  احلكاا  ابلقضاااام ابحلااق. كمااا يف قولاااه تعاااا

 و لما). 
وأليتام )ذه الاثإلث  لاى التوزياع، فما ه  مان أوم مجيعهاا و)ا  ال سال ما ه  واألرنياام الاذين حكماوا با  ال ااس مثال داود  

سا  الشاارة وسليمان، وم ه  من أوم بعضها و)  األرنيام دري ال سل والصاحلون م ه  دري األرنياام، و)اذا اب تناار لاول ا
 آلاب ه  ووراي   وألىواهن . 
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والفام يف قوله (فإن يكف )  اطفة مجلة الم ر  لى مجلة (أولوك الذين  تي ا)  الكتاب)  قنب هملاة الما ر وف  اب   

دالل  لاى فسااده  ليها ألن الغ ض من اجلمل السابقة من قوله (وألو قال ألب ا)ي  ألبيه  زر) )و تمويه أم  الم ك ابالست
 ب نذ أ)ل الفضل واخلري ألاي)ن فكان للفام العاطفة  قب ولك موقع بديع من أحكام رظ  الكإلم. 

 وضمري (وا)  ا د ألا املذكورات: الكتاب واحلك  وال نوة.  
يف حاديث والشارة يف قوله ()ؤالم) ألا املم ك  مان أ)ال مكاة، و)اي ألشاارة ألا حاضا  يف أو)اان الساامع ، كماا ورد  

ساؤال القا   فيقاال لاه ماا  لماك واذا ال اال   يعا  ال ايب صالى هللا  لياه وسال   . ويف النلاارأ قاال األح اف بان قايأ: 
 و)نب ألرص  )ذا ال ال  يع   لي بن أذ طالب  . 

و ابم)ا )  وقد تقصيب مواقع  أ الق  ن فوادته يع   ن مم كي ق يو كثريا بكلمة  )ؤالم  ، كقوله (بال متعاب )اؤالم 
 ومل أر من رنه  ليه من قنل. 

وكف  املم ك  ب نومة أولوك األرنيام اتبع لكف )  مبحمد صلى هللا  ليه وسل  ولذلك حكى هللا   ه  بعد أهنا  (قاالوا ماا  
 أرزل هللا  لى بم  من ش ). 
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تعارة، ألن حقيقاة التوكيال ألسا اد صااحب ومعىن (وكل ا واا) وفق اا ل واان واا وم ا ا اا والقياام ثقهاا. فالتوكيال ) اا اسا  
الميم تدبري شيوه ألا من يتوا تدبريه ويكفيه كلفة حفظه ور اية ما به بقاؤه وصإلحه و ااؤه. يقاال: وكلتاه  لاى المايم 

يف ماا ووكلته ابلميم فيتعد  بعلى وابلنام. وقد استعري يف )ذه اآلية للتوفيق ألا الوان ابل نومة والكتااب واحلكا  وال ظا  
تد و ألليه ور ايته تمنيها لتلك ال  اية ب  اية الوكيل، وتمنيها للتوفيق ألليها إبس اد ال ظا  ألا الوكيال، ألن الوكالاة تقتضاي 
واود الميم املوكل بيد الوكيل مع حفظه ور ايته، فكارب استعارة (وكل ا) هلذا املعىن ألجيازا بديعا يقابل ما يتضام ه معاىن 

 )ا الذأ فيه ألضا ة حدود)ا. الكف  وا من ألركار 
والقوم )  املؤم ون الذين  م وا ب ساالة حمماد صالى هللا  لياه وسال  والقا  ن ومبان قنلاه مان ال سال وماا ااام)  مان الكتاب  

واحلك  وال نومة. واملقصود األول م ه  املؤم ون الذين كاروا مبكة ومن  من من األرصاار ابملدي اة ألو كاراب )اذه الساورة قاد 
يل اهلن ة. وقد فس  يف الكماف القاوم ابألرنياام املتقادم وكا )  واد اى أن رظا  اآلياة محلاه  لياه، و)او تكلاف ال رزلب قن

 حامل ألليه. 
ووصف القوم أبهن  (ليسوا وا بكاف ين) للداللة  لى أهن  سار وا ألا الوان وا مبن د د و   ألا ولك فلذلك ايم يف  

ن اس  (ليأ) وى )ا ألن ليأ مب زلة ح ف رفي ألو )ي فعل دري متص ف فنملتها تدل وصفه  ابجلملة االمسية املؤلفة م
  لى دوام رفي الكف    ه ، وأدىلب النام يف ى  (ليأ) لت،كيد ولك ال في فصار دوام رفي مؤكدا. 

واان باك ووا ، فهاذا واملعىن ألن يكف  املم كون ب نومتك ورنومة من قنلك فإل يض ك كف )  ألا قد وفق ا قوما مؤم   ل  
 تسلية لل سول صلى هللا  ليه وسل   لى أل  اض بعض قومه  ن د وته. 

وتقاادمي اناا ور  لااى  املااه يف قولااه (ليسااوا وااا بكاااف ين) ل  ايااة الفاصاالة مااع اال)تمااام مبعاااد الضاامري: الكتاااب واحلكاا   
 وال نوة. 

ماان اسااتو افها اساتقإلهلا لإل)تمااام مبضاموهنا، وألهنااا وقعااب  (أولواك الااذين )اد  هللا فنهاادا)  اقتااده) مجلاة ابتدا يااة قصاد 
موقاع التك ياا  ملضاامون اجلملتا  التاا  قنلهااا: مجلاة (و)اادي ا)  ألا صاا ار مساتقي ) ومجلااة (أولوااك الاذين  تي ااا)  الكتاااب 

املمااار أللاايه  ابساا  واحلكاا  وال نااومة). وحااق التك ياا  أن يكااون مفصااوال، ولينااىن  ليهااا التف يااع يف قولااه (فنهاادا)  اقتااده). و 
الشارة )  املمار ألليه  بقولاه (أولواك الاذين  تيااهن  الكتااب واحلكا  وال ناوة) فاإهن  الاذين أما  رني اا صالى هللا  لياه وسال  

 ابالقتدام ودا) . 
 وتك ي  اس  الشارة لت،كيد متييز املمار ألليه وملا يقتضنه التك ي  من اال)تمام ابخل .  
د واملس د ألليه قص  ا أ الذين )دا)  هللا  لى املذكورين تفصيإل وألمجاال، ألن املهذب  من النم  ال وأفاد تع يف املس  

يعاادون أن يكورااوا أولوااك املساام  وماان  اب هاا  ووراي اا  وألىااواهن ، فااإن ماان  اب هاا   دم و)ااو األب اجلااامع للنماا  كلهاا ، 
 قي. وال رظ  لصإل  املإل كة ألره صإل  انلي. ف،ريد ابهلد  )د  النم ، أأ الص ف  ن الضإللة، فالقص  حقي
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 و دل  ن ضمري املتكل  ألا اس  اجلإللة الظا)  لق ن )ذا اخل  ابملهابة واجلإللة.   
وقوله (فنهدا)  اقتده) تف يع  لى كمال ولك اهلد ، وختلاص ألا وكا  حان حمماد صالى هللا  لياه وسال  مان )اد  هللا   

قنلاااه مساااهب وكااا  األرنياااام و)اااديه  ألشاااارة ألا  لاااو م زلاااة حمماااد صااالى هللا  لياااه وسااال  وأهناااا م زلاااة اااادي ة بعاااد أن قااادم 
ابلتلصيص ابلذك  حيث مل يذك  مع األرنيام املتقدم ، وأره مجع )د  األول ، وأكملب له الفضا ل، ومجع له ما تف ق 

ماع األولا  رماز باديع ألا فذاوتاه وتفا د مقاداره، ور اي باديع من اخلصا ص واملزااي العظيمة. ويف ألفا اده ابلاذك  وتا ك  اده 
حلال جميم رسالته بعد م ور تلك العصور املتنا دة أو املتناورة، ولذلك قدم اجما ور و)و(وادا) )  لاى  املاه، لإل)تماام 

وألاال )اذا مل يسانق  بذلك اهلد  ألره )و م زلتك اجلامعة للفضا ل واملزااي، فإل يليق به االقتدام ود  )و دون )ادا) .
لل يب صلى هللا  ليه وسل  اقتدام أبحد  ن ق فاوا يف اجلا)لياة أو تت صا وا أو  اودوا. فقاد لقاي ال ايب صالى هللا  لياه وسال  
زيد بن  م و بن رفيل قنل ال نوة يف بلده و  ض  ليه أن  كل معه من ساف ته، فقاال زياد  ألين ال  كال  اا تاذثون  لاى 

م ه أن ال ايب صالى هللا  لياه وسال  يادين بادين اجلا)لياة، وأهلا  هللا حممادا  لياه الصاإلة والساإلم الساكوت أرصابك   تولا 
 ن ألاابته ألهلاما حلفن الس  املدى  فل  يقل له ألين ال أوبح  لى رصب. ولقاي ورقاة بان روفال داري ما ة مبكاة. ولقاي ثاريا 

 أن اامته ال سالة. ال ا)ب. ومل يقتد أبحد من أولوك وبقي  لى الفط ة ألا 
واالقتدام افتعال من القادوة بضا  القااف وكسا )ا وقياساه  لاى الساوة يقتضاي أن الكسا  فياه أشاه . وقاال يف املصانا :  

الض  أكث . ووقع يف املقامات للح يا أ  وقادوة الماحاوين  فضانط ابلضا . ووكا ه الواساطي يف شا   ألفااف املقاماات يف 
القاف أيضا، و)و ادر. والقدوة )و الذأ يعمل دريه مثل  مله، وال يع ف له يف اللغاة  القاف املضمومة، ورو  فيه فتح

فعل جم د فل  يسمع ألال اقتد . وك،هن  ا ت وا القدوة امسا اامدا واشاتقوا م اه االفتعاال للداللاة  لاى التكلاف كماا اشاتقوا 
ت م ، ومن احلن  قنا . وقاد تساتعمل القادوة  من اس  اخل يف اىرتف، ومن األسوة ا تسى، وكما اشتقوا من اس  ال م 

 اس  مصدر القتد . يقال: يل يف فإلن قدوة كما يف قوله تعاا (لقد كان لك  فيه  أسوة حس ة). 
ويف قوله (فنهدا)  اقتده) تع يض للمم ك  أبن حممدا صالى هللا  لياه وسال  ماا ااام ألال  لاى سا ة ال سال كلها  وأراه ماا   

 كان بد ا من ال سل. 
وأم  ال يب صلى هللا  ليه وسال  ابالقتادام وادا)  ياؤون أبن هللا زو  أللياه فضايلة مان فضاا له  الايت اىاتص كال واحاد واا  

سااوام مااا اتفااق م ااه واقااد، أو اىتلااف وافاارتق، فإ ااا يقتااد  مبااا أطلعااه هللا  ليااه ماان فضااا ل ال ساال وسااري) ، و)ااو اخللااق 
 ى ىلق  ظي ). املوصوف ابلعظي  يف قوله تعاا (وألرك لعل

ويممل )دا)  ما كان م ه رااعا ألا أصول الم ا ع، وما كان م ه رااعا ألا زكام ال فأ وحسن اخللق. وأما ما كان م ه  
تفااريع  اان ولاك وأحكامااا از يااة مان كاال مااا أبلغاه هللا ألايه ابلااوحي ومل  ماا ه ابتنا اه يف السااإلم وال باا  لاه رسااله، فقااد 

 ا ع الهلية السابقة )ل تعت  أحكامها من شا يعة الساإلم ألوا أبلغهاا هللا ألا ال ساول صالى هللا اىتلف  لماؤا يف أن الم
  ليه وسل  ومل جيعل يف ش يعته ما ي سلها. 
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  وأر  أن أصال االساتدالل هلاذا أن هللا تعااا ألوا وكاا  يف كتاباه أو أوحاى ألا رساوله  ليااه الصاإلة والساإلم حكاياة حكاا  

من الم ا ع السابقة يف مقام الت ويه بذلك واالمت اان ومل يقارراه ماا يادل  لاى أراه شا ع للتماديد  لاى أصاحابه  قوباة هلا ، 
وال ما يدل  لى  دم العمل به، فإن ولك يدل  لى أن هللا تعاا ي يد من ا ملسالم  العمال مبثلاه ألوا مل يكان مان أحكاام 

ابه، مثل أصل التيسري وال يقتضي القياس  لى حك  ألسإلمي ما ي اقض حكما من السإلم ما خيالفه وال من أصوله ما  
ش ا ع من قنل ا. وال حنة يف اآلايت اليت فيها أم  ال يب صلى هللا  لياه وسال  ابتنااع مان قنلاه مثال )اذه اآلياة، ومثال قولاه 

  مان الادين ماا وصاى باه روحاا والاذأ أوحي اا تعاا (مث أوحي ا ألليك أن اتنع ملة ألب ا)ي  ح يفا) ومثل قوله تعاا (ش ع لكا
ألليك وما وصي ا باه ألبا ا)ي  وموساى و يساى)، ألن املقصاود مان ولاك أصاول الدايراة وأساأ التما يع الايت ال ختتلاف فيهاا 
الما ا ع، فماان اساتدل بقولااه تعااا (فنهاادا)  اقتاده) فاسااتدالله ضاعيف. قااال الغازايل يف املستصاافى  أراد ابهلاد  التوحيااد 

ة األدلة العقلية  لى الواحدارية والصفات ألره تعاا أم ه ابالقتدام ودا)  فلو كان امل اد ابهلد  شا ا عه  لكاان أما ا ودالل
بم ا ع اتلفة واسالة وم ساوىة فادل أراه أراد اهلاد  املمارتك با  مجايعه   اه. ومعاىن )اذا أن اآلياة ال تقاوم حناة  لاى 

و اس ملن رأ  حنية ش ع من قنل ا  لى الصفات الايت وك  اا  رفاا. ويف صاحيح امللالف فإل مارع من أن يكون فيها است
النلااارأ يف تفساااري سااورة صع  ااان العااوام قاااال: ساا،لب جما)ااادا  اان ساااندة صع فقااال: سااا،لب اباان  نااااس ماان أيااان 
سااندت  أأ ماان أأ دلياال أىااذت أن تسااند يف )ااذه اآليااة، ي يااد أهنااا حكايااة  اان ساانود داود ولاايأ فيهااا صاايغة أماا  

سنود  فقال  أوما تق أ (أولوك الذين )د  هللا فنهدا)  اقتده) فكان داود  ن أم  رنيك  أن يقتدأ به فساند)ا داود ال
 فسند)ا رسول هللا  . 

واملاذا)ب يف )اذه املسا،لة أربعاة: املاذ)ب األول ماذ)ب مالاك فيماا حكااه ابان بكاري و ناد الو)ااب والقا ايف ورسانوه ألا  
ا ع مااان قنل اااا تكاااون أحكاماااا ل اااا، ألن هللا أبلغهاااا أللي اااا. واحلناااة  لاااى ولاااك ماااا يثناااب يف أكثااا  أصاااحاب مالاااك: أن شااا  

الصاحا  ماان أماا  رسااول هللا صاالى هللا  لياه وساال  يف قضااية ال بيااع ب ااب ال ضاا  حا  كساا ت ث يااة ااريااة  ماادا أن تكساا  
هللا  لياه وساال   كتااب هللا القصاااص  ، ث يتهاا ف ااعتاه أمهااا وقالاب: وهللا ال تكساا  ث ياة ال بياع فقااال هلاا رسااول هللا صالى 

وليأ يف كتاب هللا حك  القصاص يف السن ألال ما حكاه  ن ش ع التوراة بقوله (وكتن ا  ليه  فيها أن ال فأ ابل فأ ألا 
قوله والسن ابلسن). وما يف املوط، أن رسول هللا صلى هللا  ليه وسل  قال: مان رساي الصاإلة فليصالها ألوا وك )اا فاإن هللا 
تعاا يقول يف كتابه (أق  الصإلة لاذك أ) وأل اا قالاه هللا حكاياة  ان ىطاباه ملوساى  لياه الساإلم، وبظاا)  )اذه اآلياة ألن 
اهلد  مصدر مضاف فظا) ه العموم، وال يسل  كون السياق اصصا له كما و)ب ألليه الغزايل. ورقل  لمام املالكية  ن 

بن حزم يف كتابه ال  اب يف احلرية وااللتناس الواقع  يف ماذا)ب أ)ال أصحاب أذ ح يفة مثل )ذا. وكذلك رقل   ه  ا
الااا أأ والقيااااس. ويف توضااايح صااادر المااا يعة حكايتاااه  ااان مجا اااة مااان أصاااحاو  ومل يعي اااه. ورقلاااه القااا طيب  ااان كثاااري مااان 

 أصحاب المافعي. و)و م قول يف كتب احل فية  ن  امة أصحاب المافعي. 
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لمااافعية والظا) يااة: أن شاا ع ماان قنل ااا لاايأ شاا  ا ل ااا. واحتنااوا بقولااه تعاااا (لكاال اعل ااا املااذ)ب الثاااين: و)ااب أكثاا  ا 
ما ك  شا  ة وم هااااا). ورساب القاا طيب )اذا القااول للكثاري ماان أصاحاب مالااك وأصاحاب المااافعي. ويف توضايح صاادر 

 الم يعة رسنة مثل )ذا القول جلما ة من أصحاو . 
 ا)ي   لياه الساإلم لقولاه تعااا (مث أوحي اا أللياك أن اتناع ملاة ألبا ا)ي  ح يفاا). ومل أقاف الثالث: أل اا يلازم االقتادام بما ع ألبا 

  لى تعي  من رسب ألليه )ذا القول. 
ال ابع: ال يلزم ألال اتناع ش يعة  يسى ألهنا  ى  الم ا ع رسلب ما قنلها. ومل أقف  لى تعي  صاحب )ذا القول. قاال  

 األقوال. ابن رشد يف املقدمات: و)ذا أضعف 
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واهلام يف قوله (اقتده) ساك ة   د مجهور الق ام، فهي )ام الساكب الايت شلاب   اد الوقاف  لاى الفعال املعتال الاإلم ألوا   

حذفب المه للنازم، و)ي تثنب يف الوقف وقذف يف الوصل، وقد ثنتب يف املصاحف ألهنا  كااروا يكتناون أواىا  الكلا  
لوقف. وقد أثنتها مجهور الق ام يف الوصل، وولك مان ألاا ام الوصال جما   الوقاف و)او وارد يف الكاإلم  لى م ا اة حال ا

الفصيح. واألحسن للقارئ أن يقف  ليها ا اي  لى األفصح، فنمهور الق ام أثنتو)ا ساك ة ما  دا رواية )مام  ن ابن 
ا شعل اهلاام ضامري مصادر (اقتاد)، أأ اقتاد االقتادام،  ام  فقد ح كها ابلكس ، وواه أبو  لي الفارسي )ذه الق امة أبهن

وليسب )ام السكب، فهي كاهلام يف قوله تعاا ( ذااب ال أ ذباه أحادا مان العاامل ) أأ ال أ اذب ولاك العاذاب أحادا. 
 وق أ محزة، والكسا ي، وىلف، ثذف اهلام يف حالة الوصل  لى القياس الغالب. 

[) اساتو اف  قاب باه ولاك النياان العظاي  اجلاامع ألحاوال كثاري 90ألال وك   للعامل ](قل ال أسولك   ليه أا ا ألن )و  
من األم . والوام ألا رنومة مجع من األرنيام والصاحل ، وبيان ط يقة اجلدل يف أتييد الدين، وأره ما اام ألال كما ااامت 

. كماا وكا ت ال سال أقاوامه ، وأراه ماا ااام ألال ملل تلك ال سل، فلذلك ويلاه هللا أبما  رساوله أن ياذك  قوماه أبراه ياذك ) 
ابل صح هل  كماا ااامت ال سال. وافتاتح الكاإلم بفعال (قال) للت نياه  لاى أليتاه كماا تقادم يف )اذه الساورة داري ما ة. وقادم 
ولك بقوله (ال أس،لك   ليه أا ا) أأ لسب طالب رفع ل فسي  لى ألبإل  الق  ن، ليكون ولاك ت نيهاا لإلساتدالل  لاى 

ألره لو كان ي يد ل فسه رفعا لصارعه  ووافقه . قاال يف الكمااف يف ساورة )اود   اد قولاه تعااا حكاياة  ان )اود  صدقه
(اي قوم ال أس،لك   ليه أا ا ألن أا أ ألال  لى ا لذأ فط ين أفإل تعقلون). ما من رسول ألال واااه قوماه واذا القاول ألن 

  حس  املطامع وما دام يتو)  شيم م ها مل ت فع ومل ت نع اه. ش،هن  ال صيحة وال صيحة ال وحصها وال وحضها ألال
قلب: وحكى هللا  ن رو  مثل )ذا يف قوله يف سورة )اود (واي قاوم ال أسا،لك   لياه مااال ألن أاا أ ألال  لاى هللا). وقاال  

قولاه (ال أسا،لك   لياه  ل سوله أيضا يف سورة المور  (قل ال أس،لك   ليه أاا ا ألال املاودة يف القا ىب). فلايأ املقصاود مان
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أا ا) رد ا تقاد معتقد أو رفي  مة قيلب ولكن املقصود به اال تنار ولفب ال ظ  ألا حمض رصح ال سول صالى هللا  لياه 
 وسل  يف رسالته وأهنا ل فع ال اس ال جي  م ها رفعا ألا رفسه. 

إن مع فاة املقصاود مان الضامري مغ ياة  ان وكا  والضمري يف قوله ( ليه) وقوله (ألن )او) راااع ألا معا وف يف األو)اانف فا 
املعاااد مثاال قولااه تعاااا (حااىت تااوارت ابحلناااب)، وكمااا يف حااديث  ماا  يف ىاا  أليااإلم ال اايب صاالى هللا  ليااه وساال   ف اازل 
صاحيب االرصارأ يوم روبته فض ب أبذ ض اب شاديدا فقاال: أمث )او  . اخل. والتقادي : ال أسا،لك   لاى التنلياا أو الاد ام 

 ا وما د ا ي وتنليغي ألال وك   ابلق  ن ودريه من األقوال. أا  
والااذك   اساا  مصاادر الااذك  ابلكساا ، و)ااو ضااد ال ساايان، وتقاادم  رفااا. واملاا اد وااا ) ااا وكاا  التوحيااد والنعااث والثااواب  

 والعقاب. 
 واعل الد وة وك   للعامل ، ألن د وته صلى هللا  ليه وسل   امة لسا   ال اس.  
ذا أبن ارتفااام ساؤال األااا   ليااه لساانن : أحاادلا أراه وكاا   هلاا  ورصااح لا فعه  فلاايأ حمتااااا جلاازام ماا ه ، وقاد أشااع  )اا 

 نريهما أره وك   لغري)  من ال اس وليأ ىاصا و . 
(وما قدروا هللا حق قدره ألو قالوا ما أرزل هللا  لى بم  من شيم قل من أرازل الكتااب الاذأ ااام باه موساى راورا و)اد   

شعلوراااااه قااااا اطيأ تنااااادوهنا وختفاااااون كثاااااريا و لمااااات  ماااااا مل تعلماااااوا أرااااات  وال  ابؤكااااا  قااااال هللا مث ور)ااااا  يف ىوضاااااه  لل ااااااس 
 [)   91يلعنون]
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واود واو العطف يف مصدر )ذه اجلملة ي ادأ  لاى أهناا رزلاب مت اساقة ماع اجلمال الايت قنلهاا، وأهناا وألاي)اا وارداتن يف   

   املما ك ، فهاذا  طاف  لاى مجلاة (فاإن يكفا  واا )اؤالم)، وأهناا ليساب ابتدا ياة يف دا ض د ض واحاد )او ألبطاال مازا
 ىاا . فااواو الضاامري يف قولااه (قاادروا)  ا ااد  لااى مااا  اااد ألليااه اساا  الشااارة يف قولااه ()ااؤالم) كمااا  لمااب  رفااا. ولااك أن 

رازل  لاى ال سال، ودحاض قاوهل  (لاوال أرازل املم ك  ملا استمع وا هنوض احلنة  ليه  يف رزول الق  ن أبره ليأ بد ا  اا 
ألليه ملك فيكون معه رذي ا) تودلوا يف املكاب ة واجلحود فقالوا (ما أرزل هللا  لى بم  من شيم) وشاا)لوا ماا كااروا يقولوراه 

قا ل   ن ألب ا)ي   ليه السإلم وما يعلموره من رسالة موسى  ليه السإلم وكتابه. ف و  الط أ  ن ابن  ناس وجما)د: أن
 ولك )  املم كون من ق يو. 

وقد اامت )ذه اآلية يف )ذا املوقع كال تينة ملا قنلها من وك  األرنيام وماا اااموا باه مان اهلاد  والما ا ع والكتاب، فاإل  
. ا م أن الذين قالوا: ما أرزل هللا  لى بم  من شيم، قد ااموا ألفكا وزورا وأرك وا ما )و معلوم يف أايال النم  ابلتاوات 

و)ذه اجلملة مثل ما حكااه هللا  ا ه  يف قولاه (وقاال الاذين كفا وا لان راؤمن واذا القا  ن وال ابلاذأ با  يدياه). ومان أ ماة 
التفسري من اعل )ذا حكاية لقول بعض اليهود، واىتلفوا يف أره مع  أو دري مع ، فعن ابان  نااس أيضاا، وساعيد ابان 

هللا  لى بم  من شيم) بعض اليهود. وروأ  ن سعيد بن انري و ك مة أن انري، واحلسن، والسدأ: أن قا ل (ما أرزل 
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قا ال ولاك مالاك بان الصايف الق ظاي وكاان مان أحناار اليهاود ابملدي اة، وكاان مسي اا وأراه ااام خياصا  ال ايب صالى هللا  ليااه 
احل  السم   فغضب وقاال:  وسل  فقال له ال يب  أرمدك ابلذأ أرزل التوراة  لى موسى أما شد يف التوراة أن هللا ينغض

وهللا ماا أرازل هللا  لاى بما  ماان شايم. و ان السادأ: أن قا لااه ف حااص اليهاودأ. وحممال ولااك كلاه  لاى أن قا ال ولااك 
م ه  قاله اهإل مبا يف كتنه  فهو من  امته ، أو قالاه جلاااا و  اادا. وأحساب أن )اذه الا واايت )اي الايت أجلا،ت روا اا 

 ت رزلب ابملدي ة، كما تقدم يف الكإلم  لى أول )ذه السورة. ألا اد ام أن )ذه اآلاي
و ليه يكون وقع )ذه اآلايت يف )ذا املوقع مل اسنة قوله (أولوك الذين  تي ا)  الكتاب) اآلية، وتكاون اجلملاة كاملعرتضاة  

 يف ىإلل ألبطال حنا  املم ك . وحقيق (قدروا)  ي وا القدر وضنطوه أأ،  لموه  لما  ن ققق. 
والقدر بفتح فساكون مقيااس المايم وضاابطه، ويساتعمل جماازا يف  لا  األما  بك هاه ويف تادبري األما . يقاال: قادر القاوم  

أم )  يقدروره بض  الدال يف املضارع، أأ ضنطوه ودب وه. ويف احلديث قول  ا مة  فاقدروا قدر اجلارية احلديثة السن  . 
وا هللا حاق مع فتاه وماا  لماوا شا،ره وتصا فاته حاق العلا  واا، فارتصاب (حاق) و)و ) ا جماز يف العل  الصحيح، أأ ما   ف

 لى ال يابة  ن املفعول املطلق لضافته ألا املصدر و)و (قدره)، والضافة ) ا من ألضافة الصفة ألا املوصوف. واألصل: 
 ما قدروا هللا قدره احلق. 

) ألهن  ملا رفوا ش،ا  ظيما من شؤون هللا، و)و ش،ن )ديه ال اس و(ألو قالوا) ظ ف، أأ ما قدروه ح  قالوا (ما أرزل هللا 
وألبإلده  م اده بواسطة ال سل، قد اهلوا ما يفضي ألا اجلهل بصفة من صفات هللا تعاا اليت )ي صفة الكإلم، واهلوا 

 رمحته لل اس ولطفه و . 
 أ، ويعاا  مجيااع مااا أراازل ابقرتارااه ب(ماان) يف حيااز ومقااهل  )ااذا يعاا  مجيااع النماا  لوقااوع ال كاا ة يف سااياق ال فااي ل فااي اجلاا 

 ال في للداللة  لى استغ اق اجل أ أيضا، ويع  ألرزال هللا تعاا الوحي  لى النم  ب في املتعلق وذين العموم . 
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بقوله (من أرزل الكتاب وامل اد ب(شيم) ) ا شيم من الوحي، ولذلك أم  هللا رنيه أبن يفحمه  ابستفهام تق ي  وألجلام   

الذأ اام به موساى) فاذك )  أبما  ال يساتطيعون احاده لتاوات ه يف باإلد العا ب، و)او رساالة موساى وجميواه ابلتاوراة و)اي 
تدرس ب  اليهود يف النلد اناور مكة، واليهود يرتددون  لى مكة يف التنارة ودري)ا، وأ)ل مكة يرتددون  لى يثا ب وماا 

وأحنار) ، ووذا مل يذك )  هللا ب سالة ألب ا)ي   ليه السإلم ألهن  كاروا جيهلون أن هللا أرزل  لياه صاحفا  حوهلا وفيها اليهود
فكان قد يتط قاه اىاتإلف يف كيفياة رساالته ورنومتاه. وألوا كاان ولاك ال يساع ألركااره كماا اقتضااه اجلاواب  ىا  اآلياة بقولاه 

كتااب فارتقض قاوهل  (ماا أرازل هللا  لاى بما  مان شايم)  لاى حساب   (قل هللا) فقد ثنب أن هللا أرزل  لى أحد من النم 
قا دة رقض السالنة الكلية مبوانة از ية. وافتتح ابألم  ابلقول لإل)تماام واذا الفحاام، وألال فاإن القا  ن كلاه ما،مور ال ايب 

 صلى هللا  ليه وسل  أبن يقوله. 
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 كما يمنه الناطل ابلظلمة. قال أبو القاس   لي الت وىي:            وال ور: استعارة للوضو  واحلق، فإن احلق يمنه ابل ور، 
وك،ن ال نوم ب  داا)ا                      س ن ال  بي هن ابتداع ولذلك  طف  ليه ()د ). ورظريه قوله يف سورة   

ا العطاف، كماا قاال تعااا  ان املا دة (ألا أرزل ا التوراة فيها )د  ورور). ولو أطلق ال ور  لى سنب اهلد  لصح لاوال )اذ
 الق  ن (ولكن اعل اه رورا هندأ به من رمام من  نادا). 

 وقد ارتصب (رورا)  لى احلال.  
واملاا اد ابل اااس اليهااود، أأ ليهااديه ، فااالتع يف فيااه لإلسااتغ اق، ألال أرااه اسااتغ اق  اا يف، أأ ال اااس الااذين )اا  قومااه ب ااو  

 ألس ا يل. 
 ز أن يكون صفة سننية للكتاب، وجيوز أن يكون معرتضا ب  املتعاطفات. وقوله (شعلوره ق اطيأ) جيو  
ق أ (شعلوره وتندون وختفون) بتام اخلطاب من  دا ابن كثري، وأاب  م و، ويعقوب، من العما ة، فإماا أن يكاون اخلطااب  

ام بعضه وألىفام بعضه فتع  لغري املم ك  ألو الظا)  أن ليأ هل   مل يف الكتاب الذأ أرزل  لى موسى وال ابش وا ألبد
أن يكون ىطااب لليهود  لى ط يقة الدما   أأ اخل و  من ىطاب ألا داريه  تع يضاا ابليهاود وألمسا اا هلا  وألن مل يكوراوا 
حاض ين من ابب ألايك أ   وامسعي اي اارة، أو )و التفات من ط يق الغينة الذأ )و مقتضى املقام ألا ط يق اخلطاب. 

علوراه بيااام املضاارع للغا ااب كمااا قا أ دااري )اؤالم الثإلثااة القاا ام. وألماا أن يكااون ىطاااب للمماا ك . ومعااىن  وحقاه أن يقااال جي
كوهن  جيعلون كتاب موسى ق اطيأ يندون بعضها وخيفون بعضها أهن  س،لوا اليهود  ن رنومة حممد صلى هللا  ليه وسل  

د، وكتماوا وكا  ال ساول صالى هللا  لياه وسال  الاذأ  م مان فق أوا هل  ما يف التوراة مان التمساك ابلسانب، أأ ديان اليهاو 
بعد، ف،س د الىفام والبدام ألا املم ك  جمازا ألهن  كاروا مظها ا مان مظاا)  ولاك الىفاام والبادام. ولعال ولاك صادر 

ك  لايه  فا، زوا من اليهود بعد أن دىل السإلم املدي ة وأسل  من أسل  من األوس واخلزر ، فعلا  اليهاود وابل  اقناة ولا
املما ك  مبااا يزيااد)  تصاميما  لااى املعارضااة. وقاد قاادمب مااا ياا اح أن ساورة األرعااام رزلااب يف  ىا  ماادة ألقامااة رسااول هللا 
صاالى هللا  ليااه وساال  مبكاااة، وولااك يواااب ظ  ااا أبن )اااذه املاادة كارااب مناادأ مداىلاااة اليهااود لقاا يو يف مقاومااة الاااد وة 

 ة. السإلمية مبكة ح  بلغب ألا املدي 
ق أ ابن كثري، وأباو  ما و، ويعقاوب (جيعلوراه، وينادوهنا، وخيفاون) ابلتحتياة فتكاون ضاما   الغيناة  ا ادة ألا معا وف   اد  

 املتكل ، و)و يهود الزمان الذين   فوا بذلك. 
صحيفة من والق اطيأ مجع ق طاس. وقد تقدم   د قوله تعاا (ولو رزل ا  ليك كتااب يف ق طاس) يف )ذه السورة. و)و ال 

أأ شاايم كارااب ماان رق أو كادااد أو ى قااة. أأ شعلااون الكتاااب الااذأ أراازل  لااى موسااى أوراقااا متف قااة قصاادا لظهااار 
 بعضها وألىفام بعض  ى . 

وقولااه (تناادوهنا وختفااون كثااريا) صاافة لقاا اطيأ، أأ تناادون بعضااها وختفااون كثااريا م هااا، ففهاا  أن املعااىن شعلورااه قاا اطيأ  
 م بعض. لغ ض ألبدام بعض وألىفا
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و)ذه الصفة يف حمل الذم فإن هللا أرزل كتنه للهد ، واهلد  وا متوقف  لى ألظهار)ا وأل إلهنا، فمن ف قها ليظه  بعضا   

وخيفااي بعضااا فقااد ىااالف ماا اد هللا م هااا. ف،مااا لااو اعلااوه قاا اطيأ لغااري )ااذا املقصااد ملااا كااان فعلهاا  مااذموما، كمااا كتااب 
 يف أازام م فصلة لقصد االستعارة  لى الق امة، وكذلك كتابة األلوا  يف الكتاتيب ملصلحة. املسلمون الق  ن 

ويف اامع العتنية يف مساع ابن القاس   ن مالك  سول مالك رمحه هللا  ن الق  ن يكتب أسداسا وأسنا ا يف املصاحف،  
)ؤالم يف قوره وال أر  ولك.   ه. قال ابن رشد يف فك ه ولك ك ا)ية شديدة و اوا وقال ال يف ق الق  ن وقد مجعه هللا و 

النيان والتحصيل: الق  ن أرزل ألا ال يب صالى هللا  لياه وسال  شايوا بعاد شايم حاىت كمال وااتماع مجلاة واحادة فوااب أن 
 جافن  لى كوره جممو ا، فهذا واه ك ا)ية مالك لتف يقه. اه. 

ة ألا تفاا ق أااازام املصااحف الواحااد فيقااع بعضااها يف يااد بعااض قلااب: ولعلااه أل ااا كاا ه ولااك ىمااية أن يكااون ولااك وريعاا 
املسلم  فيظن أن ولك اجلزم )و الق  ن كله، ومعىن قاول مالاك: وقاد مجعاه هللا، أن هللا أما  رساوله صالى هللا  لياه وسال  

ز ااة القاا  ن همعااه بعااد أن راازل م نمااا، فاادل ولااك  لااى أن هللا أراد مجعااه فااإل يفاا ق أااازام. وقااد أااااز فقهااام املااذ)ب ش
 للتعل  ومأ از ه  لى دري وضوم، وم ه كتابته يف األلوا . 

وقولاااه (و لمااات  ماااا مل تعلماااوا) يف موضاااع احلاااال مااان كاااإلم مقااادر دل  لياااه قاااوة االساااتفهام ألراااه يف قاااوة أىااا وين، فاااإن  
 االستفهام يتضمن معىن الفعل. 

قوأ معىن الفعل يف االستفهام ألو تضمن اس  االستفهام ووقوع االستفهام ابالس  الدال  لى طلب تعي  فا ل الرزال ي 
فعإل وفا إل مستفهما   هما، أأ أى وين  ن ولك وقد  لمكا  هللا ابلقا  ن الاذأ أركا   كوراه مان   اد هللا، احتننات  

ري حمتاا  معهاا  لى ألركار ولك ب في أن ي زل هللا  لى بم  شيوا، ولو أرصفت  لواد  وأمارة رزوله من   د هللا نبتة فيه د
لإلستدالل  ليه. و)ذا اخلطاب أشد ارطناقا  لى املم ك  ألهن  مل يكوروا  امل  أبىنار األرنياام وأحاوال التما يع ورظاماه 
فلما اام)  حممد  ليه الصإلة والسإلم  ل  ولك من  مان  لماا راسالا، و لا  ولاك مان بقاي  لاى كفا ه مباا جصال هلا  

من االيطه  من املسلم ، وقد وصفه  هللا مبثلها يف  ايت أى  ، كقولاه تعااا (تلاك مان من مساع الق  ن   د الد وة و 
 أرنام الغيب روحيها ألليك ما ك ب تعلمها أرب وال قومك من قنل )ذا). 

 وجيوز أن تكون مجلة (و لمت )  طفا  لى مجلة (أرزل الكتاب)  لى ا تنار املعىن ك،ره قيل: و لمك  ما مل تعلموا.  
 اه ب ام فعل ( لمت ) للمنهول ظهور الفا ل، وألره سيقول (قل هللا). وو  
فإا أتول ا اآلية مباا روأ مان قصاة مالاك بان الصايف املتقدماة فاالساتفهام بقولاه (مان أرازل الكتااب) تق يا أ، ألماا لبطاال  

مان لاوازم الفسااد، مثاال ظاا)  كإلمها  مان احاد ت زيال كتااب  لاى بما ،  لاى ط يقاة ألفحاام امل ااظ  إببادام ماا يف كإلماه 
فساد اط اد التع يف أو ارعكاسهف وألما لبطال مقصود)  من ألركار رسالة حممد صلى هللا  ليه وسل  بط يقة اللزام ألهن  
أظه وا أن رسالة حممد  ليه الصإلة والسإلم كالميم احملال فقيل هل   لى سنيل التق ي  (مان أرازل الكتااب الاذأ ااام باه 
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ألال أن يقولوا: هللا، فإوا ا رتفوا بذلك فالاذأ أرازل  لاى موساى كتاااب مل ال ي ازل  لاى حمماد مثلاه، كماا  موسى) وال يسعه 
 قال تعاا (أم جسدون ال اس  لى ما  ات)  هللا من فضله) اآلية. 

اللتفااات. مث  لااى )ااذا القااول تكااون قاا امة (شعلورااه قاا اطيأ) ابلفوقيااة ااريااة  لااى الظااا) ، وق امتااه ابلتحيااة ماان قنياال ا 
 وركتته أهن  ملا أى    ه  وذا الفعل الم يع اعلوا كالغا ن   ن مقام اخلطاب. 

وامللاطب بقوله (و لمت )  لى )ذا الوااه )ا  اليهاود، فتكاون اجلملاة حااال مان ضامري (شعلوراه)، أأ شعلوراه قا اطيأ  
 ن، ويكون ولك من متام الكإلم املعرتض به. ختفون بعضها يف حال أن هللا  لمك   لى لسان حممد ما مل تكوروا تعلمو 

وجييم  لى ق امة (جيعلوره ق اطيأ) ابلتحتية أن يكون ال اوع ألا اخلطاب بعد الغينة التفااات أيضاا. وحسا ه أراه ملاا أىا   
   ه  بميم حسن  اد ألا مقام اخلطاب، أو ألن مقام اخلطاب أرسب ابالمت ان. 

    
 

 1359صفحة : 
 
  اآلية صاحل لل د  لاى كاإل الفا يق  م ا ااة ملقتضاى الا وايت . فعلاى ال واياة األوا فاواو اجلما اة يف (قادروا وا ل  أن رظ  

وقالوا)  ا دة ألا ما  اد ألليه ألشاارة )اؤالم، و لاى ال واياة الثارياة فاالواو واو اجلما اة مساتعملة يف واحاد معا   لاى ط يقاة 
ون ش وطا ليسب يف كتاب هللا)، وولك من قنيال  اود الضامري  لاى داري التع يض بملص من ابب (ما ابل أقوام يمرتط

 مذكور ا تمادا  لى أره مستحض  يف و)ن السامع. 
وقوله (قل هللا) اواب االساتفهام التق يا أ. وقاد تاوا الساا ل اجلاواب ل فساه ب فساه ألن املساؤول ال يساعه ألال أن جيياب  

يف تفسااري قولااه تعاااا (قاال ملاان مااا يف السااماوات واألرض قاال ك) يف )ااذه بااذلك ألرااه ال يقاادر أن يكاااب ،  لااى مااا ق رتااه 
 السورة. 

واملعىن قل هللا أرزل الكتاب  لى موسى. وألوا كان (و لمت  ما مل تعلموا) معطوفاا  لاى مجلاة (أرازل) كاان اجلاواب شاامإل  
فعل مس د ألا املعلوم  لى حد قول ض ار بن له، أأ هللا  لمك  ما مل تعلموا فيكون اوااب  ن الفعل املس د ألا انهول ب

 هنمل أو احلارث ال هملي ي ثي أىاه يزيد:          
 لينك يزيد ضارع خلصومة                      واتنط  ا تطيح الطوا ح ك،ره سول من ينكيه فقال: ضارع.   
أهناا  ال ت نااع فاايه  احلناا  واألدلااة فاارتكه  و طاف (مث ور)اا  يف ىوضااه  يلعنااون) بااث  للداللااة  لااى الرتتيااب الاا تيب، أأ  

 وىوضه  بعد التنليا )و االوا ولكن االحتنا   ليه  لتنكيته  وقطع معاوي ) . 
 وقوله (يف ىوضه ) متعلق ب(ور) ). ومجلة (يلعنون) حال من ضمري اجلمع.  
 وتقدم القول يف (ور) يف قوله تعاا (وور الذين اختذوا دي ه ).  
 يف قوله تعاا (وألوا رأيب الذين خيوضون يف  ايت ا ف،  ض   ه ). واخلوض تقدم  
 واللعب تقدم يف (وور الذين اختذوا دي ه  لعنا) يف )ذه السورة.  
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(و)ذا كتب أرزل ه منارك مصدق الذأ ب  يديه ولت ذر أم الق   ومن حوهلا والذين يؤم ون ابآلى ة يؤم ون به و)ا   لاى  
ذا كتاااب)  طااف  لااى مجلااة (قاال هللا)، أأ وقاال هلاا  هللا أراازل الكتاااب  لااى موسااى و)ااذا  [) (و)اا92صااإل   جااافظون]

 كتاب أرزل اه. 
والشارة ألا الق  ن ألن احملاولة يف شا،ره مان اد اا ه  رفاي رزولاه مان   اد هللا، ومان تنكياته  إبرازال التاوراة، جيعال القا  ن   

 قوية حلضوره يف األو)ان. كاحلاض  املما)د، ف،م ابس  الشارة لزايدة متييزه ت
وافتتاا  الكااإلم ابسا  الشااارة املفيااد متيياز الكتاااب أكماال متيياز وب ااام فعاال (أرزل اا)  لااى ىاا  اسا  الشااارة، و)و(كتاااب)  

 الذأ )و  ي ه يف املعىن، لفادة التقوية، ك،ره قيل: و)ذا أرزل اه. 
ورصااب فعاال (أرزل ااا) لضاامريه، لفااادة ققيااق ألرزالااه  واعاال (كتاااب) الااذأ حقااه أن يكااون مفعااول (أرزل ااا) مساا دا ألليااه، 

 ابلتعنري   ه م ت ، وولك كله للت ويه بم،ن )ذا الكتاب. 
ومجلااة (أرزل اااه) جيااوز أن تكااون حاااال ماان اساا  الشااارة، أو معرتضااة بي ااه وباا  ىاا ه. و(منااارك) ىاا  نن. واملنااارك اساا   

ه، ألوا اعل له ال كة. وال كة كثا ة اخلاري و ااؤه يقاال: ابركاه. قاال تعااا مفعول من ابركه، وابرك  ليه، وابرك فيه، وابرك ل
 (أن بورك من يف ال ار ومن حوهلا)، ويقال: ابرك فيه، قال تعاا (وابرك فيها). 

راب ولعل قوهل  (ابرك فيه) أل اا يتعلاق باه ماا كاراب ال كاة حاصالة للغاري يف زم اه أو مكاراه، وأماا (ابركاه) فيتعلاق باه ماا كا 
 ال كة صفة له، و(ابرك  ليه) اعل ال كة متمك ة م ه، (وابرك له) اعل أشيام مناركة ألاله، أأ ابرك فيما له. 

والق  ن منارك ألره يدل  لى اخلري العظي ، فال كة كا  ة به، فك،ن ال كة اعلب يف ألفاظه، وألن هللا تعااا قاد أودع فياه  
دريا ويف اآلىاا ة، وألرااه ممااتمل  لااى مااا يف العماال بااه كمااال الاا فأ وطهار ااا ابملعااارف ب كااة لقار ااه املمااتغل بااه ب كااة يف الاا

ال ظ ية مث العملية. فكارب ال كة مإلزمة لق امته وفهومه. قال فلا  الادين قاد اا ت سا ه هللا تعااا أبن الناحاث   اه  أأ 
قلاب أروا اا مان العلاوم ال قلياة والعقلياة فلا   ن )ذا الكتاب  املتمسك باه جصال لاه  از الادريا وساعادة اآلىا ة. وأا قاد ر

جصل يل بسنب شيم من العلوم من أرواع السعادات يف الدريا مثل ما حصل يل بسنب ىدمة )ذا العلا   يعا  التفساري  
 . 
 و(مصدق) ى   ن (كتاب) بدون  طف.  

    
 

 1360صفحة : 
 
ورة النق ة، وقوله (ومصدقا ملا ب  يدأ) يف سورة  ل  م ان. واملصدق تقدم   د قوله تعاا (مصدقا ملا ب  يديه) يف س  

و(الذأ) من قوله (الذأ ب  يديه) اس  موصاول ما اد باه معاىن مجاع. وألو قاد كاان مجاع الاذأ و)او الاذين ال يساتعمل يف  
صا ام م زلاة العاقال كإلم الع ب ألال ألوا أريد به العاقل وشنهه، حنو(ألن الذين تد ون مان دون هللا  نااد أمثاالك ) لت زيال األ
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يف استعمال الكإلم   فا. فإل يستعمل يف مجع دري العاقل ألال الذأ املف د، حنو قوله تعاا (والذأ اام ابلصادق وصادق 
 به أولوك )  املتقون). 

 ااس مان وامل اد ب(الذأ ب  يديه) ما تقدمه من كتب االرنيام، وأىصها التوراة والجنيل والزباور، ألهناا  ىا  ماا تداولاه ال 
 الكتب امل زلة  لى االرنيام، و)و مصدق الكتب ال ازلة قنل )ذه الثإلثة و)ي صحف ألب ا)ي  وموسى. 

ومعىن كون الق  ن مصدقها مان واها ، أحادلا أن يف )اذه الكتاب الو اد مبنايم ال ساول املقفاى  لاى رناومة أصاحاب  
 دل  لى أهنا من   د هللا. تلك الكتب، فمنيم الق  ن قد أظه  صدق ما و دت به تلك الكتب و 

ونريهما أن الق  ن مصدق أرنيا ها وصدقها ووك  رور)ا و)دا)ا، واام مباا ااامت باه مان أصاول الادين والما يعة. مث ألن  
ما اام به من األحكام اليت مل تكن نبتة فيهاا ال خيالفهاا. وأماا ماا ااام باه مان األحكاام امللالفاة لعحكاام املاذكورة فيهاا 

 م يعة فذلك قد ين  فيه أره ألال اىتإلف املصاحل، أو ألن هللا أراد التيسري وذه األمة. من ف وع ال
ومعىن (ب  يديه) ما سنقه. وقد تقدم بياره   د قوله تعاا (فإره رزله  لى قنلك إبون هللا مصدقا ملا ب  يدياه) يف ساورة  

 رة  ل  م ان. النق ة، و  د قوله (ومصدقا ملا ب  يدأ من التوراة) يف سو 
وأما مجلة (ولت ذر أم الق  ) فواود واو العطف يف أوهلا مارع من تعليق (لت ذر) بفعال (أرزل ااه)، ومان اعال انا ور ىا ا  

 اان (كتاااب) ىإلفااا للتفتاازاين، ألو اخلاا  ألوا كااان جماا ورا ال يقاارتن بااواو العطااف وال رظااري لااذاك يف االسااتعمال، فواااود الم 
ع من اعلها ى ا  ى  ل(كتاب)، فإل حميص   د توايه ارتظامها مع ما قنلها من تقدي  حمذوف أو التعليل مع الواو مار

أتويل بعض ألفاظها، والواه   دأ أراه معطاوف  لاى مقادر ي نا    اه الساياق. والتقادي : لياؤمن أ)ال الكتااب بتصاديقه 
 اساب أن يقادر. و)اذا مان أفاار  االساتعمال ولت ذر املما ك . ومثال )اذا التقادي  يطا د يف رظاا   )اذه اآلياة ثساب ماا ي

الفصاايح. ورظااريه قولااه تعاااا ()ااذا بااإل  لل اااس ولي ااذروا بااه وليعلمااوا أ ااا )ااو أللااه واحااد وليااذك  أولااوا األلناااب) يف سااورة 
 ألب ا)ي . 

تقدمه  ووقع يف الكماف أن (ولت ذر) معطوف  لى ما دلب  ليه صفة الكتاب، ك،ره قيل: أرزل اه لل كات وتصديق ما 
والرذار  ه. و)ذا وألن استتب يف )ذه اآلية فهو ال جسن يف  ية سورة ألب ا)ي ، ألن لفن (بإل ) اس  ليأ فياه ماا يماع  
ابلتعليل، و(لل اس) متعلق به والإلم فيه للتنليا ال للتعليل، فتع  تقدي  شيم بعده حنو لي تنهوا أو لوإل يؤىذوا  لى دفلاة 

 ولي ذروا به. 
: الىنار مبا فيه توقع ض ، وضده النمارة. وقد تقدم   د قوله تعاا (ألا أرسل اك ابحلاق بماريا وراذي ا) يف ساورة والرذار 

 النق ة. واقتص   ليه ألن املقصود ختويف املم ك  ألو قالوا (ما أرزل هللا  لى بم  من شيم). 
يه ويلتف حولاه، وحقيقاة األم األرثاى الايت تلاد الطفال وأم الق  : مكة، وأم الميم استعارة شا عة يف األم  الذأ ي اع ألل 

فرياع الولد ألليها ويإلزمها، وشا ب استعارة األم لعصل وامل اع حىت صارت حقيقة، وم ه مسيب ال اية أما، ومسي أ لاى 
قاادم القااا   الاا أس أم الاا أس، والفاقااة أم القااا  ن. وقااد تقاادم ولااك يف تسااامية الفاقااة. وأل ااا مسيااب مكاااة أم القاا   ألهنااا أ

 وأشه )ا وما تق ت الق   يف بإلد الع ب ألال بعد)ا، فسما)ا الع ب أم الق  ، وكان   ب احلناز قنلها سكان ىيام. 
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وألرذار أم الق   إبرذار أ)لها، و)ذا من جماز احلذف كقوله تعاا (واس،ل الق ية)، وقد دل  ليه قولاه (ومان حوهلاا)، أأ  
 ا ة، وسعد بن بك ، و)وازن، وثقيف، وك ارة. القنا ل القاط ة حول مكة مثل ىز 

    
 

 1361صفحة : 
 
وواه االقتصار  لى أ)ال مكاة ومان حوهلاا يف )اذه اآلياة أهنا  الاذين اا   الكاإلم واجلادال معها  مان قولاه (وكاذب باه   

د ام أن (مان قومك و)و احلق)، ألو السورة مكية وليأ يف التعليل ما يقتضي حص  الرذار ابلق  ن فيه  حىت رتكلف اال
 حوهلا) م اد به مجيع أ)ل األرض. 

وق أ اجلمهور (ولت ذر أم الق  ) ابخلطاب، وق أه أبو بك  وحده  ن  اص  (ولي ذر) بيام الغا ب  لى أن يكاون الضامري  
  ا دا ألا (كتاب). 

موذ مبكة وحوهلاا املع وفاون واذه وقوله (والذين يؤم ون ابآلى ة يؤم ون به) احرتاس من لول الرذار املؤم   الذين )  يو  
الصلة دون دري)  من أ)ل مكة، ولاذلك  ا   ا ه  واذا املوصاول لكوراه كاللقاب هلا ، و)او  ياز)   ان أ)ال الما ك ألن 

 أ)ل الم ك أرك وا اآلى ة. 
مل يكوروا من أ)ل  وليأ يف )ذا املوصول أليذان ابلتعليل، فإن اليهود وال صار  يؤم ون ابآلى ة ومل يؤم وا ابلق  ن ولك ه  

 مكة يوموذ. 
 وأى   ن املؤم   أبهن  يؤم ون ابلق  ن تع يضا أبهن  دري مقصودين ابلرذار فيعل  أهن  أحقام بضده و)و النمارة.  
وزاد)اا  ث ااام بقولااه (و)اا   لااى صااإل   جااافظون) أليااذاا بكمااال ألواااهن  وصاادقه، ألو كارااب الصااإلة )ااي العماال امللااتص  

ن احل  كان يفعله املسلمون واملم كون، و)ذا كقوله ()د  للمتق  الذين يؤم ون ابلغيب ويقيمون الصإلة) ابملسلم ، فإ
 ومل يكن احل  مم و ا للمسلم  يف مدة رزول )ذه السورة. 

قضاى (ومن أظل   ن افارت   لاى هللا كاذاب أو قاال أوحاي أليل ومل ياو  أللياه شايم ومان قاال سا،رزل مثال ماا أرازل هللا) ملاا ت 
ألبطااال مااا ز مااوه ماان رفااي الرسااال والراازال والااوحي، ال اشاا   اان مقاااهل  الناطاال، ألو قااالوا (مااا أراازل هللا  لااى بماا  ماان 
شيم)، و قب ولك إبثنات ما ألاله احدوا ألرسال ال سل وألرزال الوحي  لى بم ، و)او ألثناات أن )اذا الكتااب م ازل 

مان الما ا ع الضاالة يف أحاواهل  الايت شا  ها هلا   ما و بان حلاي مان  من هللا،  قب بعد ولك إببطاال ماا اىتلقاه املما كون
 نادة االص ام، وز مه  أهن  شفعام هل    د هللا، وما يستتنع ولك من النحارية، والساا نة، وماا مل ياذك  اسا  هللا  لياه مان 

كياف بلغها  ماا أما )  هللا باه يف الذاب ح، ودري ولك. فه  ي فون ال سالة اترة يف ح  أهن  يز ماون أن هللا أما )  أبشايام ف
ز مه ، و)  قد قالوا (ما أرزل هللا  لى بم  من شيم). فلزمه  أهن  قد كذبوا  لى هللا فيما ز موا أن هللا أم )  باه ألهنا  

  طلوا ط يق وصول م اد هللا ألا ىلقه و)و ط يق ال سالة فناموا أب نب مقالة. 
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ا أوحااي أليل، وقاال بعضاه : أا أقااول مثال قااول القا  ن، فيكااون املا اد بقولااه ووكا  مان اسااتلفوا ابلقا  ن فقااال بعضاه : أ 
(ومن أظل   ن افرت   لى هللا كذاب) تسفيه  قا د أ)ل الم ك والضإللة م ه   لى اىتإلفها واضط اوا. وجيوز أن يكاون 

قاالوا (ماا أرازل هللا  لاى بما  مان  امل اد مع ولك ت زيه ال ايب صالى هللا  لياه وسال   ماا رماوه باه مان الكاذب  لاى هللا حا 
شيم) ألن الذأ يعل  أره ال ظل  أ ظ  من االفرتام  لى هللا واد ام الوحي ابطإل ال يقادم  لاى ولاك، فيكاون مان احياة 
قول ) قل ألذ سفيان  وس،لتك )ل ك ت  تتهموره ابلكذب قنل أن يقول ماا قاال فاذك ت أن ال، فقاد أ ا ف أراه مل يكان 

 ال اس ويكذب  لى هللا  .  ليذر الكذب  لى
واالسااتفهام ألركااارأ فهااو يف معااىن ال فااي، أأ ال أحااد أظلاا  ماان )ااؤالم أصااحاب )ااذه الصااإلت. ومساااقه ) ااا مساااق  

التعاا يض أبهناا  الكاااوبون ألبطاااال لتكااذينه  ألراازال الكتاااب، و)ااو تكااذيب دل  ليااه مفهااوم قولااه (والااذين يؤم ااون ابآلىاا ة 
ال يؤم ون ابآلى ة و)  املما كون يكاذبون باهف وما ه  الاذأ قاال: أوحاي أليلف وما ه  الاذأ يؤم ون به) القتضا ه أن الذين 

قااال: ساا،رزل مثاال مااا أراازل هللاف وماا ه  ماان افاارت   لااى هللا كااذاب فيمااا ز مااوا أن هللا أماا )  خبصااال اااا)ليته . ومثاال )ااذا 
هللا من لع اه هللا ودضاب  لياه) اآلياة  قاب التع يض قوله تعاا يف سورة العقود (قل )ل أرنوك  بم  من ولك مثوبة   د 

قولاه (اي أيهااا الاذين  م ااوا ال تتلااذوا الاذين اختااذوا ديا ك  )اازؤا ولعنااا مان الااذين أوتاوا الكتاااب ماان قانلك  والكفااار أوليااام) 
 اآلية. 

 ة النق ة. وتقدم القول يف (ومن أظل )   د قوله تعاا (ومن أظل   ن م ع مسااد هللا أن يذك  فيها امسه) يف سور  
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 واالفرتام: االىتإلق، وتقدم يف قوله تعاا (ولكن الذين كف وا يفرتون  لى هللا الكذب) يف سورة العقود.   
(وماان) موصااولة ماا اد بااه اجلاا أ، أأ كاال ماان افاارت  أو قااال، ولاايأ املاا اد فاا دا معي ااا، فالااذين افاارتوا  لااى هللا كااذاب )اا   

 ا وح موا ووا)  وز موا أن هللا أم )  بذلك، وأثنتوا ك شفعام   ده كذاب. املم كون ألهن  حللو 
و(أو قال أوحي أليل)  طف  لى صلة (من)، أأ كال مان اد اى ال ناومة كاذاب، ومل يازل ال سال جاذرون ال ااس مان الاذين  

ابان  نااس وقتاادة و ك ماة. و)اذا يد ون ال نومة كذاب كما قدمته. روأ أن املقصود وذا مسيلمة مت ن  أ)ل اليمامة، قاله 
يقتضي أن يكون مسيلمة قد اد ى ال نومة قنل )نا ة ال ايب صالى هللا  لياه وسال  ألا املدي اة ألن الساورة مكياة. والصاواب 
أن مسيلمة مل يدع ال نومة ألال بعد أن وفد  لى ال يب صلى هللا  ليه وسل  يف قوماه با  ح يفاة ابملدي اة سا ة تساع طامعاا يف 

 ل له رسول هللا صلى هللا  ليه وسل  األم  بعده فلما راع ىا نا اد ى ال نومة يف قومه. أن جيع
ويف تفسري ابن  طية أن امل اد وذه اآلية ماع مسايلمة األساود الع ساي املت ايب بصا عام. و)اذا مل يقلاه داري ابان  طياة. وأل اا  

ى ال ناومة ألال يف  ىا  حيااة رساول هللا صالى هللا  لياه وك  الط أ األسود ت ظاريا ماع مسايلمة فاإن األساود الع ساي ماا اد ا
 وسل . والواه أن املقصود العموم وال يض ه احنصار ولك يف ف د أو ف دين يف وقب ما وارطناق اآلية  ليه. 
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 وأما (من قال س،رزل مثل ما أرزل هللا)، فقال الواحدأ يف أسناب ال زول،  ن ابن  ناس و ك مة: أهنا رزلب يف  ند هللا 
بان ساعد باان أذ سا   العااام أ وكاان قااد أسال  مبكااة، وكاان يكتاب الااوحي لل ايب صاالى هللا  لياه وساال ، مث ارتاد وقااال: أا 
أقول مثل ما أرزل هللا، استهزام، و)ذا أيضا ال ي ثل  له الصدر ألن  ند هللا بن أذ س   ارتد بعد اهلن ة وحلق مبكة و)ذه 

ة، وابن  طية  ن الز) اوأ واملهدوأ أهنا: رزلب يف ال ض  ابن احلارث كاان يقاول: السورة مكية. ووك  الق طيب  ن  ك م
أا أ اارض القا  ن. وحفظااوا لاه أقااواال، وولاك  لااى سانيل االسااتهزام. وقاد رووا أن أحاادا مان املماا ك  قاال: أل ااا )او قااول 

الواه أن امل اد ابملوصول العماوم ليمامل  شا   وألين س،رزل مثلهف وكان )ذا قد تك ر من املم ك  كما أشار ألليه الق  ن، ف
 كل من صدر م ه )ذا القول ومن يتابعه   ليه يف املستقنل. 

وقوهل  (مثل ما أرزل هللا) ألما أن يكوروا قالوا )ذه العناارة سال ية كماا قاالوا (اي أيهاا الاذأ رازل  لياه الاذك  ألراك ن اون)،  
ال ساا،رزل مثاال )ااذا الكااإلم، فعاا  هللا   ااه بقولااه (مااا أراازل هللا) كقولااه وألمااا أن يكااون حكايااة ماان هللا تعاااا ابملعااىن، أأ قاا
 (وقوهل  ألا قتل ا املسيح  يسى ابن م مي رسول هللا). 

(ولااو تاا   ألو الظاااملون يف دماا ات املااوت واملإل كااة ابسااطوا أيااديه  أى اااوا أرفسااك  اليااوم شاازون  ااذاب اهلااون مبااا ك اات   
[)  طفب مجلة (ولو ت   ألو الظااملون يف دما ات املاوت)  لاى 93 ن  ايته تستك ون]تقولون  لى هللا دري احلق وك ت  

مجلة (ومن أظل   ن افرت   لى هللا كذاب) ألن )ذه و يد بعقاب ألولوك الظامل  املفرتين  لى هللا والقا ل  (أوحي أللي ا) 
 والقا ل  (س،رزل مثل ما أرزل هللا). 

ألو الظاااملون يف دما ات املااوت) يمامل أولواك ويماامل مجياع الظااامل  املما ك ، ولااذلك  ف(الظااملون) يف قولاه (ولااو تا   
 فالتع يف يف (الظاملون) تع يف اجل أ املفيد لإلستغ اق. 

 واخلطاب يف (ت  ) لل سول صلى هللا  ليه وسل ، أو كل من أتتى م ه ال ؤية فإل خيتص به ااطب.  
رؤية النص  ألوا كان احلال احملكي من أحاوال ياوم القياماة، وأن تكاون  لمياة ألوا كاراب  مث ال ؤية املف وضة جيوز أن ي اد وا 

 احلالة احملكية من أحوال ال زع وقنض أرواحه    د املوت. 
ومفعول (ت  ) حماذوف دل  لياه الظا ف املضااف. والتقادي : ولاو تا   الظاامل  ألو )ا  يف دما ات املاوت، أأ وقاته  يف  

اعاال (ألو) امسااا جماا دا  اان الظ فيااة فيكااون )ااو املفعااول كمااا يف قولااه تعاااا (واوكاا وا ألو ك اات  قلاايإل) دما ات املااوت، وجيااوز 
 فيكون التقدي ، ولو ت   زمن الظاملون يف دم ات املوت. ويتع   لى )ذا اال تنار اعل ال ؤية  لمية ألن الزمن ال ي  . 
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ال، ولذلك حذف اواب (لو) كما )و الم،ن يف مقاام التهويال. ورظاا  ه كثارية واملقصود من )ذا الم ر  ويل )ذا احل  

 يف الق  ن. والتقدي : ل أيب أم ا  ظيما. 
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والغماا ة بفااتح الغاا  مااا يغماا  أأ يغاا  ماان املااام فااإل ياارتك للمغمااور الصااا. وشااا ب اسااتعار ا للماادة تماانيها ابلماادة  
  صارت الغم ة حقيقية   فية يف المدة المديدة. احلاصلة للغ يق ح  يغم ه الوادأ أو السيل حىت

ومجع الغم ات جيوز أن يكون لتعدد الغم ات بعدد الظامل  فتكون صيغة اجلماع مساتعملة يف حقيقتهاا. وجياوز أن يكاون  
فيناوز  لقصد املنالغة يف  ويل ما يصينه  أبره أص اف من المدا د )ي لتعدد أشكاهلا وأحواهلا ال يع    ها ابس  مفا د.

 أن يكون )ذا و يدا بعذاب يلقوره يف الدريا يف وقب ال زع. وملا كان للموت سك ات اعلب دم ة املوت دم ات. 
 و(يف) للظ فية انازية للداللة  لى شدة مإلبسة الغم ات هل  حىت ك،هنا ظ ف جويه  وجيط و .  
  الم ال زع. فاملوت  لى )ذا الواه مستعمل يف مع اه احلقيقي ودم اته )ي  
وتكون مجلة (أى اوا أرفسك ) حكاية قول املإل كة هل    د قنض أرواحه . فيكون ألطإلق الغم ات جمازا مف دا ويكاون  

املوت حقيقة. ومعىن بسط اليد متثيإل للمدة يف ارتزاع أرواحها  وال بساط وال أيادأ. واألرفاأ مبعاىن االروا ، أأ أى ااوا 
ا أرواحك ، واألم  ل )ارة والر)اق ألدإلظاا يف قانض أرواحها  وال يرتكاون هلا  راحاة وال أرواحك  من أاسادك ، أأ )اتو 

يعاملوهن  بل ، وفيه ألشاارة ألا أهنا  جيز اون فاإل يلفظاون أرواحها  و)او  لاى )اذا الوااه و ياد ابآلالم   اد ال ازع اازام يف 
شااك فيااه، و)ااو حااال قاانض األروا  أبن هللا  الاادريا  لااى شاا كه ، وقااد كااان املماا كون يف شااك ماان النعااث فتو اادوا مبااا ال

يسلط  ليه  مإل كة تقنض أرواحه  بمدو و  ف وتذيقه   ذااب يف ولك. وولك الو يد يقع من رفوسه  موقعا  ظيما 
ألهناا  كاااروا خيااافون شاادا د ال اازع و)ااو كقولااه تعاااا (ولااو تاا   ألو يتااو  الااذين كفاا وا املإل كااة يضاا بون واااو)ه  وأدابر)اا ) 

 وقوله (أى اوا أرفسك )  لى )ذا صادر من املإل كة. اآلية، 
وجيوز أن يكون )ذا و يدا مبا يإلقيه املم كون من شدا د العذاب ياوم القياماة مل اسانة قولاه بعاد (ولقاد اوتماوا فا اد )ف  

شاادا د ال اازع فغماا ات املااوت متثياال حلاااهل  يااوم احلماا  يف م از ااة الماادا د وأ)ااوال القيامااة ثااال ماا ه  يف دماا ات املااوت و 
فاملوت متثيل وليأ ثقيقة. واملقصود من التمثيال تق ياب احلالاة وألال فاإن أ)اواهل  يومواذ أشاد مان دما ات املاوت ولكان ال 
يوااد يف املتعااارف مااا )ااو أقصااى مان )ااذا التمثياال داللااة  لااى )ااول األمل. و)اذا كمااا يقااال: وااادت أمل املااوت، وقااول أذ 

 ادت م ها ريح املوت  ، وقول احلارث بن )مام امللزومي:          قتادة يف وقعة ح    فضم  ضمة و 
ولمب ريح املاوت مان تلقاا ه                       يف ما،زق واخليال مل تتاناادد ومجلاة (واملإل كاة ابساطوا أياديه ) حاال،   

ه الثااين، أو ليقنضاوا أرواحها  أأ واملإل كة ماادون أياديه  ألا املما ك  ليقنضاوا  لايه  ويادفعو)  ألا احلسااب  لاى الواا
 لى الواه األول، فيكون بسط األيدأ حقيقة أبن تتماكل املإل كاة هلا  يف أشاكال يف صاورة اآلدميا . وجياوز أن يكاون 

 بسط األيدأ ك اية  ن املأ واليإلم، كقوله (لون بسطب أليل يدك لتقتل ). 
مثلاه شااا ع، والقاول  لاى )ااذا مان ااراب هللا تعاااا.  ومجلاة (أى ااوا أرفساك ) مقااول لقاول حماذوف. وحااذف القاول يف 

والتقدي : رقول هل : أى اوا أرفسك  واألرفأ مبعىن الاذوات. واألما  للتعنياز، أأ أى ااوا أرفساك  مان )اذا العاذاب ألن 
تاه ألن كاان استطعت ، والى ا  جماز يف الرقاو والجنام الن )ذا احلال قنل دىوهل  ال ار. وجيوز ألبقاام الىا ا   لاى حقيق

 )ذا احلال واقعا يف ح  دىوهل  ال ار. 
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والتع يف يف (اليوم) للعهد و)و يوم القيامة الذأ فياه )اذا القاول، وألطاإلق الياوم  لياه مماهور، فاإن محال الغما ات  لاى  
 ال زع   د املوت فاليوم مستعمل يف الوقب، أأ وقب قنض أرواحه . 

 فصلب لإلستقإلل واال)تمام، و)ي من قول املإل كة. ومجلة (اليوم شزون) اخل استو اف و يد،  
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و(شزون) تعطون ازام، واجلزام )و  وض العمل وما يقابل به من أا  أو  قوباة. قاال تعااا (اازام وفاقاا)، ويف املثال:   

ب فسااه ألا الماايم املعطااى املاا م جماازأ مبااا صاا ع ألن ىااريا فلااري وألن شاا ا فماا . يقااال: ااازاه جيزيااه فهااو ااااز. و)ااو يتعااد  
ازام، ويتعد  ابلنام ألا الميم املكاف،   ه، كما يف )ذه اآلية. ولذلك كارب النام يف قوله تعاا يف سورة يورأ (والذين  
كساانوا الساايوات ااازام ساايوة مبثلهااا) متاا،وال  لااى معااىن الضااافة النياريااة. أأ ااازام )ااو ساايوة، وأن جماا ور النااام )ااو الساايوة 

، كما اىتاره ابن ا . وقال االىفو: النام فيه زا ادة لقولاه تعااا (واازام سايوة سايوة مثلهاا). ويقاال: اااز  انز    ها
 بصيغة املفا لة. قال ال ادب: ومل جي  يف الق  ن: ااز . 

لغااة. واهلاون: اهلاوان، و)او الاذل. وفسا ه الزااا  ابهلاوان الماديد، وتنعاه صااحب الكمااف، ومل يقلاه دريلاا مان  لماام ال 
 وكإلم أ)ل اللغة يقتضي أن اهلون م ادف اهلوان، وقد ق أ ابن مسعود (اليوم شزون  ذاب اهلوان). 

وألضافة العذاب ألا اهلون لفادة ما تقتضيه الضافة من معىن االىتصاص وامللك، أأ العذاب املاتمكن يف اهلاون املاإلزم  
 له. 
تعدياة فعال (شازون) ألا انازأ   اه. وجياوز اعال الناام للساننية، أأ شازون والنام يف قوله (مباا ك ات  تقولاون) ابم العاوض ل 

 ااذاب اهلااون بساانب قااولك ، ويعلاا  أن اجلاازام  لااى ولااك، و(مااا) مصاادرية. مث ألن كااان )ااذا القااول صااادرا ماان اارااب هللا 
  لي. تعاا فذك  اس  اجلإللة من الظهار يف مقام الضمار لقصد التهويل. واألصل مبا ك ت  تقولون 

وضمن (تقولون) معىن تكاذبون، فعلاق باه قولاه ( لاى هللا)، فعلا  أن )اذا القاول كاذب  لاى هللا كقولاه تعااا (ولاو تقاول  
 لي ا بعض األقاويل) اآلية، وبذلك يصح ت زيل فعل (تقولون) م زلة الإلزم فإل يقدر له مفعول ألن امل اد به أهن  يكذبون، 

 لون)، ودري احلق )و الناطل، وال تكون رسنته ألا هللا ألال كذاب. ويصح اعل دري احلق مفعوال ل(تقو 
ولل (ما ك ت  تقولون) األقوال الثإلثاة املتقدماة يف قولاه (ومان أظلا   ان افارت   لاى هللا كاذاب ألا قولاه مثال ماا أرازل هللا)  

 ودري)ا. 
 ه ل(تقولون). و(دري احلق) حال من (ما) املوصولة أو صفة ملفعول مطلق أو )و املفعول ب 
وقوله (وك ت   ن  ايته)  طف  لى (ك ت  تقولون). أأ وابستكنارك   ن  ايته. واالساتكنار: ال ا اض يف قلاة اكارتاث،  

فنهااذا املعااىن يتعااد  ألا اآلايت، أو أريااد ماان اآلايت الت،ماال فيهااا فيكااون االسااتكنار  لااى حقيقتااه، أأ تسااتك ون  اان 
  ظ  من صاحب تلك اآلايت. التدب  يف اآلايت وت ون أرفسك  أ
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واااواب (لااو) حمااذوف لقصااد التهوياال. واملعااىن: ل أيااب أماا ا مفظعااا. وحااذف اااواب (لااو) يف مثاال )ااذا املقااام شااا ع يف  
 الق  ن. وتقدم   د قوله تعاا (ولو ت   الذين ظلموا ألو ي ون العذاب) يف سورة النق ة. 

ىول ك  ورام ظهاورك  وماا را   معكا  شافعامك  الاذين ز مات  أهنا   (ولقد اوتموا ف د  كما ىلق ك  أول م ة وت كت  ما 
[) ألن كان القول املقدر يف مجلة (أى ااوا أرفساك ) قاوال 94فيك  ش كام لقد تقطع بي ك  وضل   ك  ما ك ت  تز مون]

دفعهاا   ماان قناال هللا تعاااا كااان قولااه (ولقااد اوتمااوا فاا اد )  طفااا  لااى مجلااة (أى اااوا أرفسااك )، أأ يقااال هلاا  حاا 
املإل كة ألا العذاب: أى اوا أرفسك ، ويقال هل : لقد اوتموا ف اد . فاجلملة يف حمل ال صب ابلقاول احملاذوف. و لاى 
احتمااال أن يكااون (دماا ات املااوت) حقيقااة، أأ يف حاا  ال اازع يكااون فعاال (اوتمااوا) ماان التعنااري ابملاضااي  اان املسااتقنل 

 ذ قاربوا أن ي اعوا ألا حمض تص ف هللا فيه . الق يب، مثل: قد قامب الصإلة، فإهن  حي و
وألن كااان القااول املقاادر قااول املإل كااة فنملااة (ولقااد اوتمااوا فاا اد )  طااف  لااى مجلااة (ولااو تاا   ألو الظاااملون) فارتقاال  

ل الكإلم من ىطاب املعت ين ثال الظامل  ألا ىطاب الظامل  أرفسه  بو يد)  مبا سيقول هل  يوموذ. فعلى الواه األو 
يكااون (اوتماااوا) حقيقااة يف املاضاااي ألهناا  حي ماااا يقااال هلااا  )ااذا القاااول قااد حصااال ماا ه  انااايم باا  يااادأ هللا. و(قاااد) 

 للتحقيق. 
 و لى الواه الثاين يكون املاضي مع ا به  ن املستقنل ت نيها  لى ققيق وقو ه، وتكون (قد) ت شيحا لإلستعارة.  
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موا لاايأ املاا اد بااه ظااا)  الىنااار ألن جمياوه  معلااوم هلاا  ولك ااه مسااتعمل يف ختطوااته  وتااوقيفه   لااى وألىناار)  أبهناا  اااا  

 صدق ما كاروا ي ذرون به  لى لسان ال سول في ك وره و)و ال اوع ألا احلياة بعد املوت للحساب ب  يدأ هللا. 
ا جسنون أهن  ال يصريون ألليه،  لى حنو قولاه تعااا وقد يقصد مع )ذا املعىن معىن احلصول يف املك ة واملصري ألا ما كارو  

 (وواد هللا   ده)، وقول ال ااز:          
قااد يصاانح هللا ألمااام السااارأ والضاامري امل صااوب يف (اوتمااوا) ضاامري اجلإللااة ولاايأ ضاامري املإل كااة باادليل قولااه (كمااا   

 ىلق اك ). 
زل   ان كال ماا ك ات  تعتازون باه يف احليااة االوا مان ماال وولاد و(ف اد ) حال من الضمري امل فوع يف (اوتموا) أأ م ع 

وأرصااار، واألظهاا  أن (فاا اد ) مجااع فاا دان مثاال سااكار  لسااك ان. ولاايأ فاا اد  املقصااور م ادفااا لفاا اد املعاادول ألن فاا اد 
مجاع فا دان مبعاىن  املعدول يدل  لى معىن ف دا ف دا، مثل ثإلث ورابع من أمسام العدد املعدولاة. وأماا فا اد  املقصاور فهاو

 امل ف د. وواه مجعه ) ا أن كل واحد م ه  اام م ف دا  ن ماله. 
وقولااه (كمااا ىلق اااك  أول ماا ة) تماانيه للمناايم أريااد م ااه معااىن الحيااام بعااد املااوت الااذأ كاااروا ي ك ورااه فقااد رأوه رأأ  

 . الع ، فالكاف لتمنيه اخللق اجلديد ابخللق األول فهو يف موضع املفعول املطلق
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و(ماا) اناا ورة ابلكاااف مصاادرية. فالتقاادي : كللق ااا ألايكاا ، أأ اوتماوا معااادين الااوق  كمااا ىلق اااك  أول ماا ة، فهااذا   
 كقوله تعاا (أفعيي ا ابخللق األول بل )  يف لنأ من ىلق اديد). 

مث استعمل جمازا يف أل طام  والتلويل: التفضل ابلعطام. قيل: أصله أل طام اخلول بفتحت  و)و اخلدم، أأ أل طام العنيد. 
 مطلق ما ي فع، أأ ت كت  ما أرعم ا به  ليك  من مال ودريه. 

و(ما) موصولة ومعىن ت كه  ألايه ورام ظهور)  بعد)    ه متثيإل حلال النعيد  ن المايم مبان ابرحاه ساا  ا، فهاو يارتك مان  
لك وثال القاصاد للمايم أبراه با  يدياه، ويقاال لعما  ينارحه ورامه ح  منارحته ألره لو سار و)و ب  يديه لنلاا أللياه ولاذ

 الذأ يهيوه امل م ل فسه: قد قدمه. 
(وتا كت )  طااف  لااى (اوتمااوا) و)ااو يناا  معااىن (فاا اد ) ألال أن يف اجلملااة الثاريااة زايدة بيااان ملعااىن االرفاا اد بااذك  كيفيااة  

موا ألا القيامة وكاروا ي فون ولاك انايم وت كاوا ماا كااروا )ذا االرف اد الن كإل اخل ين مستعمل يف التلطوة والت دمي، ألو اا
فيه يف الدريا وكان حاهل  حال من ي وأ اخللود. فنهذا اال تنار  طفب اجلملة ومل تفصال. وأباو النقاام اعال اجلملاة حااال 

 من الواو يف (اوتموا) فيصري ت ك ما ىولوه )و حمل الت كيل. 
كاا  شاافعامك ) أهنااا معطوفااة  لااى (اوتمااوا وتاا كت ) ألن )ااذا اخلاا  أيضااا ماا اد بااه وكااذلك القااول يف مجلااة (ومااا راا   مع 

التلطوة والتلهيف، فاملم كون كاروا ألوا اضط بب قلوو  يف أم  السإلم  للوا أرفسه  أبن  هلته  تمفع هل    د هللا. وقد 
ن اآلية رزلاب ردا  لياه، أأ أن يف اآلياة رو  بعضه : أن ال ض  بن احلارث قال ولك، ولعله قاله استسلارا أو اهإل، وأ

ما )و رد  لياه ال أهناا رزلاب لبطاال قولاه ألن )اذه اآلايت متصال بعضاها بانعض، ويف قولاه (وماا را   معكا  شافعامك ) 
 بيان أيضا وتق ي  لقوله (ف اد ). 

إلم مان يرتقاب، أأ يا   وقوله (وما ر   معك  شفعامك )  ك  و  ألهن  ال شافعام هلا  فسايق اخلطااب أللايه  مسااق كا 
شيوا فل  ي ه  لى حنو قوله يف اآلية األى   (يقول أين ش كا ي الذين ك ت  تماقون فيه )، ب ام  لى أن رفي الوصف  ن 
شاايم ياادل دالنااا  لااى واااود ولااك الماايم، فكااان يف )ااذا القااول أليهااام أن شاافعام)  مواااودون سااو  أهناا  مل جضاا وا، 

املضاارع الادال  لاى احلاال دون املاضاي ليماري ألا أن ارتفاام رؤياة المافعام حاصال ألا  ولذلك ايم ابلفعل امل في بصيغة
 اآلن، ففيه أليهام أن رؤيته  حمتملة احلصول بعد يف املستقنل، وولك زايدة يف التهك . 

)  ألال ليق باوا وأضيف المفعام ألا ضمري امللاطن  ألره أريد شفعام معهودون، و)  اآلهلة اليت  ندو)ا وقاالوا (ماا رعناد 
ألا هللا زلفااى) (ويقولااون )ااؤالم شاافعاؤا   ااد هللا). وقااد زيااد تق ياا  )ااذا املعااىن بوصاافه  بقولااه (الااذين ز ماات  أهناا  فاايك  

 ش كام). 
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ا أرازل أللياك) والز  : القول الناطل سوام كان  ن تعمد الناطل كما يف قوله تعاا (أمل ت  ألا الذين يز مون أهن   م وا مبا  
أم كان  ن سوم ا تقاد كما ) اا، وقولاه (وياوم حنما )  مجيعاا مث رقاول للاذين أشا كوا أيان شا كاؤك  الاذين ك ات  تز ماون)، 

 وقد تقدم ولك يف )ات  اآليت  يف سورة ال سام ويف )ذه السورة. 
ز ااوم ألو اعلااوا األصاا ام شاا كام ك يف وتقاادمي اناا ور يف قولااه (فاايك  شاا كام) لإل)تمااام الااذأ واهااه التعنيااب ماان )ااذا امل 

أرفسه  وقد  لموا أن اخلالق )او هللا تعااا فهاو املساتحق للعناادة وحاده فمان أيان كاراب شا كة األصا ام ك يف اساتحقاق 
العنااادة، يعاا  لااو اد ااوا لعصاا ام شاايوا مغينااا ال يعاا ف أصاال تكوي ااه لكااان العنااب أقاال، لكاان العنااب كاال العنااب ماان 

م كة يف أرفسه ، ألهن  ملا  ندوا األص ام وكارب العنادة حقا ألال اخلالقية، كان قد لزمه  من العناادة أن اد ا ه  هل  ال
 يز موا أن األص ام ش كام ك يف أرفأ ىلقه، أأ يف ىلقه ، فلذلك  لقب ال فوس ابلوصف الدال  لى الم كة. 

 يف سورة النق ة. وتقدم معىن المفا ة   د قوله تعاا (وال يقنل م ها شفا ة)  
ومجلة (لقد تقطاع بيا ك ) اساتو اف بيااين جلملاة (وماا را   معكا  شافعامك ) ألن املما ك  حا  يسامعون قولاه (ماا را    

معك  شفعامك ) يعتاد)  الطمع يف لقام شفعا ه  فيتموفون ألن يعلموا سنيله ، فقيل هل : لقاد تقطاع بيا ك  أتييساا هلا  
  املضاف ألليه  ا د ألا امللاطن  وشفعا ه . بعد الطماع التهكمي، والضمري

وق أ افع، والكسا ي، وحفص  ن  اص  بفتح رون (بي ك ). ف(با )  لاى )اذه القا امة ظا ف مكاان دال  لاى مكاان  
االاتماع واالتصال فيما يضاف )و ألليه. وق أ النقية بض  رون (بي ك )  لى ألى ا  (ب )  ن الظ فية فصاار امساا متصا فا 

 ألليه التقطع  لى ط يقة اناز العقلي.  وأس د
وحذف فا ل تقطع  لى ق امة الفتح ألن املقصود حصول التقطع، ففا له اس  مانه   اا يصالح للتقطاع و)او االتصاال.  

فيقدر: لقد تقطع احلنل أو حنوه. قال تعاا (وتقطعب وا  األساناب). وقاد صاار )اذا الرتكياب كاملثال واذا الجيااز. وقاد 
 كإلم الع ب وك  التقطع مستعارا للنعد وبطإلن االتصال تنعا الستعارة احلنل لإلتصال، كما قال ام ؤ القيأ:          شاع يف  

تقطع أسناب اللنارة واهلو                        مية ااوزا محاة وشايزرا فمان مث حسان حاذف الفا ال يف اآلياة  لاى   
ملثل. وقدر الزام أ املصدر امل،ىوو من (تقطع) فا إل، أأ  لى ألس اد الفعل ألا )ذه الق امة لداللة املقام  ليه فصار كا

مصدره وذا الت،ويل، أأ وقع التقطع بي ك . وقال التفتزاين  األوا أره أس د ألا ضمري األم  لتق ره يف ال فوس، أأ تقطاع 
 األم  بي ك   . 

وصااوف الاذأ )ااو املساا د ألليااه، أأ أما  بياا ك ، و لااى )ااذا وق ياب ماان )ااذا ماا يقااال: ألن (بياا ك ) صاافة أقيماب مقااام امل 
يكون االساتعمال مان قنيال الضامري الاذأ مل ياذك  معااده لكوراه معلوماا مان الفعال كقولاه (حاىت تاوارت ابحلنااب)، لكان 

دال  لياه. )ذا ال يعهد يف الضمري املسترت ألن الضمري املسترت ليأ مبواود يف الكإلم وأل ا د ا ألا تقدي ه واود معاده الا
ف،ما والكإلم ىلي  ن معاد و ن لفن الضمري فاملتع  أن جنعله من حاذف الفا ال كماا ق رتاه لاك ابتادام، وال يقاال: ألن 
(توارت ابحلنااب) لايأ فياه لفان ضامري ألو التاام  إلماة لسا اد الفعال ألا مؤراث الا رقاول: التحقياق أن التاام يف الفعال 

 املس د ألا الضمري )ي الفا ل. 
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لاى قا امة ال فاع اعاال (بيا ك ) فاا إل، أأ أىا    اان الظ فياة واعال امسااا للمكاان الاذأ جيتماع فيااه ماا صادق الضاامري و  
املضاف ألليه اس  املكان، أأ ارفصل املكاان الاذأ كاان حمال اتصاالك  فيكاون ك اياة  ان ارفصاال أصاحاب املكاان الاذأ  

 يدأ هللا ورسوله). كان حمل ااتماع. واملكارية ) ا جمازية مثل (ال تقدموا ب  
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وقوله (وضل   ك )  طف  لى (تقطاع بيا ك ) و)او مان متاام الاتهك  والتا،ييأ. ومعاىن ضال: ضاد ا)تاد ، أأ اهال   

شاافعاؤك  مكااارك  ملااا تقطااع بياا ك  فلاا  يهتاادوا أللاايك  ليماافعوا لكاا . و(مااا) موصااولية مااا صاادقها الماافعام القاااد صاالتها 
هن  فيك  شا كام)، أأ الاذين ك ات  تز ماوهن  شا كام، فحاذف مفعاوال الاز   لداللاة رظاريه  ليهماا يف وصلة (الذين ز مت  أ

قولاه (ز ماات  أهناا  فاايك  شا كام)، و اا   اان اآلهلااة ب(مااا) الغالناة يف دااري العاقاال لظهااور  ادم ااادوا)ا، وفساا  اباان  طيااة 
أهناا تمافع لكا . وماا وكا اه يف تفساري ودريه ضل مبعاىن دااب وتلاف وو)اب، واعلاوا (ماا) مصادرية، أأ و)اب ز مكا  

 اآلية أبلا وأوقع. 
[ فااالق الصاانا  95(ألن هللا فااالق احلااب وال ااو  خياا   احلااي ماان امليااب وااا   امليااب ماان احلااي ولكاا  هللا فاا،ىن تؤفكااون] 

ي  التوحياد [) استو اف ابتدا ي ارتقل به من تق  96واعل الليل سك ا والممأ والقم  حسناا ولك تقدي  العزيز العلي ]
والنعث وال سالة وأفار  املوا ن وال ا)  اليت ختللاب ولاك ألا االساتدالل واال تناار خبلاق هللا تعااا و نا اب مصا و اته 
املما)دة،  لى ارف اده تعاا ابلهلية املستلزم الرتفام الهلية  ما ال تقدر  لى مثل )اذا الصا ع العنياب، فاإل جاق هلاا أن 

مع هللا تعاا يف العنادة ألو ال حق هلا يف الهلية، فيكون ولاك ألبطااال لما ك املما ك  مان العا ب، و)او تعند وال أن تم ك 
مااع ولااك ألبطااال ملعتقااد املعطلاا  ماان الااد) ي  ماا ه  بط يااق األوا، ويف ولااك امت ااان  لااى املقصااودين ماان اخلطاااب و)اا  

ه  ل  ويق  للمؤم   من املصدق  واستزادة ملعا فته  با و  املم كون بق ي ة قوله (ف،ىن تؤفكون)، أأ فتكف ون ال عمة. وفي
 وشك ) . 

وافتتا  اجلملة ب(ألن) مع أره ال ي ك  أحد أن هللا )و فا ل األفعال املذكورة ) ا، ولكان ال ظا  واال تناار يف داللاة الازرع  
دقيقا قد ارص ف   ه املم كون فااارتأوا  لى قدرة اخلالق  لى الحيام بعد املوت كما قدر  لى ألماتة احلي، ملا كان رظ ا 

  لى ألركار النعث، كان حاهل  كحال من أرك  أو شك يف أن هللا فالق احلب وال و ، ف،كد اخل  ث ف (ألن). 
وايم ابجلملة االمسية للداللة  لى ثناات )اذا الوصاف دواماه ألراه وصاف وام ك تعااا، و)او وصاف الفعال أو وصاف  

مصطلح من ال يثنب صفات األفعال،وملا كان املقصود االكتفام بداللاة فلاق احلاب وال او   لاى قادرة القدرة وتعلقا ا يف 
هللا  لاى ألىاا ا  احلاي ماان امليااب، واالرتقاال ماان ولااك ألا داللتاه  لااى ألىاا ا  احلاي ماان امليااب يف النعاث، مل يااؤت يف )ااذا 

 اخل  مبا يقتضي احلص  ألو ليأ املقام مقام القص . 
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صدع بعض أازام الميم  ن بعض، واملقصود الفلق الذأ ت نثق م ه وشا   ال نب والمن  وأصوهلا، فهو والفلق: شق و  
 حمل الع ة من  ل  هللا تعاا وقدرته وحكمته. 

واحلب اس  مجع ملا يثم ه ال نب، واحده حنة. وال و  اسا  مجاع راواة، وال اواة قلاب التما ة. ويطلاق  لاى ماا يف الثماار مان  
 م ها ي نب شن )ا مثل الع ب والزيتون، و)و العن  ابلتح يك اس  مجع  نمة.  القلوب اليت

ومجلة (خي   احلي من امليب) يف حمل ى  نن  ن اس  (ألن) تت زل م زلة بيان املقصود من اجلملة قنلها و)او الفلاق الاذأ  
صالنا ال حيااة فيااه وال  اام. فلاذلك راااح خيا   م اه رنتااا أو شان ا امياا وا حياااة رناتياة بعاد أن كارااب احلناة وال اواة اسااما 

فصل )اذه اجلملاة  ان الايت قنلهاا ألال أهناا أ ا  م هاا لاداللتها  لاى ألىا ا  احلياوان م ماام ال طفاة أو مان النايض، فهاي ىا  
  ى  ولك ه بعمومه ين  اخل  األول، فلذلك جسن فصل اجلملة، أو  دم  طف أحد األىنار. 
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(خيا   احلاي مان املياب) قولاه (واا   املياب مان احلاي) ألراه ألىناار بضاد مضامون (خيا   احلاي مان املياب)  و طف  لى  

وص ع  ى   نيب دال  لى كمال القدرة واف تص ف الطنيعة ابخللق، ألن الفعل الصادر من العامل امللتار يكون  لى 
كملة بيان ملا أمجله قوله (فالق احلب وال و )، ألن أحوال متضادة خبإلف الفعل املتولد  ن سنب طنعي، ويف )ذا اخل  ت

فلااق احلااب  اان ال نااات وال ااو   اان الماان  يماامل أحااواال جمملااة، م هااا حااال ألمثااار ال نااات والماان : حنااا يياانأ و)ااو يف 
 قصب رناتاه فاإل تكاون فياه حيااة، وراو  يف ابطان الثماار ينساا ال حيااة فياه ك او  الزيتاون والتما ، ويزياد  لاى ولاك النياان
إبى ا  النيض واللنب واملسك واللؤلؤ وحن   الناز)   من باواطن احلياوان احلاي، فظها  صادور الضادين  ان القادرة الهلياة 

 متام الظهور. 
وقد راح  طف )ذا اخل  ألره كالتكملة لقوله (خي   احلي من امليب) أأ يفعل األم ين معا كقوله بعده (فالق الصنا   

يف الكمااف  طفاا  لاى (فاالق احلاب) ب اام  لاى أن مضامون قولاه (اا   املياب مان احلاي)  واا ل الليل سك ا). واعله
ليأ فيه بيان ملضمون (فالق احلب) ألن فلق احلب ي م،   ه ألى ا  احلي من امليب ال العكأ، و)و ىإلف الظا)  ألن 

 (فالق احلب وال و ).   إلقة وصف (ا   امليب من احلي) خب  (خي   احلي من امليب) أقو  من  إلقته خب 
وقاد ااايم هملااة (خياا   احلاي ماان امليااب) فعليااة للداللااة  لاى أن )ااا الفعاال يتناادد ويتكا ر يف كاال  ن، فهااو ماا اد معلااوم  

 وليأ  لى سنيل املصادفة واالتفاق. 
لا  متنادد وايم يف قوله (وا   امليب من احلي) امسا للداللة  لى الدوام والثنات، فحصل مبنماوع ولاك أن كاإل الفع 

 ونبب، أأ كثري ووام، وولك ألن أحد الى اا  ليأ أوا ابحلك  من ق ي ه فكان يف األسلوب شنه االحتناك. 
والشارة ب(ولك ) لزايدة التمييز وللتع يض بغناوة امللاطن  املم ك  لغفلته   ن )ذه الداللة  لاى أراه امل فا د ابلهلياة،  

مة من الفلق وألى ا  احلي من امليب وامليب من احلي )او الاذأ يع فاه اخللاق ابمساه العظاي  أأ ولك  الفا ل األفعال العظي
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 لى أره الله الواحد، املقصور  ليه وصف الهلية فإل تعدلوا به يف الهلية دريه، ولاذلك  قاب ابلتف ياع ابلفاام قولاه (فا،ىن 
 تؤفكون). 

وا صا فه  ان مكاان أو  ان  مال، أأ فكياف تصا فون  ان واألفك بفتح اهلمزة مصادر أفكاه  فكاه، مان ابب ضا ب، أل 
 توحيده. 

و(أىن) مبعىن من أين. و)او اساتفهام تعنيايب ألركاارأ، أأ ال يوااد موااب يصا فك   ان توحياده. وبا  فعال (تؤفكاون)  
للمنهااول لعاادم تعاا  صااارفه   اان توحيااد هللا، و)ااو جممااوع أشاايام: وسوسااة الماايطان، وتضااليل قاااد   وكاا ا ه ، و)ااو  

 أرفسه . 
 ومجلة (ولك  هللا) مست،رفة مقصود م ها اال تنار، فتكون مجلة (ولك  هللا ف،ىن تؤفكون) ا رتاضا.  
و(فااالق الصاانا ) جيااوز أن يكااون ىاا ا رابعااا  اان اساا  (ألن)، وجيااوز أن يكااون صاافة الساا  اجلإللااة امللاا  بااه  اان اساا   

 الشارة، فيكون قوله (ف،ىن تؤفكون) ا رتاضا. 
  بكساا  اهلماازة يف األصاال مصاادر أصاانح األفااق، ألوا صااار وا صاانا . وقااد مسااى بااه الصاانا ، و)ااو ضاايام الفناا  والصاانا  

 فيقابل الليل و)و امل اد ) ا. 
    
 

 1369صفحة : 
 
وفلاق الصانا  اساتعارة لظهااور الضايام يف ظلماة اللياال، فمانه ولاك بفلاق الظلمااة  ان الضايام، كمااا اساتعري لاذلك أيضااا   

تعاا (و ية هل  الليل رسلخ م ه ال هار). فإضاافة (فاالق) ألا (الصانا ) حقيقياة و)اي ألدىن مإلبساة  لاى  السلخ يف قوله
سنيل اناز. وس ني ه يف اآلية اآلتية ألن اس  الفا ال لاه شاا نة االمسياة فيضااف ألضاافة حقيقياة، ولاه شاا نة فعلياة فيضااف 

اضاي ضاعف شانهه ابلفعال ألراه أل اا يمانه املضاارع يف الاوزن وزمان ألضافة لفظية. و)و ) اا ملاا كاان داال  لاى وصاف يف امل
احلال أو االستقنال. وقد يعت  فيه املفعولية  لى التوساع فحاذف حا ف اجلا ، أأ فاالق  ان الصانا  فارتصاب  لاى رازع 

الضافة  لى  اخلافض، ولذلك مسوا الصنح فلقا بفتحت  بزرة ما مبعىن املفعول كما قالوا مسكن، أأ مسكون ألليه فتكون
)ااذا لفظيااة ابلت،وياال وليسااب ألضااافته ماان ألضااافة الوصااف ألا معمولااه ألو لاايأ الصاانا  مفعااول الفلااق واملعااىن فااالق  اان 
الصنا  فيعل  أن املفلوق )و الليل ولذلك فس وه فالق ظلمة الصنا  أأ الظلمة اليت يعقنها الصنح و)ي ظلمة الغانو، 

  القاادرة وأدىاال يف امل ااة ابل عمااة، ألن الظلمااة  اادم وال ااور واااود. والجياااد )ااو فااإن فلااق اللياال  اان الصاانح أباادع يف مظهاا
مظها  القادرة وال يكااون العادم ومظها ا للقاادرة ألال ألوا تسالط  لااى موااود و)او ال اادام، وفلاق الصانا  رعمااة أيضاا  لااى 

 ال اس لي تفعوا ثيا   واكتساو . 
 (واا ل الليل سك ا)  طف  لى (فالق الصنا ).  
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وق أه اجلمهور بصيغة اس  الفا ل واا  (الليال) مل اسانة الوصاف  يف االمسياة والضاافة. وقا أه  اصا ، ومحازة، والكساا ي،  
 وىلف. (واعل) بصيغة فعل املضي وب صب (الليل). 

مان األراوار  و   يف اارب الليل مبادة اجلعل ألن الظلمة  ادم فتعلاق القادرة فيهاا )او تعلقهاا إبزالاة ماا و اع تلاك الظلماة 
العارضااة لعفااق. واملعااىن أن هللا فلااق الصاانا  بقدرتااه رعمااة م ااه  لااى املواااودات ومل جيعاال ال ااور مسااتم ا يف األفااق فنعلااه 

  ارضا جمزما أوقاات لتعود الظلمة ألا األفق رمحة م ه ابملواودات ليسك وا بعد ال صب والعمل فيستنموا راحته . 
ف اساا  املفعااول مثاال الفلااق  لااى ا تناااره مفعااوال ابلتوسااع ثااذف حاا ف اجلاا  و)ااو مااا والسااكن ابلتح يااك  لااى زرااة ماا اد 

يساكن أللياه، أأ تساكن ألليااه الا فأ ويطماون ألليااه القلاب، والساكون فياه جماااز. وتسامى الزوااة سااك ا والنياب ساك ا قااال 
 ل فأ من تعب العمل. تعاا (وهللا اعل لك  من بيوتك  سك ا)، فمعىن اعل الليل سك ا أره اعل لتحصل فيه راحة ا

و طااف (الماامأ والقماا )  لااى (اللياال) ابل صااب ر يااا حملاال اللياال ألرااه يف حماال املفعااول ل(اا اال) ب ااام  لااى الضااافة  
اللفظية. والعطف  لى احملل شا ع يف مواضع من كإلم الع ب مثل رفع املعطوف  لى اس  (ألن)، ورصب املعطاوف  لاى 

 ى  ليأ ان ور ابلنام. 
يف األصل مصدر حسب بفتح الس  كالغف ان، والمك ان، والكف ان، أأ اعلها حسااب، أأ  إلمة حساب  واحلسنان 

لل اس جسانون ث كا اا أوقاات الليال وال هاار، والماهور، والفصاول، واأل اوام. و)اذه م اة  لاى ال ااس وتاذكري مبظها  العلا  
ن األما  جسانون شاهور)  وأ اوامه  ثسااب ساري والقدرة، ولذلك اعل للممأ حسانان كماا اعال للقما ، ألن كثاريا ما

الممأ ثلوهلا يف ال و  وبتمام دور ا فيها. والع ب جسانون بساري القما  يف م ازلاه. و)او الاذأ ااام باه الساإلم، وكاان 
العا ب يف اجلا)لياة جيعلاون الكاانأ لتحويال السا ة ألا فصاول متماثلااة، فموقاع امل اة أ ا  ماان اال تناار الما  ي يف حساااب 
األشه  واأل وام ابلقم أ، وأل ا استقام ولك لل اس هعل هللا ح كات الممأ والقم   لى رظام واحاد ال خيتلاف، وولاك 
مان أ ظا  دال ال  لا  هللا وقدرتاه، و)اذا ثسااب ماا يظها  لل ااس م اه ولاو اطلعااوا  لاى أسا ار ولاك ال ظاام الناديع لكارااب 

 الع ة به أ ظ . 
جمااازأ ألرااه يف معااىن اساا  الفا اال، أأ حاساان . واحلاسااب )اا  ال اااس بساانب الماامأ  والىنااار   همااا ابملصاادر ألساا اد 

 والقم . 
 والشارة ب(ولك) ألا اجلعل امل،ىوو من (اا ل).  
 والشارة ب(ولك) ألا اجلعل امل،ىوو من (اا ل).  
 والتقدي : وضع األشيام  لى قدر معلوم كقوله تعاا (وىلق كل شيم فقدره تقدي ا).  
عزيز: الغالب، القا) ، وهللا )او العزياز حقاا ألراه ال تتعاصاى  ان قدرتاه الكا  اات كلهاا. والعلاي  منالغاة يف العلا ، ألن وال 

 وضع األشيام  لى ال ظام النديع ال يصدر ألال  ن  امل  ظي  العل . 
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[)  طاف  لاى 97ل ا اآلايت لقاوم يعلماون](و)و الذأ اعل لك  ال نوم لتهتدوا واا يف ظلماات الا  والنحا  قاد فصا  

مجلة (واا ل الليل سك ا)، و)ذا تذكري بوحدارية هللا، وبعظي  ىلقة ال نوم، وابل عمة احلاصلة من رظام سري)ا ألو كاراب 
)دايااة لل اااس يف ظلمااات الاا  والنحاا  يهتاادون وااا. وقااد كااان ضاانط ح كااات ال نااوم ومطالعهااا ومغاروااا ماان أقاادم العلااوم 

 ظه  ب  الكلداري  واملص ي  القدمام. وولك ال ظام )و الذأ أرشد العلمام ألا تدوين  ل  اهليوة.  النم ية
واملقصااود األول ماان )ااذا اخلاا  االسااتدالل  لااى وحداريااة هللا تعاااا ابلهليااة، فلااذلك صاايا بصاايغة القصاا  بط يااق تع يااف  

 ااا يهتااد  وااا ال ي كاا ه امللاااطنون ولكاا ه  مل جياا وا  لااى مااا املساا د واملساا د ألليااه، ألن كااون ىلااق ال نااوم ماان هللا وكوهنااا 
 يقتضيه من ألف اده ابلعنادة. 

 وال نوم مجع جن ، و)و الكوكب، أأ اجلس  الك وأ املضيم يف األفق ليإل الذأ يندو للع  صغريا، فليأ القم  ب ن .  
)، والضاامري للنماا  كلهاا ، فااإلم (لكاا ) و(اعاال) ) ااا مبعااىن ىلااق، فيتعااد  ألا مفعااول واحااد و(لكاا ). متعلااق ب(اعاال 

 للعلة. 
وقوله (لتهتدوا وا)  لة نرية ل(اعل) فالإلم للعلة أيضا، وقد دلب األوا  لى قصد االمت ان، فلذلك دىلب  لاى ماا  

ياادل  لااى الضاامري الاادال  لااى الااذوات، كقولااه (أمل رماا   لااك صاادرك)، والااإلم الثاريااة دلااب  لااى حكمااة اجلعاال وساانب 
و)و ولك ال فع العظي . وملاا كاان اال)تادام مان مجلاة أحاوال امللااطن  كاان موقاع قولاه (لتهتادوا) ق يناا مان موقاع  االمت ان

 بدل االشتمال إب ادة العامل، وقد تقدم ولك   د قوله تعاا (تكون ل ا  يدا ألول ا و ى ا) يف سورة املا دة. 
تعملة يف القوة. وقد تقدم أن الما ع أن يقال: ظلمات، وال يقال: وامل اد ابلظلمات: الظلمة المديدة، فصيغة اجلمع مس 

 ظلمة،   د قوله تعاا (وت كه  يف ظلمات ال ينص ون) يف سورة النق ة. 
وألضافة (ظلمات) ألا (ال  والنح )  لى معىن (يف) ألن الظلمات واقعة يف )ذين املكار ، أأ لتهتدوا وا يف الساري يف  

 الضافة  لى معىن (يف) جيعلها ألضافة  لى معىن الإلم ألدىن مإلبسة كما يف الكوكب اخل قام. الظلمات. ومن ي في 
والضااافة ألدىن مإلبسااة، ألمااا جماااز لغااوأ منااىن  لااى املماااوة، فهااو اسااتعارة  لااى مااا )ااو ظااا)  كااإلم املفتااا  يف منحااث  

ام ألا األرض  لاى سانيل انااز تمانيها التصاال النإلدة والفصاحة ألو اعل يف قوله تعااا ( رض ابلعاي ماامك) ألضاافة املا
املام ابألرض ابتصال امللك ابملالك اه. فاستعمل فيه الضافة اليت )ي  لى معىن الم امللك فهو استعارة تنعيةف وألماا جمااز 

فالضافة  قلي  لى رأأ التفتزاين يف موضع  ى  ألو قال يف كوكب اخل قام  حقيقة الضافة الإلمية االىتصاص الكامل، 
ألدىن مإلبسة تكون جمازا حكميا  . ولعال التفتازاين يا   االىاتإلف يف انااز ابىاتإلف قا ب الضاافة ألدىن مإلبساة مان 
معااىن االىتصاااص وبعااد)ا م ااه كمااا يظهاا  الفاا ق باا  املثااال ،  لااى أن قااوهل : ألدىن مإلبسااة، يااؤون ابناااز العقلااي ألرااه 

 ا )و له. ألس اد احلك  أو مع اه ألا مإلبأ مل
 ومجلة (قد فصل ا اآلايت) مست،رفة للتسنيل والتنليا وقطع معذرة من مل يؤم وا. والإلم للتعليل متعلق ب(فصل ا) كقوله:           
 ويوم  ق ت للعذارأ مطييت أأ فصل ا ألال قوم يعلمون.   
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اعل التفصيل لقوم يعلمون تع يضا مبن وتفصيل اآلايت تقدم   د قوله تعاا (وكذلك رفصل اآلايت) يف )ذه السورة. و  
 مل ي تفعوا من )ذا التفصيل أبهن  قوم ال يعلمون. 

 والتع يف يف (اآلايت) لإلستغ اق فيممل  ية ىلق ال نوم ودري)ا.  
 والعل  يف كإلم الع ب ألدراك األشيام  لى ما )ي  ليه، قال السموأل أو  ند امللك احلارثي:           
  واهول وقال ال ابغة :          فليأ سوام  امل  
وليأ اا)ل شيم مثل من  لما والاذين يعلماون )ا  الاذين ارتفعاوا بادال ل اآلايت، و)ا  الاذين  م اوا ابك وحاده، كماا   

 قال تعاا (ألن يف ولك  آلايت لقوم يؤم ون). 
 [)   98(و)و الذأ أرم،ك  من رفأ واحدة فمستق  ومستودع قد فصل ا اآلايت لقوم يفقهون] 
 

 1371صفحة : 
 
)ذا تذكري خبلق الرسان وكيف رم، )ذا العدد العظي  من رفأ واحدة كما )و معلوم هل ، فالذأ أرم، ال اس وىلقه    

)ااو احلقيااق بعناااد   دون دااريه  ااا أشاا كوا بااه، وال ظاا  يف ىلقااة الرسااان ماان االسااتدالل أب ظاا  اآلايت. قااال تعاااا (ويف 
  أرفسك  أفإل تنص ون).

والقص  احلاصل من تع يف املس د ألليه واملس د تع يض ابملم ك ، ألو أش كوا يف  ناد   مع ىالقه  دري من ىلقه   لى  
 حنو ما ق رته يف اآلية قنل )ذه. 

 والرمام: الحداث والجياد. والضمري امل صوب م اد به النم  كله . وال فأ الواحدة )ي  دم  ليه السإلم.  
ق ) الفام للتف يع  ان (أرما،ك )، و)او تف ياع املماتمل  لياه املقاارن  لاى املماتمل. وقا أه اجلمهاور (مساتق ) وقوله (فمست 

بفتح القاف وق أه ابن كثري، وأبو  م و، ورو   ن يعقوب  بكس  القاف  . فعلى ق امة فتح القاف يكون مصدرا ميميا، 
ه: لك  أو م ك ، أو  لى أره ى  ملنتادأ حماذوف تقادي ه: و(مستودع) كذلك، ورفعهما  لى أره منتدأ حذف ى ه، تقدي  

 ف،رت  مستق  ومستودع. والوصف ابملصدر للمنالغة يف احلاصل به، أأ فتف ع  ن ألرما ك  استق ار واستيداع، أأ لك . 
ما ك   و لى ق امة كس  القاف يكون املستق  اس  فا ل. واملستودع اس  مفعول من اساتود ه مبعاىن أود اه، أأ فمساتق  

أقااا راه فهاااو مساااتق ، ومساااتودع مااا ك  ود  ااااه فهاااو مساااتودع. واالساااتق ار )اااو القااا ار، فالسااا  والتاااام فياااه للت،كياااد مثااال 
 استناب. يقال: استق  يف املكان مبعىن ق . وتقدم   د قوله تعاا (لكل رن، مستق ) يف )ذه السورة. 

 لى أن يسرتاع املستودع. يقال: اساتود ه مااال ألوا اعلاه  واالستيداع: طلب الرتك، وأصله ممتق من الودع، و)و الرتك 
   ده وديعة، فاالستيداع مؤون بوضع موقب، واالستق ار مؤون بوضع دا   أو طويل. 

وقد اىتلف املفس ون يف امل اد ابالستق ار واالساتيداع يف )اذه اآلياة ماع اتفااقه   لاى اهنماا متقاابإلن. فعان ابان مساعود:  
األرض، واملسااتودع الكااون يف القاا . و لااى )ااذا الواااه يكااون الكااإلم ت نيهااا هلاا  أبن حياااة ال اااس يف  املسااتق  الكااون فااوق
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الدريا يعقنها الوضع يف القنور وأن ولك الوضاع اساتيداع موقاب ألا النعاث الاذأ )او احليااة األوا ردا  لاى الاذين أركا وا 
 النعث. 

ال ال، ورقل )ذا  ن ابن مسعود أيضاا، وقالاه جما)اد والضاحاك  و ن ابن  ناس: املستق  يف ال ح  واملستودع يف صلب 
و طااام وألباا ا)ي  ال لعااي، وفساا  بااه الزاااا . قااال الفلاا : و ااا ياادل  لااى قااوة )ااذا القااول أن ال طفااة الواحاادة ال تنقااى يف 

هلاا الصادر زمااا طاويإل. و ان داري )اؤالم تفساريات أىا   ال ياثل  �صلب األب زماا طويإل واجل   ينقاى يف رحا  األم
أ  ضاا ا  اان التطوياال وااا. وقااال الطاا أ  ألن هللا مل خيصااص معااىن دون دااريه، وال شااك أن ماان باا   دم مسااتق ا يف الاا ح  
ومستود ا يف الصلب، وم ه  من )و مستق   لى ظه  األرض أو بط ها ومستودع يف أصإلب ال اال، وم ه  مستق  يف 

ستودع مبعىن من )ذه املعاين داىل يف  موم قوله (فمستق  ومستودع) الق  مستودع  لى ظه  األرض، فكل مستق  أو م
 اه. 
وقال ابن  طية: الذأ يقتضيه ال ظ  أن ابن  دم )و مستودع يف ظه  أبيه وليأ مبستق  فيه ألره ي تقل ال حمالة مث ي تقال  

ألا اجل ة أو ال ار. و)و يف كل رتناة با  )اذين ألا ال ح  مث ي تقل ألا الدريا مث ي تقل ألا الق  مث ي تقل ألا احلم  مث ي تقل 
 الظ ف  مستق  ابلضافة ألا اليت قنلها ومستودع ابلضافة ألا اليت بعد)ا. اه. 

واألظهاا  أن ال يقيااد االسااتيداع ابلقنااور باال )ااو اسااتيداع ماان وقااب الرمااام، ألن املقصااود التااذكري ابحلياااة الثاريااة، وألن  
ي  باال األحساان أن تكااون للنمااع، أأ أرماا،ك  فماا،رك  اسااتق ار واسااتيداع فاا،رت  يف حااال األظهاا  أن الااواو ليسااب للتقساا

استق ارك  يف األرض ودا ع فيها وم اعك  ألا ىالقك  كما ت اع الوديعاة ألا مود هاا. وأليثاار التعناري واذين املصادرين ماا  
 كان ألال لرادة توفري )ذه اجلملة. 

 (ومستودع) اس  مفعول، واملعىن )و )و. و لى ق امة كس  القاف و)و اس  فا ل.  
 وقوله (قد فصل ا اآلايت لقوم يفقهون) تق ي  ل ظريه املتقدم مقصود به التذكري وال ذار.  

    
 

 1372صفحة : 
 
و اادل  اان (يعلمااون) ألا (يفقهااون) ألن داللااة ألرمااا ه   لااى )ااذه األطااوار ماان االسااتق ار واالسااتيداع ومااا فيهمااا ماان   

دقيقة قتا  ألا تدب ، فإن امللاطن  كااروا مع ضا    هاا فعا   ان  لمهاا أبراه فقاه، خباإلف داللاة ال ناوم  احلكمة داللة
 لى حكمة اال)تدام وا فهي داللة متك رة، وتع يضا أبن املما ك  ال يعلماون وال يفقهاون، فاإن العلا  )او املع فاة املوافقاة 

ل تفصيل اآلايت للمؤم   وارتفاى االرتفااع باه للمما ك ، ولاذلك قاال للحقيقة، والفقه )و ألدراك األشيام الدقيقة. فحص
 بعد )ذا (ألن يف ولك  آلايت لقوم يؤم ون). 

(و)و الذأ أرزل من السمام مام ف،ى ا ا به رنات كل شيم ف،ى ا ا م اه ىضا ا خنا   م اه حناا مرتاكناا ومان ال لال مان  
ن ممااتنها ودااري متمااابه ارظاا وا ألا مثاا ه ألوا أمثاا  وي عااه ألن يف ولكاا  طلعهااا ق ااوان داريااة وا ااات ماان أ  اااب والزيتااون وال مااا
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[) القول يف صايغة القصا  مان قولاه (و)او الاذأ أرازل) اخل كاالقول يف رظاريه الساابق. و(مان) يف 99آلايت لقوم يؤم ون]
لنلار األرضي ألليها فيصاري قوله (من السمام) ابتدا ية ألن مام املط  يتكون يف طنقات اجلو العليا الزمه ي ية   د تصا د ا

 النلار كثيفا و)و السحاب مث يستحيل مام. 
 فالسمام اس  أل لى طنقات اجلو حيث تتكون األمطار. وتقدم يف قوله تعاا (أو كصيب من السمام) يف سورة النق ة.  
 و دل  ن ضمري الغينة ألا ضمري التكل  يف قوله (ف،ى ا ا)  لى ط يقة االلتفات.  
 لسننية اعل هللا املام سننا خل و  ال نات، والضمري ان ور ابلنام  ا د ألا املام. والنام ل 
وال نات اس  ملا ي نب، و)و اس  مصدر رنب، مسي به ال ابب  لى ط يقة انااز الاذأ صاار حقيقاة شاا عة فصاار ال ناات  

 امسا ممرتكا مع املصدر. 
ات) ألليه. واملعىن: ف،ى ا ا ابملاام ماا ي ناب مان أصا اف ال ناب. فاإن و(شيم) م اد به ص ف من ال نات بق ي ة ألضافة (رن 

ال نااب ااا أ لااه أرااواع كثااريةف فم ااه زرع و)ااو مااا لااه ساااق لي ااة كالقصااب، وم ااه شاان  و)ااو مااا لااه ساااق دليظااة كال لاال، 
ات والطنااا ع والع اابف وم ااه جناا  وأب و)ااو مااا ي نااب الصااقا ابلاارتاب، و)ااذا التعمااي  يمااري ألا أهنااا اتلفااة الصاافات والثماا  

واخلصوصيات واملذاق، و)ي كلها ابتة من مام السمام الذأ )و واحد، وولك  ية  لى  ظ  القدرة، قال تعاا (تساقى 
مبام واحد ورفضل بعضها  لى بعض يف األكل) و)و ت نيه لل اس ليعت وا بدقا ق ما أود ه هللا فيها من اتلف القو  اليت 

 سننب اىتإلف أحواهلا. 
 يف قوله (ف،ى ا ا به رنات كل شيم) فام التف يع.  والفام 
وقولاه (ف،ى ا اا م اه ىضا ا) تفصايل ملضاامون مجلاة (ف،ى ا اا باه رناات كاال شايم)، فالفاام للتفصايل، و(مان) ابتدا يااة أة  

 تنعيضية، والضمري ان ور وا  ا د ألا ال نات، أأ فكان من ال نب ىض  وخنل وا ات وشن ، و)اذا تقساي  اجلا أ ألا
 أروا ه. 

واخلضاا : الماايم الااذأ لورااه أىضاا ، يقااال: أىضاا  وىضاا  كمااا يقااال: أ ااور و ااور، ويطلااق اخلضاا  امسااا لل نااب ال طااب  
الذأ ليأ بمن  كالقصايل والقضاب. ويف احلاديث  وألن  اا ي ناب ال بياع ملاا يقتال حنطاا أو يلا  ألال  كلاة اخلضا  أكلاب 

) اا لقولاه يف وصافه (خنا   م اه حناا مرتاكناا)، فاإن احلاب خيا   مان  حىت ألوا امتدت ىاص ات)ا  احلاديث. و)اذا )او املا اد
 ال نب ال طب. 

 ومجلة (خن   م ه) صفة لقوله (ىض ا) ألره صار امسا، و(من) اتصالية أو ابتدا ية، والضمري ان ور وا  ا د ألا (ىض ا).  
 واحلب: )و مث  ال نات، كال  والمعري والزراريع كلها.  
 مللتصق بعضه  لى بعض يف الس نلة، مثل القمح ودريه، والتفا ل للمنالغة يف ركوب بعضه بعضا. واملرتاكب: ا 
ومجلة (ومن ال لل من طلعها ق وان دارية)  طف  لى (ف،ى ا ا م ه ىض ا). وجيوز أن تكون معرتضة والاواو ا رتاضاية،  

 وقوله (من ال لل) ى  مقدم (وق وان) منتدأ مؤى . 
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نار ) ا التعنياب مان ىا و  الق اوان مان الطلاع وماا فياه مان وناة، وواذا يظها  وااه تغياري أسالوب )اذه واملقصود ابلى 
اجلملة  ن أساليب ما قنلها وما بعد)ا ألو مل تعطف أازاؤ)ا  طف املف دات،  لى أن موقاع اجلملاة با  أىوا اا يفياد ماا 

 أفادته أىوا ا من الع ة وامل ة. 
    
 

 1373صفحة : 
 
 يف يف (ال لل) تع يف العهد اجل ساي، وأل اا اايم ابلتع ياف فياه ل شاارة ألا أراه اجلا أ املا،لوف املعهاود للعا ب، والتع  

فاإن ال لال شاان )  ومثا ه قااو   وحوا طاه م نسااط رفوساه ، ولاك أن شعلااه حااال ماان (ال لال) ا تاادادا ابلتع ياف اللفظااي  
طلعها) بدل بعض من (ال لل) إب ادة ح ف اجلا  الاداىل  لاى  كقوله (والزيتون وال مان ممتنها)، وجيوز أن يكون (من

 املندل م ه. 
و(ق اوان) بكساا  القااف مجااع ق او بكساا  القاااف أيضاا  لااى املماهور فيااه   اد العاا ب دااري لغاة قاايأ وأ)ال احلناااز فااإهن   

  فسااكون  يضاامون القاااف. فق ااوان ابلكساا  مجااع تكسااري. و)ااذه الصاايغة ادرة، دااري مجااع فعاال  بضاا  ففااتح  وفعاال  بضاا
 وفعل  بفتح فسكون  ألوا كاا واويي الع  وفعال. 

 والق و:   اون التم ، كالع قود للع ب، ويسمى العذق بكس  الع  ويسمى الكناسة بكس  الكاف.  
والطلع:و ااام   اااون التماا  الااذأ يناادو يف أول ى واااه يكااون كمااكل االت اااة العظيمااة مغلقااا  لااى الع اااون، مث ي فااتح   

  فيل   م ه الع قود جمتمعا، ويسمى حي وذ الد يض، مث يصري ق وا. كصورة رعل 
و(دارية) ق ينة. وامل اد ق ينة الت اول كقوله تعااا (قطوفهاا دارياة). والق اوان الدارياة بعاض ق اوان ال لال ىصاب ابلاذك  ) اا  

لدارية )ي اليت تكون خنلتها قصرية مل تتناوز ألدمااا للم ة يف ىإلل التذكري إبتقان الص عة فإن امل ة ابلق وان الدارية أ ، وا
 طول قامة املت اول، وال حااة لذك  النعيدة الت اول ألن الذك   قد حصلب ابلدارية وزادت ابمل ة التامة. 

 و(ا ات) ابل صب  طف  لى (ىض ا). وما رسب ألا أذ بك   ن  اص  من رفع (ا ات) مل يصح.  
(من) النيارية ألن اجل ات لع  اب مب زلة املقادي  كماا يقاال ا ياب متا ا، وواذا اال تناار وقوله (من أ  اب) متييز جم ور ب 

  دأ فعل الى ا  ألا اجل ات دون اال  اب، فل  يقل وأ  ااب يف ا ات. 
واأل  اااب مجااع   ااب و)ااو مجااع   نااة، و)ااو يف األصاال مثاا  شاان  الكاا م. ويطلااق  لااى شاان ة الكاا م   ااب  لااى تقاادي   

  ة   ب، وشاع ولك فت وسي املضاف. قال ال ادب  الع ب يقال لثم ة الك م وللك م رفسه  اه. مضاف، أأ شن
وال يعاا ف ألطااإلق املفاا د  لااى شاان ة الكاا م، فلاا  أر يف كإلمهاا  ألطااإلق الع نااة ابلفاا اد  لااى شاان ة الكاا م ولكاان يطلااق  

ا و  نااا)، ويقااال: أ  اااب كااذلك، كمااا ) ااا، ابجلمااع، يقااال:   ااب، ماا اد بااه الكاا م، كمااا يف قولااه تعاااا (ف،رنت ااا فيهااا حناا
 وظا)  كإلم ال ادب أره يقال:   نة لمن ة الك م، فإره قال  الع ب يقال لثم ة الك م وللك م رفسه الواحدة   نة  . 
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(والزيتاااون وال ماااان) ابل صاااب  طاااف  لاااى (ا اااات) والتع ياااف فيهماااا اجلااا أ كاااالتع يف يف قولاااه (ومااان ال لااال). واملااا اد  
وال ماااان شااان لا. ولاااا يف األصااال امساااان للثمااا ت  مث أطلقاااا  لاااى شااان تيهما كماااا تقااادم يف األ  ااااب. و)اااااتن ابلزيتاااون 

المن اتن وألن مل تكوا مثل ال لل يف األلية   د الع ب ألال أهنما لعزة واودلا يف بإلد الع ب ولت افأ الع ب يف التفكه 
 بعنياب صا ع هللا تعااا وم تاه. وكاراب شان ة الزيتاون موااودة ابلماام بثم لا وال ناب ابقت ا هما وك ا يف مقام التاذكري

 ويف سي ا، وشن ة ال مان مواودة ابلطا ف. 
وقولااه (ممااتنها ودااري متمااابه) حااال ومعطااوف  ليااه، والااواو للتقسااي  بق ي ااة أن الماايم الواحااد ال يكااون ممااتنها ودااري  

ماان (الزيتاون وال ماان) معاا، وأل اا أفا د ومل جيماع ا تناارا إبفاا اد  متماابه، أأ بعضاه مماتنه وبعضاه داري متماابه. ولاا حااالن
 اللفن. 

والتمابه واالشتناه مرتادفاان كالتسااوأ واالساتوام، ولاا مماتقان مان المانه. واجلماع بي هماا يف اآلياة للتفا ن ك ا)ياة أل اادة  
 (ممتنه). و)ذا من بديع الفصاحة. اللفن، وألن اس  الفا ل من التمابه أسعد ابلوقف ملا فيه من مد الصوت خبإلف 

    
 

 1373صفحة : 
 
والتع يف يف (ال لل) تع يف العهد اجل ساي، وأل اا اايم ابلتع ياف فياه ل شاارة ألا أراه اجلا أ املا،لوف املعهاود للعا ب،   

اللفظااي  فاإن ال لال شاان )  ومثا ه قااو   وحوا طاه م نسااط رفوساه ، ولاك أن شعلااه حااال ماان (ال لال) ا تاادادا ابلتع ياف 
كقوله (والزيتون وال مان ممتنها)، وجيوز أن يكون (من طلعها) بدل بعض من (ال لل) إب ادة ح ف اجلا  الاداىل  لاى 

 املندل م ه. 
و(ق اوان) بكساا  القااف مجااع ق او بكساا  القاااف أيضاا  لااى املماهور فيااه   اد العاا ب دااري لغاة قاايأ وأ)ال احلناااز فااإهن   

تكسااري. و)ااذه الصاايغة ادرة، دااري مجااع فعاال  بضاا  ففااتح  وفعاال  بضاا  فسااكون  يضاامون القاااف. فق ااوان ابلكساا  مجااع 
 وفعل  بفتح فسكون  ألوا كاا واويي الع  وفعال. 

 والق و:   اون التم ، كالع قود للع ب، ويسمى العذق بكس  الع  ويسمى الكناسة بكس  الكاف.  
كل االت اااة العظيمااة مغلقااا  لااى الع اااون، مث ي فااتح  والطلع:و ااام   اااون التماا  الااذأ يناادو يف أول ى واااه يكااون كماا 

 كصورة رعل  فيل   م ه الع قود جمتمعا، ويسمى حي وذ الد يض، مث يصري ق وا. 
و(دارية) ق ينة. وامل اد ق ينة الت اول كقوله تعااا (قطوفهاا دارياة). والق اوان الدارياة بعاض ق اوان ال لال ىصاب ابلاذك  ) اا  

التذكري إبتقان الص عة فإن امل ة ابلق وان الدارية أ ، والدارية )ي اليت تكون خنلتها قصرية مل تتناوز  ألدمااا للم ة يف ىإلل
 طول قامة املت اول، وال حااة لذك  النعيدة الت اول ألن الذك   قد حصلب ابلدارية وزادت ابمل ة التامة. 

 ص  من رفع (ا ات) مل يصح. و(ا ات) ابل صب  طف  لى (ىض ا). وما رسب ألا أذ بك   ن  ا 
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وقوله (من أ  اب) متييز جم ور ب(من) النيارية ألن اجل ات لع  اب مب زلة املقادي  كماا يقاال ا ياب متا ا، وواذا اال تناار  
  دأ فعل الى ا  ألا اجل ات دون اال  اب، فل  يقل وأ  ااب يف ا ات. 

شاان  الكاا م. ويطلااق  لااى شاان ة الكاا م   ااب  لااى تقاادي  واأل  اااب مجااع   ااب و)ااو مجااع   نااة، و)ااو يف األصاال مثاا   
 مضاف، أأ شن ة   ب، وشاع ولك فت وسي املضاف. قال ال ادب  الع ب يقال لثم ة الك م وللك م رفسه  اه. 

وال يعاا ف ألطااإلق املفاا د  لااى شاان ة الكاا م، فلاا  أر يف كإلمهاا  ألطااإلق الع نااة ابلفاا اد  لااى شاان ة الكاا م ولكاان يطلااق  
ل:   ااب، ماا اد بااه الكاا م، كمااا يف قولااه تعاااا (ف،رنت ااا فيهااا حنااا و  نااا)، ويقااال: أ  اااب كااذلك، كمااا ) ااا، ابجلمااع، يقااا

 وظا)  كإلم ال ادب أره يقال:   نة لمن ة الك م، فإره قال  الع ب يقال لثم ة الك م وللك م رفسه الواحدة   نة  . 
هماااا اجلااا أ كاااالتع يف يف قولاااه (ومااان ال لااال). واملااا اد (والزيتاااون وال ماااان) ابل صاااب  طاااف  لاااى (ا اااات) والتع ياااف في 

ابلزيتاااون وال ماااان شااان لا. ولاااا يف األصااال امساااان للثمااا ت  مث أطلقاااا  لاااى شااان تيهما كماااا تقااادم يف األ  ااااب. و)اااااتن 
يف التفكه المن اتن وألن مل تكوا مثل ال لل يف األلية   د الع ب ألال أهنما لعزة واودلا يف بإلد الع ب ولت افأ الع ب 

بثم لا وال ناب ابقت ا هما وك ا يف مقام التاذكري بعنياب صا ع هللا تعااا وم تاه. وكاراب شان ة الزيتاون موااودة ابلماام 
 ويف سي ا، وشن ة ال مان مواودة ابلطا ف. 

ا ودااري وقولااه (ممااتنها ودااري متمااابه) حااال ومعطااوف  ليااه، والااواو للتقسااي  بق ي ااة أن الماايم الواحااد ال يكااون ممااتنه 
متماابه، أأ بعضاه مماتنه وبعضاه داري متماابه. ولاا حااالن ماان (الزيتاون وال ماان) معاا، وأل اا أفا د ومل جيماع ا تناارا إبفاا اد 

 اللفن. 
والتمابه واالشتناه مرتادفاان كالتسااوأ واالساتوام، ولاا مماتقان مان المانه. واجلماع بي هماا يف اآلياة للتفا ن ك ا)ياة أل اادة  

 الفا ل من التمابه أسعد ابلوقف ملا فيه من مد الصوت خبإلف (ممتنه). و)ذا من بديع الفصاحة.  اللفن، وألن اس 
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والتمابه: التماثل يف حالة مع االىتإلف يف دري)اا مان األحاوال، أأ بعاض شان ه يمانه بعضاا وبعضاه ال يمانه بعضاا،   

مابه  ا تقارب لوره أو طعماه أو شاكله  اا يتطلناه ال ااس مان أحوالاه أو بعض مث ه يمنه بعضا وبعضه ال يمنه بعضا، فالت
 لى اىتإلف أمياهل ، و د التمابه ماا اىتلاف بعضاه  ان الانعض اآلىا  فيماا يتطلناه ال ااس مان الصافات  لاى اىاتإلف 

كاذلك، و)اذا    شهوا  ، فمن أ واد المن  دلين ودقيق، ومن ألوان ورقه قا  وداكن، ومن ألاوان مثا ه اتلاف ومان طعماه
كقولااه تعاااا (ورفضاال بعضااها  لااى بعااض األكاال). واملقصااود ماان التقييااد وااذه احلااال الت نيااه  لااى أهنااا الوقااة ابلقصااد 

 واالىتيار ال ابلصدفة. 
وجياوز أن شعال )اذه احلاال مان مجياع مااا تقادم مان قولاه (خنا   م اه حناا مرتاكنااا)، فاإن مجياع ولاك مماتنه وداري متمااابه.  

أ حاال من (الزيتون) ألره املعطوف  ليه وقدر ل(ال مان) حاال أى   تادل  ليهاا األوا، بتقادي : وال ماان  واعله الزام  
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كذلك. وأل ا د ااه ألا ولاك أراه ال يا   تعادد صااحب احلاال الواحادة وال الت اازع يف احلاال ورظا ه إبفا اد اخلا  بعاد منتادأ 
با  قماري وقاد اىتصاما يف بوا  فقاال القماريأ: أراب لاص ابان ومعطوف يف قاول االزرق بان ط فاة الناا)لي، ااوااب لانعض 

 لص:          
رماين أبم  ك ب م ه ووالدأ                      ب يوا ومن أال الطوأ رماين وال ضري يف )ذا ال  اب من اهة املعىن   

 ه من أمثاهلا. ألن الت نيه ألا ما يف بعض ال نات من دال ل االىتيار يواه العقول ألا ما يف  اثل
ومجلة (ارظ وا ألا مث ه) بيان للنمل اليت قنلها املقصود م ها الوصول ألا مع فة ص ع هللا تعاا وقدرته، والضامري املضااف  

 ألليه يف (مث ه)  ا د ألا ما  اد ألليه ضمري (ممتنها) من ختصيص أو تعمي . 
 وامل،مور به )و رظ  االستنصار واال تنار أبطواره.  
 : اجلىن الذأ خي اه المن . و)و بفتح الثام واملي  يف ق امة األكث ، مجع مث ة بفتح الثام واملي  وق أه محازة والكساا ي والثم 

 وىلف بض  الثام واملي  و)و مجع تكسري، كما مجعب: ىمنة  لى ىمب، واقة  لى روق. 
ويقاال: أي اع يوراع ي عاا بفاتح التحتياة بعاد)ا راون  والي ع: الطيب وال ض . يقال: ي ع بفتح ال ون يي ع بفاتح ال اون وكسا )ا 

 ساك ة. 
و(ألوا) ظ ف حلدوث الفعل، فهي مبعىن الوقب الاذأ ينتادئ فياه مضامون اجلملاة املضااف ألليهاا، أأ حا  ابتادام أمثااره.  

 قد ارتهب أطواره. وقوله (وي عه) مل يقيد إبوا أي ع ألره ألوا ي ع فقد   تطوره وحان قطافه فل  تنق لل ظ  فيه   ة ألره 
 ومجلة (ألن يف ولك  آلايت)  لة لعم  ابل ظ . وموقع (ألن) فيه موقع الم التعليل، كقول بمار:           
ألن واك ال نا  يف التنكري والشارة ب(ولكا ) ألا املاذكور كلاه مان قولاه (و)او الاذأ أرازل مان السامام ماام ف،ى ا اا باه   

يد اس  الشارة بت،ويل املذكور، كماا تقادم يف قولاه تعااا ( اوان با  ولاك) يف ساورة رنات كل شيم ألا قوله وي عه) فتوح
 النق ة. 

و(لقوم يؤم ون) وصف لفايت. والإلم للتعليل، واملعلل )و ما يف مدلول اآلايت مان مضامن معاىن الداللاة وال فاع. وقاد  
 اآليتاا  األىاا ي  بقولااه (لقااوم يعلمااون وقولااه لقااوم صاا   يف )ااذا أبن اآلايت أل ااا ت فااع املااؤم   تصاا جا أبهناا  املقصااود يف

 يفقهون)، وألمتاما للتع يض أبن دري العامل  ودري الفاقه  )  دري املؤم   يع  املم ك . 
[)  طااف  لااى 100(واعلاوا ك شاا كام اجلاان وىلقها  وى قااوا لااه ب ا  وب ااات بغااري  لا  ساانحاره وتعاااا  ماا يصاافون] 

  لى القصة، فالضمري امل فوع يف (اعلوا)  ا د ألا (قومك) من قوله تعاا (وكذب به قومك).  اجلمل قنله  طف القصة
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و)ذا ارتقال ألا وك  ش ك  ى  من ش ك الع ب و)و اعله  اجلان شا كام ك يف  نااد   كماا اعلاوا األصا ام شا كام لاه   
ن  ناادة األصا ام ومان الصاابوية  ناادة الكواكاب و ناادة الماياط ، يف ولك. وقد كاان ديان العا ب يف اجلا)لياة ىليطاا ما

وجموسااية الفاا س، وأشاايام ماان اليهوديااة، وال صاا ارية، فااإن العاا ب جلهلهاا  حي وااذ كاااروا يتلقااون ماان األماا  اناااورة هلاا  والاايت 
العلا  فايه ، فاإن العلا  ي حلون ألليها  قا د شىت متقاراب بعضاها ومتنا ادا بعاض، في،ىذوراه بادون أتمال وال متحايص لفقاد 

الصاحيح )او الذا اد  اان العقاول مان أن تعمااو فيهاا األو)اام واملعتقاادات الناطلاة، فاالع ب كااان أصال ديا ه  يف اجلا)ليااة 
  نادة األص ام وس ت ألليه  معها  قا د من ا تقاد سلطة اجلن والمياط  وحنو ولك. 

لك كاروا يتقون اجلن وي تسنون ألليهاا ويتلاذون هلاا املعااوات فكان الع ب يثنتون اجلن وي سنون ألليه  تص فات، فعال و 
وال قي ويستنلنون رضا)ا ابلق اب  وت ك تسمية هللا  لى بعض الذاب ح. وكاروا يعتقدون أن الكا)ن أتتيه اجلان ابخلا  مان 

ي هاا وبا  معتقاد)  يف السمام، وأن الما   له شيطان يوحي ألليه المع ، مث ألوا أىاذوا يف تعليال )اذه التصا فات ومجعاوا ب
ألو)ية هللا تعاا تعللوا لذلك أبن للنن صالة ابك تعااا فلاذلك قاالوا: املإل كاة ب اات هللا مان أمهاات سا وات اجلان، كماا 
أشار ألليه قوله تعاا (واعلوا بي ه وب  اجل ة رسنا) وقال (فاستفته  أل بك الن ات وهل  الن اون أم ىلق اا املإل كاة ألان و)ا  

ون أال ألهناا  ماان ألفكهاا  ليقولااون ولااد هللا وألهناا  لكاااوبون). وماان أااال ولااك اعاال كثااري ماان قنا اال العاا ب شاايوا ماان شااا)د
 ناد   للمإل كة وللنن. قال تعاا (وياوم حنما )  مجيعاا مث رقاول للمإل كاة أ)اؤالم ألايكا  كااروا يعنادون قاالوا سانحارك 

   مؤم ون). أرب ولي ا من دوهن  بل كاروا يعندون اجلن أكث )  و
والذين ز ماوا أن املإل كاة ب اات هللا )ا  قا يو واهي اة وب او سالمة وىزا اة وب او ملايح. وكاان بعاض العا ب جموساا  نادوا  

الماايطان وز مااوا أرااه أللااه الماا  وأن هللا أللااه اخلااري، واعلااوا املإل كااة ا ااد هللا واجلاان ا ااد الماايطان. وز مااوا أن هللا ىلااق 
تادبري الما  فصاار أللاه الما . و)ا  قاد ارتز اوا ولاك مان الدايراة املزدكياة القا لاة إبهلا  أللاه  الميطان من رفسه مث فوض أللياه

 لللري و)و  يزدان  . وألله للم  و)و  أ) من  و)و الميطان. 
فقوله (اجلن) مفعول أول (اعلوا) و(ش كام) مفعوله الثاين، ألن اجلن املقصود من السياق ال مطلاق الما كام، ألن اعال  

ك قد تق ر من قنل. و(ك) متعلق ب(ش كام). وقدم املفعاول الثااين  لاى األول ألراه حمال تعنياب وألركاار فصاار  الم كام
 لذلك أ)  ووك ه أسنق. 

وتقدمي ان ور  لى املفعول يف قوله (ك ش كام) لإل)تمام والتعنيب من ىطال  قاوهل  ألو جيعلاون ك شا كام مان الوقاتاه  
أبن هللا )و ىالق اجلن، فهذا التقدمي ا    لى ىإلف مقتضاى الظاا)  ألاال ماا اقتضاى ىإلفاه. ألن املم ك  يعرتفون 

وكإلم الكماف جيعل تقدمي ان ور يف اآلية لإل)تمام اب تقااد)  الما يك ك ا)تماماا يف مقاماه و)او االساتفظاع والركاار 
عاض  للع اياة بتقدواه لكوراه رصاب  ي اك كماا شادك التوبيلي. وتنعه يف املفتا  ألو قال يف تقدمي بعض املعموالت  لاى ب

ألوا قاال لااك أحااد:   فااب شاا كام ك، يقااف شااع ك وتقااول: ك شاا كام. و ليااه قولااه تعاااا (واعلااوا ك شاا كام)  ه. فيكااون 
 تقدمي ان ور ااراي  لى مقتضى الظا) . 

ارأ، وهلاا  نر ىاصاة يف بعاض تصا فات  واجلن بكس  اجلي  اس  ملواودات من انا دات الايت ال أاساام هلاا وات طناع 
تؤث  يف بعض املواودات ما ال تؤث ه القو  العظيمة. و)ي من ا أ المياط  ال يدر  أمد واود أف اد)ا وال كيفية بقام 
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رو هااا. وقااد أثنتهااا القاا  ن  لااى المجااال، وكااان للعاا ب أحاديااث يف ختيلهااا. فهاا  يتليلوهنااا قااادرة  لااى التمااكل أبشااكال 
دات كلها ويز مون أهنا ألوا مسب الرسان  وته وقتلته. وأهنا ختتطف بعض ال اس يف الفيايف، وأن هلا زاإل وأصواات املواو 

يف الفيايف، ويز مون أن الصد  )و من اجلن، وقد تقدم ولاك   اد قولاه تعااا (كالاذأ اساتهوته الماياط  يف األرض)، 
 م. وأهنا قد تقول المع ، وأهنا تظه  للكهان والمع ا

 ومجلة (وىلقه ) يف موضع احلال والواو للحال.  
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والضمري امل صوب يف (ىلقه ) جتمل أن يعود ألا ما  اد ألليه ضمري (اعلوا)، أأ وىلق املما ك ، وموقاع )اذه احلاال   

لااى )ااذا تكااون ضااما   التعنيااب ماان أن جيعلااوا ك شاا كام و)ااو ىااالقه ، ماان قنياال (وشعلااون رزقكاا  أركاا  تكااذبون)، و 
اجلمع مت اسقة والتعنيب  لى )ذا الواهة من اعله  ولك ماع أن هللا ىاالقه  يف رفاأ األما  فكياف ال ي ظا ون يف أن 
مقتضااى اخللااق أن يفاا د ابلهليااة ألو ال واااه لااد وا)ا ملاان ال خيلااق كقولااه تعاااا (أفماان خيلااق كماان ال خيلااق أفااإل تااذك ون) 

 وم رظ ) . فالتعنيب  لى )ذا من اهله  وس
وجيوز أن يكون ضمري (وىلقه )  ا دا ألا اجلن لصحة ولك الضمري هلا  اب تناار أن هلا   قاإل، وموقاع احلاال التعنياب  

من ضإلل املم ك  أن يم كوا هللا يف العنادة بعض الوقاته مع  لمه  أبهن  الوقون ك تعاا، فإن املم ك  قالوا: ألن هللا 
أراااه ال ىااالق ألال )اااو، فالتعنيااب مااان اااالفته  ملقتضاااى  لمهاا . فالتقااادي : وىلقهاا  كماااا يف ىااالق اجلاان، كماااا تقاادم، و 

  لمه ، أأ وىلقه  بإل رزاع. و)ذا الواه أظه . 
 ومجلة (وى قوا)  طف  لى مجلة (واعلوا) والضمري  ا د  لى املم ك .  
 ال ام. وق أ اجلمهور (وى قوا) بتلفيف ال ام، وق أه افع، وأبو اعف  بتمديد  
واخلاا ق: أصااله القطااع والمااق. وقااال ال ادااب: )ااو القطااع والمااق  لااى ساانيل الفساااد ماان دااري تاادب ، وم ااه قولااه تعاااا  

(أى قتهااا لتغاا ق أ)لهااا). و)ااو ضااد اخللااق، فإرااه فعاال الماايم بتقاادي  ورفااق، واخلاا ق بغااري تقاادي . ومل يقيااده دااريه ماان أ مااة 
يف الكذب كما استعمل فيه افرت  واىتلق من الفا أ واخللاق. ويف الكمااف:  اللغة. وأاي ما كان فقد استعمل اخل ق جمازا

سول احلسن  ن قوله تعاا (وى قوا) فقال: كلمة   بياة كاراب العا ب تقوهلاا، كاان ال اال ألوا كاذب كذباة يف اد  القاوم 
لاى قااوة حصاول الفعال. فمعااىن يقاول بعضاه :  قاد ى قهااا وهللا  . وقا امة افاع تفيااد املنالغاة يف الفعال ألن التفعياال يادل  

(ى قوا) كذبوا  لى هللا  لى سنيل اخل ق، أأ رسنوا ألليه ب   وب ات كذاب، ف،ما رسنته  الن ا  ألا هللا فقاد حكا)اا  ا ه  
  الق  ن ) ا. وامل اد أن املم ك  رسنوا ألليه ب   وب ات. وليأ امل اد اليهاود يف قاوهل  ( زيا  ابان هللا)، وال ال صاار  يف قاوهل

( يسى ابن هللا). كماا فسا  باه مجياع املفسا ين، الن ولاك ال ي اساب الساياق ويماوش  اود الضاما   وخيا م رظا  الكاإلم. 
فالواه أن امل اد أن بعض املم ك  رسنوا ك الن   و)  الذين تلق وا شيوا من انوسية ألهن  ملا اعلوا المايطان متولادا  ان 
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ىلق العامل تفك  يف  لكته واستعظمها فحصل له  نب تولد   ه الميطان، ورمبا قالوا أيضا: هللا تعاا ألو قالوا ألن هللا ملا 
ألن هللا شك يف قدرة رفسه فتولاد مان شاكه المايطان، فقاد لازمه  أن المايطان متولاد  ان هللا تعااا  ماا يقولاون، فلازمه  

 رسنة االبن ألا هللا تعاا. 
 واملإل كااة ب ااات هللا، أو أن يف املإل كااة وكااورا وألان، ولقااد ي ناا  هلاا  )ااذا ولعاال بعضااه  كااان يقااول أبن اجلاان أب ااام هللا 

اال تقااد مان اليهاود فااإهن  اعلاوا املإل كاة أب ااام هللا. فقاد ااام يف أول الصااحا  الساادس مان سااف  التكاوين  وحادث ملااا 
ن حسا ات فاختاذوا ألرفساه  رساام مان  ابتدأ ال اس يكثا ون  لاى األرض وولاد هلا  ب اات أن أب اام هللا رأوا ب اات ال ااس أهنا

 كل ما اىتاروا وألو دىل ب و هللا  لى ب ات ال اس وولدن هل  أوالدا )ؤالم )  اجلناب ة الذين م ذ الد)  ووو اس   . 
 وأما رسنته  الن ات ألا هللا فهي ممهورة يف الع ب ألو اعلوا املإل كة ألان، وقالوا: )ن ب ات هللا.  
متعلق ب(ى قوا)، أأ اىتلقوا اىتإلقا  ن اهل وضإللة، ألره اىتإلق ال يلتو  مع العقال والعلا  فقاد  وقوله (بغري  ل ) 

رماوا بقاوهل   ان  ماى واهالاة. فاامل اد ابلعلا  ) اا العلا  مبع ااه الصاحيح، و)او حكا  الاذ)ن املطاابق للواقاع  ان ضا ورة أو 
 ب )ان. 

و متلاانأ ابجلهال بادما وداياة، فها  قاد اىتلقاوا باإل داع وال دلياال ومل والناام للمإلبساة، أأ مإلبساا ختا يقه  داري العلا  فها 
جيدوا ملا اىتلقوه ت وجيا، وقد لزمه  به الزم اخلطل وفساد القول و ادم التواماه، فهاذا موقاع ابم املإلبساة يف اآلياة الاذأ ال 

 يفيد مفاده دريه. 
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ت زيها  ن مجيع ما حكي  ا ه . ف(سانحان) مصادر م صاوب  لاى أراه  ومجلة (سنحاره وتعاا  ما يصفون) مست،رفة  

بدل من فعله. وأصل الكإلم أسنح هللا سنحاا. فلماا  اوض  ان فعلاه صاار (سانحان هللا) إبضاافته ألا مفعولاه األصالي، 
 وقد تقدم يف قوله تعاا (قالوا سنحارك ال  ل  ل ا ألال ما  لمت ا) يف سورة النق ة. 

ارتفع، و)و تفا ل من العلو. والتفا ل فيه للمنالغة يف االتصاف. والعلو ) ا جماز، أأ كوره ال ي قصه ماا ومعىن (تعاا)  
وصاافوه بااه، أأ ال يوصااف بااذلك الن االتصاااف مبثاال ولااك رقااص و)ااو ال يلحقااه الاا قص فماانه التحاشااي  اان ال قااا ص 

كاااون مط وحاااة  لاااى األرض، فكماااا شااانه الااا قص ابالرتفااااع، الن المااايم امل تفاااع ال تلتصاااق باااه األوسااااخ الااايت شااا،هنا أن ت
 ابلسفالة شنه الكمال ابلعلو، فمعىن (تعاا  ن ولك) أره ال يتط ق ألليه ولك. 

 وقوله ( ما يصفون) متعلق ب(تعاا)، ف( ن) للمناوزة. وقد دىلب  لى اس  املوصول، أأ  ن الذأ يصفوره.  
ه، فهااو ألىنااار مناا  مفصاال لعحااوال حااىت كاا،ن امللاا  يصااف والوصاف: اخلاا   اان أحااوال الماايم وأوصااافه ومااا يتميااز باا 

 الميم وي عته. 
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واىتري يف اآلية فعال (يصافون) ألن ماا رسانوه ألا هللا ي ااع ألا توصايفه ابلما كام واألب اام، أأ تنا اد  ان االتصااف باه.  
 وأما كوهن  وصفوه به فذلك أم  واقع. 

[) مجلاة 101ن لاه صاحنة وىلاق كال شايم و)او بكال شايم  لاي ](بديع السماوات واألرض أىن يكون لاه ولاد ومل تكا 
مسات،رفة و)اذا شاا وع يف الىناار بعظاي  قاادرة هللا تعااا، و)اي تفيااد ماع ولاك تقويااة الت زياه يف قولاه (ساانحاره وتعااا  مااا 

ماا يصافوره  يصفون) فتت زل م زلة التعليل ملضمون ولك الت زيه مبضموهنا أيضا، ووذا الواه راح فصلها  لاى  طفهاا فاإن
)او قاوهل : ألن لاه ولادا وب اات، ألن ولااك الت زياه يتضامن رفاي المايم امل ازه   ااه وألبطالاه، فعلال البطاال أبراه ىاالق أ ظاا  
املللوقات داللة  لى القدرة فاإوا ك ات  تاد ون ب اوة اجلان واملإل كاة ألاال  ظمتهاا يف املللوقاات وأرات  ال تا ون اجلان وال 

لن وة للسماوات واألرض املماا)دة لكا  وأرات  ت وهناا وتا ون  ظمهاا. فهاذا البطاال مب زلاة الا قض املإل كة فلماوا مل تد وا ا
 يف  ل  اجلدل وامل اظ ة. 

وقوله (بديع) ى  ملنتدأ ملتزم احلذف يف مثله، و)و من حذف املس د ألليه اجلاارأ  لاى متابعاة االساتعمال   ادما يتقادم  
 ، كما تقدم يف مواضع. احلديث  ن شيم مث يعقب خب    ه مف د

وتقاادم الكااإلم  لااى (بااديع السااماوات واألرض)   ااد قولااه تعاااا (باال لااه مااا يف السااماوات واألرض كاال لااه قااارتون بااديع  
 السماوات واألرض) يف سورة النق ة. 

فيه، فاملم كون واالستدالل  لى ارتفام الن وة  ن هللا تعاا إببداع السماوات واألرض ألن ىلق احملل يقتضي ىلق احلال  
يقولون أبن املإل كة يف السمام وأن اجلن يف األرض والفيايف، فيلزمه  حدوث املإل كة واجلن وألال لوااد احلاال قنال وااود 
احملل، وألوا ثنب احلدود ثنب ارتفام الن وة ك تعااا، ألن ابان اللاه ال يكاون ألال ألهلاا فيلازم قدماه، كياف وقاد ثناب حدوثاه، 

(اختذ هللا ولدا) بقوله (سنحاره بل لاه ماا يف الساماوات واألرض كال لاه قاارتون) يف ساورة النقا ة، وقاد ولذلك  قب قوهل  
 أش ا ألا ولك   د قوله تعاا (احلمد ك الذأ ىلق السماوات واألرض) يف أول )ذه السورة. 

مل تعطف  لى اليت قنلها الىتإلف ط ياق  ومجلة (أىن يكون له ولد) تت زل م زلة التعليل ملضمون الت زيه من البطال، وأل ا 
البطال ألن اجلملة األوا أبطلب د وا)  من اهة فساد المنهة فكارب مب زلة ال قض يف امل ااظ ة. و)اذه اجلملاة أبطلاب 
الد و  من اهة ألبطال احلقيقة فك،هنا من اهاة ىطا، الادليل، ألن قاوهل  أبن املإل كاة ب اات هللا واجلان أب اام هللا يتضامن 

ليإل حمذوفا  لى الن وة و)و أهن  الوقات ش يفة، ف،بطل ولك ابالستدالل مبا ي ايف الد و  و)او ارتفاام الزوااة الايت )اي د
 أصل الوالدة، فهذا البطال الثاين مب زلة املعارضة يف امل اظ ة. 

 و(أىن) مبعىن من أين ومبعىن كيف.  
 معلوم للملاطن  فلذلك ايم به يف صيغة احلال. والواو يف (ومل تكن له صاحنة) واو احلال ألن )ذا  
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والصاحنة: الزواة ألهنا تصاحب الزو  يف معظ  أحواله. وقد اعل ارتفاام الزوااة مسالما ألهنا  مل ياد وه فلازمه  ارتفاام   
 قيقة الوالدة. الولد الرتفام ش ر التولد، و)ذا من   لى احملااة الع فية ب ام  لى ما )و املعلوم يف ح

وقوله (وىلق كل شيم)  طف  لاى مجلاة (باديع الساماوات واألرض) اب تناار ظا) )اا و)او التوصايف بصافات العظماة  
والقاادرة، فنعااد أن أىاا  أبرااه تعاااا مناادع السااماوات واألرض أىاا  أرااه ىااالق كاال شاايم، أأ كاال مواااود فيماامل ووات 

مجلاة ماا قوياه الساماوات، واجلان مان مجلاة ماا قوياه األرض   اد) ، السماوات واألرض، ولل ما فيهماا، واملإل كاة مان 
فهااو ىااالق )ااذين اجل ساا ، واخلااالق ال يكااون أاب كمااا  لمااب. ففااي )ااذه اجلملااة ألبطااال الولااد أيضااا، و)ااذا ألبطااال نلااث 

كااان لااه أوالد   بط يااق الكليااة بعااد أن أبطاال ألبطاااال از يااا، واملعااىن أن املواااودات كلهااا متساااوية يف وصااف املللوقيااة، ولااو
 لكاروا دري الوق . 

ومجلة (و)و بكل شيم  لي ) تاذييل لمتاام تعلاي  امللااطن  بعاض صافات الكماال الثابتاة ك تعااا، فهاي مجلاة معطوفاة  
 لى مجلة (وىلق كل شيم) اب تنار ما فيها من التوصيف ال اب تنار ال د. ولكون )ذه اجلملة األىرية مب زلة التذييل  دل 

 اان الضاامار ألا الظهااار يف قولااه (بكاال شاايم) دون أن يقااول (بااه) ألن التااذييإلت يقصااد فيهااا أن تكااون مسااتقلة  فيهااا
 الداللة ب فسها ألهنا تمنه األمثال يف كوهنا كإلما اامعا ملعان كثرية. 

شااارة بعااد [) وقااوع اساا  ال102(ولكاا  هللا ربكاا  ال أللااه ألال )ااو ىااالق كاال شاايم فا ناادوه و)ااو  لااى كاال شاايم وكياال] 
ألا ام الصفات واألىنار املتقدمة، للت نيه  لى أن املمار ألليه حقيق ابألىنار واألوصااف الايت تا د بعاد اسا  الشاارة، كماا 

 تقدم   د قوله (ولك  هللا ف،ين تؤفكون) قنل )ذا، وقوله تعاا (أولوك  لى )د  من رو ) يف سورة النق ة. 
ضام ه ابألىناار املتقدماة، ولاذلك اساتغ   ان اتنااع اسا  الشاارة بنياان أو باادل، واملماار أللياه )او املوصاوف ابلصافات امل 

واملعااىن: ولكاا  املناادع للسااماوات واألرض واخلااالق كاال شاايم والعلااي  بكاال شاايم )ااو هللا، أأ )ااو الااذأ تعلمورااه. وقولااه 
كل شيم) صفة ل(ربك ) أو   (ربك ) صفة الس  اجلإللة. ومجلة (ال ألله ألال )و) حال من (ربك ) أو صفة. وقوله (ىالق
 الس  اجلإللة، وأل ا مل جنعله ى ا ألن الىنار قد تقدم ب ظا  ه يف قوله (وىلق كل شيم). 

ومجلة (فا ندوه) مف  ة  لى قوله (ربك  ال أللاه ألال )او) وقاد اعال األما  بعنادتاه مف  اا  لاى وصافه ابل بوبياة والوحدارياة  
 ، واالرف اد ابل بوبية يقتضي ختصيصه ابلعنادة، وقد فه  )ذا التلصيص من التف يع. ألن ال بوبية مقتضية استحقاق العنادة

وواه أم )  بعنادته أن املم ك  كاروا مع ض   ان  ناادة هللا تعااا ثياث ال يتواهاون أب ماال الا  يف ا تقااد)  ألال ألا  
ستعي ون وا ويست ندون ب صا  ا، وماا كااروا ياذك ون هللا األص ام فه  يزوروهنا ويق بون ألليها الق اب  وي ذرون هلا ال ذور وي

ألال يف موس  احل ،  لى أهن  قد ىلطاوه ابلتقا ب ألا األصا ام ألو اعلاوا فاوق الكعناة  )نال  ، واعلاوا فاوق الصافا واملا وة  
فلذلك أم وا وا ص جا، أسافا وا لة  . وكان كثري م ه  يهل  مل اة  يف م تهى احل ، فكاروا مع ض   ن  نادة هللا تعاا، 

 وأم وا ابالقتصار  ليها بط يق الوام ابلتف يع. 
ومجلة (و)و  لى كل شيم وكيل) جيوز أن تكون معطوفة  لى الصفات املتقدمة فتكون مجلة (فا ندوه) معرتضة، وجيوز  

احلااق)،  لااى واااه  أن تكااون معطوفااة  لااى مجلااة (فا ناادوه) ب ااام  لااى اااواز  طااف اخلاا   لااى الرمااام والعكااأ (و)ااو
تكميل التعليل لعم  بعنادته دون دريه، أبره متكفل ابألشيام كلها من اخللاق والا زق والرعاام وكال ماا يطلاب املا م حفظاه 
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له، فالواه  نادتاه وال وااه لعناادة داريه، فاإن اسا  الوكيال ااامع ملعاىن احلفان وال قاباة، كماا تقادم   اد قولاه تعااا (وقاالوا 
 الوكيل) يف سورة  ل  م ان. حسن ا هللا ورع  

 [)   103(ال تدركه األبصار و)و يدرك األبصار و)و اللطيف اخلنري] 
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مجلة ابتدا ية لفادة  ظمته تعاا وسعة  لمه، فلعظمته ال  ن أن جيط به شيم من أبصار املللوق ، وولك تع يض   

ة حمصورة متحيزة، فكوهنا مدركاة ابألبصاار مان مساات احملادنت ال يلياق ابرتفام الهلية  ن األص ام اليت )ي أاسام حمدود
ابلهلية ولو كارب  هلة لكارب حمتننة  ن األبصار، وكذلك الكواكب اليت  ند)ا بعض الع ب، وأما اجلن واملإل كة وقد 

ألال أن املما ك  يز مااون أن  نادولا فإهنماا وألن كااا دااري مادرك  ابألبصاار يف املتعااارف لكال ال ااس وال يف كاال األوقاات 
 اجلن تندو هل  اترات يف الفيايف ودري)ا. قال ل  بن احلارث الضيب:          

أتااوا ارأ فقلااب م ااون أراتااا                       فقااالوا اجلاان قلااب  مااوا ظإلمااا ويتولااون أن املإل كااة يظهاا ون لاانعض   
 ال اس، يتلقون ولك  ن اليهود. 

الوصول ألا املطلوب. ويطلق جمازا  لى شعور احلاسة ابحملسوس أو العقل ابملعقول يقاال: أدرك بصا أ  والدراك حقيقته 
وأدرك  قلي تمانيها آللاة العلا  بمالص أو فا س وصال ألا مطلوباه تمانيه املعقاول ابحملساوس، ويقاال: أدرك فاإلن بنصا ه 

من املتكلم  واحلكمام  لاى تسامية الماعور العقلاي  وأدرك بعقله، وال يقال: أدرك فإلن بدون تقييد، واصطلح املت،ى ون
 ألدراكا، واعلوا الدراك ا سا يف تع يف التصور والتصديق، ووصفوا صاحب الفه  املستقي  ابلدراكة. 

وأماا قولااه تعااا (و)ااو يادرك األبصااار) فيناوز أن يكااون ألسا اد الدراك ألا اساا  هللا ممااكلة ملااا قنلاه ماان قولاه (ال تدركااه  
 ر). وجيوز أن يكون الدراك فيه مستعارا للتص ف الن الدراك مع اه ال وال. األبصا

واألبصار مجع بص ، و)و اس  للقوة اليت وا ال ظ  امل تما ة يف ألرساان العا  الاذأ يف وساط احلدقاة وباه ألدراك املنصا ات.  
ارحة، وأل ا اجلارحة وسيلة ل دراك ألهنا توصل واملعىن: ال قيط به أبصار املنص ين الن املدرك يف احلقيقة )و املنص  ال اجل

الصورة ألا احلأ املمرتك يف الدما . واملقصود من )ذا بيان االفة ىصوصية الله احلق  ن ىصوصيات  هلاته  يف )اذا 
ن العامل، فإن هللا ال ي   وأص امه  ت  ، وتلك اخلصوصية م اسنة لعظمتاه تعااا، فاإن  ادم ألحاطاة األبصاار ابلمايم يكاو 

مان  ظمتااه فاإل تطيقااه األبصااار، فعماوم ال كاا ة يف سااياق ال فاي ياادل  لااى ارتفاام أن يدركااه شاايم مان أبصااار املنصاا ين يف 
 الدريا كما )و السياق. 

وال داللااة يف )ااذه اآليااة  لااى ارتفااام أن يكااون هللا ياا   يف اآلىاا ة، كمااا متسااك بااه رفاااة ال ؤيااة، و)اا  املعتزلااة الن لعمااور  
 ش أ  لى متعارف ا، وأحا   أن ال داللاة فيهاا  لاى ااواز رؤيتاه تعااا يف اآلىا ة. ومان حااول ولاك فقاد اآلى ة أحواال ال

 تكلف ما ال يت  كما ص ع الفل  يف تفسريه. 
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واخلإلف يف رؤية هللا يف اآلى ة شا ع با  طوا اف املتكلما ف ف،ثنتاه مجهاور أ)ال السا ة لكثا ة ظاوا)  األدلاة مان الكتااب  
فاقه   لاى أهناا رؤياة ختاالف ال ؤياة املتعارفاة. و ان مالاك رمحاه هللا  لاو مل يا  املؤم اون روا  ياوم القياماة مل يعاري والس ة مع ات

الكفار ابحلناب  يف قوله تعاا (كإل ألهنا   ان روا  يومواذ حملنوباون). و  اه أيضاا  مل يا  هللا يف الادريا ألراه ابق وال يا   
ورزقااوا أبصاارا ابقيااة رأوا الناااقي ابلنااقي  . وأمااا املعتزلااة فقاد أحااالوا رؤيااة هللا يف اآلىاا ة النااقي ابلفاااين، فااإوا كاان يف اآلىاا ة 

الستلزامها االحنياز يف اجلهة. وقد اتفق ا مجيعا  لى الت زيه  ن املقابلة واجلهة، كماا اتفق اا  لاى ااواز االركمااف العلماي 
اع ارتسام صورة امل  ي يف الع  أو اتصال المعاع اخلار  من الع  التام للمؤم   يف اآلى ة حلقيقة احلق تعاا، و لى امت 

ابمل  ااي تعاااا الن أحااوال األبصااار يف اآلىاا ة دااري األحااوال املتعارفاااة يف الاادريا. وقااد تكلاا  أصااحاب ا أبدلااة اجلااواز وأبدلاااة 
ماذكورة يف كتاب الكاإلم وليساب مان الوقوع، و)ذا  ا جيب الوان به جممإل  لى التحقيق. وأدلاة املعتزلاة وأاوبت اا  ليهاا 

 د ض التفسري وم اعها مجيعا ألا أل مال الظا)  أو أتويله. 
    
 

 1380صفحة : 
 
مث اىتلف أ مت ا )ل حصلب رؤية هللا تعاا لل يب صلى هللا  ليه وسل  ف في ولك مجع من الصحابة م ه   ا ماة وابان   

ذه اآلية كما ورد يف حديث النلارأ  ن  ك مة  ن  ا ماة. وأثنتهاا مسعود وأبو ) ي ة رضي هللا   ه  ومتسكوا بعموم )
اجلمهور، ورقل  ن أذ بن كعب وابن  ناس رضي اله   هماا، و لياه يكاون العماوم اصوصاا. وقاد تعا ض هلاا  يااض يف 

لك الماافام. وقااد سااول   هااا رسااول هللا صاالى هللا  ليااه وساال  ف،ااااب هااواب اىتلااف الاا واة يف لفظااه، فحنااب هللا بااذ
 االىتإلف حقيقة األم  ألمتاما مل اده ولطفا بعناده. 

وقوله (و)و يدرك األبصار) معطوف  لاى مجلاة (ال تدركاه األبصاار) فإسا اد الدراك ألا ضامري امساه تعااا ألماا الن فعال  
أ  لاااى (يااادرك) اساااتعري ملعاااىن ي اااال، أأ ال ختااا    ااان تصااا فه كماااا يقاااال: حلقاااه ف،دركاااه، فااااملعىن يقااادر  لاااى االبصاااار، أ

املنصاا ين، وألمااا السااتعارة فعاال (ياادرك) ملعااىن يعلاا  يعلاا  ملماااكلة قولااه (ال تدركااه األبصااار) أأ ال تعلمااه األبصااار. وولااك  
ك اية  ن العلا  ابخلفياات ألن األبصاار )اي العدساات الدقيقاة الايت )اي واساطة ألحسااس ال ؤياة أو )اي رفاأ الحسااس 

 و)و أىفى. ومجعه اب تنار املدرك . 
 وله (ال تدركه األبصار و)و يدرك األبصار) حمسن الطناق. ويف ق 
ومجلااة (و)ااو اللطيااف اخلنااري) معطوفااة  لااى مجلااة (ال تدركااه األبصااار) فهااي صاافة أىاا  . أو )ااي تااذييل لإلحاارتاس دفعااا  

 لتو)  أن من ال تدركه األبصار ال يعل  أحوال من ال يدركوره. 
. يقال: لطف بفتح الطام مبعىن رفق، وأك م، واحتفى. ويتعد  ابلنام واللطيف: وصف ممتق من اللطف أو من اللطافة 

وابلإلم اب تنار مإلحظة معىن رفق أو معىن أحسن. ولذلك مسيب الط فة والتحفاة الايت يكا م واا املا م لطفاا  ابلتح ياك  ، 
ى حاذف فعال مان ومجعها ألطاف. فالوصف من )ذا الطاف ولطيافف فيكاون اللطياف اسا  فا ال مبعاىن املنالغاة يادل  لا
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فا له، وم ه قوله تعاا حكاية  ن يوسف (ألن رذ لطياف ملاا يماام). ويقاال لطاف بضا  الطاام أأ دق وىاف ضاد ثقال 
 وكثف. 

واللطياف: صافة ممانهة أو اسا  فا ال. فاإن ا تا ت وصافا اااراي  لاى لطاف بضا  الطاام فهاي صافة ممانهة تادل  لاى  
تعااا  ان ألحاطااة العقاول مبا)يتااه أو ألحاطاة احلااواس بذاتاه وصاافاته، صافة مان صاافات وات هللا تعااا، و)ااي صافة ت زيهااه 

فيكون اىتيار)ا للتعنري  ن )ذا الوصف يف اارب هللا تعاا )و م تهى الص احة وال شاقة يف الكلماة ألهناا أقا ب ماادة يف 
ن من املتمابه، و ليه اللغة الع بية تق ب معىن وصفه تعاا ثسب ما وضعب له اللغة من متعارف ال اس، فيق ب أن تكو 

فتكااون أ اا  ماان ماادلول مجلااة (ال تدركااه األبصااار). فتت اازل ماان اجلملااة الاايت قنلهااا م زلااة التااذييل أو م زلااة االسااتدالل  لااى 
اجلز ية ابلكلية فيزيد الوصف قنله متك ا. و لى )اذا املعاىن محلهاا الزاما أ يف الكمااف ألراه أرساب واذا املقاام و)او مان 

مهورة يف كإلم الع ب، واستحس ه الفل  واوزه ال ادب والنيضاوأ، و)و الذأ ي نغي التفسري باه يف كال معاين الكلمة امل
 موضع اقرتن فيه وصف اللطيف بوصف اخلنري كالذأ ) ا والذأ يف سورة امللك. 

الحساان ألا وألن ا ت  اللطيف اس  فا ل من لطف بفتح الطاام فهاو مان أمثلاة املنالغاة يادل  لاى وصافه تعااا ابل فاق و  
الوقاتااه وألتقااان صاا عه يف ولااك وكثاا ة فعلااه ولااك، فياادل  لااى صاافة ماان صاافات األفعااال. و لااى )ااذا املعااىن محلااه سااا   
املفساا ين واملني اا  ملعااىن امسااه اللطيااف يف  ااداد األمسااام احلسااىن. و)ااذا املعااىن )ااو امل اسااب يف كاال موضااع اااام فيااه وصاافه 

حنو (ألن رذ لطيف ملا يماام)، وقولاه (هللا لطياف بعنااده). وباه فسا  الزحمما أ قولاه  تعاا به مف دا معد  ابلإلم أو ابلنام
تعاا (هللا لطياف بعنااده) فللاه دره، فاإوا محال  لاى )اذا احملمال ) اا كاان وصافا مساتقإل  ماا قنلاه لازايدة تق يا  اساتحقاقه 

 تعاا ل ف اد ابلعنادة دون دريه. 
يف املاضي، ى ا بض  اخلام وسكون النام مبعىن  ل  و  ف، فااخلنري املوصاوف  و(ىنري) صفة ممنهة من ى  بض  النام 

 ابلعل  ابألمور اليت ش،هنا أن خي    ها  لما موافقا للواقع. 
ووقااوع اخلنااري بعااد اللطيااف  لااى احملماال األول وقااوع صاافة أىاا   )ااي أ اا  ماان مضاامون (و)ااو ياادرك األبصااار)، فيكماال  

ممااتمإل  لااى حمساان ال ماا  بعااد اللاافف و لااى احملماال الثاااين موقعااه موقااع االحاارتاس ملعااىن التااذييل بااذلك ويكااون التااذييل 
 اللطيف، أأ )و ال فيق احملسن اخلنري مبواقع ال فق والحسان ومبستحقيه. 

    
 

 1381صفحة : 
 
ل ماان [) )ااذا ارتقااا104(قااد اااامك  بصااا   ماان ربكاا  فماان أبصاا  فل فسااه وماان  مااي فعليهااا ومااا أا  لاايك  ثفااين]  

حماااااة املمااا ك ، وألثناااات الوحدارياااة ك ابل بوبياااة مااان قولاااه (ألن هللا فاااالق احلاااب وال اااو  ألا قولاااه و)اااو اللطياااف اخلناااري). 
فاستؤرف الكإلم بتوايه ىطاب لل يب  ليه الصإلة والسإلم مقول لفعل أما  ابلقاول يف أول اجلملاة، حاذف  لاى الماا ع 
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 ليك  ثفين). وم اسنة وقوع )ذا االستو اف  قاب الكاإلم املساوق أللايه  مان  من حذف القول للق ي ة يف قوله (وما أا
 هللا تعاا أره كالتوقيف والم   والفذلكة للكإلم السابق فيقدر: قل اي حممد قد اامك  بصا  . 

نلااى باااه وبصااا   مجاااع بصااريةف والنصااارية: العقاال الاااذأ تظهاا  باااه املعاااين واحلقاااا ق، كمااا أن النصااا  ألدراك العاا  الاااذأ تت 
 االاسام، وأطلقب النصا    لى ما )و سنب فيها. 

وألس اد انايم ألا النصاا   اساتعارة للحصاول يف  قاوهل ، شانه مبنايم شايم كاان دا ناا، ت ويهاا بما،ن ماا حصال   اد)   
ماع أن أبره كالميم الغا ب املتوقع جميواه كقولاه تعااا (ااام احلاق وز)اق الناطال). وىلاو فعال (ااام)  ان  إلماة الت،رياث 
 فا له مجع مؤرث ألن الفعل املس د ألا مجع تكسري مطلقا أو مجع مؤرث جيوز اقرتاره بتام الت،ريث وىلوه   ها. 

و(من) ابتدا ية تتعلق (هام) أو صفة ل(بصا  )، وقد اعل ىطاب هللا وا مب زلة ابتدام السري من اارنه تعاا، و)و م زه  
لغااوأ، أو )ااو جماااز ابحلاذف بتقاادي : ماان ألرادة ربكاا . واملقصااود الت ويااه وااذه التعااالي   ان املكااان والزمااان، فاالبتاادام جماااز 

والذك ايت اليت واا النصاا  ، واحلاث  لاى العمال واا، ألهناا مساداة أللايه   ان ال يقاع يف )دياه ىلال وال ىطا،، ماع ماا يف 
 وك  ال ب وألضافته من ت بية املهابة وتقوية دا ي العمل وذه النصا  . 

ذلك ف ع  ليه قوله (فمن أبص  فل فسه)، أأ فإل  ذر لك  يف االساتم ار  لاى الضاإلل بعاد )اذه النصاا  ، وال فا ادة ول 
لغريك  فيها (فمن أبص  فل فساه أبصا )، أأ مان  لا  احلاق فقاد  لا   لماا ي فاع رفساه، (ومان  ماي) أأ ضال  ان احلاق 

 فقد ضل ضإلال وزره  لى رفسه. 
(أبص ) للعل  ابحلق والعمل به ألن املهتدأ وذا اهلدأ الوارد من هللا مب زلة الذأ رور له الط يق فاستعري البصار يف قوله  

ابلنادر أو داريه، ف،بصا ه وساار فياه، ووااذا اال تناار جياوز أن يكاون (أبصا ) متثايإل مااوازا ضامن فياه تمانيه )يواة امل شااد ألا 
  ه. احلق ألوا  مل مبا أرشد به، ويوة املنص  ألوا ارتفع بنص

واستعري العمى يف قوله ( مي) للمكاب ة واالستم ار  لى الضإلل بعاد حصاول ماا شا،ره أن يقلعاه ألن املكااب  بعاد ولاك   
 كاأل مى ال ي تفع إبارة ط يق وال ودأ )اد ى يب. وجيوز ا تنار التمثيلية فيه أيضا كا تنار)ا يف ضده السابق. 

داللتها  لى امللك وأل ا ولاك المايم ال اافع املادى  لل وا اب، واساتعريت ( لاى) واستعمل الإلم يف األول استعارة لل فع ل 
يف الثاين للض  والتنعة الن الميم الضار ثقيل  لى صاحنه يكلفه تعنا و)او كاحلمال املوضاوع  لاى ظها ه، و)اذا معا وف 

ل فسااه وماان ضاال فإ ااا يضاال يف الكااإلم النليااا. قااال تعاااا (ماان  ماال صاااحلا فل فسااه)، وقااال (ماان ا)تااد  فإ ااا يهتاادأ 
 ليها)، وقال (وليحملن أثقاهل  وأثقاال مع أثقااهل )، وألاال ولاك مساي المث وزرا كماا تقادم يف قولاه تعااا (و)ا  جملاون 
أوزار)   لى ظهور) )، وقد اام الإلم يف موضاع ( لاى) يف بعاض اآلايت، كقولاه تعااا (ألن أحسا ت  أحسا ت  ألرفساك  

 وألن أس،  فلها). 
يف اآلية حمسن ا اس االشتقاق ب  (النصا  ) و(أبص )، ومإلحظة م اسنة يف البصار والنصا  . وفيها حمسن املطابقة و  

 ب  قوله (أبص ) و( مي)، وب  (الإلم) و( لى). 
 ويتعلااق قولااه (ل فسااه) مبحااذوف دل  ليااه فعاال الماا ر. وتقاادي ه: فماان أبصاا  فل فسااه أبصاا . واقاارتن اجلااواب ابلفااام رظاا ا 

 لصدره ألو كان امسا جم ورا و)و دري صاحل ألن يلي أداة الم ر. 
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 1382صفحة : 
 
وأل ا رس  رظ  اآلية  لى )ذا ال سا  ل ياذان أبن (ل فساه) مقادم يف التقادي   لاى متعلقاه احملاذوف. والتقادي : فل فساه   

ال (ألن أحسا ت  أحسا ت  ألرفساك ) واملقاام أبص ، ولوال قصد اليذان وذا التقدمي لقال: فمن أبص  أبصا  ل فساه، كماا قا
يقتضي تقدمي املعمول ) ا ليفيد القص ، أأ فل فسه أبص  ال لفا دة دريه، ألهن  كاروا جسنون أهن  يغيظون ال يب صلى هللا 

قاد  ليه وسل  إب  اضه   ن د وته ألاي)  ألا اهلد ، وق ي ة ولك أن )ذا الكاإلم مقاول مان ال ايب صالى هللا  لياه وسال  و 
أوماا، ألا )ااذا صاااحب الكماااف، خبااإلف  يااة (ألن أحساا ت  أحسااا ت  ألرفسااك )، فااإهن  حكااب كإلمااا ىوطااب بااه ب اااو 

 ألس ا يل من اارب هللا تعاا و)  ال يتولون أن ألحساهن  ي فع هللا أو ألسام   تض  هللا. 
 ادأ فعال ( ماي) ثا ف ( لاى) والكإلم  لى قوله (ومن  مي فعليها) رظري الكإلم  لى قوله (فمن أبص  فل فساه). و  

 ألن العمى ملا كان جمازا كان ض ا يقع  لى صاحنه. 
ومجلة (وما أا  ليك  ثفين) تكميل ملاا تضام ه قولاه (فمان أبصا  فل فساه ومان  ماي فعليهاا)، أأ فاإل ي اال  مان ولاك  

قسانوا أركا  حاىت متكا ون ذ شيم فإل ي اع يل رفعك  وال يعود  لي ض ك  وال أا وكيل  لى رفعك  وش اب ضا ك  فاإل 
 ابل  اض  ن ا هلد  واالستم ار يف الضإلل. 

واحلفين: احلارس ومن جيعل ألليه رظ  دريه وحفظاه، و)او مب زلاة الوكيال ألال أن الوكيال يكاون جمعاوال لاه احلفان مان ااراب  
قوله (وكذب به قومك و)او  الميم احملفوف، واحلفين أ   ألره يكون من اارنه ومن اارب مواليه. و)ذا ق يب من معىن

 احلق قل لسب  ليك  بوكيل). 
والتيان ابجلملة االمسية ) ا دقيق، الن احلفين وصف ال يفياد داريه مفااده، فاإل يقاوم مقاماه فعال حفان، فااحلفين صافة  

 ممنهة يقدر هلا فعل م قول ألا فعل بض  الع  مل ي طق به مثل ال حي . 
اجلملة االمسيه اىتصاصا ىإلفا ملا يوله ظاا)  تفساري الزاما أ وألن كاان العإلماة التفتازاين وال يفيد تقدمي املس د ألليه يف  

ماااال أللياااه، وساااكب   اااه السااايد اجل اااااين و)اااو وقاااوف ماااع الظاااا) . وتقااادمي ( لااايك )  لاااى (ثفاااين) لإل)تماااام ول  اياااة 
 الفاصلة. 

ة معرتضاة تاذييإل ملاا قنلهاا. والاواو ا رتاضاية [) مجلا105(وكذلك رص ف اآلايت وليقولوا درساب ول ني اه لقاوم يعلماون] 
فهو متصل هملة (قد اامك  بصا   من ربك ) اليت )ي من ىطاب هللا تعااا رساوله صالى هللا  لياه وسال  بتقادي  (قال)  
كما تقدم، والشارة بقوله (وكذلك) ألا التص يف امل،ىوو من قولاه (رصا ف اآلايت). أأ ومثال ولاك التصا يف رصا ف 

 وتقدم رظريه دري م ة وأوهلا قوله (وكذلك اعل اك  أمة وسطا) يف سورة النق ة. اآلايت. 
 والقول يف تص يف اآلايت تقدم يف قوله تعاا (ارظ  كيف رص ف اآلايت) يف )ذه السورة.  
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وقولاه (وليقولاوا درسااب) معطاوف  لاى (وكااذلك رصا ف اآلايت). وقاد تقاادم بياان معاىن )ااذا العطاف يف رظاريه يف قولااه  
تعاا (وكذلك رفصل اآلايت ولتستن  سنيل ان م ) من )ذه السورة. ولكن ما ) ا خيالف ما تقدم االفة ما فاإن قاول 
املمااا ك  لل ساااول  لياااه الصاااإلة والساااإلم (درساااب) ال ي اساااب أن يكاااون  لاااة لتصااا يف اآلايت، فتعااا  أن تكاااون الاااإلم 

ا (فالتقطه  ل ف  اون ليكاون هلا   ادوا وحازا). املعاىن فكاان هلا   ادوا. مستعارة ملعىن العاقنة والصريورة كاليت يف قوله تعا
وكااذلك ) ااا، أأ رصاا ف اآلايت مثاال )ااذا التصاا يف الساااطع فيحساانورك اقتنسااته ابلدراسااة والتعلااي  فيقولااوا: درسااب. 

 كون درسااب )ااذا واملعااىن: أا رصاا ف اآلايت ورني هااا تنيي ااا ماان شاا،ره أن يصاادر ماان العااامل الااذأ درس العلاا  فيقااول املماا
وتلقيته من العلمام والكتب، ل  اضه   ن ال ظ  الصحيح املوصل ألا أن صدور مثل )ذا التني  مان راال يعلموراه أمياا 
ال يكون ألال من قنل وحي من هللا ألليه، و)ذا كقوله (ولقد رعل  أهن  يقولون أل ا يعلماه بما ) و)ا  قاد قاالوا ولاك مان قنال 

زايدة تص يف اآلايت، فمنه ت تب قوهل   لاى التصا يف برتتاب العلاة الغا ياة، واساتعري هلاذا املعاىن ويقولوره ويزيدون مبقدار 
احلاا ف املوضااوع للعلااة  لااى واااه االسااتعارة التنعيااة، ولااذلك مسااى بعااض ال حااوي  مثاال )ااذه الااإلم الم الصااريورة، ولاايأ 

 . م اد)  أن الصريورة معىن من معاين الإلم ولك ه ألفصا   ن حاصل املعىن
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والدراسة: الق امة بتمهل للحفن أو للفه ، وتقدم   د قولاه تعااا (ومباا ك ات  تدرساون) يف ساورة  ل  ما ان. وفعلاه مان   

ابب رص . يقال: درس الكتاب، أأ تعل . وقد تقدم يف قوله تعاا (مبا ك ت  تعلماون الكتااب ومباا ك ات  تدرساون)، وقاال 
مسااي بيااب تعلاا  اليهااود املاادراس، ومسااي النيااب الااذأ يسااك ه التإلمااذة ويتعلمااون فيااه املدرسااة. واملعااىن (ودرسااوا مااا فيااه). و 

 يقولون: تعلمب، طع ا يف أمية ال سول  ليه الصإلة والسإلم لوإل يلزمه  أن ما اام به من ا لعل  وحي من هللا تعاا. 
، وأبو  م و  دارسب   لى صيغة املفا لة وبفتح التاام أأ وق أ اجلمهور (درسب) بدون ألف وبفتح التام. وق أه ابن كثري 

يقولاون: قا أت وقاا ئ  لياك، أأ دارسااب أ)ال الكتااب وواكاا    يف  ملها . وقاا أه ابان  اام  ويعقااوب (درساب) بصاايغة 
 املاضي واتم الت،ريث أأ اآلايت، أأ تك رت. 

 يقية. وأما الإلم يف قوله (ول ني ه لقوم يعلمون) فهي الم التعليل احلق 
 وضمري (رني ه)  ا د ألا الق  ن ألره ما صدق (اآلايت)، وألره معلوم من السياق.  
 والقوم )  الذين ا)تدوا و م وا كما تقدم يف قوله (قد فصل ا اآلايت لقوم يعلمون)، والكإلم تع يض كما تقدم.  
تعاا (يضل به كثريا ويهدأ به كثاريا وماا  واملعىن أن )ذا التص يف حصل م ه )د  للموفق  ومكاب ة للملاويل، كقوله 

 يضل به ألال الفاسق ). 
[ ولاو شاام هللا ماا أشا كوا وماا اعل اك  لايه  106(اتنع ما أوحي ألليك من ربك ال أللاه ألال )او وأ ا ض  ان املما ك ] 

ن وتااان [) اسااتو اف يف ىطاااب ال اايب  ليااه الصااإلة والسااإلم ألماا ه ابل اا اض  اا107حفيظااا ومااا أرااب  لاايه  بوكياال]
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املم ك  وأن ال يكرتث أبقواهل ، فابتداؤه ابألما  ابتنااع ماا أوحاي أللياه يت ازل م زلاة املقدماة لعما  ابل ا اض  ان املما ك ، 
وليأ )و املقصد األصلي من الغ ض املسوق له الكإلم، ألن اتناع ال سول صالى هللا  لياه وسال  ماا أوحاي أللياه أما  واقاع 

 األم  الدوام  لى اتنا ه. واملعىن: أ  ض  ن املم ك  اتنا ا ملا أرزل ألليك من ربك.  هميع معاريهف فاملقصود من
 وامل اد مبا أوحي ألليه الق  ن.  
واالتناع يف األصل اقتفام أث  املاشي، مث استعمل يف العمل مبثل  مل الغاري، كماا يف قولاه (والاذين اتنعاو)  إبحساان). مث  

مبا  م  باه املتناوع فهاو اال تماار، ويتعاد  فعلاه ألا وات املتناع فيقاال: اتنعاب فاإلا واذه  استعمل يف امتثال األم  والعمل
 املعاين الثإلثة و)و  لى حذف مضاف يف مجيع ولك ألن االتناع ال يتعلق ابلذات. 

ل أيضااا يف معااىن وألطااإلق االتناااع مبعااىن اال تمااار شااا ع يف القاا  ن ألرااه اااام ابألماا  وال هااي وأماا  ال اااس ابتنا ااه، واسااتعم 
املإلزمة  لى سنيل اناز امل سل، ألن من يتنع أحدا يإلزمه. وم ه مسي ال  ي من اجلن يف ى افات الع ب اتبعة، وم ه مسى 

 من الزم الصحاذ ورو    ه اتبعيا. 
ماا ك  و  اااد) ، فينااوز أن يكااون االتناااع يف اآليااة ماا ادا بااه دوام االمتثااال ملااا أماا  بااه القاا  ن ماان ال اا اض  اان أو  امل 

 فاالتناع امل،مور به اتناع يف شيم اصوص، و)ذا م،مور به دري م ة، فاألم  ابلفعل مستم  يف األم  ابلدوام  ليه. 
وجيوز أن يكون أم ا مبإلزمة الد وة ألا هللا وال اإلن واا ود اام املما ك  ألا التوحياد والواان وأن ال يعرتياه يف ولاك لا   

يكااون لنااذام   وتكااذينه  ألايه أتثااري  لااى رفساه يااو)ن د ااو   واحلاا ص  لااى ألواااهن  وا تقاااد أن حماولااة  وال )اوادة حااىت ال
ألواهن  ال ادو هلا. فامل اد مبا أوحي ألليه ما أوحي من الق  ن ىطااب للمم ك ، أو أما ا باد و   ل ساإلم و ادم االرقطااع 

ه وسل  يف مقامات د وته ألا هللا، و)ذا )و امل اسب لقوله (وال  ن ولك، فيكون الكإلم شدا لسا د ال يب صلى هللا  لي
 تسنوا الذين يد ون من دون هللا) كما س ني ه. وقد تقدم شيم من )ذا  رفا   د قوله تعاا (ألن أتنع ألال ما يوحى أليل). 

ة له وذا السياق، ويف التياان بلفان وليأ امل اد من األم  ابالتناع األم  ابتناع أوام  الق  ن وروا)يه مطلقا، ألره ال م اسن 
 (ربك) دون اس  اجلإللة أتريأ لل سول صلى هللا  ليه وسل  وتلطف معه. 

 ومجلة (ال ألله ألال )و) معرتضة، واملقصود م ها ألدما  التذكري ابلوحدارية لزايدة تق )ا وألداظة املم ك .  
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اض  ن مكاب    وأوا)  ال ال  اض  ان د او  ، فاإن هللا مل  ما  رساوله صالى هللا وامل اد ابل  اض  ن املم ك  ال     

 ليه وسل  بقطع الد وة ألأ ص ف من ال اس، وكل  ية فيها األم  ابل  اض  ن املما ك  فإ اا )او أل ا اض  ان أقاواهل  
السااإلم والقااإلع  ان الماا ك كقولااه  وأوا)ا ، أال تاا   كال  يااة ماان )اذه اآلايت قااد تلتهااا  ايت كثارية تااد و املما ك  ألا

 تعاا يف سورة ال سام (ف،  ض   ه  و ظه ) وقد تقدم. 
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وقوله (ولو شام هللا ما أش كوا)  طف  لى مجلة (وأ  اض  ن املم ك ). و)ذا تلطف مع ال سول صلى هللا  لياه وسال   
لقاا  ن وراذره يف قلااوو ، فااذك ه هللا أبن هللا قااادر وألزالاة ملااا يلقاااه ماان الكادر ماان اسااتم ار)   لااى الما ك وقلااة ألد ااام  ايت ا

 لى أن جول قلوو  فتقنل السإلم بتكوين  ى  ولكن هللا أراد أن جصل الوان  ن يؤمن ابألسناب املعتادة يف الرشااد 
ل فااوس يف اخلااري واال)تاادام ليميااز هللا اخلنيااث ماان الطيااب وتظهاا  م اتااب ال فااوس يف ميااادين التلقااي، فاا،راد هللا أن ختتلااف ا

والم  اىتإلفاا اشاوا  ان اىاتإلف كيفياات اخللقاة واخللاق وال ما،ة والقناول، و ان م اتاب اتصاال العنااد خباالقه  ورااا ه  
م ه. فاملم كون بلغوا ألا حضيض الم ك أبسناب ووسا ل متسلسالة مرتتناة ىلقياة، وىلقياة، وااتما ياة،  يا،ت يف أزم اة 

هللا ألليه  امل شد كان ألصغاؤ)  ألا ألرشااده متفااوات  لاى تفااوت صاإلبة  قاوهل  يف الضاإلل وأحوال )ي، ا هل ، فلما بعث 
و  اقته  فيه، و لى تفااوت أل اداد رفوساه  لللاري ومجاوحه    اه، ومل جيعال هللا ألواان ال ااس حاصاإل خباوارق العاادات وال 

 ارتفام مميوة هللا يف )ذا املقام امل اد باه تطما  بتنديل ىلق العقول، و)ذا )و القارون يف معىن مثل )ذه اآلية، فهذا معىن
قلب ال سول  ليه الصإلة والسإلم وتذكريه ثقا ق األحوال وليأ يف مثل )ذا  ذر هل  وال ألمثااهل  مان العصااة، ولاذلك 

وال  ابؤا وال ح م اا رد هللا  ليه  اال تذار مبثل )ذا يف قولاه يف اآلياة اآلتياة (سايقول الاذين أشا كوا لاو شاام هللا ماا أشا ك ا 
من شيم كذلك كذب الذين من قنله  حىت واقوا أبس ا قل )ل   دك  من  ل  فتل اوه ل ا) اآلياة. ويف قولاه (وقاالوا لاو 
شام ال محان ما  ندا)  ما هل  بذلك من  ل  ألن )  ألال خي صون) يف سورة الزى ف، ألن )ذه حقيقة كاشفة  ان الواقاع 

ه  أن ال يكوروا يف  داد الذين مل يم، هللا أن ي شد) ، قال تعاا (أولوك الذين مل يا د هللا أن ال تصلح  ذرا ملن طلب م 
 يطه  قلوو ). 

ومفعول املميوة حماذوف دل  لياه ااواب (لاو)  لاى الط يقاة املع وفاة. والتقادي : ولاو شاام هللا  ادم ألشا اكه  ماا أشا كوا.  
  لى اهلد ) يف )ذه السورة. وتقدم   د قوله تعاا (ولو شام هللا جلمعه  

وقوله (وماا اعل ااك  لايه  حفيظاا) تاذكري وتسالية ليازيح   اه كا ب أل  اضاه   ان الساإلم ألن ماا جصال لاه مان الكادر  
ل  اض قومه  ن الساإلم جيعال يف رفساه اركساارا ك،راه اركساار مان  هاد أللياه بعمال فلا  يتسان لاه ماا ي ياده مان حسان 

رااه قااد أد  األمارااة وبلااا ال سااالة وأرااه مل ينعثااه مك )ااا هلاا  لياا،م واا  مساالم ، وأل ااا بعثااه منلغااا القيااام، فااذك ه هللا تعاااا أب
 ل سالته فمن  من فل فسه ومن كف  فعليها. 

واحلفين: القي  ال قيب، أأ مل جنعلك رقينا  لى قصيل ألواهن  فإل يهم ك أل  اضه    ك و دم قصايل ماا د او   أللياه  
 ولااك، فااخل  مسااوق مسااق التااذكري والتسالية، ال مسااق الفااادة الن ال ساول  ليااه الصاإلة والسااإلم ألو ال تنعاة  لياك يف

 يعل  أن هللا ما اعله حفيظا  لى قصيل ألسإلمه  ألو ال جيهل ال سول ما كلف به. 
 تفاي   اه الغاا  وكاذلك قولاه (ومااا أراب  لايه  بوكياال)  اوين  لاى رفااأ ال ساول  لياه الصااإلة والساإلم بط يقاة التااذكري لي 

 احلاصل له من  دم ألواهن . 
فإن أريد ما أرب بوكيل م ا  ليه  كان تتميماا لقولاه (وماا أرسال اك  لايه  حفيظاا)ف وألن أرياد ماا أراب بوكيال ما ه   لاى  

   قصيل رفعه  كان استيعااب ل في أسناب التنعة   ه يف  دم ألواهن ، يقول: ما أرب بوكيل  ليه  وكلوك لتحصيل م افعه
كإيفااام الوكياال مبااا وكلااه  ليااه موكلااه، أأ فااإل تنعااة  ليااك ماا ه  وال تقصااري الرتفااام ساانيب التقصااري ألو لاايأ مقامااك مقااام 
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حفين وال وكيل. فاخل  أيضا مستعمل يف التذكري بإلزمه ال يف حقيقته من ألفادة املل  باه، و لاى كاإل املع يا  ال باد مان 
 فعه . تقدي  مضاف يف قوله ( ليه )، أأ  لى ر
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واجلمااع باا  احلفااين والوكياال ) ااا يف ىاا ين يؤيااد مااا قل اااه  رفااا يف قولااه تعاااا (ومااا أا  لاايك  ثفااين). ماان الفاا ق باا    

 الوكيل واحلفين فاوك ه. 
ما اعه  في ناوه   (وال تسنوا الذين يد ون من دون هللا فيسنوا هللا  دوا بغري  ل  كذلك زي ا لكل أماة  ملها  مث ألا روا  

[)  طف  لى قوله (وأ  اض  ن املم ك ) يزيد معىن ال  اض امل،مور باه بيااا، وجقاق ماا قل ااه 108مبا كاروا يعملون]
أن ليأ املقصود من ال  اض ت ك الد وة بل املقصود الدضام  ن سناو  وبذأم أقواهل  مع الادوام  لاى متابعاة الاد وة 

أصا امه  ياؤون ابالسرتساال  لااى د او   وألبطاال معتقادا   ماع ش اب املسالم  ساب مااا  ابلقا  ن، فاإن ال هاي  ان ساب
 يد وهن  من دون هللا. 

والسااب: كااإلم ياادل  لااى ققااري أحااد أو رساانته ألا رقيصااة أو معاا ة، ابلناطاال أو ابحلااق، و)ااو ماا ادف الماات . ولاايأ ماان  
 ل يف الدين ألن كان صدر من االف يف الدين. السب ال سنة ألا ىطإ يف ال أأ أو العمل، وال ال سنة ألا ضإل

وامللاطب وذا ال هي املسلمون ال ال سول صلى هللا  ليه وسل  ألن ال سول مل يكن فحاشاا وال سانااب ألن ىلقاه العظاي   
ن املسالمون حا ل بي ه وب  ولك، وألره يد و)  مبا ي زل  ليه من الق  ن فإوا شام هللا ت كه من وحيه الذأ ي زلاه، وأل اا كاا

 لغري    لى السإلم رمبا شاوزوا احلد فف طب م ه  ف طات سنوا فيها أص ام املم ك . 
رو  الطاا أ  اان قتااادة قااال  كااان املساالمون يساانون أونن الكفااار فااريدون ولااك  لاايه  ف هااا)  هللا أن يستساانوا لاا و   .  

وأماا ماا رو  الطا أ  ان  لاي بان أذ طلحاة  ان ابان  و)ذا أصح ماا روأ يف سانب رازول )اذه اآلياة وأوفقاه با ظ  اآلياة.
 ناس أره ملا رزل قولاه تعااا (ألركا  وماا تعنادون مان دون هللا حصاب اها  ) قاال املما كون:  لاون مل ت تاه  ان ساب  هلت اا 
وشتمها ل هنون ألهلك  ، ف زلب )ذه اآلية يف ولاك، فهاو ضاعيف ألن  لاي بان أذ طلحاة ضاعيف ولاه م كا ات ومل يلاق 

 ناس. ومن النعيد أن يكون ولك امل اد من ال هي يف )ذه اآلية، ألن ولاك واقاع يف القا  ن فاإل ي اساب أن ي هاى   اه ابن 
بلفن (وال تسنوا) وكان أن يقال: وال شه وا بسب الذين يد ون من دون هللا مثإل. كما قاال يف اآلياة األىا   (وال شها  

وكااذا مااا رواه  اان الساادأ أرااه ملااا ق بااب وفاااة أذ طالااب قالااب قاا يو:  بصااإلتك وال ختافااب وااا وابتااا باا  ولااك ساانيإل).
ردىل  ليه ورطلب م ه أن ي هى ابن أىيه   ا فإا رساتحيي أن رقتلاه بعاد موتاه، فاارطلق رفا  مان سااد   ألا أذ طالاب 

)ؤالم قومك وب و  مك  وقالوا: أرب سيدا، وىاطنوه مبا راموا، فد ا أبو طالب رسول هللا صلى هللا  ليه وسل  فقال له:
ي يدون أن تد ه  و هلته  وياد وك وألهلاك، وقاالوا: لاتكفن  ان شاتمك  هلت اا أو ل ماتم ك ول ماتمن مان  ما ك. ومل يقال 
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السادأ أن ولاك سانب رازول )اذه اآلياة ولك اه اعلاه تفساريا لفياة، ويا د  لياه ماا أورداه  لاى ماا روأ  ان  لاي باان أذ 
 طلحة. 

الن لااا: أن ال ااس اتفقااوا  لااى أن ساورة األرعااام رزلاب دفعااة واحاادة فكياف يصااح أن يقااال: ألن قاال الفلاا : )ه اا ألشااكا 
سنب رزول )ذه اآلية كذا، وأن الكفاار كااروا مقا ين ابك تعااا وكااروا يقولاون:  نادا األصا ام لتكاون شافعام ل اا   اد هللا 

 فكيف يعقل ألقدام الكفار  لى شت  هللا تعاا اه. 
شكال األول أن سنب ال زول ليأ يلزم أن يكون مقارا لل زول فإن السانب قاد يتقادم زماراه مث يماار أللياه وأقول يدفع ال 

يف اآلية ال ازلة فتكون اآلية اوااب  ن أقواهل . وقد أااب الفل  مبثال )اذا   اد قولاه تعااا (ولاو أر اا رزل اا أللايه  املإل كاة) 
وا لون مل ت ته  ان ساب  هلت اا ل هناون ألهلاك، ومع ااه أهنا  ي كا ون أن هللا )او اآلية. ويدفع الشكال الثاين أن املم ك  قال

ألهله ولذلك أرك وا ال محان (وألوا قيل هل  اسندوا للا محن قاالوا وماا ال محاان أرساند ملاا أتما ا وزاد)ا  رفاورا). فها  ي كا ون 
يز مون أن شايطاا  ما  ال ايب صالى هللا  لياه وسال  أن هللا أم ه بذم  هلته  ألهن  يز مون أن  هلته  مق بون   د هللا، وأل ا 

بسب األص ام، أال ت   ألا قول ام أة م ه  ملاا فارت الاوحي يف ابتادام النعثاة: ماا أر  شايطاره ألال ود اه، وكاان ولاك سانب 
 رزول سورة الضحى. 

    
 

 1386صفحة : 
 
أو أن املا اد أهنا  يماتمون ال ساول  لياه الصاإلة  واواب الفل    ه (أبن بعضه  كان ال يثنب واود هللا و)  الد) يون،  

والسإلم ف،ا   هللا شت  ال سول جما   شات  هللا كماا يف قولاه تعااا (ألن الاذين ينايعوراك أل اا يناايعون هللا) اه. فاإن يف )اذا 
 الت،ويل بعدا ال دا ي ألليه. 

 القا  ن مان ألثناات رقاا ص  هلاته   اا يادل  لاى والواه يف تفسري اآلية أره ليأ امل اد ابلسب امل هي   ه فيهاا ماا ااام يف 
ارتفام ألهليتها، كقوله تعاا (أولوك كاألرعام بل )  أضل) يف سورة األ  اف. وأما ما  داه من حنو قوله تعاا (أهل  أراال 

يصادر  ومون وا) فليأ من المت  وال من السب ألن ولك من ط يق االحتنا  وليأ تصداي للمت ، فامل اد يف اآلية ماا
من بعض املسلم  من كلمات الذم والتعنري آلهلة املما ك ، كماا روأ يف السارية أن  ا وة بان مساعود الثقفاي ااام رساوال 
ماان أ)اال مكااة ألا رساااول هللا صاالى هللا  ليااه وسااال  يااوم احلدينيااة فكااان مااان مجلااة مااا قالاااه  وأمي هللا لكاا،ين وااؤالم  يعااا  

 و بك  الصديق حاض ا، فقال له أبو بك   امصص بظ  الإلت  ألا  ى  اخل . املسلم   قد اركمفوا   ك  ، وكان أب
وواه ال هي  ن سب أص امه  )و أن السب ال ترتتب  ليه مصلحة دي ية ألن املقصود من الد وة )و االستدالل  لى  

ق  ن الناطل، وي هض به ألبطال الم ك وألظهار استحالة أن تكون األص ام ش كام ك تعاا، فذلك )و الذأ يتميز به احل
احملق وال يستطيعه املنطل، ف،ما السب فإره مقدور للمحق وللمنطال فيظها  مبظها  التسااوأ بي هماا. ورمباا اساتطاع املنطال 
بوقاحتاه وفحمااه مااا ال يسااتطيعه احملااق، فيلااو  لل اااس أرااه تغلااب  لااى احملااق.  لااى أن سااب  هلااته  ملااا كااان جمااي داايظه  
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افياا ملا اد هللا مان الااد وة، فقاد قاال ل سااوله  لياه الصاإلة والساإلم (واااادهل  ابلايت )اي أحساان)، ويزياد تصالنه  قاد  اااد م 
وقااال ملوسااى و)ااارون  ليهمااا السااإلم (فقااوال لااه قااوال لي ااا)، فصااار السااب  ا قااا  اان املقصااود ماان النعثااة، فااتمحض )ااذا 

ف ألقضاااؤه ألا مفساادة ألن تغيااري امل كاا  السااب للمفساادة ومل يكاان ممااواب مبصاالحة. ولاايأ )ااذا مثاال تغيااري امل كاا  ألوا ىياا
مصلحة ابلذات وألفضاؤه ألا املفسدة ابلع ض. وولك جمال ترتدد فيه أرظار العلمام انتهدين ثساب املوازراة با  املصااحل 

 واملفاسد قوة وضعفا، وقققا واحتماال. وكذلك القول يف تعارض املصاحل واملفاسد كلها. 
سوخ. قال الق طيب: قاال العلماام: حكمهاا ابق يف )اذه األماة  لاى كال حاال، فماىت كاان وحك  )ذه اآلية حمك  دري م  

الكاف  يف م عة وىيف أره ألن سب املسلمون أص امه أو أمور ش يعته أن يسب )و السإلم أو ال يب  ليه الصإلة والسإلم 
 لاى املعصاية اه. أأ  لاى زايدة الكفا .  أن هللا  ز وال مل جل للمسل  أن يسب صلناهن  وال ك ا سه  ألره مب زلة النعاث

ولسيأ من السب ألبطال ما خيالف السإلم من  قا د)  يف مقام انادلة ولكن السب أن رناش )  يف دري مقام امل اظ ة 
بذلك، ورظري )ذا ما قاله  لماؤا فيما يصدر من أ)ل الذمة من سب هللا تعاا أو سب ال يب صلى هللا  ليه وسل  أبهن  

صدر م ه  ما )و من أصول كف )  فاإل يعاد سانا وألن شااوزوا ولاك  اد سانا، ويعا    هاا الفقهاام بقاوهل   ماا باه كفا  ألن 
 ودري ما به كف   . 

    
 

 1387صفحة : 
 
وقد احت   لماؤا وذه اآلية  لى ألثنات أصل من أصول الفقه   د املالكية، و)و امللقب مبس،لة سد الذرا ع. قال ابان   

م ع هللا يف كتابه أحدا أن يفعل فعإل اا زا يؤدأ ألا حمظور وألاال )اذا تعلاق  لمااؤا واذه اآلياة يف ساد الاذرا ع  الع ذ 
و)و كل  قد اا ز يف الظا)  يؤول أو وكن أن يتوصل به ألا حمظور  . وقاال يف تفساري ساورة األ ا اف   اد قولاه تعااا 

عاادون يف السانب): مالااك رضاي هللا   ااه واتبعاه  ليهااا أمحاد يف بعااض (وساوله   اان الق ياة الاايت كاراب حاضاا ة النحا  ألو ي
رواايته وىفيب  لى المافعي وأذ ح يفة رضي هللا   هما مع تنح لا يف الم يعة، و)و كل  مل ظا)  اجلاواز يتوصال باه 

لاوإل يتطا ق باه ألا ماا ألا حمظور اه. وفس  املازرأ يف ابب بيوع اآلاال من ش حه للتلق  سد الذريعاة أبراه م اع ماا جياوز 
ال جيااوز اه  واملاا اد: سااد ورا ااع الفساااد، كمااا أفصااح   ااه القاا ايف يف ت قاايح الفصااول ويف الفاا ق الثااامن واخلمساا  فقااال: 
الذريعة: الوسيلة ألا الميم. ومعىن سد الذرا ع حس  مادة وسا ل الفساد. وأمجعب األمة  لاى أن الاذرا ع ثإلثاة أقساام: 

كحف  اآلابر يف ط ق املسلم  وأللقام الس  يف أطعمته  وساب األصا ام   اد مان يعلا  مان حالاه أراه أحد)ا معت  ألمجا ا  
يسب هللا تعاا حي وذ. ونريها ملغى ألمجا ا كزرا اة الع اب فإهناا ال مت اع خلماية اخلما ، وكالما كة يف ساكىن الادور ىماية 

  ه الذريعة فيها وىالفه دريه اه. و ىن ابمللالف المافعي  الزا. ونلثها اتلف فيه كنيوع اآلاال، فا ت  مالك رضي هللا
 وأاب ح يفة رضي هللا   هما. 
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و)ذه القا دة ت در  قب قا دة الوسا ل واملقاصد، فهذه القا دة شعنة من قا دة أل طام الوسيلة حك  املقصد ىاصة  
القساا  الااذأ حكااى القاا ايف المجاااع  لااى  بوسااا ل حصااول املفساادة. وال خيتلااف الفقهااام يف ا تنااار معااىن سااد الااذرا ع يف

ا تنار سد الذريعة فيه. وليأ هلذه القا دة   وان يف أصول احل فية والمافعية، وال تع ضوا هلا إبثنات وال رفي، ومل يذك )ا 
 الغزايل يف املستصفى يف  داد األصول املو)ومة يف ىامتة القطب الثاين يف أدلة األحكام. 

وسكون الادال وختفياف الاواو يف قا امة اجلمهاور، و)او مصادر مبعاىن العادوان والظلا ، و)او م صاوب و( دوا) بفتح الع   
 لااى املفعوليااة املطلقااة ل(يساانوا) ألن العاادو ) ااا صاافة للسااب، فصااح أن جاال حملااه يف املفعوليااة املطلقااة بياااا ل و ااه. وقاا أ 

 يعقوب ( دوا) بض  الع  والدال وتمديد الواو و)و مصدر كالعدو. 
ووصف سنه  أبره  دو تع يض أبن سب املسلم  أص ام املم ك  لايأ مان اال تادام، واعال ولاك الساب  ادوا ساوام   

كان م ادا به هللا أم كان م ادا به من  م  ال يب صلى هللا  ليه وسل  مبا اام به ألن الاذأ أما  ال ايب صالى هللا  لياه وسال  
 وا اال تدام  لى اإلله. مبا اام به )و يف رفأ األم  هللا تعاا فصادف

وقولااه (بغااري  لاا ) حااال ماان ضاامري (يساانوا)، أأ  اان اهالااة، فهاا  جلهلهاا  ابك ال يااز ه  وازع  اان ساانه، ويساانوره دااري  
 امل  أبهن  يسنون هللا ألهن  يسنون من أم  حممدا صلى هللا  ليه وسال  مباا ااام باه فيصاادف سانه  ساب هللا تعااا ألراه 

 ه. الذأ أم ه مبا اام ب
وجيوز أن يكون (بغري  ل ) صفة ل( دوا) كاشفة، ألن ولك العدو ال يكون ألال  ن دري  ل  بعظ  اجل م الذأ اقرتفاوه،  

 أو  ن  ل  بذلك لكن حالة ألقدامه   ليه تمنه حالة  دم العل  بوىامة  اقنته. 
    
 

 1388صفحة : 
 
م سوم  مله  زي ا لكل أماة  ملها ، فاملماار أللياه )او ماا حكااه وقوله (كذلك زي ا لكل أمة  مله ) مع اه كتزيي  ا هلؤال  

هللا   ه  بقوله (واعلوا ك ش كام اجلن ألا قوله فيسنوا هللا  دوا بغري  ل ). فإن اارتام)   لى )اذه اجلا ا   و ماا)   ان 
يف الاادريا بع اياة أصاا امه . ال ظا  يف ساوم  واقنهااا رما،  اان تزيي هاا يف رفوسااه  وحساناهن  أهنااا ط ا اق رفااع هلا  وجناااة وفاوز 

فعلى )ذه الس ة ومبماثل )ذا التزي  زين هللا أ مال األم  اخلالية مع ال سل الذين بعثوا فيه  فكاروا يماكسوهن  ويعصاون 
رصحه  وجيرت ون  لى رو  الذأ بعثه  ألليه ، فلما شنه ابملمار ألليه تزيي ا  ل  السامع أن ماا وقعاب أللياه افماارة )او مان 

التزي . وقد اا   اسا  الشاارة ) اا  لاى داري الط يقاة الايت يف قولاه (وكاذلك اعل ااك  أماة وساطا) ورظاا  ه، ألن ماا قنيل 
بعده يتعلق أبحوال دري املتحدث   ه  بل أبحوال أ   من أحواهل . ويف )ذا الكإلم تع يض ابلتو د أبن سيحل مبما كي 

 الع ب من العذاب مثل ما حل أبولوك يف الدريا. 
حقيقة تزي  هللا هل  ولك أره ىلقه  بعقول جسن لديها مثل ولك الفعل،  لاى حناو ماا تقادم يف قولاه تعااا (ولاو شاام و  

 هللا ما أش كوا). وولك )و القارون يف رظا  ه. 
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ظهااره والتزي  تفعيل من الزين، و)و احلسن، أو من الزي ة، و)ي ما يتحسن به الميم. فالتزي  اعل الميم وا زي ة أو أل 
زي ا أو رسنته ألا الزين. و)و ) ا مبعىن ألظهاره يف صورة الزين وألن مل يكن كذلك، فالتفعيل فياه لل سانة مثال التفسايق. ويف 

 قوله (ولكن هللا حنب ألليك  الوان وزي ه يف قلوبك ) مبعىن اعله زي ا، فالتفعيل للنعل ألره حسن يف واته. 
مله ) من التع يض ابلو يد بعذاب األم   قب الكإلم ب(مث) املفيدة الرتتيب ال تيب وملا يف قوله (كذلك زي ا لكل أمة   

يف قولاااه (مث ألا روااا  مااا اعه  في ناااوه  مباااا كااااروا يعملاااون)، ألن ماااا تضااام ته اجلملاااة املعطوفاااة ب(مث) أ ظااا   اااا تضااام ته 
ا زا ل دري مؤيد. واملعىن وأ ظ  من املعطوف  ليها، ألن الو يد الذأ  طفب مجلته ب(مث) أشد وأركى فإن  ذاب الدري

ولك أهن  ألا هللا ما اعه  فيحاسانه . والعادول  ان اسا  اجلإللاة ألا لفان (روا ) لقصاد  ويال الو ياد وتعليال اساتحقاقه 
أبهن  ي اعون ألا مالكه  الذأ ىلقه  فكف وا رعمه وأشا كوا باه فكااروا كالعنياد اآلبقا  يطوفاون ماا يطوفاون مث يقعاون يف 

 لكه . يد ما
والرنام: ال إلم، و)و توقيفه   لى سوم أ ماهل . وقد استعمل ) ا يف الزم مع اه، و)و التوبيخ والعقااب، ألن العقااب  

 )و العاقنة املقصودة من أل إلم ان م ه مه. والفام للتف يع  ن امل اع مؤورة بس  ة العقاب ألث  ال اوع ألليه. 
ام    يااااة ليااااؤم ن وااااا قاااال أل ااااا اآلايت   ااااد هللا ومااااا يمااااع ك  أهنااااا ألوا اااااامت ال (وأقسااااموا ابك اهااااد أواااااهن  لااااون ااااا 

[)  طفب مجلة (وأقسموا)  لى مجلة (اتناع ماا أوحاي أللياك مان رباك) اآلياة. والضامري  ا اد ألا القاوم يف 109يؤم ون]
   ياة)  ياة داري القا  ن. قوله (وكاذب باه قوماك و)او احلاق) مثال الضاما   الايت ااامت بعاد تلاك اآلياة ومعاىن (لاون ااام 

و)ذا ألشارة ألا شيم من تعلإل   للتمادأ  لى الكف  بعد ظهور احلن  الدامغة هل ، كاروا قد تعللوا به يف بعض توركه  
 لى الساإلم. فا و  الطا أ وداريه  ان جما)اد، وحمماد بان كعاب الق ظاي، والكلايب، يزياد بعضاه   لاى بعاض: أن ق يماا 

  ليه وسل   ية مثل  ية موساى  لياه الساإلم ألو ضا ب بعصااه احلنا  فاارفن ت م اه العياون، أو س،لوا رسول هللا صلى هللا
مثل  ية صااحل، أو مثال  ياة  يساى  لايه  الساإلم، وأهنا  قاالوا ملاا مسعاوا قولاه تعااا (ألن رما، ر ازل  لايه  مان السامام  ياة 

كماا تو ادوا لياوق ن أمجعاون، وأن رساول هللا  لياه   فظلب أ  اقه  هلا ىاضع ) أقسموا أهن  ألن اام    ياة كماا سا،لوا أو
الصااإلة والسااإلم ساا،ل هللا أن  تاايه  ميااة كمااا ساا،لوا، ح صااا  لااى أن يؤم ااوا. فهااذه اآليااة ازلااة يف ولااك املعااىن ألن )ااذه 

 السورة مجعب كثريا من أحواهل  وحمااا  . 
 لااى قولااه يف سااورة العقااود (أ)ااؤالم الااذين أقسااموا ابك والكاإلم  لااى قولااه (وأقسااموا ابك اهااد أواااهن ) )ااو حنااو الكاإلم  

 اهد أواهن ). 
    
 

 1389صفحة : 
 
واألوان تقدم الكإلم  ليها   اد قولاه تعااا (ال يؤاىاذك  هللا ابللغاو يف أواارك  ولكان يؤاىاذك  مباا كسانب قلاوبك ) يف   

 سورة النق ة. 
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 وا ابك). ومجلة (لون اام    ية) ألخل مني ة جلملة (وأقسم 
والإلم يف (لون اام    ية) موطوة للقس ، ألهنا تدل  لى أن الم ر قد اعل ش طا يف القس  فتدل  لى قسا  حماذوف  

دالناا، وقااد ااامت ) ااا ماع قعاال القسا  ألهنااا صاارت مإلزمااة للماا ر الواقاع اااوااب للقسا  فلاا  ت فاك   ااه ماع واااود فعاال 
 ، أأ الم اوابه. القس . والإلم يف (ليؤم ن وا) الم القس 

واملاا ا ابآليااة مااا اقرتحااوه  لااى ال سااول صاالى هللا  ليااه وساال  يع ااون وااا ىااارق  ااادة تاادل  لااى أن هللا أااااب مقاارتحه   
ليصادق رسااوله  ليااه الصاإلة والسااإلم، فلااذلك ركا ت ( يااة)، يعاا : أيااة  ياة كارااب ماان اا أ مااا ت حصاا  فيااه اآلايت يف 

 ز مه . 
 ا ألن الميم الظا)  يمنه حضور الغا ب فلذلك يستعار له انيم. وجميم اآلية مستعار لظهور) 
وتقدم بيان معىن اآلية واشتقاقها   د قوله تعاا (والذين كف وا وكذبوا مايت ا أولوك أصحاب ال ار )  فيها ىالادون) يف  

 سورة النق ة. 
ناب ألجيااد اآلايت مان صافاته، فهاو قاادر  ليهاا، ومعاىن كاون اآلايت   اد هللا أن اآلايت مان  نر قادرة هللا وألرادتاه، ف،سا 

فعاال ولااك شاانهب ابألمااور املاادى ة   ااده، وأرااه ألوا شااام ألب ز)ااا لل اااس، فكلمااة (  ااد) ) ااا جماااز. اسااتعمل اساا  املكااان 
المااديد القاا ب يف معااىن االسااتنداد واالسااتوثار جمااازا م سااإل، ألن االسااتوثار ماان لااوازم حالااة املكااان المااديد القاا ب   فااا،  

 كقوله تعاا (و  ده مفاتح الغيب). 
واحلصاا  ب(أ ااا) رد  لااى املماا ك  ظاا ه  أبن اآلايت يف مقاادور ال اايب صاالى هللا  ليااه وساال  ألن كااان رنيوااا فنعلااوا  اادم  

ألااباة ال اايب صاالى هللا  ليااه وساال  اقارتاحه   يااة أمااارة  لااى ارتفااام رنومتاه، فاا،م ه هللا أن جييااب أبن اآلايت   ااد هللا ال   ااد 
 ل سول  ليه الصإلة والسإلم، وهللا أ ل  مبا يظه ه من اآلايت. ا
وقوله (وما يمع ك  أهنا ألوا اامت ال يؤم اون) قا أ األكثا  (أهناا) بفاتح لازة (أن). وقا أ ابان كثاري، وأباو  ما و، ويعقاوب،  

 وىلف، وأبو بك   ن  اص  يف ألحد  روايت   ن اذ بك  بكس  لزة (ألن). 
 يؤم ون) بيام الغينة. وق أه ابن  ام ، ومحزة، وىلف بتام اخلطاب، و ليه فاخلطاب للمم ك .  وق أ اجلمهور (ال 
و)ااذه اجلملااة  قنااة حاارية للمفساا ين يف الابرااة  اان مع ا)ااا ورظمهااا ول اا،ت  لااى مااا ال  ل ااا يف موقعهااا ورظمهااا وتفسااري  

 أن تكون الواو فيها واو العطف وأن تكون واو احلال. مع ا)ا، مث رعقنه أبقوال املفس ين. فالذأ يلو  يل أن اجلملة جيوز 
ف،ما واه كوهنا واو العطف ف،ن تكون معطوفة  لى مجلة (أل ا اآلايت   د هللا) كإلم مستقل، و)ي كإلم مستقل واهاه  

  د هللا). هللا ألا املؤم  ، وليسب من القول امل،مور به ال يب  ليه الصإلة والسإلم بقوله تعاا (قل أل ا اآلايت  
وامللاطب ب(يمع ك ) األظه  أره ال سول  ليه الصإلة والسإلم واملؤم ون، وولك  لى ق امة اجلمهور قولاه (ال يؤم اون)  

بيااام الغينااة. وامللاطااب ب(يمااع ك ) املماا كون  لااى قاا امة اباان  ااام ، ومحاازة، وىلااف (ال تؤم ااون) بتااام اخلطاااب، وتكااون 
 ال سول صلى هللا  ليه وسل  أن يقوله يف قوله تعاا (قل أل ا اآلايت   د هللا).  مجلة (وما يمع ك ) من مجلة ما أم 

(وألما) استفهامية مستعملة يف التمكيك واليقاف، لوإل يغ )  قس  املم ك  وال ت و   ليه  ت )ا  ، فإن كان اخلطاب  
لايأ يف ساياق الكاإلم وال يف حاال املسالم   للمسلم  فليأ يف االستفهام شيم من الركار وال التوبيخ وال التغلين ألو
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فيما يؤث  من األىنار ما يقتضي ألرادة توبيله  وال تغليظه ، ألو مل يثنب أن املسلم  طمعوا يف حصول ألوان املم ك  أو 
أن جيابوا ألا ألظهار  ية حسب مقرتحه ، وكياف واملسالمون يقا أون قولاه تعااا (ألن الاذين حقاب  لايه  كلماات رباك ال 

ؤم ون ولو اام   كل  ية) و)ي يف ساورة ياورأ و)اي ازلاة قنال ساورة األرعاام، وقاد  ا ف املسالمون كاذب املما ك  يف ي
الدين وتلاوهن  يف اىاتإلق املعااوي . واملقصاود مان الكاإلم ققياق ولاك   اد املسالم ، وسايق اخلا  بصايغة االساتفهام ألن 

 ولك االستفهام فيت،)ب لو ي ما ي د بعده.  االستفهام من ش،ره أن يه  رفأ السامع لطلب اواب
    
 

 1390صفحة : 
 
والشااعار: ال ااإلم مبعلااوم ماان شاا،ره أن خيفااى وياادق. يقااال: شااع  فااإلن بكااذا، أأ  لمااه وتفطاان لااه، فالفعاال يقتضااي   

جل . والتقدي : أبهنا متعلقا به بعد مفعوله ويتع  أن قوله (أهنا ألوا اامت ال يؤم ون) )و املتعلق به، فهو  لى تقدي  ابم ا
 ألوا اامت ال يؤم ون، فحذف اجلارمع (أن) املفتوحة حذف مط د. 

 ولزة (أن) مفتوحة يف ق امة اجلمهور. واملعىن أممع  يمع ك  أهنا ألوا اامت ال يؤم ون، أأ بعدم ألواهن .  
ن) ألن (ماا يماع ك ) مبعاىن قاوهل : ماا فهذا بياان املعاىن والرتكياب، وأل اا العقادة يف وااود حا ف ال فاي مان قولاه (ال يؤم او  

يدريك ، ومعتاد الكإلم يف رظري )ذا الرتكيب أن جيعل متعلق فعال الدراياة فياه )او المايم الاذأ شا،ره أن يظان امللاطاب 
وقو ه، والميم الذأ يظن وقو ه يف مثل )ذا املقام )و أهن  يؤم ون ألره الذأ يقتضيه قسمه  (لون اام    ية ليؤم ن) 

 عل متعلق المعور رفي ألواهن  كان متعلقا د ينا ثسب الع ف يف استعمال رظري )ذا الرتكيب. فلما ا
والذأ يقتضيه ال ظ  يف ىصا ص الكإلم النليا وف وقه أن ال يقاس قوله (وما يمع ك )  لى ما شاع من قول الع ب (ما  

تعمال ىاص ال يكادون خيالفوره كما )ي س ة يدريك)، ألن ت كيب ما يدريك شاع يف الكإلم حىت ا   جم   املثل ابس
األمثال أن ال تغري  ما استعملب فيه، و)و أن يكون اس  (ما) فيه استفهاما ألركاراي، وأن يكون متعلق يدريك )و األما  
الذأ ي ك ه املتكل   لى امللاطب. فلو قس ا استعمال (ما يماع ك  أهناا ااامت ال يؤم اون)  لاى اساتعمال (ماا يادريك ) 

ان واود ح ف ال في م افيا للمقصود، وولك مثار ت دد  لمام التفسري والع بية يف حممل (ال) يف )ذه اآلية. ف،ما ح  لك
رتطلب واه العدول يف اآلية  ن استعمال ت كيب (ما يدريك ) وألا أليثار ت كيب (ما يمع ك ) فإر ا رعل  أن ولك العدول 

ياب لاايأ متنعااا فيااه ط يااق اصااوص يف االساتعمال، فلااذلك فهااو اااار  لااى مااا مل ا ااة ىصوصااية يف املعاادول ألليااه أبرااه ت ك
 يسمح به الوضع وال ظ  يف استعمال األدوات واألفعال ومفا يلها ومتعلقا ا. 

فل حمل اس  االستفهام ) ا  لى معىن الت نيه والتمكيك يف الظن، وحنمل فعل (يمع ك )  لى أصال مقتضاى أمثالاه مان  
كان كذلك كان رفي ألوان املم ك  إبتيان  ياة وألثناتاه ساوام يف الفا ض الاذأ اقتضااه االساتفهام، فكاان   أفعال العل ، وألوا

املااتكل  ابخليااار باا  أن يقااول: ألهنااا ألوا اااامت ال يؤم ااون، وأن يقااول: ألهنااا ألوا اااامت يؤم ااون. وأل ااا أوثاا  اارااب ال فااي 
 الظن.  ل وام ألا أره الط ف ال ااح الذأ ي نغي ا تماده يف )ذا
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)ذا واه الف ق ب  الرتكينا . وللفا وق يف  لا  املعااين ا تناارات ال ت حصا  وال ي نغاي لصااحب  لا  املعااين داض ال ظا   
   ها، وكثريا ما ب   ند القا)  اص افا م ها فليلحق )ذا الف ق أبمثاله. 

فااعااال الغالاااب يف اساااتعمال (ماااا  وألن أبياااب ألال قيااااس (ماااا يماااع ك )  لاااى (ماااا يااادريك ) ساااوام، كماااا سااالكه املفسااا ون 
يادريك) )او مقتضاى الظااا)  يف اساتعمال (ماا يمااع ك ) وااعال تعلياق امل فااي ابلفعال اا اي  لااى ىاإلف مقتضاى الظااا)  
ل كتااة ولااك الوااام ويسااهل اخلطااب. وأمااا واااه كااون الااواو يف قولااه (ومااا يمااع ك ) واو احلااال فتكااون (مااا) ركاا ة موصااوفة 

شاايم موصااوف أبراه يمااع ك  أهنااا ألوا ااامت ال يؤم ااون. و)ااذا المايم )ااو مااا سانق رزولااه ماان هملاة (يمااع ك ). ومع ا)اا 
الق  ن، مثل قوله تعاا (ألن الذين حقب  ليه  كلمات ربك ال يؤم ون ولو اام   كل  ية)، وكذلك ما ا بوه من تلون 

  ن واالسااتق ام أشااع ك  بكااذو  فااإل املماا ك  يف التفصااي ماان تاا ك دياان  اب هاا ، فتكااون اجلملااة حاااال، أأ واحلااال أن القاا
تطمعااوا يف ألواااهن  لااو اااام    يااة وال يف صاادق أواااهن ، قااال تعاااا (ألهناا  ال أوااان هلاا ). وألين أل نااب كيااف داااب  اان 

 املفس ين )ذا الواه من اعل (ما) رك ة موصوفة يف ح  أهن  تط قوا ألا ما )و أد ب من ولك. 
ع ك ) ىطاااب للمماا ك ، كاان االساتفهام ل ركاار والتاوبيخ ومتعلاق فعال (يمااع ك ) فاإوا اعال اخلطااب يف قولاه (وماا يما 

 حمذوفا دل  ليه قوله (لون اام    ية). والتقدي : وما يمع ك  أر ا أنتيك  مية كما ت يدون. 
    
 

 1391صفحة : 
 
ان املماا ك  ألوا اااام    يااة ومت ااوا وال حنتااا  ألا تكلفااات تكلفهااا املفساا ون، ففااي الكماااف: أن املااؤم   طمعااوا يف ألواا  

جميوها فقال هللا تعاا: وما يدريك  أهن  ال يؤم ون، أأ أرك  ال تدرون أين أ ل  أهن  ال يؤم ون. و)و ب ام  لاى اعال (ماا 
 يمع ك ) مساواي يف االستعمال لقوهل  (ما يدريك). 

لعاال  يااة ألوا اااامت ال يؤم ااون وااا. وقااال: أتتااى (أن)  ورو  سااينويه  اان اخللياال: أن قولااه تعاااا (أهنااا) مع اااه لعلهااا، أأ 
مبعىن لعال، ي ياد ان يف لعال لغاة تقاول: ألن، إببادال العا  لازة وألبادال الاإلم االىارية راوا، وأهنا  قاد جاذفون الاإلم االوا 

 ة، وأرمدوا أبياات. ختفيفا كما جذفوهنا يف قوهل :  لك أن تفعل، فتصري (أن) أأ (لعل). وتنعه الزام أ وبعض أ)ل اللغ
و ن الف ام، والكسا ي، وأذ  لي الفارسي: أن (ال) زا دة، كما اد وا زايد اا يف قولاه تعااا (وحا ام  لاى ق ياة أ)لك ا)اا  

 أهن  ال ي اعون). 
يؤم اون، ووك  ابن  طية: أن أاب  لي الفارسي اعل (أهنا) تعليإل لقولاه (  اد هللا) أأ ال  تايه  واا ألهناا ألوا ااامت ال  

 أأ  لى أن يكون (  د) ك اية  ن م عه  من الاابة ملا طلنوه. 
و لااى قااا امة اباان كثاااري، وأذ  مااا و، ويعقااوب، وىلاااف، وأذ بكاا ، يف ألحاااد  روايتااا    ااه (ألهناااا) بكساا  اهلمااازة يكاااون  

ألهن  ال يؤم ون ألوا اامت  استو افا. وحذف متعلق (يمع ك ) لظهوره من قوله (ليؤم ن وا). والتقدي : وما يمع ك  إبواهن 
  ية. 
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و لى ق امة ابن  ام ، ومحزة، وىلف بتام امللاطب. فتوايه ق امة ىلاف الاذأ قا أ (ألهناا) بكسا  اهلمازة، أن تكاون مجلاة  
(أهنا ألوا اامت) اخل ىطااب مواها ألا املم ك . وأما  لى ق امة ابن  ام  ومحزة اللذين ق   (أهناا) بفاتح اهلمازة أبن جيعال 

  اخلطاب يف قوله (وما يمع ك ) مواها ألا املم ك   لى ط يقة االلتفات  لى ا تنار الوقف  لى (يمع ك ). ضمري
[) جياوز أن يكاون  طفاا  لااى 110(ورقلاب أفواد   وأبصاار)  كماا مل يؤم ااوا باه أول ما ة وراذر)  يف طغيااهن  يعمهااون] 

يؤم ااون)، أأ أبن رعطاال أبصااار)   اان تلااك اآليااة و قااوهل   اان مجلااة (أهنااا ألوا اااامت ال يؤم ااون) فتكااون بياااا لقولااه (ال 
اال)تدام وا فإل ينص ون ما قتو   ليه اآلية من الدال ل وال تفقه قلوو  وااه الداللاة فيتعطال تصاديقه  واا، وولاك أبن 

ك من ارساإلهلا مان ج مه  هللا من ألصإل  ألدراكه ، وولك أهن  قد ىلقب  قوهل  ابية  ن العل  الصحيح مبا )ي، هلا ول
أصول املم ك ، ومان رما، ا با  أ)ال الضاإلل وتلقاي ضاإللته ، كماا بي تاه  رفاا. فعا   ان ولاك احلاال امللاالف للفطا ة 
السليمة أبره تقليب لعقوهل  وأبصار) ، وألهنا كارب مقلوبة  ن املع وف   اد أ)ال العقاول الساليمة، ولايأ دا اي الما ك 

حلة ألهنا مل تكن كذلك حي ا، ولك ه تقليب ألهنا اامت  لى ىإلف ماا الما،ن أن شايم فيها تقلينا  ن حالة كارب صا
  ليه. 

 وضمري (به)  ا د ألا الق  ن املفهوم من قوله (لون اام    ية) فإهن    وا  ية دري الق  ن.  
 يااة  ااا اقرتحااوا. واملعااىن ورقلااب  والكاااف يف قولااه (كمااا مل يؤم ااوا بااه أول ماا ة) لتماانيه حالااة ارتفااام ألواااهن  بعااد أن شيااوه  

أيديه  وأبصار)  فإل يؤم ون ابآلية اليت شيوه  مثلما مل يؤم وا ابلق  ن من قنل، فتقليب أفود   وأبصار)   لى )ذا املعاىن 
 جصل يف الدريا، و)و اخلذالن. 

تكاااون معطوفاااة  لاااى مجلاااة (ال وجياااوز أن تكاااون مجلاااة (ورقلاااب أفواااد   وأبصاااار) ) مسااات،رفة والاااواو لإلساااتو اف، أو أن  
يؤم اااون). واملعاااىن: وحنااان رقلاااب أفواااد   وأبصاااار) ، أأ يف ار اهااا  ، ك اياااة  ااان تقلياااب أاسااااد)  كلهاااا. وىاااص مااان 
أاساااد)  أفوااد   وأبصااار)  ألهنااا ساانب أل  اضااه   اان العاا ة ابآلايت، كقولااه تعاااا (سااح وا أ اا  ال اااس)، أأ سااح وا 

 ال اس مبا ختيله هل  أ ي ه . 
 والكاف يف قوله (كما مل يؤم وا به)  لى )ذا الواه للتعليل كقوله (واوك وه كما )داك ).  
وأقول: )ذا الواه ي اكده قوله (أول م ة) ألو ليأ مثة ما اتن  لاى )اذا الوااه الثااين، فيتعا  أتويال (أول ما ة) أبهناا احليااة  

 االوا يف الدريا. 
    
 

 1392صفحة : 
 
الادال  لاى شادة قلاب المايم  ان حالاه األصالية. والقلاب يكاون مبعاىن اعال املقابال لل ظا  مان والتقليب مصدر قلاب   

الميم دري مقابل، كقوله تعاا (ف،صنح يقلب كفيه  لى ما أرفق فيها)، وقوهل : قلب ظها  انان، وق ياب م اه قولاه (قاد 
 يمنه قلب وات الميم. ر   تقلب واهك يف السمام)ف ويكون مبعىن تغيري حالة الميم ألا ضد)ا ألره 
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والكاف يف قوله (كما مل يؤم وا به) الظا)  أهنا للتمانيه يف حمال حاال مان ضامري (ال يؤم اون)، و(ماا) مصادرية. واملعاىن:  
ال يؤم ون مثل ارتفام ألواهن  أول م ة. والضمري ان ور ابلنام  ا د ألا الق  ن ألره معلوم من الساياق كماا يف قولاه (وكاذب 

أأ أن املكاااب ة ساانيته  فكمااا مل يؤم ااوا يف املاضااي ميااة القاا  ن وفيااه أ ظاا  دلياال  لااى صاادق ال سااول  ليااه  بااه قومااك)،
الصإلة والسإلم ال يؤم ون يف املستقنل مية أى   ألوا اام  . و لاى )اذا الوااه يكاون قولاه (ورقلاب أفواد   وأبصاار) ) 

يه للتقلياب فيكاون حااال مان الضامري يف (رقلاب)، أأ رقلاب معرتضا ابلعطف ب  احلال وصاحنها. وجيوز أن جيعل التمن
أفوااد   وأبصااار)   اان فطاا ة األفواادة واألبصااار كمااا قلن ا)ااا فلاا  يؤم ااوا بااه أول ماا ة ألو مجحااوا  اان الوااان أول مااا د ااا)  

  أبن سااانب ال سااول  لياااه الصاااإلة والساااإلم، ويصااري )اااذا التمااانيه يف قاااوة النيااان للتقلياااب انعاااول حااااال ماان ارتفاااام ألوااااهن
 صدور)   ن الوان ال يزال قا ما ألن هللا ح مه  ألصإل  قلوو . 

واااوز بعااض املفساا ين أن تكااون الكاااف للتعلياال  لااى القااول أبرااه ماان معاريهااا، وىاا    ليااه قولااه تعاااا (واوكاا وه كمااا  
، ف نعل أفود   وأبصاار)  مساتم ة )داك ). فاملعىن: رقلب أفود   ألهن   صوا وكاب وا فل  يؤم وا ابلق  ن أول ما قدا) 

االرقاااإلب  ااان شااا،ن العقااااول واألبصاااار، فهاااو اااازام هلاااا   لاااى  ااادم اال)تماااام ابل ظاااا  يف أمااا  هللا تعااااا وبعثاااة رسااااوله، 
 واستلفافه  ابملنادرة ألا التكذيب قنل الت،مل الصادق. 

والصوارف، فإوا ال  للقلب ابرق االستدالل وتقدمي األفودة  لى األبصار ألن األفودة مبعىن العقول، و)ي حمل الدوا ي  
واه احلواس ألا األشيام وأتمل م ها. والظا)  أن واه اجلمع ب  األفوده واألبصار و دم االستغ ام ابألفودة  ن األبصار 

ومل ي تفعاوا  ألن األفودة ختتص إبدراك اآلايت العقلية احملضة، مثال  ياة األمياة و ياة ال نااز. وملاا مل تكفها  اآلايت العقلياة
أبفود   ألهنا مقلنة  ن الفط ة وس،لوا  ايت م  ية منص ة، ك،ن ي قى يف السمام وي ازل  لايه  كتاااب يف ق طااس، وأىا  هللا 
 رسوله صلى هللا  ليه وسل  واملسلم  أبهن  لو اام    ية منص ة ملا  م وا ألن أبصار)  مقلنة أيضا مثل تقليب  قوهل . 

رااه مضاااف ألا (ماا ة) ألضااافة الصاافة ألا املوصااوف ألن أصاال (أول) اساا  تفضيل.واساا  التفضاايل ألوا ووكاا  (أول) مااع أ 
 أضيف ألا ال ك ة تع  فيه الف اد والتذكري، كما تقول: ىدجية أول ال سام ألواا وال تقول أوا ال سام. 

ملا ة الثارياة )اي جمايم اآلياة املقرتحاة، و)اي ما ة وامل اد ابملا ة ما ة مان ما م جمايم اآلايت، فاامل ة األوا )اي جمايم القا  ن، وا 
 مف وضة. 

(ورذر) )  طف  لى (رقلب). فحقق أن معىن (رقلب أفود  ) ررتكها  لى ارقإلوا الذأ ىلقب  ليه، فكارب  لومة  
 لى طغياا ومكاب ة للحق، وكارب تص ف أبصار)   ن ال ظ  واالستدالل، ولذلك أضاف الطغيان ألا ضمري)  للداللة 

 أتصله فيه  ورم،    ليه وأهن  ح موا ل  األفودة الذأ ت م،   ه اخلمية والذك  . 
 والطغيان والعمه تقدما   د قوله تعاا (وود)  يف طغياهن  يعمهون) يف سورة النق ة.  
ر) ) معطوفااة  لااى والظ فيااة ماان قولااه (يف طغياااهن ) جمازيااة للداللااة  لااى ألحاطااة الطغيااان واا ، أأ بقلااوو . ومجلااة (ورااذ 

 (رقلب). ومجلة (يعمهون) حال من الضمري امل صوب يف قوله (ورذر) ). وفيه ت نيه  لى أن العمه اش   ن الطغيان. 
(ولو أر ا رزل ا ألليه  املإل كة وكلمه  املوتى وحم ا  ليه  كل شيم قنإل ماا كااروا ليؤم اوا ألال أن يماام هللا ولكان أكثا )   

 [)  111جيهلون]
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 1393حة : صف
 
مجلة (ولو أر ا) معطوفة  لى مجلة (وما يمع ك ) اب تنار كون مجلة (وما يمع ك )  طفا  لى مجلة (قل أل ا اآلايت   د   

هللا)، فتكون ثإلثتها ردا  لى مضمون مجلة (وأقساموا ابك اهاد أوااهن  لاون ااام)   ياة) ألخل، وبيااا جلملاة (وماا يماع ك  
 ن). أهنا ألوا اامت ال يؤم و 

روأ  ن ابن  ناس: أن املستهز  ، الوليد بن املغرية، والعاصي بن وا ل، واألسود بن  ند يغوث، واألسود بان املطلاب،  
واحلااارث باان ح ظلااة، ماان أ)اال مكااة. أتااوا رسااول هللا صاالى هللا  ليااه وساال  يف ر)ااط ماان أ)اال مكااة فقااالوا:  أرا املإل كااة 

هل : أحااق ماا تقااول  ، وقيال: ألن املما ك  قااالوا: :ال راؤمن لااك حاىت جماا  يماهدون لاك أو ابعااث ل اا بعااض ماواتا ف سا،
قصي فيل ا بصدقك أو ا ت ا ابك واملإل كة قنيإل أأ كفيإل  ف زل قوله تعاا (ولاو أر اا رزل اا أللايه  املإل كاة) للا د  لايه . 

 ) يف سورة الس ام. وحكى هللا   ه  (وقالوا لن رؤمن لك ألا قوله أو أتم ابك واملإل كة قنيإل
ووك  ثإلثة أشيام من ىوارق العادات مساي ة ملقرتحا  ، ألهن  اقرتحوا ولك، وقوله (وحم ا  ليه  كل شيم) يمري ألا  

 جمموع ما س،لوه ودريه. 
ك  واحلم : اجلمع، وم ه (وحم  لسليمان ا وده). وضمن معىن النعث والرسال فعدأ بعلى كما قال تعاا (بعث ا  لي 

  نادا ل ا). 
(وكل شيم) يع  املواودات كلها. لكان املقاام خيصصاه بكال شايم  اا سا،لوه، أو مان اا أ ىاوارق العاادات واآلايت،  

فهذا من العام امل اد به اخلصوص مثل قوله تعاا، يف ريح  ااد (تادم  كال شايم أبما  رواا) والق ي اة )اي ماا وكا  قنلاه مان 
  كة وكلمه  املوتى). قوله (ولو أر ا رزل ا ألليه  املإل

وقوله (قنإل) ق أه افع، وابن  اام ، وأباو اعفا  بكسا  القااف وفاتح الناام، و)او مبعاىن املقابلاة واملوااهاة، أأ حما ا كال  
شيم مان ولاك  يااا. وقا أه النااقون بضا  القااف والناام و)او لغاة يف قنال مبعاىن املوااهاة واملعاي اةف وأتوهلاا بعاض املفسا ين 

   بعيدة  ن االستعمال، ودري م اسنة للمعىن. بت،ويإلت أى  
و(ماا كاااروا ليؤم ااوا) )ااو أشااد ماان (ال يؤم ااون) تقويااة ل فااي ألواااهن ، مااع ولااك كلااه، ألهناا  معاراادون مكاااب ون دااري طااالن   

للحااق، ألهناا  لااو طلنااوا احلااق إبرصاااف لكفااته  معناازة القاا  ن، ألن مل يكفهاا  وضااو  احلااق فيمااا يااد و ألليااه ال سااول  ليااه 
صإلة والسإلم. فاملعىن: الىنار  ن ارتفام ألواهن  يف أادر األحوال أبن ياؤمن هلاا مان ياؤمن، فكياف ألوا مل يكان ولاك. ال

 واملقصود ارتفام ألواهن  أبدا. 
(ولو) )ذه )ي املسماة (لو) الصهينية، وس م   القول فيها   د قوله تعاا (ولو أمسعه  لتولاوا و)ا  مع ضاون) يف ساورة  

  األرفال.
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وقوله (ألال أن يمام هللا) استث ام من  ماوم األحاوال الايت تضام ها  ماوم رفاي ألوااهن ، فالتقادي : ألال مبمايوة هللا، أأ حاال  
أن يمام هللا تغيري قلوو  فيؤم اوا طو اا، أو أن يكا )ه   لاى الواان أبن يسالط  لايه  رساوله صالى هللا  لياه وسال ، كماا 

 ه. ففي قوله (ألال أن يمام هللا) تع يض بو د املسلم  بذلك، وحذفب النام مع (أن). أراد هللا ولك بفتح مكة وما بعد
ووقع ألظهار اس  اجلإللة يف مقام الضمار: ألن اس  اجلإللة يوم  ألا مقام الطإلق و)او مقاام (ال يسا،ل  ماا يفعال)،  

 لكمال. ويوم  ألا أن ولك ا    لى حسب احلكمة ألن اس  اجلإللة يتضمن مجيع صفات ا
واالسااتدراك بقولااه (ولكاان أكثاا )  جيهلااون) رااااع ألا قولااه (ألال أن يمااام هللا) املقتضااي أهناا  يؤم ااون ألوا شااام هللا ألواااهن :  

ولااك أهناا  مااا ساا،لوا اآلايت ألال لتوايااه بقااا ه   لااى دياا ه ، فااإهن  كاااروا مصاامم   لااى رنااذ د ااوة الوااان، وأل ااا يتعللااون 
م، فكان ألواهن  يف رظ )  من قنيل احملال، فن  هللا هل  أره ألوا شام ألواهن   م وا. فاجلهل  لى ابلعلل بطلب اآلايت استهزا

)ذا املعىن: )و ضد العل . ويف )ذا زايدة ت نيه ألا ما أشار ألليه قوله (ألال أن يمام هللا) من أن ولك سيكون، وقد حصال 
 )  يدل  لى أن م ه   قإلم جسنون ولك. ألوان كثري م ه  بعد )ذه اآلية. وألس اد اجلهل ألا أكث  

   
 

 1394صفحة : 
 
وجيوز أن يكون االستدراك رااعا ألا ما تضم ه الم ر واوابه: من ارتفام ألواهن  مع ألظهار اآلايت هل ، أأ ال يؤم ون،   

 أكثا )  لىا ا  ويزيد)  ولك اهإل  لى اهله ، فيكون امل اد ابجلهال ضاد احللا ، ألهنا  مساتهز ون، وألسا اد اجلهال ألا
 قليل م ه  و)  أ)ل ال أأ واحلل  فإهن  ي اى ألواهن ، لو ظه ت هل  اآلايت، ووذا التفسري يظه  موقع االستدراك. 

 فضمري (جيهلون)  ا د ألا املم ك  ال حمالة كنقية الضما   اليت قنله.   
ض زى ف القول د ورا ولو شام ربك ما فعلوه (وكذلك اعل ا لكل ريب  دوا شياط  الرأ واجلن يوحي بعضه  ألا بع 

[) ا رتاض قصد م ه تسلية ال سول صلى هللا  ليه وسل  والواو واو اال رتاض، ألن اجلملة مب زلة 112فذر)  وما يفرتون]
الفذلكة، وتكون لل سول صلى هللا  ليه وسل  تسلية بعاد وكا  ماا جزراه مان أحاوال كفاار قوماه، وتصالنه  يف رناذ د وتاه، 

،رن،ه هللا: أبن )ؤالم أ داؤه، وأن  اداوة أمثااهل  ملثلاه سا ة مان سا ن هللا تعااا يف اباتإلم أرنيا اه كلها ، فماا ما ه  أحاد ألال  ف
كان له أ دام، فل  تكن  داوة )ؤالم لل يب  ليه الصإلة والسإلم بد ا من شا،ن ال سال. فمعاىن الكاإلم: ألساب رنياا وقاد 

 اعل ا لكل ريب  دوا ألا  ى ه. 
الشارة بقوله (وكذلك) ألا اجلعال املا،ىوو مان فعال (اعل اا) كماا تقادم يف قولاه تعااا (وكاذلك اعل ااك  أماة وساطا). و  

 فالكاف يف حمل رصب  لى أره مفعول مطلق لفعل (اعل اه). 
ألول وقولاااه ( ااادوا) مفعاااول (اعل اااا) األول، وقولاااه (لكااال رااايب) انااا ور مفعاااول نن ل(اعل اااا) وتقدواااه  لاااى املفعاااول ا 

لإل)تماام بااه، ألرااه الغا ض املقصااود ماان الساياق، ألو املقصااود ال ااإلم أبن )اذه ساا ة هللا يف أرنيا ااه كلها ، فيحصاال بااذلك 
الت،سي والقدوة والتسليةف وألن يف تقدوه ت نيها من أول السمع  لى أراه ىا ، وأراه لايأ متعلقاا بقولاه ( ادوا) كايإل خياال 
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عول ألره جول الكإلم ألا قصد الىنار  ان أحاوال الماياط ، أو  ان تعيا  العادو السامع أن قوله (شياط  الرأ) مف
 لعرنيام من )و، وولك ي ايف بإلدة الكإلم. 

و(شياط ) بدل من ( دوا) وأل اا صايا الرتكياب )كاذا: ألن املقصاود األول الىناار أبن املما ك  أ ادام لل ساول صالى  
 فعوال ل(اعل) و(لكل ريب) ظ فا لغوا متعلقا ب( دوا) فقد أفسد املعىن. هللا  ليه وسل ، فمن أ  ب (شياط ) م

(والعدو) اس  يقع  لى الواحد واملتعدد، قال تعاا ()  العدو فاحذر) ) وقد تقدم ولك   د قوله تعاا: (فإن كان من  
 قوم  دو لك ) يف سورة ال سام. 

و روع من ا أ اجلن، وقد تقدم   د قوله تعاا: (واتنعوا ماا تتلاوا والميطان أصله روع من املواودات ان دة اخلفية، و) 
المااياط   لااى ملااك سااليمان). ويطلااق الماايطان  لااى املضاالل الااذأ يفعاال اخلنا ااث ماان ال اااس  لااى واااه اناااز. وم ااه  

ماانيه، شااياط  العاا ب  جلما ااة ماان ىناااثه ، ماا ه : اشااب األ ااور، واب ااه سااعد باان اشااب المااا  ، و)ااذا  لااى معااىن الت
 وشاع ولك يف كإلمه . 

 والرأ: الرسان و)و ممتق من الت،رأ واللف، ألن النم   لف ابلنم  و رأ به، فسماه ألرسا وألرساا.  
و(شياط  الرأ) استعارة لل اس الذين يفعلاون فعال الماياط : مان مكا  وىديعاة. وألضاافة شاياط  ألا الراأ ألضاافة  

ية جمازا، ب ام  لى االستعارة اليت تقتضي كون )ؤالم الراأ شاياط ، فها  شاياط ، و)ا  جمازية  لى تقدي  (من) التنعيض
بعض الرأ، أأ أن الراأ: هلا  أفا اد متعارفاة، وأفا اد داري متعارفاة يطلاق  لايه  اسا  الماياط ، فهاي واذا اال تناار مان 

يقياة، ألن اجلان ما ه  شاياط ، وما ه  ألضافة األىص من واه ألا األ   من واه، وشياط  اجلان حقيقاة، والضاافة حق
دري شياط ، وم ه  صاحلون، و داوة شياط  اجلن لعرنيام ظا) ة، وما اامت األرنيام ألال للتحذي  من فعال الماياط ، 

 وقد قال هللا تعاا آلدم: (ألن )ذا  دو لك ولزواك). 
 فهذا الوحي من متام انعول. ومجلة (يوحي) يف موضع احلال، يتقيد وا اجلعل امل،ىوو من (اعل ا)  
 والوحي: الكإلم اخلفي، كالوسوسة، وأريد به ما يممل أللقام الوسوسة يف ال فأ من حديث يزور يف صورة الكإلم.  
والنعض املوحي: )او شاياط  اجلان، يلقاون ىاواط  املقادرة  لاى تعلاي  الما  ألا شاياط  الراأ، فيكوراون ز ماام أل)ال  

 الم  والفساد. 
    
 

 1395صفحة : 
 
والزى ف: الزي ة، ومسي الذ)ب زى فا ألره يتزين به حلياا، وألضاافة الزىا ف ألا القاول مان ألضاافة الصافة ألا املوصاوف،   

أأ القااول الزىاا ف: أأ املزىاا ف، و)ااو ماان الوصااف ابجلامااد الااذأ يف معااىن املمااتق، ألو كااان مبعااىن الاازين. وأفهاا  وصااف 
 والزى فة، وأل ا جتا  القول ألا ولك ألوا كان داري مماتمل  لاى ماا يكسانه القناول القول ابلزى ف أره حمتا  ألا التحس 
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يف حد واته، وولك أره كان يفضي ألا ض  جتا  قا له ألا تزيي ه وقسي ه لىفاام ماا فياه مان الضا ، ىماية أن ي فا    اه 
 عب ابأللوان والتذ)يب. من يسوله هل ، فذلك التزي  ت وي  يستهوون به ال فوس، كما متوه للصنيان الل

وارتصب (زى ف القول)  لى ال يابة  ن املفعول املطلق من فعل (يوحي) ألن ألضافة الزى ف ألا القاول، الاذأ )او مان  
 روع الوحي، شعل (زى ف) ا نا  ن املصدر املن  ل وع الوحي. 

: (ال يغ رك تقلب الذين كفا وا يف الانإلد) يف والغ ور: اخلداع والطماع ابل فع لقصد الض ار، وقد تقدم   د قوله تعاا 
 سورة  ل  م ان. 

 وارتصب (د ورا)  لى املفعول ألاله لفعل (يوحي)، أأ يوحون زى ف القول ليغ و) .  
والقول يف معاىن املمايوة مان قولاه: (ولاو شاام رباك ماا فعلاوه) كاالقول يف (ماا كااروا ليؤم اوا ألال أن يماام هللا) وقولاه: (ولاو  

  ما أش كوا) واجلملة معرتضة ب  املفعول ألاله وب  املعطوف  ليه. شام هللا
والضمري امل صوب يف قوله (فعلوه)  ا د ألا الوحي. امل،ىوو من (يوحي) أو ألا الشا اك املتقادم يف قولاه: (ولاو شاام هللا  

 ما أش كوا) أو ألا العداوة امل،ىووة من قوله: (لكل ريب  دوا). 
ع  ا د ألا (شياط  الرأ واجلان)، أو ألا املما ك ، أو ألا العادو، وفا ع  لياه أما  ال ساول  لياه الصاإلة والضمري امل فو  

والساإلم بارتكه  وافارتام) ، و)ااو تا ك أل ا اض  اان اال)تماام بغا ور) ، وال كااد م اه، ال أل ا اض  اان و ظها  ود او  ، كمااا 
 تقدم يف قوله: (وأ  ض  ن املم ك ). والواو مبعىن مع. 

وما يفرتون) موصول م صوب  لى املفعول معه. وما يفرتوره )و أكااوينه  الناطلاة مان ز مها  ألهلياة األصا ام، وماا يتناع ( 
 ولك من املعتقدات الناطلة. 

[)  طاف قولاه: (ولتصاغى)  لاى 113(ولتصغى ألليه أفودة الذين ال يؤم ون ابآلى ة ولريضوه وليقرتفاوا ماا )ا  مقرتفاون] 
) يف معااىن ليغاا و) . والااإلم الم كااي ومااا بعااد)ا يف أتوياال مصاادر، أأ ولصااغي، أأ مياال قلااوو  ألا (داا ورا) ألن (داا ورا

 وحيه . فتقوم  ليه  احلنة. 
ومعىن (تصغى) متيل، يقال: صغى يصغى صغيا، ويصغو صغوا ابليام وابلاواو ووردت اآلياة  لاى ا تنااره ابلياام ألراه رسا   

احلساايف يقااال: صااغى، أأ مااال، وأصااغى أمااال. ويف حااديث اهلاا ة: أرااه أصااغى  يف املصااحف بصااورة اليااام. وحقيقتااه املياال
ألليها الام، وم ه أطلق: أصغى مبعىن استمع، ألن أصله أمال مسعه أو أوره، مث حذفوا املفعول لكث ة االستعمال. و)و ) ا 

 جماز يف االتناع وقنول القول. 
فات املما ك   ادم ألوااهن  ابآلىا ة، فع فاوا واذه الصالة ل واام و(الذين ال يؤم ون ابآلى ة) )  املم كون. وىص مان صا 

ألا بعااض  نر وحااي المااياط  هلاا . و)ااذا الوصااف أكاا  مااا أضاا  واا ، ألو كاااروا بسااننه ال يتوىااون فيمااا يصاا عون ىمااية 
د والكفا ، ألو العاقنة وطلب اخلري، بل يتنعون أ)وام)  وما يزين هل  من شهوا  ، مع ض   ما يف ىإلل ولك من املفاسا

ال يرتقناون ااازام  ان اخلااري والما ، فلااذلك تصاغى  قااوهل  ألا دا ور المااياط ، وال تصاغى ألا د ااوة ال ايب صاالى هللا  ليااه 
 وسل  والصاحل . 

This file was downloaded from QuranicThought.com



و طف (ولريضوه)  لى (ولتصغى)، وألن كاان الصاغي يقتضاي ال ضاى ويساننه، فكاان مقتضاى الظاا)  أن يعطاف ابلفاام  
ل، فلولف مقتضى الظا) ، للداللة  لى استقإلله ابلتعليال، فعطاف ابلاواو وأ يادت الاإلم لت،كياد وأن ال تك ر الم التعلي

 االستقإلل، فيدل  لى أن صغي أفود   ألليه ما كان يكفي لعمله  به ألال ألهن  رضوه. 
 و طف (وليقرتفوا ما )  مقرتفون)  لى (ولريضوه) كعطف (ولريضوه)  لى (ولتصغى).  
ال ماان قاا ف ألوا كسااب ساايوة، قااال تعاااا بعااد )ااذه اآليااة: (ألن الااذين يكساانون المث سااينزون مبااا كاااروا واالقاارتاف افتعاا 

يقرتفون) فذك  ) الك (ليكسنون) مفعوال ألن الكسب يع  اخلري والم ، ومل يذك  ) اا ل(يقرتفاون) مفعاوال ألراه ال يكاون 
 د معىن المث. ألال اكتساب الم ، ومل يقل: سينزون مبا كاروا يكسنون لقصد أتكي
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يقال: ق ف واقارتف وقاارف. وصايغة االفتعاال وصايغة املفا لاة فياه للمنالغاة، و)اذه املاادة تاؤون أبما  وماي . وحكاوا أراه    

 يقال: ق ف فإلن لعياله، أأ كسب، وال أحسنه صحيحا. 
 لة  لى متك ه  يف ولك االقرتاف وثنا   فيه. وايم يف صلة املوصول ابجلملة االمسية يف قوله (ما )  مقرتفون) للدال 
(أفغري هللا أبتغي حكما و)و الذأ أرزل ألليك  الكتاب مفصإل والذين  تي ا)  الكتااب يعلماون أراه م ازل مان رباك ابحلاق  

 [) اسااتو اف خبطاااب مان هللا تعاااا ألا رسااوله صالى هللا  ليااه وساال  بتقادي  األماا  ابلقااول114فاإل تكااورن ماان املمارتين]
بق ي ة السياق كماا يف قولاه تعااا: (ال رفا ق با  أحاد مان رساله) أأ يقولاون، وقولاه املتقادم  رفاا (قاد ااامك  بصاا   مان 
ربك ) بعد أن أى ه  ن تصاريف   اد املم ك . وتكاذينه  وتع اته  يف طلاب اآلايت اخلاوارق، ألو اعلو)اا حكماا بيا ه  

تاااه، وبعاااد أن فضاااحه  هللا بعاااداو   ل ساااوله  لياااه الصاااإلة والساااإلم، وبااا  ال ساااول  لياااه الصاااإلة والساااإلم يف صااادق د و 
وافرتا ه   ليه. وأم  رسوله صلى هللا  ليه وسل  ابل  اض   ه  وت كه  وما يفرتون، وأ لمه أبره ما كلفه أن يكون وكايإل 

وله صاالى هللا  ليااه وسااال  أن لواااهن ، وأبهناا  ساارياعون ألا رواا  في نااوه  مبااا كاااروا يعملاااون، بعااد ولااك كلااه لقاان هللا رساا
خيااطنه  ىطااااب كاااجلواب  اان أقاواهل  وتوركااا  ، فيفاا ع  ليهااا أراه ال يطلااب حاكمااا بي ااه وبيا ه  دااري هللا تعاااا الااذأ ألليااه 
م اعه ، وأهن  ألن طمعوا يف داري ولاك م اه فقاد طمعاوا م كا ا، فتقادي  القاول متعا  ألن الكاإلم ال ي اساب ألال أن يكاون 

  ليه الصإلة والسإلم. من قول ال يب 
والفام لتف يع اجلواب  ن جمموع أقواهل  ومقرتحا  ، فهو من  طف التلق  ابلفام، كما اام ابلواو يف قوله تعااا: (قاال  

ألين اا لك لل اس ألماماا قاال ومان وريايت)، وم اه ابلفاام قولاه يف ساورة الزما  (قال أفغاري هللا أتما وين أ ناد أيهاا اجلاا)لون). 
م ك  د اوا ال ايب صالى هللا  لياه وسال  ألا التحااك  يف شا،ن رنومتاه ثكا  ماا اقرتحاوا  لياه مان اآلايت، ف،اااو  فك،ن امل

أبرااه ال يضااع دياان هللا للتحاااك ، ولااذلك وقااع الركااار أن جكاا  دااري هللا تعاااا، مااع أن حكاا  هللا ظااا)  إبراازال الكتاااب 
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وانااات التقاادمي كااون املقاادم يتضاامن اااوااب لاا د طلااب طلنااه مفصااإل ابحلااق، وبمااهادة أ)اال الكتاااب يف رفوسااه . وماان م
 امللاطب، كما أشار ألليه صاحب الكماف يف قوله تعاا: (قل أدري هللا أبغي راب) يف )ذه السورة. 

 واهلمزة لإلستفهام الركارأ: أأ ظ  ت  ولك فقد ظ  ت  م ك ا.  
كار. فهاو احلقياق مباواالة لازة االساتفهام الركاارأ، كماا تقادم وتقدمي (أفغري هللا)  لى (أبتغي) ألن املفعول )و حمل الر 

 يف قوله تعاا: (قل أدري هللا أختذ وليا) يف )ذه السورة. 
واحلكاا : احلاااك  املتلصااص ابحلكاا  الااذأ ال ياا قض حكمااه، فهااو أىااص ماان احلاااك ، ولااذلك كااان ماان أمسا ااه تعاااا:  

 احلال.  احلك ، ومل يكن م ها: احلاك . وارتصب (حكما)  لى
 واملعىن: ال أطلب حكما بي  وبي ك  دري هللا الذأ حك  حكمه  ليك  أبرك  أ دام مقرتفون.  
 وتقدم الكإلم  لى االبتغام   د قوله تعاا: (أفغري دين هللا تنغون) يف سورة  ل  م ان.  
للحاال أأ ال أ ادل  ان التحااك  أللياه. وقوله: (و)و الذأ أرزل ألليك  الكتاب مفصإل) من متام القول امل،مور به. والواو  

وقد فصل حكمه إبرزال الق  ن ألليك  لتتدب وه فتعلموا م ه صدقي، وأن الق  ن من   د هللا. وقد صيغب مجلة احلاال  لاى 
ة ولك االمسية املع فة اجلزأين لتفيد القص  مع ألفادة أصل اخل . فاملعىن: واحلال أره أرزل ألليك  الكتاب ومل ي زله دريه، وركت

أن يف الق  ن داللة  لى أره من   د هللا مبا فيه من ال ناز، وأبمية امل زل  ليه. وأن فيه داللاة  لاى صادق ال ساول  لياه 
الصإلة والسإلم تنعا لثنوت كوره م زال من   د هللا، فإره قد أى  أره أرسل حممادا صالى هللا  لياه وسال  لل ااس كافاة، ويف 

ه داللة  لى صدق من اام به، فحصل بصو  مجلة احلال  لى صيغة القص  الداللة  لى تضا يف حن  الق  ن وأىنار 
 األم ين: أره من   د هللا، واحلك  لل سول  ليه الصإلة والسإلم ابلصدق. 
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أرازل ألا ال ااس   وامل اد ابلكتاب الق  ن، والتع يف للعهد احلضورأ، والضمري يف (ألليك ) ىطاب للمم ك ، فاإن القا  ن  

كلها  لإل)تادام باه، فكمااا قاال هللا: (مباا أراازل أللياك أرزلاه بعلمااه) قاال: (اي أيهاا ال اااس قاد ااامك  ب )ااان مان ربكا  وأرزل ااا 
 ألليك  رورا مني ا). ويف قوله: (ألليك ) ) ا تسنيل  ليه  أبره قد بلغه  فإل يستطيعون شا)إل. 

 ااد قولااه تعاااا: (وكااذلك رفصاال اآلايت ولتسااتن  ساانيل اناا م ) يف )ااذه واملفصاال املناا : وقااد تقاادم وكاا  التفصاايل   
 السورة. 

ومجلة (والذين  تي ا)  الكتاب يعلمون أره م ازل) معطوفاة  لاى القاول احملاذوف، فتكاون اساتو افا مثلاه، أو معطوفاة  لاى  
تلقا   طاف باه الكاإلم امل ساوب ألا مجلة (أفغري هللا أبتغي) أو  لى مجلة (و)و الذأ أرزل ألليك  الكتاب)، فهاو  طاف 

هللا  لى الكإلم امل سوب ألا ال يب صلى هللا  ليه وسل  تعضيدا ملا اشتمل  لياه الكاإلم امل ساوب ألا ال ايب صالى هللا  لياه 
 وسل  من كون الق  ن حقا، وأره من   د هللا. 
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راة املعا وف   اد  اماة العا ب، وىاصاة أ)ال مكاة، وامل اد ابلذين  ات)  هللا الكتاب: أحنار اليهود، ألن الكتااب )او التاو  
لاارتدد اليهااود  ليهااا يف التنااارة. ولاارتدد أ)اال مكااة  لااى م ااازل اليهااود بيثاا ب وق ا)ااا. ولكااون املقصااود وااذا احلكاا  أحنااار 

 اليهود ىاصة قال: ( تي ا)  الكتاب) ومل يقل: أ)ل الكتاب. 
هللا: أهن  جيدوره مصدقا ملا يف كتااو ، و)ا  يعلماون أن حممادا صالى ومعىن  ل  الذين أوتوا الكتاب أبن الق  ن م زل من  

هللا  ليااه وساال  مل ياادرس كتاااو   لااى أحااد ماا ه ، ألو لااو درسااه لماااع أماا ه بياا ه ، وأل ل ااوا ولااك باا  ال اااس حاا  ظهااور 
   ان ولاك. د وته، و)  أح ص  لى ولك، ومل ياد وه. و لمها  باذلك ال يقتضاي ألساإلمه  ألن الع ااد واحلساد يصاداهن

وقيل: امل اد ابلذين  ات)  هللا الكتاب: من أسلموا من أحنار اليهود، مثل  ند هللا بن سإلم، وارييق، فيكون املوصول يف 
قوله: (والذين  تي ا)  الكتاب) لعهد. و ن  طام: (والذين  تي ا)  الكتاب). )  رؤساام أصاحاب حمماد صالى هللا  لياه 

 ، و لي، فيكون الكتاب )و الق  ن. وسل : أبو بك ، و م ، و ثمان
 وضمري (أره)  ا د ألا الكتاب الذأ يف قوله (و)و الذأ أرزل ألليك  الكتاب) و)و الق  ن.  
والنااام يف قولاااه (ابحلاااق) للمإلبساااة، أأ مإلبساااا للحاااق، و)اااي مإلبساااة الااادال للمااادلول، ألن معارياااه، وأىنااااره، وو اااده،  

 وو يده، وكل ما اشتمل  ليه، حق. 
 أ اجلمهااور (م اازل) بتلفيااف الاازاأ. وقاا أ اباان  ااام  وحفااص ابلتمااديد واملعااىن متقااارب أو متحااد، كمااا تقاادم يف قولااه وقاا 

 تعاا: (رزل  ليك الكتاب ابحلق) يف أول سورة  ل  م ان. 
لاى قولاه: واخلطاب يف قوله (فإل تكورن من املمرتين) جتمل أن يكون ىطااب لل يب صلى هللا  ليه وسل  فيكون التف ياع   

(يعلمون أره م زل من رباك ابحلاق) أأ فاإل تكان مان املمارتين يف أهنا  يعلماون ولاك، واملقصاود أتكياد اخلا  كقاول القا ال 
بعد اخل : )ذا ما ال شك فيه، فاالمرتام امل في )و االمرتام يف أن أ)ل الكتاب يعلماون ولاك، ألن د يناا ااتمااع  لمها  

لغري مع ، ليع  كل من جتا  ألا مثل )ذا اخلطاب، أأ فإل تكورن أيها السامع مان  وكف )  به، وجيوز أن يكون ىطااب
املمارتين، أأ المااك  يف كااون القا  ن مان   ااد هللا، فيكاون التف ياع  لااى قولاه: (م ازل ماان رباك ابحلاق) أأ فهااذا أما  قااد 

والسااإلم، واملقصااود ماان الكااإلم  اتضااح، فااإل تكاان ماان املماارتين فيااه. وجتماال أن يكااون امللاطااب ال سااول  ليااه الصااإلة
املما كون املمارتون،  لاى ط يقاة التعا يض، كماا يقاال:  ألايك أ ا  وامسعاي اي ااارة  . وم اه قولاه تعااا (ولقاد أوحاي أللياك 

 وألا الذين من قنلك لون أش كب ليحنطن  ملك). و)ذا الواه )و أحسن الواوه، والتف يع فيه كما يف الواه الثاين. 
وه كان حذف متعلق االمرتام لظهوره من املقام تعويإل  لى الق ي ة، وألو قد كارب )ذه الواوه الثإلثاة داري و لى كل الوا 

متعارضة، صح أن يكون مجيعها مقصودا من اآلية، لتذ)ب أفهام السامع  ألا ما تتوصل ألليه م ها. و)ذا فيماا أر  مان 
 ه يف  ايت كثرية، و)و من ىصا ص الق  ن. مقاصد ألجياز الق  ن و)و معىن الكإلم اجلامع، وجييم مثل

 [)   115(ومتب كلمات ربك صدقا و دال ال مندل لكلماته و)و السميع العلي ] 
 

 1398صفحة : 
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)ذه اجلملة معطوفة  لى مجلة: (أفغري هللا أبتغاي حكماا) ألن تلاك اجلملاة مقاول قاول مقادر، ألو التقادي : قال أفغاري هللا   
يف تلك اجلملة من قوله: (و)و الذأ أرزل ألليك  الكتاب مفصإل) فلما وصف الكتاب أبره م زل أبتغي حكما اب تنار ما 

من هللا، ووصف بوضو  الداللة بقوله: (و)و الذأ أرزل ألليك  الكتاب مفصإل) مث بمهادة  لمام أ)ال الكتااب أبراه مان 
  رسوله  ليه الصاإلة والساإلم واملاؤم   أبن )اذا   د هللا بقوله: (والذين  تي ا)  الكتاب يعلمون أره م زل من ربك)، أ ل

الكتاب اتم الداللة، ا)ض احلنة،  لى كل ف يق: من مؤمن وكاف ، صاادق و اده وو ياده،  اادل أما ه وهنياه. وجياوز أن 
 تكون معطوفة  لى مجلة: (اعل ا لكل ريب  دوا) وما بي هما ا رتاض، كما س ني ه. 

ا مبعىن بلو  الميم ألا أحسن ما ينلغه  اا يا اد م اه، فاإن التماام حقيقتاه كاون المايم وافا ا وامل اد ابلتمام معىن جمازأ: ألم 
أاازامه، وال قصااان كورااه فاقاادا بعااض أازا ااه، فيساتعار لااوف ة الصاافات الاايت تاا اد ماان رو اهف وألمااا مبعااىن التحقااق فقااد يطلااق 

أ  و ااد)ن أأ حققااه، وم ااه قولااه تعاااا: (وألو  التماام  لااى حصااول امل تظاا  وقققااه، يقااال:   مااا اىاا  بااه فااإلن، ويقااال:
ابتلى ألب ا)ي  ربه بكلماات فا،متهن) أأ  مال وان دون تقصاري وال تا ىص، وقولاه تعااا: (ومتاب كلماة رباك احلساىن  لاى 
ب  ألس ا يل مبا ص وا) أأ ظه  و ده هل  بقوله: (ور يد أن  ن  لى الاذين استضاعفوا يف األرض) اآلياة، ومان )اذا املعاىن 

 قوله تعاا: (وهللا مت  روره) أأ حمقق دي ه ومثنته، ألره اعل المتام يف مقابلة الطفام املستعمل يف الزالة جمازا أيضا. 
وقولااه (كلمااات ربااك) قاا أه اجلمهااور بصاايغة اجلمااع وقاا أه  اصاا ، ومحاازة، والكسااا ي، ويعقااوب، وىلااف: كلمااة ابلفاا اد  

ن، و)و قول مجهور املفس ين ورقل  ن قتادة، و)و األظه ، امل اسب جلعال اجلملاة فقيل: امل اد ابلكلمات أو الكلمة الق  
معطوفة  لى مجلة: (والذين  تي ا)  الكتاب). ف،ما  لى ق امة الف اد فإطإلق الكلماة  لاى القا  ن اب تناار أراه كتااب مان 

ز)ااري، يع ااون قصاايدته، وقااد أطلااق يف    ااد هللا، فهااو ماان كإلمااه وقولااه، والكلمااة والكااإلم يرتادفااان، ويقااول العاا ب: كلمااة
الق  ن  الكلمات   لاى الكتاب الساماوية يف قولاه تعااا: (فاآم وا ابك ورساوله ال ايب األماي الاذأ ياؤمن ابك وكلماتاه) أأ  
كتناه. وأمااا  لااى قاا امة الكلمااات ابجلمااع فإطإلقهااا  لااى القاا  ن اب تنااار مااا يمااتمل  ليااه ماان اجلماال واآلايت، أو اب تنااار 

ع أد اضه من أما ، وهناي، وتنماري، وألراذار، وماوا ن، وألىناار، واحتناا ، وألرشااد، وداري ولاك. ومعاىن متامهاا أن كال أروا 
د ض اام يف الق  ن فقد اام وافيا مبا يتطلنه القاصد م ه. واستنعد ابن  طية أن يكون امل اد من (كلمات ربك) ابجلمع 

هللا، أأ رفااذ قولااه وحكمااه. وق يااب م ااه مااا أثاا   اان اباان  ناااس أرااه قااال:  أو الفا اد القاا  ن واسااتظه  أن املاا اد م هااا: قااول 
كلمااات هللا و ااده. وقياال: كلمااات هللا: أماا ه وهنيااه، وو ااده، وو يااده، وفساا  بااه يف الكماااف، و)ااو ق يااب ماان كااإلم اباان 

  طية، لكن السياق يمهد أبن تفسري الكلمات ابلق  ن أظه . 
أذ  لااي الفارسااي، بت،وياال املصاادر ابساا  الفا اال، أأ صااادقة و ادلااة، فهااو وارتصااب (صاادقا و اادال)  لااى احلااال،   ااد  

حال من (كلمات) و)و امل اسب لكون التمام مبعىن التحقق. واعلهما الطا أ م صاوب   لاى التميياز، أأ متيياز ال سانة، 
بلاو  المايم أحسان  أأ متب من اهة الصدق والعدل، فك،ره قال:   صدقها و دهلا، و)و امل اسب لكون التماام مبعاىن

 ما يطلب من رو ه. وقال ابن  طية: )ذا دري صواب. وقلب: ال واه لعدم تصوينه. 
والصدق: املطابقة للواقع يف الىنار، وققيق اخل  يف الو د والو يد، وال فوو يف األم  وال هي، فيممل الصدق كلماا ماا  

  ق. يف كلمات هللا من روع الىنار  ن شؤون هللا وشؤون اخلإل
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 ويطلق الصدق جمازا  لى كون الميم كامإل يف ىصا ص رو ه.  
والعدل: أل طام من يستحق ما يستحق، ودفع اال تدام والظل   لى املظلوم، وتدبري أمور ال اس مبا فيه صإلحه . وتقدم  

 بياره   د قوله تعاا: (وألوا حكمت  ب  ال اس أن قكموا ابلعدل) يف سورة ال سام. 
 عدل كل ما يف كلمات هللا: من تدبري شؤون اخلإل ق يف الدريا واآلى ة. فيممل ال 

    
 

 1399صفحة : 
 
فعلااى التفسااري األول للكلمااات أو الكلمااة، يكااون املعااىن: أن القاا  ن بلااا أقصااى مااا تنلغااه الكتااب: يف وضااو  الداللااة،   

 أىناااره  لااى مااا خيااالف الواقااع، وال يف أحكامااه وبإلدااة العنااارة، وأرااه الصااادق يف أىناااره، العااادل يف أحكامااه، ال يعثاا  يف
 لى ما خيالف احلقف فذلك ض ب من التحدأ واالحتناا   لاى أحقياة القا  ن. و لاى التفساريين الثااين والثالاث، يكاون 
املعاىن: رفااذ ماا قالااه هللا، وماا و ااد وأو اد، ومااا أماا  وهناى، صااادقا ولاك كلااه، أأ داري متللااف، و اادال، أأ دااري اااا  . 

 ديد للمم ك  أبن سيحق  ليه  الو يد، الذأ تو د)  به، فيكاون كقولاه تعااا (ومتاب كلماة رباك احلساىن  لاى و)ذا 
ب  ألس ا يل مبا ص وا) أأ   ماا و اد)  باه مان اماتإلك مماارق األرض ومغارواا الايت ابرك فيهاا، وقولاه: (وكاذلك حقاب  

 لمات و يده. كلمات ربك  لى الذين كف وا أهن  أصحاب ال ار) أأ حقب ك
 ومعىن: (ال مندل لكلماته) رفي ا أ من يندل كلمات هللا، أأ من ينطل ما أراده يف كلماته.  
والتنديل تقدم   د قوله تعاا: (قال أتستندلون الذأ )و أدىن ابلذأ )و ىري) من سورة النق ة، وتقدم ) اك بيان أره ال  

التنديل حقيقته اعل شيم مكاان شايم  ىا ، فيكاون يف الاذوات كماا يواد له فعل جم د، وأن أصل مادته )و التنديل. و 
 قال تعاا: (يوم تندل األرض دري األرض). وقال ال ابغة:          

 هاادت وااا حيااا ك امااا فندلاااب                      ى اظياال  اااال ال عااا  اجلوافاال ويكااون يف الصاافات كقولااه تعاااا:   
  (وليندل ه  من بعد ىوفه  أم ا) .

ويستعمل جمازا يف ألبطال الميم ورقضه، قال تعاا: (ي يادون أن ينادلوا كاإلم هللا) أأ خياالفوه وي قضاوا ماا اقتضااه، و)او  
قوله (قل لن تتنعوا كذلك  قال هللا من قنل). وولك أن ال قض يستلزم التيان بميم ضد المايم امل قاوض، فكاان ولاك 

ولاه تعااا: (فمان بدلاه بعاد ماا مسعاه) يف ساورة النقا ة. وقاد اساتعمل يف قولاه: (ال اللزوم )و  إلقة اناوز وقد تقدم   د ق
مندل لكلماته) جمازا يف معىن املعارضة أو ال قض  لى االحتمال  يف معىن التمام من قوله: (ومتاب كلماات رباك). ورفاي 

 املندل ك اية  ن رفي التنديل. 
معاىن ارتفاام املنادل لكلماتاه: ارتفاام التياان مباا ي قضاه وينطلاه أو يعارضاه، فإن كان امل اد ابلكلمات الق  ن، كما تقدم، ف 

أبن يظهاا  أن فيااه مااا لاايأ بتمااام، فااإن اااام أحااد مبااا ي قضااه كااذاب وزورا فلاايأ ولااك ياا قض، وأل ااا )ااو مكاااب ة يف صااورة 
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تغيااري مااا شاا  ه وحكاا  بااه.  الا قض، ابل ساانة ألا ألفاااف القاا  ن ورظمااه، وارتفاام مااا ينطاال معاريااه وحقااا ق حكمتااه، وارتفاام
 و)ذا االرتفام األىري ك اية  ن ال هي  ن أن خيالفه املسلمون. وبذلك يكون التنديل مستعمإل يف حقيقته وجمازه وك ايته. 

وجيوز أن تكون مجلة: (ومتب كلمات ربك)  طفا  لى مجلاة: (اعل اا لكال رايب  ادوا) وماا بي هماا ا رتاضاا، فالكلماات  
هللا وقدره: مان اعال أ ادام لكال رايب يزى فاون القاول يف التضاليل، لتصاغى أللايه  قلاوب الاذين ال يؤم اون م اد وا ما س ه 

ابآلى ة، ويتنعو) ، ويقرتفوا السيوات، وأن امل اد ابلتمام التحقق، ويكون قوله: (ال مندل لكلماته) رفاي أن يقادر أحاد أن 
هللا تناديإل ولان شااد لسا ة هللا قاويإل) فتكاون )اذه اآلياة يف معااىن يغاري سا ة هللا وماا قضااه وقادره، كقولااه: (فلان شاد لسا ة 

قوله: (ولقد كذبب رسل من قنلك فص وا  لى ما كذبوا وأوووا حىت أات)  رص ا وال منادل لكلماات هللا). ففيهاا أترايأ 
 لل سول  ليه الصإلة والسإلم، وتطم  له وللمؤم   ثلول ال ص  املو ود به يف ألابره. 

ه: (و)و السميع العلي ) تذييل جلملة: (ومتب كلماات رباك صادقا و ادال ال منادل لكلماتاه) أأ: و)او املطلاع  لاى وقول 
األقوال، العلي  مبا يف الضما  ، و)ذا تع يض ابلو يد ملن يسعى لتنديل كلماته، فالسميع العاامل أبصاوات املللوقاات، الايت 

 بعض، فإل يفوته م ها شيمف والعامل أيضا مبن ي ياد أن ينادل كلماات م ها ما توحي به شياط  الرأ واجلن، بعضه  ألا
 هللا،  لى املعاين املتقدمة، فإل خيفى  ليه ما خيوضون فيه: من تنييب الكيد والبطال له. 

آلااال  والعلي  أ  ، أأ: العلي  أبحاوال اخللاق، والعلاي  مبواقاع كلماتاه، وحماال متامهاان واملا ظ  ثكمتاه لتمامهاا، واملوقاب 
 وقو ها. 

   
 

 1400صفحة : 
 
فذك  )ات  الصفت  ) ا: و يد ملن للته  ايت الذم السابقة، وو د ملن أم  ابل  اض   ه  و ن افرتا ه ، وابلتحااك    

 معه  ألا هللا، والذين يعلمون أن هللا أرزل كتابه ابحلق. 
[) أ قاب وكاا  116ألال الظاان وألن )ا  ألال خي صااون] (وألن تطاع أكثا  ماان يف األرض يضالوك  اان سانيل هللا ألن يتنعاون  

  اااد املماا ك ، و ااداو   لل سااول صاالى هللا  ليااه وساال ، وواليااته  للمااياط ، ورضااا)  مبااا توسااوس هلاا  شااياط  اجلاان 
والرأ، واقرتافه  السيوات طا اة ألولياا ه ، وماا طما،ن باه قلاب ال ساول صالى هللا  لياه وسال  مان أراه لقاي سا ة األرنياام 

له من  نر  داوة شياط  الرأ واجلن، بذك  ما يهون  لى ال سول صلى هللا  ليه وسل  واملسالم  ماا ي وراه مان كثا ة قن
املماا ك  و ااز  ، وماان قلااة املساالم  وضااعفه ، مااع قااذي )  ماان الثقااة بقااوهل ، والرشاااد ألا اااالفته  يف سااا   أحااواهل ، 

نيل هللا، وأم )  أبن يلزموا ما ي شد)  هللا ألليه. فنملة: (وألن تطع) متصلة و دم الصغام ألا رأيه ، ألهن  يضلون  ن س
هملاة: (وكااذلك اعل ااا لكال راايب  اادوا شاياط  الرااأ واجلاان) وهملاة: (أفغااري هللا أبتغااي حكماا) ومااا بعااد)ا ألا: (و)ااو 

 السميع العلي ). 
 له تعاا: (لون أش كب ليحنطن  ملك). واخلطاب لل يب صلى هللا  ليه وسل ، واملقصود به املسلمون مثل قو  
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واايم ماع فعال الما ر ثا ف (ألن) الاذأ األصال فياه أن يكاون يف الما ر ال اادر الوقاوع، أو املمت اع ألوا كاان وكا ه  لااى  
ساانيل الفاا ض كمااا يفاا ض احملااال، والظااا)  أن املماا ك  ملااا أيسااوا ماان ارتااداد املساالم ، كمااا أرناا، بااذلك قولااه تعاااا: (قاال 

دون هللا مااا ال ي فع ااا وال يضاا ا) اآليااة، اعلااوا يلقااون  لااى املساالم  الماانه والمااكوك يف أحكااام دياا ه ، كمااا  أرااد و ماان
أشار ألليه قوله تعاا  قب )ذا: (وألن المياط  ليوحون ألا أوليا ه  لينادلوك  وألن أطعتمو)  ألرك  ملم كون). وقد رو  

اي حمماد أىا ا  ان المااة ألوا ماتاب مان قتلهاا  ي يادون أكال المااة   الط أ  ن ابن  ناس، و ك مة: أن املم ك  قاالوا:
ألوا ماتب حتف أرفها دون وبح  قال هللا قتلها فتز   أن ما قتلب أرب وأصحابك حإلل وما قتل الكلب والصق  حاإلل 

ال:  أتاى أاس وما قتله هللا ح ام  فوقع يف رفأ اس من املسلم  من ولك شيم  ويف س ن الرتمذأ،  ن ابن  ناس: قا
ال يب صلى هللا  ليه وسل  فقالوا: اي رسول هللا أأنكل ما رقتل وال أنكال ماا يقتال هللا  فا،رزل هللا: (فكلاوا  اا وكا  اسا  هللا 
 ليه) اآلية. قال الرتمذأ: )اذا حاديث حسان د ياب. فمان )اذا وحناوه حاذر هللا املسالم  مان )اؤالم، وثناته   لاى أهنا  

 قليإل. كما تقدم يف قوله (قل ال يستوأ اخلنيث والطيب ولو أ ننك كث ة اخلنيث).  لى احلق، وألن كاروا 
والطا ة: اس  للطوع الاذأ )او مصادر طااع يطاوع، مبعاىن ارقااد وفعال ماا ياؤم  باه  ان رضاى دون  ارعاة، فالطا اة ضاد  

إن )  طا وا لك بذلك ف،ى )  الك ه. ويقال: طاع وأطاع، وتستعمل جمازا يف قنول القول، وم ه ما اام يف احلديث:  ف
أن هللا قد ف ض  ليه  زكاة أمواهل   ، وم ه قوله تعاا: (وال شفيع يطاع) أأ يقنل قولاه، وألال فاإن املمافوع أللياه أرفاع مان 

 المفيع فليأ املعىن أره وتثل ألليه. والطا ة ) ا مستعملة يف )ذا املعىن انازأ و)و قنول القول. 
 )  أكث  سكان األرض.  و(أكث  من يف األرض) 
واألرض: يطلق  لى مجيع الكا ة األرضاية الايت يعايو  لاى واههاا الرساان واحلياوان وال ناات، و)اي الادريا كلهاا. ويطلاق  

األرض  لاى اازم ماان الكا ة األرضاية معهااود با  امللااطن  و)ااو ألطاإلق شاا ع كمااا يف قولاه تعااا: (وقل ااا مان بعاده لناا  
ع  األرض املقدسة، وقوله: (أو ي فوا من األرض) أأ األرض اليت حاربوا هللا فيها. واألظه  أن ألس ا يل اسك وا األرض) ي

املاا اد يف اآليااة املعااىن املمااهور و)ااو مجيااع الكاا ة األرضااية كمااا )ااو دالااب اسااتعماهلا يف القاا  ن. وقياال: أريااد وااا مكااة ألهنااا 
ف،كث  من يف األرض ضالون مضلون: أما الك ة األرضية فعن األرض املعهودة لل سول  ليه الصإلة والسإلم. وأاي ما كان 

 مجه ة سكاهنا أ)ل  قا د ضالة، وقوار  دري  ادلة. 
    
 

 1401صفحة : 
 
ف،)ل العقا اد الفاسادة: يف أما  الهلياة: كاانوس، واملما ك ، و نادة األونن، و نادة الكواكاب، والقاا ل  بتعادد اللاهف   

د وال صااار ف وأ)اال القااوار  اجلااا  ة ماان اجلميااع. وكلهاا  ألوا أطيااع أل ااا يااد و ألا دي ااه وحنلتااه، فهااو ويف أماا  ال نااوة: كاااليهو 
مضل  ان سانيل هللا، و)ا  متفااوتون يف )اذا الضاإلل كثا ة وقلاة، واتنااع شا ا عه  ال خيلاو مان ضاإلل وألن كاان يف بعضاها 
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لمون، وماان مل تاانلغه  د ااوة السااإلم ماان بعااض ماان الصااواب. والقلياال ماان ال اااس ماان )اا  أ)اال )ااد ، و)اا  يوموااذ املساا
 املوحدين الصاحل  يف ممارق األرض ومغاروا الطالن  للحق. 

وسنب )ذه األكث ية: أن احلق واهلد  جتا  ألا  قول سليمة، ورفوس فاضلة، وأتمل يف الصااحل والضاار، وتقادمي احلاق  
ات ألوا اىتل واحد م ها تط ق الضإلل ألا ال فأ مبقدار  لى اهلو ، وال شد  لى المهوة، وحمنة اخلري لل اسف و)ذه صف

مااا ارااثل  ماان )ااذه الصاافات. وااتما هااا يف ال فااوس ال يكااون ألال  اان ا تاادال اتم يف العقاال والاا فأ، وولااك بتكااوين هللا 
وتعليماااه، و)اااي حالاااة ال سااال واألرنياااام، أو إبهلاااام ألهلاااي كماااا كاااان أ)ااال احلاااق مااان حكماااام الياااوان وداااري)  مااان أصاااحاب 

ملكاشفات وأصحاب احلكمة الش اقية وقد يسموهنا الذوق. أو  ن اقتدام مب شد معصوم كما كان  ليه أصحاب ال سل ا
 واألرنيام وىرية أ ه ف فإل ا م كان أكث  من يف األرض ضال  وكان املهتدون قلة، فمن اتنعه  أضلوه. 

ض دري متصدين لضاإلل ال ااس، بال )ا  يف ضاإلهل  واآلية مل تقتض أن أكث  أ)ل األرض مضلون، ألن معظ  أ)ل األر  
قااارعون أبرفسااه ، مقنلااون  لااى شاا،هن ف وأل ااا اقتضااب أن أكثاا ) ، ألن قناال املساال  قااوهل ، مل يقولااوا لااه ألال مااا )ااو تضااليل، 

نعاه ألهن  ال يلقون  ليه ألال ضاإلهل . فاآلياة تقتضاي أن أكثا  أ)ال األرض ضاالون بط ياق االلتازام ألن املهتادأ ال يضال مت
وكل ألام ي شح مبا فيه. ويف معىن )ذه اآلية قوله تعاا يف  ية سورة العقود: (قل ال يستوأ اخلنياث والطياب ولاو أ نناك  

 كث ة اخلنيث). 
وا ل  أن )ذا ال يممل أ)ل اخلط، يف االاتهاد من املسلم ، ألن انتهد يف مسا ل اخلإلف يتطلاب مصاادفة الصاواب  

الماا  ية وال ياازال ينحااث  اان معااارض ااتهاااده، وألوا اسااتنان لااه اخلطاا، راااع  اان رأيااه، فلاايأ يف  اباتهاااده، بتتنااع األدلااة
 طا ته ضإلل  ن سنيل هللا ألن من سنيل هللا ط ق ال ظ  واجلدل يف التفقه يف الدين. 

هديه ألا وقولااه: (يضاالوك  اان ساانيل هللا) متثياال حلااال الاادا ي ألا الكفاا  والفساااد ماان يقناال قولااه، ثااال ماان يضاال مساات 
الط يق، في عب له ط يقا دري الط يق املوصلة، و)و متثيل قابل لتوزيع التمانيه: أبن يمانه كال اازم مان أاازام اهليواة املمانهة 
هزم من أازام اهليوة املمنه وا، وألضافة السنيل ألا اس  هللا ق ي ة  لاى االساتعارة، وسانيل هللا )او أدلاة احلاق، أو )او احلاق 

 رفسه. 
 ساانب ضااإلهل  وألضااإلهل : أبهناا  مااا يعتقاادون وياادي ون ألال  قا ااد ضااالة، وأدايا سااليفة، ظ و)ااا حقااا ألهناا  مل مث باا  هللا 

 يستف دوا مقدرة  قوهل  يف ت س  أدلة احلق فقال (ألن يتنعون ألال الظن). 
أ  معاىن االتنااع،  لاى أن  واالتناع: جماز يف قنول الفك  ملا يقال وما خيط  للفكا : مان اآلرام واألدلاة وتقلاد ولاك. فهاذا 

 االتناع يطلق  لى  مل امل م ب أيه ك،ره يتنعه. 
والظن، يف اصطإل  الق  ن، )و اال تقاد امللط   ن دري دليل، الذأ جسنه صاحنه حقا وصحيحا، قال تعاا: (وماا  

ل :  ألايكاا  والظاان فااإن الظاان يتنااع أكثاا )  ألال ظ ااا ألن الظاان ال يغااىن ماان احلااق شاايوا) وم ااه قااول ال اايب صاالى هللا  ليااه وساا
أكذب احلديث  وليأ )و الظن الذأ اصطلح  ليه فقهاؤا يف األمور التم يعية، فإهن  أرادوا به العلا  الا ااح يف ال ظا ، 
مع احتمال اخلط، احتماال م اوحا، لتعسا  اليقا  يف األدلاة التكليفياة، ألن اليقا  فيهاا: ألن كاان اليقا  املا اد للحكماام، 

قااف  لااى الاادليل امل تهااي ألا الضاا ورة أو ال )ااان، ولااا ال جياا اين ألال يف أصااول مسااا ل التوحيااد، وألن كااان مبعااىن فهااو متو 
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اليقان أبن هللا أما  أو هناى، فاذلك ادر يف معظا  مساا ل التما يع،  ادا ماا  لا  مان الادين ابلضا ورة أو حصال لصااحنه 
صالى هللا  لياه وسال  مناشا ة، أو حصال ابلتاوات ، و)او  زياز  ابحلأ، و)و ىاص مبا تلقااه بعاض الصاحابة  ان رساول هللا

 احلصول بعد  ص  الصحابة والتابع ، كما  ل  من أصول الفقه. 
    
 

 1402صفحة : 
 
ومجلة: (ألن يتنعون ألال الظان) اساتو اف بيااين، رما،  ان قولاه: (يضالوك  ان سانيل هللا) فنا  سانب ضاإلهل : أهنا  اتنعاوا   

 ل يف مفاسد)ا، فامل اد ابلظن ظن أسإلفه ، كما أشع  به ظا)  قوله (يتنعون). المنهة، من دري أتم
ومجلة (وألن )  ألال خي صون)  طف  لى مجلة: (ألن يتنعون ألال الظن). وواود ح ف العطف و ع أن تكون )ذه اجلملاة  

 هملة: (ألن يتنعون ألال الظن). أتكيدا للنملة اليت قنلها، أو تفسريا هلا، فتع  أن امل اد وذه اجلملة دري امل اد 
وقد ت ددت  رام املفس ين يف حممل قوله: (وألن )  ألال خي صون)ف فقيل: خي صون يكذبون فيما اد وا أن ماا اتنعاوه يقا ،  

 وقيل: الظن ظ ه  أن  ابم)   لى احلق. واخل ص: تقدي )  أرفسه   لى احلق. 
أسإلفه ، كماا أشاع  باه قولاه (يتنعاون)، وأن حممال اجلملاة الثارياة  لاى  والواه: أن حممل اجلملة األوا  لى ما تلقوه من 

ما يست نطوره من الزايدات  لى ما ت ك هل  أسإلفه  و لى شنها   اليت جسنوهنا أدلة مفحماة، كقاوهل :  كياف أنكال ماا 
خي صااون) ماان معااىن التقاادي  قتل اااه وقتلااه الكلااب والصااق ، وال أنكاال مااا قتلااه هللا  كمااا تقاادم  رفااا، كمااا أشااع  بااه فعاال: (

 والت،مل. 
واخل ص: الظن ال اش   ن وادان يف ال فأ مست د ألا تق ياب، وال يسات د ألا دليال يمارتك العقاإلم فياه، و)او يا ادف:  

احلازر، والتلما ، وم اه ىا ص ال لال والكا م، اأ تقادي  ماا فياه مان الثما ة ثساب ماا جياده ال ااظ  فيماا تعاوده. وألطااإلق 
وهن  الناطلة يف داية ال شاقة ألهنا ظ ون ال دليل  ليهاا داري ماا حسان لظاريهاا. ومان املفسا ين وأ)ال اللغاة اخل ص  لى ظ 

من فس  اخل ص ابلكذب، و)و تفسري قاصا ، رظا  أصاحابه ألا حاصال ماا يفياده الساياق يف حناو )اذه اآلياة، وحناو قولاه 
اوبون، باال لوصاامه  أبهناا   ىااذون اال تقاااد ماان (قتاال اخل اصااون)ف ولاايأ السااياق لوصااف أكثاا  ماان يف األرض أبهناا  كاا

الادال ل الوليااة، فاااخل ص مااا كااان دااري  لاا ، قااال تعاااا (مااا هلاا  بااذلك ماان  لاا  ألن )اا  ألال خي صااون)، ولااو أريااد وصاافه  
 ابلكذب لكان لفن  يكذبون  أص   من لفن (خي صون). 

ي ضاانط، ويعارضااه مااا ورد  اان  تاااب باان أساايد  وا لا  أن السااياق اقتضااى وم االسااتدالل ابخلاا ص، ألرااه حاازر وختما  ال 
قال:  أم  رسول هللا صلى هللا  ليه وسل  أن خي ص الع ب كما خي ص التم   . ف،ىذ به مالك، والماافعي، وحمملاه  لاى 
ال ىصة تيسريا  لى أرابب ال ليل والك وم لي تفعوا أبكل مثار)  رطنة، فتؤىذ الزكاة م ه   لى ما يقدره اخلا ص. وكاذلك 

 قساامة الثمااار باا  الماا كام، وكااذلك يف الع يااة يماارتيها املعاا أ  اان أ اا اه، وىااالف أبااو ح يفااة يف ولااك واعاال حااديث يف
  تاب م سوىا. 
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[) تعلياال لقولااه: (وألن تطااع أكثاا  ماان يف األرض 117(ألن ربااك )ااو أ لاا  ماان يضاال  اان ساانيله و)ااو أ لاا  ابملهتاادين] 
التضااليل ماا ه  و)ااو يقتضااي أن املساالم  ي ياادون اال)تاادام، فلينت نااوا يضاالوك) ألن مضااموره التحااذي  ماان رزدااا   وتوقااع 

الضاال ، وليهتادوا ابك الااذأ يهاديه . وكاذلك شاا،ن (ألن) ألوا ااامت يف ىاا  ال جتاا  لا د المااك أو الركاار: أن تفيااد 
ايت املتقدمااة  لااى بيااان أتكيااد اخلاا  ووصااله ابلااذأ قنلااه، ثيااث تغاا  د ااام فااام التف يااع، وتفيااد التعلياال. وملااا اشااتملب اآل

ضإلل الضال ، و)د  املهتدين، كان قوله: (ألن ربك )و أ ل  من يضال  ان سانيله و)او أ لا  ابملهتادين) تاذييإل جلمياع 
 تلك األد اض. 

وتع يف املس د ألليه ابلضافة يف قوله: (ألن ربك) لتم يف املضاف ألليه، وألظهار أن )دأ ال سول  لياه الصاإلة والساإلم  
، وأن الذين أى    ه  أبهن  مضلون ال حن هل  يف اهلد  ألهن  مل يتلذوا هللا راب هل . وقد قال أبو سفيان يوم )و اهلد 

 أحد:  ل ا العز  وال  ز  لك  فقال رسول هللا صلى هللا  ليه وسل : أاينوه قولوا  :هللا موالا وال موا لك   . 
زب  ن  لمه أحد مان الضاال ، وال أحاد مان املهتادين، وأن داري هللا قاد و(أ ل ) اس  تفضيل للداللة  لى أن هللا ال يع 

 يعل  بعض املهتدين وبعض املضل ، ويفوته  ل  كثري من الف يق ، وختفى  ليه دىيلة بعض الف يق . 
    
 

 1403صفحة : 
 
لمياااة ابلضاااال  واملهتااادين والضاامري يف قولاااه  ()اااو أ لاا ) ضااامري الفصااال، لفاااادة قصاا  املسااا د  لاااى املسااا د ألليااه، فاأل   

مقصورة  لى هللا تعااا، ال يمااركه فيهاا داريه، ووااه )اذا القصا  أن ال ااس ال يماكون يف أن  لمها  ابلضاال  واملهتادين 
 لاا  قاصاا ، ألن كاال أحااد ألوا  لاا  بعااض أحااوال ال اااس ختفااى  لاايه  أحااوال كثااري ماان ال اااس،وكله  يعلاا  قصااور  لمااه، 

ن العامل م ه ، لكن املم ك  جسنون أن األ لمية وصف ك تعااا وآلهلاته ، ف فاي ابلقصا  ويتحقق أن مثة من )و أ ل  م
 أن يكون أحد يمارك هللا يف وصف األ لمية املطلقة. 

و(من) موصولة، وأل  اوا رصاب ب ازع اخلاافض و)او الناام، كماا دل  لياه وااود الناام يف قولاه (و)او أ لا  ابملهتادين) ألن  
 صااب ب فسااه مفعااوال بااه لضااعف شاانهه ابلفعاال، باال أل ااا يتعااد  ألا املفعااول ابلنااام أو ابلااإلم أو إبا، أفعاال التفضاايل ال ي

ورصنه املفعول ادر، وحقه ) ا أن يعد  ابلنام، فحذفب النام ألجياز حذف، تعويإل  لى الق ي ة. وأل ا حذف احل ف مان 
 اة أن تتقادم، ألن أفعال التفضايل يضااف ألا مجاع يكاون اجلملة األوا، وأظه  يف الثارية، دون العكأ، مع أن شا،ن الق ي

املفضال واحادا ماا ه ، حناو: )او أ لاا  العلماام وأكا م األسااليام، فلماا كاان امل صااوابن فيهماا داري ظااا)   ليهماا ال اا اب، 
أ لا  وا ،  يلتنأ املفعول ابملضااف أللياه، وولاك داري ملتانأ يف اجلملاة األوا، ألن الصالة فيهاا دالاة  لاى أن املا اد أن هللا

فإل يتو)  أن يكون املعىن: هللا أ ل  الضال   ن سنيله، أأ أ ل   امل م ه ، ألو ال خيط  بنال سامع أن يقال: فإلن أ لا  
اجلا)ل ، ألره كإلم مت اقض، فإن الضإلل اهالة، ففساد املعاىن يكاون ق ي اة  لاى ألرادة املعاىن املساتقي ، وولاك مان أراواع 

ف مااا لااو قااال: و)ااو أ لاا  املهتاادين، فقااد يتااو)  السااامع أن املاا اد أن هللا أ لاا  املهتاادين، أأ أقااو  الق ي ااة احلاليااة، خبااإل
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املهتدين  لما، ألن اال)تدام من العل . )ذا ما ال  يل يف ركتة ش ياد قولاه: ()او أ لا  مان يضال  ان سانيله) مان حا ف 
 اجل  الذأ يتعد  به (أ ل ). 

[) )ااذا ختلااص ماان حمااااة املماا ك  وبيااان ضااإلهل ، املااذيل 118ك اات  مايتااه مااؤم  ](فكلااوا  ااا وكاا  اساا  هللا  ليااه ألن   
بقولااه (ألن ربااك )ااو أ لاا  ماان يضاال  اان ساانيله و)ااو أ لاا  ابملهتاادين). ارتقاال الكااإلم ماان ولااك ألا تنياا  شاا ا ع )ااد  

كاام املما و ة للمسالم ، للمهتدين، وألبطال ش ا ع ش  ها املضلون، تنيي ا يزيل التمابه واالىتإلر. ولاذلك ىللاب األح
 أبضداد)ا اليت كان ش  ها املم كون وسلفه . 

وما تمع  به الفام من التف يع يقضي ابتصال )ذه اجلملة ابلايت قنلهاا، ووااه ولاك: أن قولاه تعااا: (وألن تطاع أكثا  مان  
 ق مي امليتة، ألو قالوا لل يب يف األرض يضلوك  ن سنيل هللا) تضمن ألبطال ما ألقاه املم كون من المنهة  لى املسلم : يف

صلى هللا  ليه وسل   تز   أن ما قتلب أرب وأصحابك وما قتل الكلاب والصاق  حاإلل أكلاه وأن ماا قتال هللا حا ام  وأن 
ولك  ا لله قوله تعاا: (وألن )  ألال خي صون)، فلما هنى هللا  ان اتناا ه ، ومساى شا ا عه  ى صاا، فا ع  لياه ) اا األما  

  اس  هللا  ليه، أأ   د قتله، أأ ما حنو أو وبح ووك  اس  هللا  لياه، وال هاي  ان أكال ماا مل ياذك  اسا  هللا أبكل ما وك
 ليه، وم ه امليتة، فإن امليتة ال يذك  اسا  هللا  ليهاا، ولاذلك  قناب )اذه اآلياة مياة: (وألن الماياط  ليوحاون ألا أولياا ه  

 لينادلوك  وألن أطعمتمو)  ألرك  ملم كون). 
 فتن  أن الفام للتف يع  لى معلوم من امل اد من اآلية السابقة.  
واألماا  يف قولااه: (فكلااوا) ل ابحااة. وملااا مل يكاان خيطاا  بنااال أحااد أن مااا وكاا  اساا  هللا  ليااه جاا م أكلااه، ألن )ااذا مل يكاان  

ن بياان ماا )او املناا ، ومتييازه مع وفا   د املسلم ، وال   د املم ك ،  ل  أن املقصود من الابحاة لايأ رفاع احلا  ، ولكا
  ن ضده من امليتة وما وبح  لى ال صب. واخلطاب للمسلم . 

وقوله: ( ا وك  اس  هللا  ليه) دل  لى أن املوصول صادق  ن الذبيحة، ألن الع ب كاروا يذك ون   د الذبح أو ال حا   
ه لغااري هللا، أأ أ لاان. واملعااىن كلااوا املااذكى وال اساا  املقصااود بتلااك الااذكاة، جيهاا ون بااذك  امسااه، ولااذلك قياال فيااه: أ)اال باا

 أتكلوا امليتة، فما وك  اس  هللا  ليه ك اية  ن املذبو  ألن التسمية أل ا تكون   د الذبح. 
    
 
 

 1404صفحة : 
 
ري يسااوأ وتعليق فعل الابحاة مباا وكا  اسا  هللا  لياه أفها  أن داري ماا وكا  اسا  هللا  لياه ال  كلاه املسالمون، و)اذا الغا  

مع اااه مااا وكاا  اساا  دااري هللا  ليااه، ألن  اااد   أن يااذثوا وبيحااة ألال وكاا وا  ليهااا اساا  هللا، ألن كارااب )ااداي يف احلاا ، أو 
وبيحاة للكعناة، وألن كارااب قا ابا لعصاا ام أو للنان وكاا وا  ليهاا اساا  املتقا ب ألليااه. فصاار قولااه (فكلاوا  ااا وكا  اساا  هللا 
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وك  اس  دري هللا  ليه، وال هي  ما مل يذك   ليه اس  هللا وال اس  دري هللا، ألن تا ك وكا    ليه) مفيدا ال هي  ن أكل ما
 اس  هللا بي ه  ال يكون ألال لقصد ش ب وك ه. 

و ل  مان ولاك أيضاا ال هاي  ان أكال امليتاة وحنو)اا،  اا مل تقصاد وكاتاه، ألن وكا  اسا  هللا أو اسا  داريه أل اا يكاون   اد  
. كمااا )ااو معاا وف لااديه ، فاادلب )ااذه اجلملااة  لااى تعياا  أكاال مااا وكااي دون امليتااة، ب ااام  لااى  اا ف ألرادة وبااح احليااوان

املسلم  ألن ال هي مواه ألليه . و ا يؤيد ولك: ماا يف الكمااف، أن الفقهاام أتولاوا قولاه اآلم: (وال أتكلاوا  اا مل ياذك  
قاد وكا  اسا  هللا  لياه   اد وكاتاه دون ماا وكا   لياه اسا  داري اس  هللا  ليه) أبره أراد به امليتة، وب ام  لى فها  أن يكاون 

هللا، أىاذا ماان مقااام الابحااة واالقتصااار فيااه  لااى )ااذا دون دااريه، ولاايأ يف اآليااة صاايغة قصاا ، وال مفهااوم االفااة، ولكاان 
ابلعقال الايت  بعضها من داللة ص يح اللفن، وبعضها من سياقه، و)ذه الداللة األىرية من مساتتنعات الرتاكياب املساتفادة

ال توصف ثقيقة وال جماز. وواذا يعلا  أن ال  إلقاة لفياة ثكا  رسايان التسامية   اد الاذبح، فاإن تلاك مسا،لة أىا   هلاا 
 أدلتها وليأ من ش،ن التم يع الق  ين التع ض لعحوال ال ادرة. 

ن يذك  اس  هللا  ليها   د مناش ة و( لى) لإلستعإلم انازأ، تدل  لى شدة اتصال فعل الذك  بذات الذبيحة، مبعىن أ 
 الذبح ال قنله أو بعده. 

وقولاه: (ألن ك اات  مايتاه مااؤم  ) تقيياد لإلقتصااار املفهااوم: مان فعاال الابحاة، وتعليااق اناا ور باه، و)ااو قا يض  لااى التاازام  
كا  اسا  داري ولك، و دم التسا)ل فيه، حىت اعل من  إلمات كون فا له مؤم ا، وولك حيث كان شعار أ)ل الم ك و 

 هللا  لى معظ  الذاب ح. 
ف،ما ت ك التسمية: فإن كان لقصد ش ب وك  اس  هللا فهو مساو لذك  اس  دري هللا، وألن كان لسهو فحكمه يع ف من  

 أدلة دري )ذه اآلية، م ها قوله تعاا: (رب ا ال تؤاىذا ألن رسي ا) وأدلة أى   من كإلم ال يب صلى هللا  ليه وسل . 
لك  أال أتكلوا  ا وك  اس  هللا  ليه وقد فصل لك  ما ح م  ليك  ألال ما اضط ر  ألليه)  طف  لى قولاه: (فكلاوا (وما  

  ا وك  اس  هللا  ليه). واخلطاب للمسلم . 
و(ما) لإلستفهام، و)و مستعمل يف معىن ال في: أأ ال يثنب لك   دم األكل  ا وكا  اسا  هللا  لياه، أأ كلاوا  اا وكا   
 س  هللا  ليه. والإلم لإلىتصاص، و)ي ظ ف مستق  ى   ن (ما)، أأ ما استق  لك . ا
و(أن ال أتكلاوا) جماا ور ب(يف) حمذوفاة، مااع (أن)، و)اي متعلقااة مباا يف اخلاا  مان معااىن االساتق ار. وتقاادم بياان مثاال )ااذا  

 النق ة.  الرتكيب   د قوله تعاا: (قالوا وما ل ا أن ال رقاتل يف سنيل هللا) يف سورة
    
 

 1405صفحة : 
 
ومل يفصااح أحااد ماان املفساا ين  اان واااه  طااف )ااذا  لااى مااا قنلااه، وال  اان الاادا ي ألا )ااذا اخلطاااب، سااو  مااا رقلااه   

اخلفااي يف حاشية التفسري  من لقنه  ل  اهلد  ولعله  ىن به الم يف امل تضى: أن سنب رزول )اذه اآلياة أن املسالم   
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ينات، تقمفا وتز)دا   ه، ولعله ي يد تز)دا  ان أكال اللحا ، فيكاون قولاه تعااا: (وماا لكا  كاروا يتح اون من أكل الط
أن ال أتكلاااوا  اااا وكااا  اسااا  هللا  لياااه) اساااتط ادا مب اسااانة قولاااه قنلاااه: (فكلاااوا  اااا وكااا  اسااا  هللا  لياااه)، و)اااذا يقتضاااي أن 

صاحيحا وال سا د لاه أصاإل. قاال الطا أ: وال  االستفهام مستعمل يف اللوم، وال أحسب ما قاله )ذا امللقب بعلا  اهلاد 
رعل  أحدا من سلف )ذه األمة كف  ن أكل ما أحل هللا من الذاب ح. والواه   دأ أن سنب رزول )ذه اآلية ما تقادم 
  رفا من أن املم ك  قالوا لل ايب صالى هللا  لياه وسال  وللمسالم ، ملاا حا م هللا أكال امليتاة: (أأنكال ماا رقتال وال أنكال ماا
يقتل هللا) يع ون امليتة، فوقع يف أرفأ بعض املسلم  شيم، ف،رزل هللا (وما لك  أن ال أتكلوا  ا وكا  اسا  هللا  لياه) أأ 
ف،رنا،)  هللا إببطااال قيااس املماا ك  املماوه أبن امليتااة أوا ابألكال  ااا قتلااه الاذابح بيااده، ف،باد  هللا لل اااس الفا ق باا  امليتااة 

وك  اس  هللا  ليه، وامليتة ال يذك  اس  هللا  ليها، و)و فارق مؤث . وأ  ض  ن حمااة املم ك  ألن واملذكى، أبن املذكى 
اخلطاب مسوق ألا املسلم  لبطال حمااة املم ك  فآل ألا ال د  لى املم ك  بط ياق التعا يض. و)او مان قنيال قولاه يف 

و قال: (وأحل هللا النيع وح م ال اب) كما تقدم ) الاك، في قلاب معاىن ال د  لى املم ك ، يف قوهل : (أل ا النيع مثل ال اب)، أل
االستفهام يف قوله: (وما لك  أن ال أتكلوا) ألا معىن ال يسول لك  املم كون أكل امليتة، ألرك  أتكلاون ماا وكا  اسا  هللا 

  ليه، )ذا ما قالوه و)و أتويل بعيد  ن موقع اآلية. 
ليك ) مجلة يف موضع احلال مني اة ملاا قنلهاا، أأ ال يصادك  شايم مان كال ماا أحال هللا وقوله: (وقد فصل لك  ما ح م   

لك ، ألن هللا قد فصل لك  ما ح م  ليك  فإل تعدوه ألا دريه. فظا)  )ذا أن هللا قد ب  هل ، من قنل، ما ح ماه  لايه  
يف  ىا  )اذه الساورة مان قولاه: (قال ال من املا،كوالت، فلعال ولاك كاان باوحي داري القا  ن، وال يصاح أن يكاون املا اد ماا 

أاااد فيمااا أوحااي أليل حم مااا) اآليااة، ألن )ااذه السااورة رزلااب مجلااة واحاادة  لااى الصااحيح، كمااا تقاادم يف دينااااة تفسااري)ا، 
فذلك ي اكد أن يكون املت،ى  يف التإلوة متقادما رزولاه، وال أن يكاون املا اد ماا يف ساورة املا ادة مان قولاه: (ح ماب  لايك  

 ألن سورة املا دة مدرية ابالتفاق، وسورة األرعام )ذه مكية ابالتفاق. امليتة) 
وقوله: (ألال ما اضط ر  ألليه) استث ام من  ا اد املوصاول، و)او الضامري امل صاوب ب(حا م)، احملاذوف لكثا ة االساتعمال،  

ه من أف اد)ا فيصري حإلال، فهو و(ما) موصولة، أأ ألال الذأ اضط ر  ألليه، فإن احمل مات أرواع استث  م ها ما يضط  أللي
 استث ام متصل من دري احتيا  ألا اعل (ما) يف قوله: (ما اضط ر ) مصدرية. 

وقاا أ افااع، ومحاازة، والكسااا ي، و اصاا ، وأبااو اعفاا ، وىلااف: (وقااد فصاال) بن ااام الفعاال للفا اال. وقاا أه اباان كثااري، وأبااو  
 اص ، وأبو اعف : (ما ح م) ابلن ام للفا ل، وقا أه النااقون:   م و، وابن  ام  ابلن ام للمنهول. وق أ افع، وحفص  ن

 ابلن ام للمنهول. واملعىن يف الق امات فيهما واحد. 
 واالضط ار تقدم بياره يف سورة املا دة.  
[) قاذي  مان التمانه ابملما ك  يف قا مي بعاض 119(وألن كثريا ليضلون أب)وا ه  بغري  ل  ألن رباك )او أ لا  ابملعتادين] 
 ألرعام  لى بعض أص اف ال اس. ا
و)او  طااف  لاى مجلااة: (ومااا لكا  أن ال أتكلااوا  ااا وكا  اساا  هللا  ليااه)، وجياوز أن يكااون الااواو للحاال، فيكااون الكااإلم  

 تع يضا ابحلذر من أن يكوروا من مجلة من يضله  أ)ل األ)وام بغري  ل . 
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 1406صفحة : 
 
ن  ااام ، ويعقااوب: (ليضاالون) بفااتح اليااام  لااى أهناا  ضااالون يف أرفسااه ، وقاا أه وقاا أ افااع، واباان كثااري، وأبااو  ماا و، واباا  

 اصا ، ومحاازة، والكساا ي، وىلااف: بضا  اليااام  لاى معااىن أهناا  يضاللون ال اااس، واملعاىن واحااد، ألن الضاال ماان شاا،ره أن 
لتحاذي  ما ه  وولاك حاصال يضل دريه، وألن املضل ال يكون يف الغالب ألال ضاال، ألال ألوا قصد التغ ي  بغريه. واملقصاود ا

  لى الق امت . 
والنااام يف (أب)ااوا ه ) للسااننية  لااى القاا امت . والنااام يف (بغااري  لاا ) للمإلبسااة، أأ يضاالون م قااادين للهااو ، مإلبساا    

 لعدم العل . 
خي صاون). ومان )اؤالم وامل اد ابلعل : اجلزم املطابق للواقع  ن دليل، و)ذا كقوله تعاا: (ألن يتنعون ألال الظن وألن )ا  ألال  

قادة املم ك  يف القدمي، مثل  م و بن حلي، أول من سن هل   نادة األص ام وث  النحرية وسايب الساا نة ومحاى احلاامي، 
 ومن بعده مثل الذين قالوا:  ما قتل هللا أوا أبن أنكله  ا قتل ا أبيدي ا  . 

لل سول صلى هللا  ليه وسل  بتو د هللا )اؤالم الضاال  املضال ،  وقوله: (ألن ربك )و أ ل  ابملعتدين) تذييل، وفيه أل إلم 
فالىنار بعلا  هللا وا  ك اياة  ان أىاذه ألاي)ا  ابلعقوباة وأراه ال يفلاته ، ألن كوراه  املاا وا  ال جتاا  ألا الىناار باه. و)او 

 و يد هل  أيضا، ألهن  يسمعون الق  ن ويق أ  ليه  ح  الد وة. 
وك  الضال ، ق ي ة  لى أهن  امل اد وألال مل يكن الرتظاام الكاإلم م اسانة، فك،راه قاال: ألن رباك )او  ووك  املعتدين،  قب 

أ لاا  واا  و)اا  معتاادون، ومسااا)  هللا معتاادين. واال تاادام: الظلاا ، ألهناا  تقلاادوا الضااإلل ماان دون حنااة وال رظاا ، فكاااروا 
 معتدين  لى أرفسه ، ومعتدين  لى كل من د وه ألا موافقته . 

وقد أشار )ذا ألا أن كل من تكل  يف الدين مبا ال يعلمه، أو د ا ال اس ألا شيم ال يعل  أره حاق أو ابطال، فهاو معتاد  
 ظامل ل فسه ولل اس، وكذلك كل من أفىت وليأ )و بكفم ل فتام. 

ألا هللا فتق بوا ألليه بارتك المث، (ووروا ظا)  المث وابط ه) مجلة معرتضة، والواو ا رتاضية، واملعىن: ألن أرد  الز)د والتق ب  
ال باارتك املنااا . و)ااذا يف معااىن قولااه تعاااا: (لاايأ الاا  أن تولااوا واااو)ك  قناال املماا ق واملغاا ب ولكاان الاا  ماان  ماان ابك) 

 اآلية. 
م الكاإلم وتقدم القول  لى فعل (ور)   د قوله تعاا: (وور الذين اختذوا ديا ه  لعناا وهلاوا). يف )اذه الساورة. والمث تقاد 

  ليه   د قوله تعاا: (قل فيهما ألمث كنري) يف سورة النق ة. 
والتع يف يف المث: تع ياف االساتغ اق، ألراه يف املعاىن تع ياف للظاا)  وللنااطن م اه، واملقصاود مان )اذين الوصاف  تعماي   

 صد استغ اق اجلهات. أف اد المث الحنصار)ا يف )ذين الوصف ، كما يقال: املم ق واملغ ب وال  والنح ، لق
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وظا)  المث ما ي اه ال اس، وابط ه ما ال يطلع  ليه ال اس ويقاع يف السا ، وقاد اساتو ب )اذا األما  تا ك مجياع املعاصاي.  
وقد كان كثري من العا ب يا امون ال ااس بعمال اخلاري، فاإوا ىلاوا ارتكناوا اآلنم، ويف بعضاه  ااام قولاه تعااا: (ومان ال ااس 

احلياااة الاادريا ويمااهد هللا  لااى مااا يف قلنااه و)ااو ألااد اخلصااام وألوا تااوا سااعى يف األرض ليفسااد فيهااا  ماان يعننااك قولااه يف
 ويهلك احل ث وال سل وهللا ال جب الفساد وألوا قيل له اتق هللا أىذته العزة ابلمث فحسنه اه   ولنوأ املهاد). 

لعم  برتك المث، وألرذار وأل ذار للم،مورين، ولذلك  [) تعليل120(ألن الذين يكسنون المث سينزون مبا كاروا يقرتفون] 
أكااد اخلاا  ب(ألن)، و)ااي يف مثاال )ااذا املقااام، أأ مقااام تعقيااب األماا  أو الىنااار تفيااد معااىن التعلياال، وتغااىن  اان الفااام، 

 ومثاهلا املمهور قول بمار:          
يقااال: ألن الاااذين يكسااانوره لااازايدة الت دياااد ابلمث،  ألن واك ال ناااا  يف التنكاااري وألظهاااار لفااان المث يف مقاااام ألضاااماره ألو مل  

 وليستق  يف و)ن السامع أكمل استق ار، ولتكون اجلملة مستقلة فتسري مسري األمثال واحلك . 
 وح ف الس ، املوضوع للل  املستقنل، مستعمل ) ا يف ققق الوقوع واستم اره.  
، اااام يف صاالة ااازا ه  بفعاال (يقرتفااون)، ألن االقاارتاف ألوا أطلااق وملااا اااام يف املااذرن  فعاال يكساانون املتعاادأ ألا المث 

 فامل اد به اكتساب المث كما تقدم  رفا يف قوله تعاا: (وليقرتفوا ما )  مقرتفون). 
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تمااو)  ألركاا  (وال أتكلااوا  ااا مل يااذك  اساا  هللا  ليااه وألرااه لفسااق وألن المااياط  ليوحااون ألا أوليااا ه  لينااادلوك  وألن أطع  

 [) مجلة: (وال أتكلوا  ا مل يذك  اس  هللا  ليه) معطوفة  لى مجلة: (فكلوا  ا وك  اس  هللا  ليه) . 121ملم كون]
و(ماا) يف قولااه: ( اا مل يااذك  اسا  هللا  ليااه) موصااولة، وماا صاادق املوصاول ) ااا: وكااي، بق ي اة السااابق الاذأ مااا صاادقه   

آلية السابقة قد أفادت ألابحة أكل ما وك  اس  هللا  ليه، وأفهمب ال هي  ما مل يذك  اس  ولك بق ي ة املقام. وملا كارب ا
هللا  ليه، و)و امليتة، و  احلك  يف ش،ن أكل امليتة والتف قة بي ها وب  ماا وكاي ووكا  اسا  هللا  لياه، ففاي )اذه اآلياة أفياد 

مل ياذك  اسا  هللا  لياه): أراه تا ك وكا  اسا  هللا  لياه قصادا ال هي والتحذي  من أكل ما وكا  اسا  داري هللا  لياه. فمعاىن: (
وش نا لذك ه  ليه، وال يكون ولك ألال لقصد أن ال يكون الذبح ك، و)او يسااوأ كوراه لغاري هللا، ألو ال واساطة   اد)  يف 

كاا  اساا  هللا  ليااه). و ااا الااذكاة باا  أن يااذك وا اساا  هللا أو يااذك وا اساا  دااري هللا، كمااا تقاادم بيارااه   ااد قولااه: (فكلااوا  ااا و 
ي شح أن )ذا )و املقصود قوله ) ا: (وألره لفسق) وقوله يف اآلياة اآلتياة: (أو فساقا أ)ال لغاري هللا باه)، فعلا  أن املوصاوف 
ابلفسق ) ا: )و الذأ وصف به ) الك، وقيد ) الك أبره أ)ل لغري هللا به، وبق ي ة تعقينه بقوله: (وألن أطعمتمو)  ألركا  

 ن الم ك أل ا يكون بذك  أمسام األص ام  لى املذكى، وال يكون برتك التسمية. ملم كون) أل
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ورمبا كان املم كون يف قيله   لى املسلم  يف أم  الذكاة يقت عاون أبن يسا،لو)  تا ك التسامية، ثياث ال يسامون هللا وال  
قصاود باه التموياه، وأن يسامى  لاى الاذاب ح يسمون لعص ام، فيكون املقصود من اآلية: قذي  املسلم  من )ذا الارتك امل

 دري أمسام  هلته . 
فإن ا تددا ابملقصد والسياق، كان اس  املوصول م ادا به شيم مع ، مل يذك  اس  هللا  ليه، فكان حكمها قاص ا  لى  

رساياهنا. وألن اعل اا  ولك املع ، وال تتعلق وا مس،لة واوب التسمية يف الذكاة، وال كوهنا ش طا أو دري شا ر بلاه حكا 
)ذا املقصد مب زلة سنب لل زول، وا تددا ابملوصول صادقا  لى كل ما مل يذك  اس  هللا  ليه، كارب اآلية من العام الوارد 
 لاى سانب ىااص، فااإل خياص بصاورة السانب، وألا )ااذا اال تناار ماال مجهاور الفقهااام امللتلفا  يف حكا  التسامية  لااى 

 الذبيحة. 
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و)اي مسا،لة اتلااف فيهاا با  الفقهااام  لاى أقااوال أحاد)ا: أن املسال  ألن رسااي التسامية  لاى الااذبح تؤكال وبيحتااه، وألن   

تعمد ت ك التسامية اساتلفافا أو ش ناا هلاا مل تؤكال  و)اذا مثال ماا يفعلاه بعاض الزراو  مان املسالم  يف تاورأ وبعاض باإلد 
تفادون من أض ار)ا بقا اب  ياذثوهنا للنان وال يسامون اسا  هللا  ليهاا، ألهنا  السإلم الذين يز مون أن اجلن متتلكه ، في

يز مون أن اجلن ت ف  من اس  هللا تعاا ىيفة م ه،  و)ذا متفو بيا ه  يف تاورأ ومصا   فهاذه وبيحاة ال تؤكال. ومسات د 
سايان  ان ال ااس، وألن تعماد تا ك )ؤالم ظا)  اآلية مع ختصيصها أو تقييد)ا بغاري ال سايان، أل مااال لقا ادة رفاع حكا  ال 

التسمية ال لقصد استلفاف أو ش ب ولك ه تثاقل   ها، فقال مالك، يف املمهور، وأبو ح يفة، ومجا ة، و)او رواياة  ان 
أمحااد: ال تؤكاال. وال شااك أن اجلهاال كال ساايان. ولعلهاا  اسااتدلوا ابألىااذ ابألحااور يف احتمااال اآليااة اقتصااارا  لااى ظااا)  

سياق. الثاين: قال الماافعي، ومجا اة، ومالاك، يف رواياة   اه: تؤكال، و  ادأ أن دليال )اذا القاول أن اللفن دون معورة ال
التسمية تكملة للق بة، والذكاة بعضها ق بة وبعضها ليسب بق بة، وال ينلا حك  التسامية أن يكاون مفسادا ل ابحاة. ويف 

ة، ومبااا وكاا  دااري اساا  هللا  ليااه. ويف أحكااام القاا  ن الباان الكماااف أهناا  أتولااوا مااا مل يااذك  اساا  هللا  ليااه أبرااه امليتااة ىاصاا
الع ذ،  ن ألمام احل م : وك  هللا أل ا ش ع يف الق ب، والذبح ليأ بق بة. وظا)  أن العامد  مث وأن املساتلف أشاد ألمثاا. 

لتسامية  مادا يكا ه وأما تعمد ت ك التسمية ألال ألرضام داري هللا فحكماه حكا  مان مساى لغاري هللا تعااا. وقيال: ألن تا ك ا
أكلهااا، قالااه أبااو احلساان باان القصااار، وأبااو بكاا  األواا أ ماان املالكيااة، وال يعااد )ااذا ىإلفااا، ولك ااه بيااان لقااول مالااك يف 
ألحااد  الاا وايت . وقااال أشااهب، والطاا أ: تؤكاال وبيحااة اترك التساامية  ماادا، ألوا مل يرتكهااا مسااتلفا. وقااال  نااد هللا باان 

د بن ح نال، وداود: ال تؤكال ألوا مل يسا   ليهاا  مادا أو رساياا، أىاذا بظاا)  اآلياة، دون  م ، وابن سريين، وافع، وأمح
أتمل يف املقصد والسياق. وأراح األقوال: )و قاول الماافعي. وال واياة األىا    ان مالاك، ألن تعماد تا ك التسامية تؤكال، 
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الايت وك ا)ااا  رفاا، وقاد يكااون اترك التسامية  ماادا  وأن اآلياة مل يقصاد م هااا ألال قا مي ماا أ)اال باه لغاري هللا ابلقاا ا ن الكثارية
  مثا، ألال أن ألمثه ال ينطل وكاته كالصإلة يف األرض املغصوبة   د دري أمحد. 

ومجلة: (وألره لفسق) معطوفة  لى مجلة (وال أتكلوا)  طف اخل   لى الرمام،  لى رأأ احملقق  يف اوازه، و)و احلق،  
و، وقد أااز  طف اخل   لى الرمام ابلواو بعض من م عه بغري الواو، و)و قول أذ  لاي ال سيما ألوا كان العطف ابلوا

الفارسي، واحت  وذه اآلية كما يف مغ  اللنيب. وقد اعلها ال ازأ ومجا ة: حاال ( ا مل يذك  اس  هللا  ليه)، ب اام  لاى 
 م ع  طف اخل   لى الرمام. 

 لااى ( ااا مل يااذك  اساا  هللا  ليااه). والىنااار   ااه ابملصاادر و)و(فسااق) منالغااة يف  والضاامري يف قولااه (وألرااه لفسااق) يعااود 
وصف الفعل، و)و وك  اس  دري هللا، ابلفسق حىت شاوز الفسق صفة الفعل أن صار صفة املفعول فهو من املصدر امل اد 

 قا أ)ل لغري هللا به). به اس  املفعول: كاخللق مبعىن املللوق، و)ذا رظري اعله فسقا يف قوله بعد (أو فس
والت،كيااد إبن: لااازايدة التق يااا ، واعااال يف الكمااااف الضااامري  ا ااادا ألا األكااال املااا،ىوو مااان (ال أتكلاااوا)، أأ: وألن أكلاااه  

 لفسق. 
وقوله: (وألن المياط  ليوحون ألا أوليا ه  لينادلوك )  طف  لى: (وألره لفسق)، أأ: واحذروا ادل أوليام الماياط   

اد أبوليااام المااياط : املماا كون، و)اا  املمااار أللاايه  بقولااه، فيمااا ماا : (يااوحي بعضااه  ألا بعااض) وقااد تقاادم يف ولااك، واملاا  
 بياره. 

وانادلة امل از ة ابلقول ل ق ااع ابلا أأ، وتقادم بياهناا   اد قولاه تعااا: (وال شاادل  ان الاذين خيتاارون أرفساه ) يف ساورة  
أحكام السإلم وقنيب الكف  وشعا  ه، مثل قاوهل : كياف أنكال ماا رقتال أبيادي ا وال ال سام. وامل اد ) ا انادلة يف ألبطال 

 أنكل ما قتله هللا. 
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وقوله (وألن أطعتمو)  ألرك  ملم كون) حذف متعلق (أطعتمو) ) لداللة املقام  ليه، أأ: ألن أطعتماو)  فيماا جياادلورك    

 صااحة أحكامااه. ومجلااة: (ألركاا  ملماا كون) اااواب الماا ر. وأتكيااد اخلاا  إبن فيااه، و)ااو الطعاان يف السااإلم، والمااك يف
لتحقيااق التحاااقه  ابملماا ك  ألوا أطااا وا المااياط ، وألن مل يااد وا ك شاا كام، ألن ختطوااة أحكااام السااإلم تساااوأ الماا ك، 

ادلاة حااىت ينلغاوا بكاا  ألا فلاذلك احتاي  ألا الت،كيااد، أو أراد: ألركا  لصااا  ون ألا الما ك، فااإن الماياط  تسااتدراك  ابن
 الم ك، فيكون اس  الفا ل م ادا به االستقنال. 

ولاايأ املعاااىن: ألن أطعتماااو)  يف الشااا اك ابك ف،شاا كت  ابك ألركااا  ملمااا كون، ألراااه لاااو كااان كاااذلك مل يكااان لت،كياااد اخلااا   
 سنب، بل وال ل ىنار أبهن  مم كون فا دة. 
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مل يقرتن ابلفام ألن الما ر ألوا كاان مضاافا جسان يف اواباه التن ياد  ان الفاام، ومجلة: (ألرك  ملم كون) اواب الم ر، و  
قاله أبو النقام العك أ، وتنعه النيضاوأ، ألن أتثري الم ر املاضي يف ازا ه ضعيف، فكما ااز رفع اجلزام و)و مضاارع، 

ا من حمققي ال حاوي  جيياز حاذف فاام ألوا كان ش طه ماضيا، كذلك ااز كوره مجلة امسية دري مقرترة ابلفام.  لى أن كثري 
اجلواب يف دري الض ورة، فقد أاازه امل د وابن مالك يف شا حه  لاى مماكل اجلاامع الصاحيح، واعال م اه قولاه صالى هللا 

  ليه وسل :  ألرك ألن تدع ورثتك أد يام ىري من أن تد ه   الة   لى رواية ألن بكس  اهلمزة دون رواية فتح اهلمزة. 
ميتا ف،حيي ه واعل ا له رورا ومي به يف ال اس كمن مثله يف الظلمات ليأ خبار  م هاا كاذلك زيان للكفا ين  (أو من كان 

[) الاواو يف قولاه: (أو مان كاان ميتاا)  اطفاة جلملاة االساتفهام  لاى مجلاة: (وألن أطعتماو)  ألركا  122ما كاروا يعملون]
كورة ماان قناال، جمادلااة يف الاادين: بتحساا  أحااوال أ)اال الماا ك ملماا كون) لتضاامن قولااه: (وألن أطعتمااو) ) أن انادلااة، املااذ 

وتقنايح أحكااام السااإلم الاايت م هااا: قاا مي امليتاة، وقاا مي مااا وكاا  اساا  دااري هللا  لياه. فلمااا حااذر هللا املساالم  ماان دسااا أ 
وصااف حساان أوليااام المااياط  وجمااادلته  بقولااه: (وألن أطعتمااو)  ألركاا  ملماا كون) أ قااب ولااك بتفظيااع حااال املماا ك ، و 

حالة املسلم  ح  فارقوا الم ك، فنام بتمثيل  للحالت ، ورفى مساواة ألحدالا لعى  : ت نيها  لى سوم أحاوال أ)ال 
 الم ك وحسن حال أ)ل السإلم. 

 واهلماازة لإلسااتفهام املسااتعمل يف ألركااار متاثاال احلااالت : فاحلالااة األوا حالااة الااذين أساالموا بعااد أن كاااروا مماا ك ، و)ااي 
املمنهة ثال من كان ميتا مود ا يف ظلماات فصاار حياا يف راور واضاح، وساار يف الط ياق املوصالة للمطلاوب با  ال ااس. 
واحلالة الثارية حالة املم ك و)ي املمنهة ثالة من )و يف الظلماات لايأ خباار  م هاا، ألراه يف ظلماات. ويف الكاإلم ألجيااز 

احملذوف: فقوله: (أو من كان ميتا) مع اه: أحاال مان كاان ميتاا، أو صافة  حذف، يف ثإلثة مواضع، استغ ام ابملذكور  ن
من كان ميتا. وقوله: (واعل ا له رورا ومي به يف ال ااس) يادل  لاى أن املمانه باه حاال مان كاان ميتاا يف ظلماات. وقولاه: 

يف احلالاة املماانهة،  (كمان مثلاه يف الظلمااات) تقادي ه: كماان مثلاه مثال ميااب فماا صاادق (مان) مياب باادليل مقابلتاه مبيااب
فيعل  أن اازم اهليواة املمانهة )او املياب ألن املمانه واملمانه باه ساوام يف احلالاة األصالية و)اي حالاة كاون الفا يق  مما ك . 
ولفاان مثاال مبعااىن حالااة. ورفااي املماااوة ) ااا مع اااه رفااي املساااواة، ورفااي املساااواة ك ايااة  اان تفضاايل ألحااد  احلااالت   لااى 

لتنأ، فذلك معىن رفي املماوة كقولاه: (قال )ال يساتوأ األ ماى والنصاري أم )ال تساتوأ الظلماات األى   تفضيإل ال ي
 وال ور وقوله أفمن كان مؤم ا كمن كان فاسقا ال يستوون). 

 والكاف يف قوله: (كمن مثله يف الظلمات) كاف التمنيه، و)و تمنيه م في ابالستفهام الركارأ.  
حال من أسل  وختلص من الم ك ثال من كان ميتا ف،حيي، ومتثيل حال من )و ابق يف  والكإلم اار  لى ط يقة متثيل 

 الم ك ثال ميب ابق يف ق ه. 
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فتضاام ب مجلااة: (أو ماان كااان ميتااا) ألا  ى )ااا متثياال احلالااة األوا، ومجلااة: (كماان مثلااه يف الظلمااات) اخل متثياال احلالااة   
هتان، وحالتااان مماانه ومااا، وحصاال بااذك  كاااف التماانيه ولاازة االسااتفهام الركااارأ أن معااىن الثاريااة، فهمااا حالتااان مماان

الكإلم رفي املماوة ب  من أسل  وب  من بقي يف الم ك. كما حصل من جمموع اجلملت : أن يف رظ  الكاإلم تمانيه  
 م كن . 

  املماانه  يف الرتكيناا  أنرا شاانهة: يف ا تنااار ولكاان واااود كاااف التماانيه يف قولااه: (كماان مثلااه) مااع  اادم التصاا يح بااذك 
)ذين التمنيه  أ)و من قنيل التمنيه التمثيلاي، أم مان قنيال االساتعارة التمثيلياةف ف حاا القطاب الا ازأ يف شا   الكمااف 

ا كاااف التماانيه فهااو القنياال األول، وحنااا التفتاازاين القنياال الثاااين. واألظهاا  مااا حناااه التفتاازاين: أهنمااا اسااتعاراتن متثيليتااان، وأماا
متواه ألا املماوة امل فية يف جمموع اجلملت  ال ألا مماوة احلال  ابحلال ، فمورد كاف التمنيه دري ماورد متثيال احلاال . 

 وب  اال تنارين بون ىفي. 
 ة فعل اخل و . وامل اد: ب(الظلمات) ظلمة الق  مل اسنته للميب، وبق ي ة ظا)  (يف) من حقيقة الظ فية وظا)  حقيق 
ولقااد اااام التماانيه بااديعا: ألو اعاال حااال املساال ، بعااد أن صااار ألا السااإلم، ثااال ماان كااان  اادمي اخلااري،  اادمي الفااادة   

كامليب، فإن الم ك جول دون التمييز با  احلاق والناطال، ويصا ف صااحنه  ان الساعي ألا ماا فياه ىاريه وجناتاه، و)او يف 
فإوا )داه هللا ألا السإلم تغري حاله فصار ويز ب  احلق والناطل، ويعل  الصاحل من  ظلمة لو أفاق مل يع ف أين ي ص ف،

 الفاسد، فصار كاحلي وصار يسعى ألا ما فيه الصإل ، ويت كب  ن سنيل الفساد، فصار يف رور ومي به يف ال اس. 
 وقد تن  وذا التمثيل تفضيل أ)ل استقامة العقول  لى أضداد) .  
قولاه: (وماي باه) ابم الساننية. وال ااس املصا   باه يف اهليواة املمانهة واا )ا  األحياام الاذين ال خيلاو  ا ه  انتماع  والنام يف 

 الرساين. 
وال اس املقدر يف اهليوة املمنهة )  رفقام املسل  من املسلم . وقد اام امل كب التمثيلي اتماا صااحلا ال تناار تمانيه اهليواة  

نيه كاال ااازم ماان أااازام اهليوااة املماانهة هاازم ماان أااازام اهليوااة املماانه وااا، كمااا قااد  لمتااه وولااك أ لااى ابهليوااة، وال تنااار تماا
 التمثيل. 

ومجلة: (ليأ خبار  م ها) حال من الضمري ان ور إبضافة (مثل)، أأ ظلمات ال ي اى للواقع فيها ت اور ب اور ماا دام يف  
 حالة الش اك. 

كاروا يعملون) استو اف بيااين، ألن التمثيال املاذكور قنلهاا يثاري يف رفاأ الساامع ساؤاال، ومجلة: (كذلك زين للكاف ين ما   
أن يقول: كيف رضوا ألرفسه  النقام يف )ذه الضاإلالت، وكياف مل يماع وا ابلناون با  حااهل  وحاال الاذين أسالمواف فاإوا  

فكيف ملاا د اا)  الساإلم ألا احلاق ورصاب كاروا قنل جميم السإلم يف دفلة  ن احنطار حاهل  يف ا تقاد)  وأ ماهل ، 
هل  األدلة وال ا)  بقوا يف ضإلهل  مل يقلعوا   ه و)  أ)ل  قول وفط ة فكان حقيقا أبن ين  له السنب يف دوامها   لاى 

ي اا الضإلل، و)و أن ما  ملوه كان تزي ه هل  الماياط ، )اذا التازي  العنياب، الاذأ لاو أراد أحاد تق يناه مل جياد ضاإلال مز 
 أوضح م ه وأ نب فإل يمنه ضإلهل  ألال ب فسه  لى حد قوهل :  والسفا)ة كامسها  . 
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واسااا  الشاااارة يف قولاااه: (كاااذلك زيااان للكااااف ين) مماااار باااه ألا التااازي  املااا،ىوو مااان فعااال (زيااان) أأ مثااال ولاااك التااازي   
قوله تعاا: (وكذلك اعل اك  أمة وسطا) للكاف ين العنيب كيدا ودقة زين هلؤالم الكاف ين أ ماهل   لى حنو ما تقدم يف 

 يف سورة النق ة. 
وحذف فا ل التزي  فن  الفعل للمنهول: ألن املقصود وقوع التازي  ال مع فاة مان أوقعاه. واملازين شاياطي ه  وأوليااؤ) ،   

ون للتاازي ، كقولااه: (وكااذلك زياان لكثااري ماان املماا ك  قتاال أوالد)اا  شاا كاؤ) )، وألن المااياط  ماان الرااأ )اا  املناشاا  
وشياط  اجلن )  املسؤولون املزي اون. واملا اد ابلكااف ين املما كون الاذين الكاإلم  لايه  يف اآلايت الساابقة ألا قولاه: (وألن 

 المياط  ليوحون ألا أوليا ه  لينادلوك ). 
 [)   123(وكذلك اعل ا يف كل ق ية أك  جم ميها ليمك وا فيها وما وك ون ألال أبرفسه  وما يمع ون] 
 

 1411صفحة : 
 
 طف  لى مجلة: (كذلك زين للكاف ين ما كاروا يعملون) فلها حك  االساتو اف النيااين لنياان سانب  ىا  مان أساناب   

اساتم ار املماا ك   لااى ضااإلهل ، وولااك )ااو مكاا  أكاااب  قا يته  ابل سااول صاالى هللا  ليااه وساال  واملساالم  وصاا فه  احلياال 
ول هللا صاالى هللا  ليااه وساال . واملمااار ألليااه بقولااه (وكااذلك) أوليااام المااياط  بت،وياال لصااد الاادلام  اان متابعااة د ااوة رساا

 (كذلك) املذكور. 
واملعاىن: ومثاال )اذا اجلعاال الااذأ اعل ااه ملماا كي مكاة اعل ااا يف كاال ق ياة مضااب أكااب  يصاادون  اان اخلاري، فماانه أكاااب   

 األم  األى  ، أأ أن أما  )اؤالم لايأ بنادع وال ىااص ان م  من أ)ل مكة يف الم ك أبكاب  ان م  يف أ)ل الق   يف
 أب دام )ذا الدين، فإره س ة ان م  مع ال سل األول . 

 فاجلعل: مبعىن اخللق ووضع الس ن الكورية، و)ي س ن ىلق أسناب اخلري وأسناب الم  يف كل جمتمع، وخباصة الق  .  
اخلري من أ)ل الق  ، ألهن  لنساطة طنا ه  من الفطا ة الساليمة، فاإوا  ويف )ذا ت نيه  لى أن أ)ل النداوة أق ب ألا قنول 

مسعوا اخلري تقنلوه، خبإلف أ)ل الق  ، فإهن  لتمنثه  بعوا د)  وما ألفوه، ي ف ون من كال ماا يغاريه  لايه ، وهلاذا قاال هللا 
ال فااق يف األ ا اب رفاقاا جما دا،  تعاا: (و ن حولك  مان األ ا اب م اافقون ومان أ)ال املدي اة ما دوا  لاى ال فااق) فنعال

 وال فاق يف أ)ل املدي ة رفاقا ماردا. 
وقد يكون اجلعل مبعىن التصيري، و)و تصايري ىلاق  لاى صافة اصوصاة أو تصايري الاوق ألا صافة بعاد أن كاان يف صافة  

اخلاري ارقانض د اااة أىا  ، مث ألن تصاارع اخلاري والما  يكاون مبقاادار دلناة أ)ال أحادلا  لاى أ)ال اآلىاا ، فاإوا دلاب أ)ال 
الم  والفساد، وألوا ارعكأ األم  ارنسط د اة الم  وكث وا. ومان أاال ولاك مل يازل احلكماام األقادمون يناذلون اجلهاد يف 
ألجياد املدي ة الفاضلة اليت وصفها  أفإلطون  يف كتابه، واليت كاادت أن ققاق صافا ا يف مدي اة  أثي اة  يف زمان مجهوريتهاا، 

 ق ألال يف مدي ة ال سول صلى هللا  ليه وسل  يف زماره وزمان اخللفام ال اشدين فيها. ولك ها ما قققب ث
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وقد رنه ألا )ذا املعىن قوله تعاا (وألوا أردا أن هنلك ق ية أم ا مرتفيها ففسقوا فيها فحق  ليها القاول فادم ا)ا تادمريا)  
  لى ق امة تمديد مي : (أم ا). 

(اعل ااا) مبعااىن ىلق ااا وأوااادا، و)ااو يتعااد  ألا مفعااول واحااد كقولااه: (واعاال الظلمااات  واألظهاا  يف رظاا  اآليااة: أن: 
 وال ور) فمفعوله: (أكاب  جم ميها). 

وقوله: (يف كل ق ية) ظ ف لغو متعلق ب(اعل ا) وأل ا قدم  لى املفعول مع أره دوراه يف التعلاق ابلفعال، ألن كاون ولاك  
  ، ليعل  أ)ل مكة أن حاهل  ا    لى س ن أ)ل الق   امل سل ألليها. من ش،ن مجيع الق   )و األ)  يف )ذا اخل

ويف قوله: (أكاب  جم ميها) ألجياز ألره أدىن  ن أن يقول اعل ا جم م  وأكاب  هل  وأن أوليام الماياط  أكااب  جم ماي أ)ال  
يه  لاى أن مكا )  لايأ بعظاي  مكة. وقوله: (ليمك وا) متعلق ب(اعل ا) أأ ليحصل املك ، وفيه  لى )ذا االحتمال ت ن

 الم،ن. 
وجتماال أن يكااون (اعل ااا) مبعااىن صااريا فيتعااد  ألا مفعااول  لااا: (أكاااب  جم ميهااا)  لااى أن (جم ميهااا) املفعااول األول،  

و(أكاب ) مفعول نن، أأ اعل ا جم ميها أكاب . وقادم املفعاول الثااين لإل)تماام باه لغ اباة شا،ره، ألن مصاري انا م  أكااب  
 سادة أم   نيب، ألو ليسوا أب)ل للسؤدد، كما قال طفيل الغ وأ:          و 
 ال يصلح ال اس فوضى ال س اة هل                       وال س اة ألوا اهاالاها  ساادوا   
ق ياااة)   ااد  األمااور أب)اال الااا أأ مااا صاالحب                      فاااإن تولااب فنااألشااا ار تا اقااااد وتقااادمي قولااه: (يف كاال  

للغ ض املذكور يف تقدوه لإلحتمال األول. ويف )ذا االحتمال أليذان بغلنة الفسااد  لايه ، وتفااق  ضا ه، وألشاعار بضا ورة 
ى و  رسول هللا صلى هللا  ليه وسل  من تلك الق ية، وأليذان ابقرتاب زوال سيادة املم ك  ألو توال)ا ان مون ألن بقام)  

من أسال  ما ه . ولعال كاإل االحتماال  ما اد مان الكاإلم ليفا ض الساامعون كليهماا، و)اذا   لى الم ك صري)  جم م  ب 
ماان ضاا وب أل ناااز القاا  ن كمااا تقاادم   ااد قولااه تعاااا: (والااذين  تي ااا)  الكتاااب يعلمااون أرااه م اازل ماان ربااك ابحلااق فااإل 

 تكورن من املمرتين). 
    
 

 1412صفحة : 
 
ن من مجلة م اد هللا تعاا مان وضاع رظاام وااود الصااحل والفاساد، أن يعمال الصااحل والإلم يف (ليمك وا) الم التعليل، فإ  

للصإل ، وأن يعمل الفاسد للفساد، واملك  من مجلة الفساد، والم التعليل ال تقتضي احلص ، فلله تعاا يف ألجيااد أمثااهل  
  ارادحاض الناطال با  يدياه بعاد حك  مجة، م ها )ذه احلكمة، فيظه  بذلك ش ف احلق والصإل  ويساطع راوره، ويظها

الص اع الطويلف وجيوز أن تكون الإلم املسماة الم العاقنة، و)ي يف التحقيق اساتعارة الاإلم ملعاىن فاام التف ياع كااليت يف قولاه 
 تعاا (فالتقطه  ل ف  ون ليكون هل   دوا وحزا) . 
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احلاضاا ة الاايت مكاا  فيهااا، فاملقصااود اخلصااوص.  ودىلااب مكااة يف  مااوم: (كاال ق يااة) و)ااي املقصااود األول، ألهنااا الق يااة 
واملعىن: وكذلك اعل ا يف مكة أكااب  جم ميهاا ليمكا وا فيهاا كماا اعل اا يف كال ق ياة ماثله ، وأل اا  ما  اخلا  لقصاد تاذكري 
املم ك  يف مكة مبا حل ابلقا   مان قنلهاا، مثال ق ياة احلنا  وسانا والا س، كقولاه: (تلاك القا   رقاص  لياك مان أرنا هاا 
ولقد اام   رسله  ابلني ات فما كاروا ليؤم وا)، ولقصد تسلية ال سول صلى هللا  ليه وسل  أبره ليأ بندع من ال سال يف 

 تكذيب قومه ألايه ومك )  به وو ده ابل ص . 
صايغة  وقوله: (أكاب  جم ميها) أكاب  مجع أك . وأك  اس  لعظي  القوم وسيد) ، يقال: ورثاوا اناد أكا  أكا . فليساب 

أفعل فيه مفيدة الزايدة يف الك  ال يف السن وال يف اجلس ، فصار مب زلة االسا  داري املماتق، ولاذلك مجاع ألوا أىا  باه  ان 
مجع أو وصف به اجلمع ولو كان معت ا مب زلة االس  املمتق لكان حقه أن يلزم الف اد والتذكري. ومجع  لى أكااب ، يقاال: 

اجلمع فعال مثل أفاضل مجاع أفضال، وأايم وأشاا   مجاع أوان وأشا،م للطاري الساوارح يف  ا ف ملوك أكاب ، فوزن أكاب  يف 
 أ)ل الزا  والعيافة. 

وا ل  أن اصاطإل  ال حااة يف ماوازين اجلماوع يف ابب التكساري ويف ابب ماا ال ي صا ف أن ي ظا وا ألا صاورة الكلماة مان  
لمام الص ف يف ابب ان د واملزياد. فهمازة أكا  تعتا  يف اجلماع  دري رظ  ألا احل وف األصلية والزا دة خبإلف اصطإل   

 كاألصلي و)ي مزيدة. 
ويف قولااه (أكاااب  جم ميهااا) ألجياااز ألن املعااىن اعل ااا يف كاال ق يااة جماا م  واعل ااا هلاا  أكاااب  فلمااا كااان واااود أكاااب  يقتضااي  

 واود من دوهن  استغىن بذك  أكاب  ان م . 
غري ىفية وقيإل، و)او مان اخلاداع ومان املاذام، وال يغتفا  ألال يف احلا ب، ويغتفا  يف السياساة ألوا مل واملك : أليقاع الض  ابل 

يكاان اتقااام الضاا  ألال بااه وأمااا ألساا اده ألا هللا يف قولااه تعاااا: (ومكاا  هللا وهللا ىااري املاااك ين) فهااو ماان املماااكلة ألن قنلااه 
) اا قيال ز ماام املما ك   لاى ال ااس يف صا فه   ان ال ايب صالى هللا  (ومك وا)، أأ مك وا أب)ل هللا ورسله. وامل اد ابملك 

 ليه وسال  و ان متابعاة الساإلم، قاال جما)اد: كااروا الساوا  لاى كال  قناة ي فا ون ال ااس  ان اتنااع ال ايب صالى هللا  لياه 
 وسل . 

أبن صاد ال ااس  ان متابعتااه  وقاد حاذف متعلاق: (ليمكا وا) لظهاوره، أأ ليمكا وا ابل ايب  لياه الصاإلة والساإلم ظ اا ما ه  
يض ه وجزره، وأره ال يعل  بذلك، ولعل )ذا العمل م ه  كان ملا كث  املسلمون يف  ى  مدة ألقامته  مبكاة قنيال اهلنا ة ألا 
املدي ة، ولذلك قال هللا تعاا: (وما وك ون ألال أبرفسه )، فاالواو للحاال، أأ )ا  يف مكا )  ولاك أل اا يضا ون أرفساه ، 

ك   لى مآله و)و الض ،  لى سنيل اناز امل سل، فإن داية املكا  ومآلاه ألضا ار املمكاور باه، فلماا كاان الضا ار ف،طلق امل
 حاصإل للماك ين دون املمكور به أطلق املك   لى الض ار. 

لضا  وايم بصيغة القص : ألن ال يب صلى هللا  ليه وسل  ال يلحقه أو  وال ض  من صاد)  ال ااس  ان اتنا اه ويلحاق ا 
املاك ين، يف الدريا: بعذاب القتل واألس ، ويف اآلى ة: بعذاب ال ار، ألن مل يؤم وا. فالض  احنص  فيه   لاى ط يقاة القصا  

 الضايف، و)و قص  قلب. 
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وقولااه: (ومااا يمااع ون) مجلااة حااال نريااة، فهاا  يف حالااة مكاا )  ابل اايب متصاافون أبهناا  مااا وكاا ون ألال أبرفسااه  وأبهناا  مااا  
 حاق  اقنة مك )  و ، والمعور: العل . يمع ون بل

 (وألوا اام    ية قالوا لن رؤمن حىت رؤتى مثل ما أوم رسل هللا)    
 

 1413صفحة : 
 
 طف  لى مجلة: (اعل ا يف كل ق ية أكااب  جم ميهاا) ألن )اذا حاديث  ان شايم مان أحاوال أكااب  جم ماي مكاة، و)ا    

ا يف كال ق يااة أكاااب  جم ميهااا). ومكااة )ااي املقصاود ماان  مااوم كاال ق يااة كمااا املقصاود ماان التماانيه يف قولااه: (وكااذلك اعل اا
تقاادم، فالضاامري امل صااوب يف قولااه: (اااام  )  ا ااد ألا (أكاااب  جم ميهااا)، اب تنااار اخلاااص املقصااود ماان العمااوم، ألو لاايأ 

 لق  . قول: (لن رؤمن حىت رؤتى مثل ما أوتى رسل هللا) مب سوب ألا مجيع أكاب  ان م  من مجيع ا
واملعىن: ألوا اام    ية من  ايت الق  ن، أأ تليب  ليه   ية فيهاا د او   ألا الواان. فعا  ابنايم  ان ال اإلم ابآلياة  

أو تإلو ا تمنيها ل  إلم مبنيم الدا ي أو امل سل. وامل اد أهن  دري مقت ع  مبعنزة الق  ن، وأهن  يطلنون معنزات  ي ية 
ناازة  يسااى، و)ااذا يف معااىن قااوهل : (فلي،ت ااا ميااة كمااا أرساال األولااون) جلهلهاا  ابحلكمااة الهليااة يف مثاال معناازة موسااى ومع

تصاا يف املعناازات مبااا ي اسااب حااال امل ساال أللاايه ، كمااا حكااى هللا تعاااا: (وقااالوا لااوال أراازل  ليااه  ايت ماان ربااه قاال أل ااا 
ك الكتاااب يتلااى  لاايه  ألن يف ولاااك ل محااة ووكاا   لقاااوم اآلايت   ااد هللا وأل ااا أا رااذي  منااا  أو مل يكفهاا  أا أرزل ااا  ليااا

يؤم ون)ف وقال ال يب صلى هللا  ليه وسل :  ما مان األرنياام رايب ألال أ طاي مان اآلايت ماا مثلاه  مان  لياه النما  وأل اا كاان 
 الذأ أوتيب وحيا أوحى هللا أليل  احلديث. 

و قيل: (حاىت راؤتى مثال ماا أوم رسال هللا) ألن املعنازة ملاا  وأطلق  لى ألظهار املعنزة لديه  ابليتام يف حكاية كإلمه  أل 
 كارب لق ا ه  بصدق ال سول  ليه الصإلة والسإلم أشنهب الميم املعطى هل . 

ومعااىن: (مثاال مااا أوم رساال هللا) مثاال مااا  تااى هللا ال ساال ماان املعناازات الاايت أظه و)ااا ألقااوامه . فماا اد)  ال ساال الااذين  
 بلغته  أىنار) . 

: قا ل ولك ف يق من ك ام املم ك  مبكة، قال هللا تعاا: (بال ي ياد كال اما ئ ما ه  أن ياؤتى صاحفا م ما ة). روأ وقيل 
أن الوليد ابن املغرية، قال لل ايب صالى هللا  لياه وسال : لاو كاراب ال ناومة لك اب أوا واا م اك ألين أكا  م اك سا ا وأكثا  

ب  ازوم  ب و  ند م اف يف الم ف، حىت ألوا ص ا كف ساي ر)اان قاالوا: م اا ماال وولداف وأن أاب اهل قال: زامح ا  يع  
ريب يوحى ألليه، وهللا ال ر ضى به وال رتنعاه أبادا ألال أن  تي اا وحاي كماا  تياه. فكاراب )اذه اآلياة ممارية ألا ماا صادر مان 

ساال هللا مجياع ال ساال، فعاادلوا  اان أن )اذين، و لااى )ااذا يكاون املاا اد حااىت  تي اا وحااي كمااا  م ال ساال. أو يكاون املاا اد ب  
يقولوا مثل ما أوم حممد صلى هللا  ليه وسل ، ألهن  ال يؤم ون أبره  تيه وحي. ومعىن (رؤتى)  لى )ذا الواه رعطى مثل 
 ما أ طي ال سل، و)و الوحي. أو أرادوا ب سل هللا حممدا صلى هللا  ليه وسل  فع وا   ه بصيغة اجلمع تع يضا، كما يقال:
ألن اسا يقولون كذا، وامل اد شالص معا ، وم اه قولاه تعااا: (كاذبب قاوم راو  امل سال ) وحناوه، ويكاون ألطإلقها   لياه: 
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(رسل هللا)  كما به صلى هللا  ليه وسل  كما حكاه هللا   ه  يف قوله: (وقالوا اي أيها الذأ ارزل  ليه الذك  ألرك ن ون) 
 ن ون).  وقوله: (ألن رسولك  الذأ أرسل ألليك 

(هللا أ لاا  حيااث جيعاال رسااالته) ا اارتاض للاا د  لااى قااوهل : (حااىت رااوم مثاال مااا أوم رساال هللا)  لااى كااإل االحتمااال  يف  
 تفسري قوهل  ولك. 

فعلى الواه األول، يف معىن قوهل : (حىت روم مثل ما أوم رسل هللا) يكون قوله (هللا أ ل  حيث جيعل رساالته) ردا أبن  
  ابملعناازات الإل قااة ابلقااوم امل ساال أللاايه ف فتكااون (حياث) جمااازا يف املكااان اال تنااارأ للمعناازة، و)اا  القااوم الااذين هللا أ لا

يظه )ا أحد م ه ، اعلوا ك،هن  مكان لظهور املعنزة. وال ساالت مطلقة  لاى املعنازات ألهناا شانيهة ب ساالة ي سالها هللا 
ااه داللاة املعنازة  لاى صادق ال ساول صالى هللا  لياه وسال  أن املعنازة ألا ال اس، وق يب من )ذا قول  لماام الكاإلم: و 

قا مة مقام قاول هللا (صادق )اذا ال ساول فيماا أىا  باه  ا )، أبماارة أين أىا ق العاادة دلايإل  لاى تصاديقهف و لاى الوااه 
رساااالته) ردا  لاايه  أبن الثاااين، يف معااىن قااوهل : (حااىت رااوم مثاال مااا أوم رساال هللا)، يكااون قولااه: (هللا أ لاا  حيااث جيعاال 

ال سالة ال تعطى بسؤال سا لها، مع التع يض أبن أمثاهل  ليسوا أب)ل هلا، فما صدق (حيث) الملص الذأ اصطفاه هللا 
 ل سالته. 
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مبكااان و(حيااث) ) ااا اساا  دال  لااى املكااان مسااتعارة للمنعااوث ابل سااالة، ب ااام  لااى تماانيه ال سااالة ابلوديعااة املوضااو ة    

أمارااة،  لاااى ط يقاااة االسااتعارة املك ياااة. وألثناااات املكااان ختييااال، و)اااو اسااتعارة أىااا   مصااا حة بتماانيه ال سااال مبكاااان ألقاماااة 
 ال سالة. 

وليسب (حيث) ) ا ظ فا بل )ي اسا  للمكاان جما د  ان الظ فياة، ألن (حياث) ظا ف متصا ف،  لاى رأأ احملققا  مان  
و)و النام، ألن (أ ل ) اس  تفضيل ال ي صب املفعول، وولك كقوله تعاا:  ال حاة، فهي ) ا يف حمل رصب ب زع اخلافض

 (ألن ربك )و أ ل  من يضل  ن سنيله) كما تقدم  رفا. 
ومجلاااة (جيعااال رسااااالته) صااافة ل(حياااث) ألوا كاراااب (حياااث) جمااا دة  ااان الظ فياااة، ويتعااا  أن يكاااون راباااط مجلاااة الصااافة  

 االته. ابملوصوف حمذوفا، والتقدي : حيث جيعل فيه رس
وقد أفادت اآلية: أن ال سالة ليسب  اا ي اال ابألمااين وال ابلتماهي، ولكان هللا يعلا  مان يصالح هلاا ومان ال يصالح، ولاو  

 لااا  مااان يصااالح هلاااا وأراد ألرسااااله ألرساااله، فاااإن ال فاااوس متفاوتاااة يف قناااول الفااايض الهلاااي واالساااتعداد لاااه والطاقاااة  لاااى 
رفاأ ىلقاب ق يناة مان ال فاوس امللكياة، بعيادة  ان روا ال احليوارياة، ساليمة مان  االضطإلع ثمله، فإل تصلح لل ساالة ألال

األدوام القلنياة. فاآلياة دالاة  لاى أن ال ساول خيلاق ىلقاة م اسانة ملا اد هللا مان ألرسااله، وهللا حا  ىلقاه  اامل أبراه سريساله، 
تعداد مهياا  الصااطفام هللا تعاااا، ولاايأ وقااد خيلااق هللا رفوسااا صاااحلة لل سااالة وال تكااون حكمااة يف ألرسااال أرابوااا، فاالساا
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موانااا لااه، وولااك معااىن قااول بعااض املتكلماا : ألن االسااتعداد الااذام لاايأ مبواااب لل سااالة ىإلفااا للفإلساافة، ولعاال ماا اد 
 الفإلسفة ال ينعد  ن م اد املتكلم . وقد أشار ابن سي ا يف الشارات ألا شيم من )ذا يف ال مط التاسع. 

 لا  حيااث جيعال رسااالته) بيااان لعظاي  مقاادار ال ايب صالى هللا  ليااه وسال ، وت نياه الحنطااار رفاوس سااادة ويف قولاه: (هللا أ 
 املم ك   ن روال م تنة ال نومة وارعدام استعداد) ، كما قيل يف املثل  ليأ بعمك فادراي  . 

 امل اد اجل أ استو  اجلمع واملف د. وق أ اجلمهور: (رساالته) ابجلمع وق أ ابن كثري، وحفص  ن  اص  ابلف اد وملا كان  
[) اساتو اف اشا   ان قولاه: (ليمكا وا 124(سيصيب الذين أا ماوا صاغار   اد هللا و اذاب شاديد مباا كااروا وكا ون] 

 فيها) و)و و يد هل   لى مك )  وقوهل : (لن رؤمن حىت روم مثل ما أوم رسل هللا). 
ملماا ك  مبكااة بق ي ااة قولااه: (مبااا كاااروا وكاا ون) فااإن صاافة املكاا  أثنتااب ألكاااب  فااامل اد ابلااذين أا مااوا أكاااب  اناا م  ماان ا 

ان م  يف اآلية الساابقة، ووكا )  ب(الاذين أا ماوا) ألظهاار يف مقاام الضامار ألن مقتضاى الظاا)  أن يقاال: سيصاينه  
الصالة، أأ أل اا أصااو  صاغار  صغار، وأل ا ىولف مقتضى الظا)  ل تيان ابملوصاول حاىت ياوم  ألا  لاة ب اام اخلا   لاى

 و ذاب لا امه . 
 والصغار بفتح الصاد الذل، و)و ممتق من الصغ ، و)و القمامة ورقصان الميم  ن مقدار أمثاله.  
وقد اعل هللا  قاو  وال و ذااب: لي اسب ك )  و تو)  و صياهن  هللا تعاا. والصاغار والعاذاب جصاإلن هلا  يف الادريا  

ال السيادة و ذاب القتل واألس  واخلاوف، قاال تعااا (قال )ال ت بصاون ب اا ألال ألحاد  احلسا ي  وحنان رارتبص ابهلزوة وزو 
بك  أن يصينك  هللا بعذاب من   اده أو أبيادي ا) وقاد حصال األما ان ياوم بادر وياوم أحاد، فهلكاب ساادة املما ك ف ويف 

 اآلى ة إب)ارته  ب  أ)ل احملم ، و ذاو  يف اه  . 
(  د هللا) أره صغار مقادر   اد هللا، فهاو صاغار نباب حمقاق، ألن المايم الاذأ جيعلاه هللا تعااا جصال أثا ه   اد ومعىن  

ال ااااس كلهااا ، ألراااه تكاااوين ال يفاااارق صااااحنه، كماااا ورد يف احلاااديث:  ألن هللا ألوا أحاااب  نااادا أمااا  ا يااال ف،حناااه مث أمااا  
إل حااااة ألا تقادي  (ماان) يف قولاه: (  ااد هللا)، وال ألا اعاال املإل كاة فاا،حنوه مث يوضاع لااه القناول   ااد أ)اال األرض  ، فا

 الع دية مبعىن احلصول يف اآلى ة كما در   ليه كثري من املفس ين. 
والنام يف: (مبا كاروا وك ون) سننية. و(ما) مصدرية: أأ بسنب مك ) ، أأ فعله  املك ، أو موصولة: أأ بسنب الذأ   

 ملك  االس ، فيقدر  ا د م صوب )و مفعول به حمذوف. كاروا وك وره،  لى أن امل اد اب
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(فماان ياا د هللا أن يهديااه ويماا   صاادره ل سااإلم وماان ياا د أن يضااله جيعاال صاادره ضاايقا ح اااا ك، ااا يصااعد يف الساامام    

ماا قنلهاا مان قولاه [) الفام م تناة اجلملاة الايت بعاد)ا  لاى مضامون 125كذلك جيعل هللا ال اأ  لى الذين ال يؤم ون]
(أو من كان ميتا ف،حيي ااه) وماا ت تاب  لياه مان التفااريع واال ارتاض. و)اذا التف ياع ألبطاال لاتعلإل   بعلاة (حاىت راؤتى مثال 
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أوتى رسل هللا). وأن هللا م عه  ما  لقوا ألواهن   لاى حصاوله، فتفا ع  لاى ولاك بياان السانب املاؤث  ابحلقيقاة ألواان املاؤمن 
و: )داية هللا املؤمن، وألضإلله الكاف ، فذلك حقيقة الت،ثري، دون األسناب الظا) ة، فيع ف من ولك أن وكف  الكاف ، و)

أكاب  ان م  لو أوتاوا ماا سا،لوا ملاا  م اوا، حاىت ي ياد هللا )ادايته  ألا الساإلم، كماا قاال تعااا: (ألن الاذين حقاب  لايه   
العذاب األلي  وكما قال ولو أر ا رزل ا أللايه  املإل كاة وكلمها  املاوتى كلمات ربك ال يؤم ون ولو اام   كل  ية حىت ي وا 

 وحم ا  ليه  كل شيم قنإل ما كاروا ليؤم وا ألال أن يمام هللا). 
واهلاد  أل اا يتعلاق ابألماور ال افعااة: ألن حقيقتاه ألصاابة الط ياق املوصال للمكااان املقصاود، وجماازه رشااد العقال، فلااذلك مل  

لقه ) ا لظهور أره اهلد  ل سإلم، ماع ق ي اة قولاه: (يما   صادره ل ساإلم)، وأماا قولاه: (فا)ادو)  ألا جت  ألا وك  متع
ص ار اجلحي ) فهو  ك . والضإلل أل ا يكاون يف أحاوال مضا ة ألن حقيقتاه ىطا، الط ياق املطلاوب، فلاذلك كاان مماع ا 

ة ىاري الساإلم، فهاو كالضاإلل  ان املطلاوب، وألن  ابلض  وألن مل يذك  متعلقه، فهو ) ا االتصااف ابلكفا  ألن فياه ألضاا 
 كان الضال دري طالب ل سإلم، لك ه ثيث لو استقنل من أم ه ما استدب  لطلنه. 

والم   حقيقته شق اللح ، والم جة القطعة من اللح  تمق حىت ت قق ليقع شيها. واستعمل الم   يف كإلمه  جماازا يف  
ا يف اجناإلم األماا ، ويقاا  الاا فأ بااه، وساكون النااال لعماا ، ثيااث ال ياارتدد فيااه وال النياان والكمااف، واسااتعمل أيضااا جماااز 

 يغت  م ه، و)و أظه  التفسريين يف قوله تعاا: (أمل رم   لك صدرك). 
والصدر م اد به الناطن، جمازا يف الفه  والعقل بعإلقة احللول، فمعىن (يم   صدره) جيعل ل فسه و قلاه اساتعدادا وقناوال  

صايل الساإلم، ويوط اه لااذلك حاىت يساكن ألليااه وي ضاى باه، فلااذلك يمانه ابلما   واحلاصاال للا فأ يسامى ارماا احا، لتح
يقال: مل ت م   رفسي لكاذا، وارما حب لكاذا  وألوا حال راور التوفياق يف القلاب كاان القلاب كاملتساع، ألن األراوار توساع 

الوا: اي رساول هللا كياف يما   هللا صادره ل ساإلم فقاال م اظ  األشيام. رو  الط أ وداريه،  ان ابان مساعود: أن اساا قا
رسااول هللا صاالى هللا  ليااه وساال : ياادىل فيااه ال ااور في فسااح قااالوا و)اال لااذلك ماان  إلمااة يعاا ف وااا قااال الابااة ألا دار 

 اخللود، والت حي  ن دار الغ ور، واالستعداد للموت قنل الفوت. 
له ابلكفا ، أو مان يا د أن يضاله  ان اال)تادام ألا الساإلم، فاامل اد ضاإلل ومعىن: (ومن ي د أن يضله) من ي د دوام ضاإل 

مستقنل، ألما مبعىن دوام الضإلل املاضي، وألما مبعاىن ضاإلل  ان قناول الساإلم، ولايأ املا اد أن يضاله بكفا ه القادمي، ألن 
 ولك قد مضى وتق ر. 

قااال ضاااق ضاايقا بكساا  الضاااد وضاايقا بفتحهااا والضاايق بتمااديد اليااام بااوزن فيعاال منالغااة يف وصااف الماايم ابلضاايق، ي 
واألشااه  كساا  الضاااد يف املصاادر واألقاانأ الفااتح، ويقااال بتلفيااف اليااام بااوزن فعاال، وولااك مثاال ميااب وميااب، ولااا وألن 
اىتلفاب زرتهمااا، وكاراب زرااة فيعال يف األصاال تفيااد مان املنالغااة يف حصاول الفعاال مااا ال تفياده زرااة فعال، فااإن االسااتعمال 

األصاااح. واألظهااا  أن أصااال ضاااايق: ابلتلفياااف وصاااف ابملصااادر، فلاااذلك اساااتواي يف ألفاااادة املنالغااااة  ساااو  بي هماااا  لاااى
ابلوصف. وق  م وما يف )ذه اآلية، فق أ)ا اجلمهور: بتماديد الياام. وابان كثاري: بتلفيفهاا. وقاد اساتعري الضايق لضاد ماا 

ألليااه، ثياث يكاون مضااط ب الناال ألوا  اا ض اساتعري لاه الماا   ف،رياد باه الااذأ ال يساتعد لقناول الوااان وال تساكن رفساه 
  ليه السإلم، و)ذا كقوله تعاا: (حص ت صدور) ) وتقدم يف سورة ال سام. 
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واحل   بكس  ال ام صفة ممنهة من قوهل : ح   الميم ح اا، من ابب ف  ، مبعىن ضاق ضايقا شاديدا، فهاو كقاوهل :   

أه افع، و اص  يف رواية أذ بك ، وأبو اعف ، وأما الناقون فق أوه بفتح ال ام  لى درف، وقمن، وف ق، وحذر، وكذلك ق  
 صيغة املصدر، فهو من الوصف ابملصدر للمنالغة، فهو كقوهل : رال درف بفتح ال ون وف د بفتح ال ام. 

 ق. وألتناع الضيق ابحل  : لت،كيد معىن الضيق، ألن يف احل   من معىن شدة الضيق ما ليأ يف ضي 
 واملعىن جيعل صدره دري متسع لقنول السإلم، بق ي ة مقابلته بقوله: (يم   صدره ل سإلم).  
 وزاد حالة املضلل  ن السإلم تنيي ا ابلتمثيل، فقال: (ك، ا يصعد يف السمام).  
، فقلنااب اتم قاا أه اجلمهااور: (يصااعد) بتمااديد الصاااد وتمااديد العاا   لااى أرااه يتفعاال ماان الصااعود، أأ بتكلااف الصااعود 

التفعل صادا ألن التام شنيهة ث وف الطناق، فلذلك تقلب طاام بعاد حا وف الطنااق يف االفتعاال قلناا مطا دا مث تادد  
اترة يف  اثلها أو مقاروا، وقد تقلب فيما يماابه االفتعاال ألوا أرياد التلفياف ابلدداام، فتادد  يف أحاد أحا ف الطنااق،  

د احل وف الثإلثة املتح كة املتوالية من (يتصعد)، فسك ب التام مث أددمب يف الصاد ألددام كما ) ا، فإره أريد ختفيف أح
 املقارب للتلفيف. 

 وق أه ابن كثري: (يصعد) بسكون الصاد وفتح الع ، اففا.  
 وق أه أبو بك ،  ن  اص : (يصا د) بتمديد الصاد بعد)ا ألف وأصله يتصا د.  
ع احلال من ضمري: (صدره) أو من صدره، مثل حال املم ك ح  يد ى ألا الساإلم أو ومجلة: (ك، ا يصعد) يف موض 

حاا  خيلااو ب فسااه، فيت،ماال يف د ااوة السااإلم، ثااال الصااا د، فااإن الصااا د يضاايق ت فسااه يف الصااعود، و)ااذا متثياال )يوااة 
 معقولة ويوة متليلة، ألن الصعود يف السمام دري واقع. 

اه املتعااارف، وجيااوز أن يكااون الساامام أطلااق  لااى اجلااو الااذأ يعلااو األرض. قااال أبااو  لااي والساامام جيااوز أن يكااون مبع اا 
الفارسي:  ال يكون السمام املظلة لعرض، ولكن كما قال سينوية القيدود الطويل يف داري مساام أأ يف داري ارتفااع صاعدا  

)ب يف ارتفاااع  وليسااب  نااارة سااينوية أراد ابااو  لااي االسااتظهار بكااإلم سااينوية  لااى أن اساا  الساامام يقااال للفضااام الااذا
 تفسريا لفية  . 

وحاا ف (يف) جيااوز أن يكااون مبعااىن (ألا)، وجيااوز أن يكااون مبعااىن الظ فيااة: ألمااا مبعااىن ك،رااه بلااا الساامام وأىااذ يصااعد يف  
 م ازهلا، فتكون )يوة ختييلية، وألما  لى أتويل السمام مبعىن اجلو. 

 ين ال يؤم ون) تذييل لليت قنلها، فلذلك فصلب. ومجلة: (كذلك جيعل هللا ال اأ  لى الذ 
وال اأ: اخلنث والفساد، ويطلق  لى اخلناث املع اوأ وال فساي. واملا اد ) اا ىناث الا فأ و)او رااأ الما ك، كماا قاال  

تعاا: (وأما الذين يف قلوو  م ض فزاد   راسا  لى راسه ) أأ م ضا يف قلوو  زا دا  لى م ض قلاوو  الساابق، أأ 
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ساالب املاا ض يف قلااوو ، وتقاادم يف سااورة املا اادة: (أل ااا اخلماا  وامليساا  واألرصاااب واألزالم راااأ ماان  ماال الماايطان) أر 
فااال اأ يعاا  سااا   اخلنااانت ال فسااية، الماااملة لضاايق الصاادر وح اااه، ووااذا العمااوم كااان تااذييإل، فلاايأ ىاصااا بضاايق 

 الصدر حىت يكون من وضع املظه  موضع املضم . 
لك) ا ب  ن املفعول املطلق املا اد باه التمانيه واملعاىن: جيعال هللا الا اأ  لاى الاذين ال يؤم اون اعاإل كهاذا وقوله: (كذ 

 الضيق واحل   المديد الذأ اعله يف صدور الذين ال يؤم ون. 
ولوااك و( لااى) يف قولااه: ( لااى الااذين ال يؤم ااون) تفيااد متكاان الاا اأ ماان الكاااف ين، فااالعإلوة جماااز يف الااتمكن، مثاال: (أ 

  لى )د  من رو ) وامل اد متك ه من قلوو  وظهور  نره  ليه . 
 وايم ابملضارع يف (جيعل) لفادة التندد يف املستقنل، أأ )ذه س ة هللا يف كل من ي ص ف  ن الوان، ويع ض   ه.  
يع ضون  ان تلقياه إبرصااف، و(الذين ال يؤم ون) موصول يوم  ألا  لة اخل ، أأ جيعل هللا ال اأ متمك ا م ه  ألهن   

فينعال هللا قلاوو  متزا ادة ابلقساااوة. واملوصاول يعا  كاال مان يعا ض  اان الواان، فيمامل املماا ك  امللا   ا ه ، ويماامل 
 دري)  من كل من يد ى ألا السإلم فيع ض   ه، مثل يهود املدي ة وامل افق  ودري) . 

ابملوصول ااراي  لى مقتضى الظا) ، وليأ )و من الظهار يف مقام  ووذا العموم صارت اجلملة تذييإل، وصار التيان 
 الضمار. 

 [)   126(و)ذا ص ار ربك مستقيما قد فصل ا اآلايت لقوم يذك ون] 
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 طف  لى مجلة: (ومن ي د أن يضله جيعل صدره ضيقا ح اا) ألا  ى )ا، ألن )ذا متثيل حلال )دأ الق  ن ابلصا ار   

  الااذأ ال جيهااد متنعااه، فهااذا ضااد حلااال التمثياال يف قولااه: (ك، ااا يصااعد يف الساامام). ومتثياال السااإلم ابلصاا ار املسااتقي
املستقي  يتضمن متثيل املسال  ابلساالك صا اطا مساتقيما، فيفياد توضايحا لقولاه: (يما   صادره ل ساإلم). و طفاب )اذه 

طف مقصودة ابلىنارز و)و اقنال  لى ال ايب صالى هللا  لياه وسال  اجلملة مع أهنا مب زلة بيان اجلملة اليت قنلها لتكون ابلع
 ابخلطاب. 

والشااارة ب()ااذا) ألا حاضاا  يف الااذ)ن و)ااو دياان االسااإلم. وامل اساانة قولااه (يماا   صاادره ل سااإلم). والصاا ار حقيقتااه  
املضاااف، فاايعل  أرااه ىااري الط ياق، و)ااو ) ااا مسااتعار للعماال املوصاال ألا رضااى هللا تعاااا. وألضااافته ألا الاا ب لتعظااي  شاا،ن 

ص ار. وألضافة ال ب ألا ضمري ال سول تما يف للمضااف أللياه، وت ضاية لل ساول صالى هللا  لياه وسال  مباا يف )اذا السا ن 
 من بقام بعض ال اس دري متنع  دي ه. 

ماة والاذأ ال واملستقي  حقيقته السامل مان العاو ، و)او مساتعار للصاواب لساإلمته مان اخلطا،، أأ سا ن هللا املوافاق للحك 
 يتللف وال يعطله شيم. 
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وجيااوز أن تكااون الشااارة ألا حاضاا  يف احلااأ و)ااو القاا  ن، ألرااه مسااموع كقولااه: (و)ااذا كتاااب أرزل اااه منااارك)، فيكااون  
الص ار املستقي  مستعارا ملا ينلا ألا املقصاود ال اافع، كقولاه: (وأن )اذا صا اطي مساتقيما فااتنعوه وال تتنعاوا السانل فتفا ق 

 ن سنيله). ومستقيما حال من (ص ار) مؤكدة ملعىن ألضافته ألا هللا. بك   
ومجلة: (قد فصل ا اآلايت) استو اف وفذلكاة ملاا تقادم. واملا اد ابآلايت  ايت القا  ن. ومان رشااقة لفان  اآلايت  ) اا أن  

 فيه تورية مايت الط يق اليت يهتدأ وا السا  . 
 فصل ا اآلايت ألاله  ألهن  الذين ي تفعون بتفصيلها. والإلم يف: (لقوم يذك ون) للعلة، أأ  
 وامل اد ابلقوم املسلمون، ألهن  الذين أفاد   اآلايت وتذك وا وا.  
 [) الضمري يف: (هل  دار السإلم)  ا د ألا (قوم يذك ون). 127(هل  دار السإلم   د رو  و)و وليه  مبا كاروا يعملون] 
فا بياريا: ألن الث ام  ليه  أبهن  فصلب هل  اآلايت ويتذك ون وا يثري سؤال من يس،ل  ن أثا  واجلملة ألما مست،رفة استو ا 

 تني  اآلايت هل  وتذك )  وا، فقيل: (هل  دار السإلم). 
 وألما صفة: (لقوم يذك ون).  
 وتقدمي ان ور لفادة االىتصاص للقوم الذين يذك ون ال لغري) .  
لقامة، ت ادف أو تقارب احملل من احللول، و)و مؤرث تقدي ا فيصاغ   لاى دويا ة. والادار مماتقة والدار: مكان احللول وا 

 من فعل دار يدور لكث ة دوران أ)لها، ويقال هلا: دارة، ولكن املمهور يف الدارة أهنا األرض الواسعة ب  انال. 
ه شااايم  اااا خيااااف مااان املوااااودات اوا) )اااا والساااإلم: األماااان، واملااا اد باااه ) اااا األماااان الكامااال الاااذأ ال يعااارتأ صااااحن 

وأ  اضاها، فيناوز أن يا اد بادار الساإلم اجل ااة مسياب دار الساإلم ألن الساإلمة احلاق فيهاا. ألهنااا قا ار أمان مان كال مكاا وه 
 لل فأ، فتمحضب لل عي  املإل  ، وقيل: السإلم، اس  من أمسام هللا تعاا، أأ دار هللا تعظيما هلا كما يقال للكعنة: بيب

 هللا، وجيوز أن ي اد مكارة األمان   د هللا، أأ حالة األمان من دضنه و ذابه، كقول ال ابغة:          
كااا  قاااد أحااال بااادار الفقااا  بعاااد د ااااى                       مااا و وكااا  راش  مااا و بعاااد ألقتاااار و(  اااد) مساااتعارة للقااا ب    

(و)او ولايه )، وجياوز أن تكاون مساتعارة للحفان ألن المايم اال تنارأ، أريد باه تما يف ال تناة كماا دل  لياه قولاه  قناه: 
ال فيأ جيعل يف مكان ق يب من صاحنه ليحفظه، فيكون املعىن ققيق ولك هل ، وأره و د كالميم احملفوف املدى ، كما 

 يقال: ألن فعلب كذا فلك   دأ كذا ققيقا للو د. 
  الظاا) : لقصاد تما يفه  أبن )اذه  طياة مان )او ماوال) ، والعدول  ن ألضافة (  د) لضامري املاتكل  ألا ألضاافته لإلسا 

 فهي م اسنة لفضله وب ه و  ورضاه   ه  كعكسه املتقدم  رفا يف قوله تعاا: (سيصيب الذين أا موا صغار   د هللا). 
مان متاام امل اة. و طف  لى مجلة: (هل  دار السإلم) مجلة: (و)و وليه ) تعميماا لوالياة هللا ألاي)ا  يف مجياع شاؤوهن ، ألهناا  

 والويل يطلق مبعىن ال اص  ومبعىن املوايل. 
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وقوله: (مبا كاروا يعملون) جيوز أن يتعلق مبا يف معىن اخل  يف قوله: (هلا  دار الساإلم)، مان مفهاوم الفعال، أأ ثناب هلا    

لساإلم، أو الناام للعاوض: أأ هلا  ولاك اازام ولك مبا كاروا يعملون، فتكاون الناام ساننية، أأ بسانب أ مااهل  احلاصالة اب
أب ماهل ، وتكون مجلة: (و)و وليه ) معرتضة ب  اخل  ومتعلقه، وجيوز أن يكون: (مبا كاروا يعملون) متعلقاا ب(ولايه ): 

بااه  أأ و)ااو اصاا ) ، والنااام للسااننية: أأ بساانب أ ماااهل  تااوال) ، أو النااام للمإلبسااة، ويكااون: (مبااا كاااروا يعملااون) ماا ادا
 ازام أ ماهل ،  لى حذف مضاف دل  ليه السياق. 

وتع يف املس د ابلضافة يف قوله: (وليه ) أفاد ال إلم أبن هللا ويل القاوم املتاذك ين، ليعلماوا  ظا  )اذه امل اة فيماك و)ا،  
مان طا ق التع ياف، وليعل  املم كون ولك فيغيظه . وولك أن تع يف املس د ابلضافة خيالف ط يقه تع يفه بغري الضافة، 

ألن التع يف ابلضافة أضعف م اتب التع يف، حىت أره قد يق ب مان الت كاري  لاى ماا وكا ه  لاى ماا وكا ه احملققاون: مان 
أن أصل وضع الضافة  لاى ا تناار تع ياف العهاد، فاإل يقاال: داإلم زياد، ألال لغاإلم معهاود با  املاتكل  وامللاطاب بتلاك 

ن ولاك يف االساتعمال فتنايم مب زلاة ال كا ة امللصوصاة ابلوصاف، فتقاول: أاتين داإلم ال سنة، ولكن الضافة قاد ختا    ا
زيد بكتاب م ه، وأرب ت يد دإلما له دري مع    د امللاطب، فيصري املع ف ابلضافة حي وذ كاملع ف باإلم اجلا أ، أأ 

له التع يف ابلإلم. وهلذا مل يكان يف قولاه:  يفيد تع يفا ويز اجل أ من ب  سا   األا اس، فالتع يف ابلضافة  م ملا  م
(و)و وليه ) قص  وال ألفادة حك  معلوم  لى شيم معلوم. و ا يزيادك يقي اا واذا قولاه تعااا: (ولاك أبن هللا ماوا الاذين 

) أفااد أن  م وا وأن الكاف ين ال موا هل ) فإن  طف: (وأن الكااف ين ال ماوا هلا )  لاى قولاه: (أبن هللا ماوا الاذين  م اوا
 امل اد ابألول ألفادة والية هللا للذين  م وا ال األ إلم أبن من   ف أبره موا الذين  م وا )و هللا. 

(ويوم حنم )  مجيعا اي معم  اجلن قد اساتكث   مان الراأ وقاال أوليااؤ)  مان الراأ رب اا اساتمتع بعضا ا بانعض وبلغ اا  
[) ملااا وكاا  ثااواب القااوم 128ن فيهااا ألال مااا شااام ألن ربااك حكااي   لااي ]أال ااا الااذأ أالااب ل ااا قااال ال ااار مثااواك  ىالاادي

الذين يتذك ون ابآلايت، و)و ثواب دار السإلم، اسب أن يعطف  ليه وك  ازام الاذين ال يتاذك ون، و)او اازام اآلىا ة 
ن ال ااار مثااوا)  أيضااا، فنملااة: (ويااوم حنماا ) ) اخل معطوفااة  لااى مجلااة: (هلاا  دار السااإلم   ااد رواا ). واملعااىن: ولفىاا ي

ىالاادين فيهااا. وقااد صااور )ااذا اخلاا  يف صااورة مااا يقااع يف حساااو  يااوم احلماا ، مث أفضااي ألا دايااة ولااك احلساااب، و)ااو 
 ىلود)  يف ال ار. 

وارتصب: (يوم)  لى املفعول به لفعل حمذوف تقدي ه: اوك   لى ط يقة رظا  ه يف الق  ن، أو ارتصب  لى الظ فية لفعل  
 القول املقدر. 

والضمري امل صوب ب(حنم ) )  ا د ألا (الذين أا موا) املذكور يف قوله: (سيصايب الاذين أا ماوا صاغار   اد هللا)، أو  
ألا (الذين ال يؤم ون) يف قوله: (كذلك جيعل هللا ال اأ  لى الذين ال يؤم ون). و)ؤالم )  مقابل الذين يتذك ون. فإن 

يق واحد مع ال سول  ليه الصإلة والسإلم ويعت  املم كون ف يقاا منا  اا هلا  بعيادا مجا ة املسلم  يعت ون ااطن  ألهن  ف  
  ه  بضمري الغينة، فامل اد املم كون الذين ماتوا  لاى الما ك واكاد ب(مجيعاا) لايع  كال املما ك ، وسااد  . وشاياطي ه ، 

 : (وألن المياط  ليوحون ألا أوليا ه ) اخل. وسا    لقه . وجيوز أن يعود الضمري ألا المياط  وأوليا ه  يف قوله تعاا
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 وق أ اجلمهور: (حنم ) ) ب ون العظمة  لى االلتفات. وق أه حفص  ن  اص ، ورو   ن يعقوب بيام الغينة.  
وملا أس د احلم  ألا ضمري اجلإللة تع  أن ال دام يف قوله: (اي معم  اجلن) من قنل هللا تعاا. فتع  لذلك ألضمار قاول  

 در من املتكل ، أأ رقول: اي معم  اجلن، ألن ال دام ال يكون ألال قوال. صا
 ومجلة: (اي معم  اجلن) اخل مقول قول حمذوف يدل  ليه أسلوب الكإلم. والتقدأ: رقول أو قا ل .  
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ال واحد لاه مان لفظاه. و)او  واملعم : اجلما ة الذين أم )  وش،هن  واحد، ثيث شمعه  صفة أو  مل، و)و اس  مجع  

 جيمع  لى معاش  أيضا و)و مبع اه، و)و ممتق من املعاش ة وامللالطة. 
واألكث  أن يضاف املعم  ألا اس  ين  الصفة اليت ااتمع مسماه فيها، و)ي ) اا كاوهن  ا اا، ولاذلك ألوا  طفاب  لاى  

 معما  اجلان والراأ ألن اساتطعت  أن ت فاذوا) اآلياة، ما يضاف ألليه كان  لاى تقادي  تث ياة معما ا ومجعاه: فالتث ياة حناو: (اي
 أأ اي معم  اجلن واي معم  الرأ، واجلمع حنو قولك: اي معاش  الع ب والعن  وال ب . 

واجلن تقدم يف قوله: (واعلاوا ك شا كام اجلان) يف )اذه الساورة. واملا اد ابجلان الماياط  وأ اواهن  مان با  ا ساه  اجلان.  
 قوله: (شياط  الرأ واجلن) يف )ذه السورة. والرأ تقدم   د 

واالستكثار: شدة الكثار. فالسا  والتاام فياه للمنالغاة مثال االساتإلم واالساتلداع واالساتكنار، ويتعاد  مبان النيارياة ألا  
يتعاد   الميم املتلاذ كثاري، يقاال: اساتكث  مان الا ع  أو مان املاال، أأ أكثا  مان مجعهاا، واساتكث  األماري مان اجل اد، وال

 ب فسه تف قة ب  )ذا املعىن وب  استكث  الذأ مبعىن  د الميم كثريا، كقوله: وال مت ن تستكث ). 
وقوله: (استكث   من الرأ)  لى حذف مضاف، وتقدي ه: من ألضإلل الرأ، أو مان ألداوا ه ، فمعاىن (اساتكث   مان  

وز  احلاد يف اساتهوا ه  واساتغوا ه ، فطاو ته  ما ه  كثاريا الرأ) أكث   من اختاو) ، أأ من اعله  أتنا ا لك ، أأ شا
 ادا. 

والكإلم توبيخ للنن وألركار، أأ كان أكث  الرأ طو ا لك . واجلان يمامل الماياط ، و)ا  يغاوون ال ااس ويطو اوهن :  
وساالوا أللااايه  ابلوسوسااة، والتليياال، والر)ااااب واملااأ، وحناااو ولااك، حااىت تاااو)  ال اااس مقااادر   وأهناا  حمتااااون أللااايه ، فت

ابلرضام وت ك اس  هللا  لى واب حه  ويف شاؤوهن ، حاىت أصانح املسااف  ألوا رازل واداي قاال:  أ اوو بسايد )اذا الاوادأ. أو 
ب ب )ذا الوادأ، يع  به كنري اجلن، أو قال:اي رب الوادأ ألين أساتنري باك  يعا  سايد اجلان. وكاان العا ب يعتقادون أن 

 اجلنال معمورة ابجلن، ويتليلون أصوات ال اي  زال اجلن. قال األ مى:           الفيايف واألودية املتسعة ب 
وبلاادة مثاال ظهاا  الاارتس موحمااة                      للناان ابللياال يف حافا ااا زااال ويف الكااإلم تعاا يض بتااوبيخ الرااأ   

متابعته ، كماا يادل  لياه قولاه اآلم: (اي الذين اتنعو) ، وأطا و) ، وأف طوا يف م ضا  ، ومل يسمعوا من يد و)  ألا رنذ 
 معم  اجلن والرأ أمل  تك  رسل م ك ) فإره تدر  يف التوبيخ وقطع املعذرة. 
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وامل اد أبوليا ه  أوليام اجلن: أأ املوالون هل ، وامل قطعون ألا التعلق أبحواهل . وأولياام الماياط  )ا  املما كون الاذين وافاوا  
أرياد باه الكفاارة والعصااة مان املسالم ، و)اذا ابطال ألن العاصاي وألن كاان قاد أطااع الماياط   احملم   لى الم ك وقيال:

فليأ وليا هلا (هللا ويل الاذين  م اوا) وألن هللا تعااا قاال يف  ىا  اآلياة: (أمل  تكا  رسال ما ك ) و وقاال: (وشاهدوا  لاى 
 أرفسه  أهن  كاروا كاف ين). 

 و(من الرأ) بيان لعوليام.  
 د اقتص   لى حكاية اواب الرأ ألن ال اس املم ك  )  املقصود من املو ظة وذه اآلية. وق 
ومعااىن: (اسااتمع بعضاا ا باانعض) ارتفااع وحصاال شااهوته ومإل مااه أأ اسااتمتع اجلاان ابلرااأ، وارتفااع الرااأ ابجلاان، فكاال  

بانعض، ومل يكان الراأ )ا  امللااطن   بعض م اد به أحد الف يق  ألره بعاض جماوع الفا يق . وأل اا قاالوا: اساتمتع بعضا ا
ابلتااوبيخ، ألهناا  أرادوا اال تااذار  اان أوليااا ه  ماان اجلاان ودفااع التااوبيخ  اا ه ، أبن اجلاان مل يكورااوا )اا  املساات،ث ين ابالرتفاااع 

ابحلاق، بتطويع الرأ، بل ال كل من الف يق  ارتفا ا بصاحنه، و)ؤالم املعتذرون جتمل أهن  أرادوا مماط ة اجل اية ألقا ار 
وألىإلصا ألوليا ه ، أو أرادوا اال تذار  ن أرفسه  ملا  لموا من أن توبيخ اجلن املغوين يع ض بتوبيخ املغوين بفتح الاواو. 
ف،ق وا وا تذروا أبن ما فعلوه مل يكن مت دا  لى هللا، وال استلفاف أبم ه، ولك ه كان لرضام المهوات من اجلارن ، و)اي 

 امل اد ابالستمتاع. 
ولكااوهن  ليسااوا مبلاااطن  ابتاادام. وكااون كإلمهاا  دىاايإل يف امللاطنااة، مل تفصاال مجلااة قااوهل  كمااا تفصاال مجاال احملاااورة يف  

 السؤال واجلواب، بل  طفب  لى مجلة القول املقدر ألهنا قول  ى    ض يف ولك اليوم. 
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قنل من أال قوله: (حنم ) ) ت نيها  لى ققيق وقو ه، فيعل  وايم يف حكاية قوهل  بفعل (وقال أوليا ه ) مع أره مست  

 من ولك الت نيه  لى ققيق اخل  كلهن وأره واقع ال حمالة، ألو ال يكون بعضه حمققا وبعضه دون ولك. 
واسااتماع الرااأ ابجلاان )ااو ارتفااا ه  يف العاااال: بتيسااري شااهوا  ، وفااتح أبااواب اللااذات واأل)ااوام هلاا ، وسااإلمته  ماان  
مااته . واسااتماع اجلااان ابلرااأ: )ااو ارتفااااع اجلاان بتكثاااري أتنااا ه  ماان أ)ااال الضااإللة، وأ ااارته   لاااى ألضااإلل ال ااااس، بط

والوقوف يف واه د اة اخلري، وقطع سنيل الصإل ، فكا من الف يق  أ ان اآلىا   لاى ققياق ماا يف رفساه  اا فياه مإل ا  
 طنعه وارتياحه لقضام وط ه. 

هللا) فظا)  ال ظ  أراه مان متاام ماا يقاال هلا . ألن األصال يف االساتث ام أن يكاون ألى اا اا  اا قنلاه  وأما قوله: (ألال ما شام 
 من الكإلم. 

وجيااوز أن يكااون ماان ااطنااة هللا ل سااوله وصاالى هللا  ليااه وساال و، وقااع ا رتاضااا باا  مااا قصااه  ليااه ماان حااال املماا ك   
 لي ) ويكون الوقف  لى قوله: (ىالدين فيها). وأوليا ه  يوم احلم ، وب  قوله له: (ألن ربك حكي   
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واالستث ام يف قوله: (ألال ما شام هللا)  لى الت،ويل  استث ام ألما من  موم األزم ة اليت دل  ليها قولاه: (ىالادين فيهاا) ألو  
ويل مصدر، أأ اخللود )و ألقامة األبد واألبد يع  األزمان كلها ، ف(ما) ظ فية مصدرية فلذلك يكون الفعل بعد)ا يف أت

ألال وقب مميوة هللا ألزالة ىلودك ، وألما من  موم اخلالدين الذأ يف ضامري (ىالادين) أأ ألال ف يقاا شاام هللا أن ال خيلادوا 
 يف ال ار. 

ووااذا صااار معااىن اآليااة موضااع ألشااكال   ااد مجيااع املفساا ين، ماان حيااث مااا تقاا ر يف الكتاااب والساا ة وألمجاااع األمااة أن  
 وأهن  الدون يف ال ار بدون استث ام ف يق وال زمان.  املم ك  ال يغف  هل 

وقااد أحصاايب هلاا   ماا ة أتويااإلت، بعضااها ال ياات ، وبعضااها بعيااد ألوا اعاال قولااه: (ألال مااا شااام هللا) ماان متااام مااا يقااال  
ما ك  يف للمم ك  وأوليا ه  يف احلم ، وال يستقي  م ها ألال واحد، ألوا اعل االساتث ام معرتضاا با  حكاياة ماا يقاال للم

احلم  وب  ماا ىوطاب باه ال ايب صالى هللا  لياه وسال ، فيكاون )اذا اال ارتاض ىطاااب للمما ك  األحياام الاذين يسامعون 
التهديااد، أل ااذارا هلاا  أن يساااموا، فتكااون (مااا) مصاادرية دااري ظ فيااة: أأ ألال مماايوة هللا  اادم ىلااود) ، أأ حااال مماايوته، 

حيا  ، ويكون )ذا بياا وققيقاا للم قاول  ان ابان  نااس: اساتثىن هللا قوماا و)ي حال توفيقه بعض املم ك  ل سإلم يف 
سنق يف  لمه أهن  يسلمون. و  ه أيضا: )ذه اآلية تواب الوقاف يف مجياع الكفاار، وألوا صاح ماا رقال   اه وااب أتويلاه 

 أبره صدر م ه قنل  لمه اباتماع أ)ل العل   لى أن املم ك  ال يغف  هل . 
(مااا)  لااى )ااذا الواااه موصااولة، فإهنااا قااد تسااتعمل للعاقاال بكثاا ة. وألوا اعاال قولااه: (ىالاادين) ماان مجلااة ولااك أن شعاال  

املقول يف احلم  كان أتويل اآلية: أن االستث ام ال يقصد باه ألىا ا  أوقاات وال حالاة، وأل اا )او ك اياة، يقصاد م اه أن )اذا 
تمام القدرة وحمض الدارة، ك،ره يقاول: لاو شاوب ألبطلاب ولاك. اخللود قدره هللا تعاا، اتارا ال مك وه له  ليه، ألظهار ل

وقد يعضد )ذا أبن هللا وك  رظريه يف رعي  أ)ل اجل ة يف قولاه: (ف،ماا الاذين شاقوا ففاي ال اار هلا  فياا زفاري وشاهيق ىالادين 
 اة ىالادين فيهاا ماا فيها ما دامب السماوات واألرض ألال ما شام ربك ألن رباك فعاال ملاا ي ياد وأماا الاذين ساعدوا ففاي اجل

دامب السماوات واألرض ألال ما شام ربك  طام دري جمذوو) فارظ  كيف  قب قوله: (ألال ما شام ربك) يف  قاب أ)ل 
المقاوة بقوله: (ألن ربك فعال ملا ي يد) وكياف  قاب قولاه: (ألال ماا شاام رباك) يف رعاي  أ)ال الساعادة بقولاه: ( طاام داري 

  املصري بعد ولك ألا األدلة الدالة  لى أن ىلود املم ك  دري اصوص بزمن وال ثال. جمذوو) ف،بطل ظا)  االستث ام مث
 ويكون )ذا االستث ام من أتكيد الميم مبا يمنه ضده.  
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 وقوله: (ألن رباك حكاي   لاي ) تاذييل، واخلطااب لل ايب صالى هللا  لياه وسال  فاإن كاان قولاه: (ىالادين فيهاا ألال ماا شاام  

هللا) من بقية املقول ألوليام اجلن يف احلم  كان قوله: (ألن ربك حكي   لي ) مجلة معرتضة ب  اجلمل املقولة، لنيان أن ما 
رتناه هللا  لااى الماا ك ماان اخللاود رتنااه ثكمتااه و لمااه، وألن كاان قولااه: (ىالاادين) اخل كلااوا مساتقإل معرتضااا كااان قلااه: (ألن 
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وأتكيدا للمقصود من املميوة من اعل استحقاق اخللود يف العاذاب م وطاا ابملوافااة ربك حكي   لي ) تذييإل لإل رتاض، 
  لى الم ك. واعل ال ناة من ولك م وطة ابلوان. 

واحلكي : )و الذأ يضع األشيام يف م اسنا ا، واألسناب ملسننا ا. والعلي : الذأ يعل  ما ارطاو   لياه مجياع ىلقاه مان  
 والعقاب. األحوال املستحقة للثواب 

[) )او ماان متااام اال ارتاض، أو ماان متااام التاذييل،  لااى مااا 129(وكاذلك رااويل بعاض الظااامل  بعضااا مباا كاااروا يكساانون] 
 تقدم من االحتمال . الواو للحال: ا رتاضية، كما تقدمن أو للعطف  لى قوله: (ألن ربك حكي   لي ). 

الشااارة ابلتااذكري ألن أتريااث التوليااة لفظااي ال حقيقااي، فينااوز يف  والشااارة ألا التوليااة املاا،ىووة ماان: (رااويل)، واااام اساا  
ألشارته ما اااز يف فعلاه ال افاع للظاا) ، واملعاىن: وكماا ولي اا ماا با  )اؤالم املما ك  وبا  أولياا ه  راويل با  الظاامل  كلها  

 بعضه  مع بعض. 
تعاادأ: وا، مبعااىن اعاال وليااا، فهااو ماان ابب أ طااى والتولياة جياايم ماان الااوالم وماان الواليااة، ألن كليهمااا يقااال يف فعلااه امل 

يتعد  ألا مفعول ، كذا فس وه، وظا)  كإلمه  أره يقاال: ولياب ضانة متيماا ألوا حالفاب بيا ه ، وولاك أراه يقاال: تولاب 
ضنة متيماا مبعاىن حاالفته ، فاإوا  ادأ الفعال ابلتضاعيف قيال: ولياب ضانة متيماا. فهاو مان قنيال قولاه: (رولاه ماا تاوا) أأ 

زمه ما ألزم رفسه فيكون معىن: (راويل بعاض الظاامل  بعضاا) جنعال بعضاه  أولياام بعاض. ويكاون اظا ا ألا قولاه: (وقاال رل
 أولياؤ)  من الرأ). واعل الف يق  ظامل  ألن الذأ يتوا قوما يصري م ه . 

 ت ك اوا ألا الاذين ظلماوا فتمساك  ال اار) فإوا اعل هللا ف يقا أوليام للظامل  فقد اعله  ظامل  ابألىارة، قال تعااا: (وال 
 وقال: (بعضه  أوليام بعض ومن يتوهل  م ك  فإره م ه  ألن هللا ال يهدأ القوم الظامل ). 

ويقال: وا، مبعىن اعل واليا، فيتعد  ألا مفعول  من ابب أ طى أيضا، يقال: وا  م  أاب  نيادة الماام، كماا يقاال:  
 نياادة المااام، ولااذلك قااال املفساا ون: جيااز أن يكااون معااىن: (رااويل بعااض الظااامل  بعضااا) جنعاال أواله، ألرااه يقااال ويل أبااو 

بعضااه  والة  لااى بعااض، أأ رساالط بعضااه   لااى بعااض، واملعااىن أرااه اعاال اجلاان و)اا  ظاااملون مساالط   لااى املماا ك ، 
ون، كما )و مقتضى التمنيه يف قولاه: واملم كون ظاملون، فكل يظل  مبقدار سلطاره. وامل اد: ب(الظامل  ) يف اآلية املم ك

 (وكذلك). 
وقد تممل اآلية بط يق الشارة كل ظامل، فتدل  لى أن هللا سلط  لى الظامل من يظلمه، وقاد أتوهلاا  لاى ولاك  ناد هللا  

لياه، بان الازبري أايم د وتاه مبكاة فإراه ملاا بلغاه أن  ناد امللاك بان ما وان قتال  ما ا بان ساعيد األشادق بعاد أن ىا    ما و  
صعد امل   فقال:  أال ألن ابن الزرقام يع   ند امللك بن م وان ألن م وان كاان يلقاب ابألزرق وابلزرقاام ألراه أزرق العي ا  
قد قتل لطي  الميطان  (وكذلك رويل بعض الظامل  بعضا مبا كاروا يكسنون). ومن أال ولك قيل: ألن مل يقلع الظامل  ن 

 الفل : ألن أراد ال  ية أن يتللصوا من أمري ظامل فليرتكوا الظل . وقد قيل:           ظلمه سلط  ليه ظامل  ى . قال
 وما ظامل ألال سينلى بظامل وقوله: (مبا كاروا يكسنون) النام للسننية، أأ ازام  لى استم ار ش كه .   
وىى األتناع صاإل  املتناو  ، وبياان سا ة واملقصود من اآلية اال تنار واملو ظة، والتحذي  من االدرتار بوالية الظامل ، وت 

 من س   هللا يف العامل . 
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(اي معم  اجلن والرأ أمل  تك  رسل م ك  يقصون  ليك   ايم وي ذرورك  لقام يومك  )اذا قاالوا شاهدا  لاى أرفسا ا  
 [)   130ود    احلياة الدريا وشهدوا  لى أن أرفسه  أهن  كاروا كاف ين]

 
 1422صفحة : 

 
)اذا ماان مجلاة املقاولااة الاايت شا أ يااوم احلما ، وفصاالب اجلملااة ألهناا يف مقااام تعاداد ااا ا مه  الاايت اساتحقوا وااا اخللااود،   

 ألبطاال ملعذر  ، وأل إلا أبهن  حمقوقون مبا ازوا به، ف، اد ردام)  كما ي ادأ امل دد  ليه املوبخ فيزداد رو ا. 
يا أ. وأل ااا اعال السااؤال  ان رفااي ألتياان ال ساال أللايه  ألن املقاا ر ألوا كاان حالااه يف واهلمازة يف (أمل  تكا ) لإلسااتفهام التق   

مإلبسة املق ر  ليه حال من يظن به أن جييب ابل في. يؤتى بتق ي ه داىإل  لى رفي األم  الذأ املا اد ألقا اره إبثناتاه. حاىت 
: ألساب الفا ال كاذا وكاذا، وألساب القا ال كاذا. ألوا أق  إبثناته كان ألقا اره أقطاع لعاذره يف املؤاىاذة باه. كماا يقاال للنااين

وقاد يسالك ولاك يف مقاام اىتناار مقادار متكان املساؤول املقا ر مان اليقا  يف املقا ر  لياه. فياؤتى ابالساتفهام داىاإل  لاى 
رفاي المايم املقا ر  ليااه، حاىت ألوا كاراب لاه شاانهة فياه ارتناك وتلعااث ، وم اه قولاه تعااا: (وأشااهد)   لاى أرفساه  ألسااب 

بك )، وملا كان حال )ؤالم اجلن والراأ يف التما د  لاى هللا، ورناذ العمال الصااحل ظها اي، وال ا اض  ان الواان، حاال ب  
من مل يط ق مسعاه أما  مبعا وف وال هناي  ان م كا ، اايم يف تق يا )   لاى بعثاة ال سال بصايغة االساتفهام  ان رفاي جمايم 

 مسادا، وا رتفوا مبنيوه ، كان ولك أح   ألىذ)  ابلعقاب.  ال سل ألليه ، حىت ألوا مل جيدوا لركار جميم ال سل
وال سل: ظا) ه أره مجع رسول ابملعىن املمهور يف اصطإل  الم ع، أأ م سل من هللا ألا العناد مبا ي شد)  ألا ماا جياب  

: (ألو اام)ااا  لاايه : ماان ا تقاااد و ماال، وجيااوز أن يكااون مجااع رسااول ابملعااىن اللغااوأ و)ااو ماان أرسااله دااريه كقولااه تعاااا
 امل سلون) و)  رسل احلواري  بعد  يسى. 

فوصف ال سل بقوله: (ما ك ) لازايدة ألقاماة احلناة، أأ رسال تع فاوهن  وتسامعوهن ، فيناوز أن يكاون (مان) اتصاالية مثال  
 اليت يف قوهل : لسب م ك ولسب م ، وليسب للتنعيض، فليسب مثل الايت يف قولاه: ()او الاذأ بعاث يف األميا  رساوال
م ه ) وولك أن رسل هللا ال يكوراون ألال مان الراأ، ألن مقاام ال ساالة  ان هللا ال يلياق أن جيعال ألال يف أشا ف األا ااس 

 من املإل كة والنم ، وا أ اجلن أحط من النم  ألهن  ىلقوا من ار. 
د الضامري ألا بعاض وتكون (من) تنعيضية، ويكون امل اد بضامري: (ما ك ) ىصاوص الراأ  لاى ط يقاة التغلياب، أو  او  

املذكور قلنه كما يف قوله تعاا (خي   م هما اللؤلؤ وامل اان) وأل ا خي   اللؤلؤ وامل اان من النح  امللح. ف،ما مؤاىذة اجلن 
مبلالفة ال سل فقد خيلق هللا يف اجلن ألهلاما بواوب االساتماع ألا د اوة ال سال والعمال واا، كماا يادل  لياه قولاه تعااا يف 

ن: (قل أوحى أليل أره استمع رف  من اجلن فقالوا ألا مسع ا ق  ا  ننا) اآلية، وقال يف سورة األحقااف: (قاالوا اي سورة اجل
قوم ا ألا مسع ا كتااب أرزل من بعد موسى مصدقا ملا ب  يديه يهدأ ألا احلق وألا ط يق مستقي  اي قوم ا أاينوا دا اي هللا 

  من  ذاب ألي ) ولك أن الظوا)  تقتضي ن اجلن هلا  اتصاال واذا العاامل. واطاإلع و م وا به يغف  لك  من وروبك  وجي ك
 لى أحوال أ)له: (ألره يا اك  )او وقنيلاه مان حياث ال ت وهن ).فضاعف قاول مان قاال بوااود رسال مان اجلان ألا ا ساه ، 
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يا د  ان ال ايب صالى هللا  ورسب ألا الضحاك، ولذلك فقوله: (أمل  تك ) مص وف  ن ظا) ه من لوله الرأ واجلن، ومل
 ليه وسل  ما يثنب به أن هللا أرسل رسإل من اجلن ألا ا ساه ، وجياوز أن يكاون رسال اجلان طوا اف ما ه  يساتمعون ألا 
األرنيام ويفهمون ماا ياد ون أللياه وينلغاون ولاك ألا أقاوامه ، كماا تقتضايه اآلياة يف ساورة األحقااف، فمؤاىاذة اجلان  لاى 

بلو  توحيد هللا ألا  لمه  ألن أدلة الوحدارية  قلية ال قتا  ألال ألا ما ج ك ال ظ ، فلما ىلق هللا الش اك ابك يقتضيها 
للنن  لما مبا شيم به رسل هللا من الد ام ألا ال ظا  يف التوحياد فقاد تواهاب  ايه  املؤاىاذة بارتك الواان بوحدارياة هللا 

 توايه ال سل د و   ألليه .  تعاا فاستحقوا العذاب  لى الش اك دون توقف  لى
    
 

 1423صفحة : 
 
ومان حسان  نااارات أ مت اا أهناا  يقولاون: الواان وااااب  لاى ماان بلغتاه الاد وة، دون أن يقولااوا:  لاى ماان واهاب ألليااه   

ه الد وة. وط ق بلو  الد وة  ديدة، ومل يثنب يف الق  ن وال يف صحيح اآلنر أن ال يب وصلى هللا  لياه وسال و، وال داري 
ماان ال ساال، بعااث ألا اجلاان الرتفااام احلكمااة ماان ولااك، ولعاادم امل اساانة باا  اجل ساا ، وتعااذر ختالطهمااا، و اان الكلاايب أن 
حممدا وصلى هللا  ليه وسل و بعث ألا الرأ واجلن، وقاله ابان حازم، واىتااره أباو  ما  ابان  ناد الا ، وحكاى االتفااق 

ياه وسال  تما يفا لقادره. واخلاوض يف )اذا ي نغاي للعاامل أن يا أب ب فساه  ليه: فيكون من ىصا ص ال يب حمماد صالى هللا  ل
  اه ألرااه ىااوض يف أحااوال  ااامل ال ياادىل قااب ماادركات ا فاإن هللا أرناا،ا أبن العااوامل كلهااا ىاضااعة لساالطاره. حقيااق  ليهااا 

أبهنا  ما،مورون ابلتوحياد  طا ته، ألوا كارب مدركة صاحلة للتكلياف. واملقصاود مان اآلياة الايت راتكل   ليهاا أل اإلم املما ك 
والسإلم وأن أوليام)  من شياط  الرأ واجلن دري مفلت  من املؤاىذة  لى رنذ السإلم، بله أتنا ه  ودلا ه . فذك  
اجلن مع الرأ يف قوله (اي معم  اجلن والرأ) يوم القيامة لتنكيب املم ك  وقسري)   لى ما ف ر ما ه  يف الادريا مان 

أو االلتنام ألليه ،  لى حد قوله تعاا: (وياوم حنما )  وماا يعنادون مان دون هللا فيقاول أأرات  أضاللت   ناادأ  نادة اجلن 
 )ؤالم) وقوله: (وألو قال هللا اي  يسى ابن م مي أأرب قلب لل اس اختذوين وأمي ألهل  من دون هللا). 

نااار الدالاة  لااى وحدارياة هللا وأماا ه وهنياه وو ااده والقاص كالقصاص: الىنااار، وم اه لقصااة لللا ، واملعااىن: خيا ورك  األى 
وو يده، فسمى ولك قصا ألن أكث )  أىنار  ن صفات هللا تعاا و ن ال سل وأ ه  وما حلانه  و ان اجلازام ابل عاي  أو 

أ  اان العااذاب. فااامل اد ماان اآلايت  ايت القاا  ن واألقااوال الاايت تتلااى فيفهمهااا اجلاان إبهلااام، كمااا تقاادم  رفااا، وفهمهااا الراا
 يع ف الع بية مناش ة ومن ال يع ف الع بية ابلرتمجة. 

والرذار: الىنار مب خييف ويك ه، و)و ضد النمارة، وتقدم   د قوله تعااا: (ألا أرسال اك ابحلاق بماريا وراذي ا) يف ساورة  
ابلنام، وب فسه، يقال: أرذرته النق ة، و)و يتعد  ألا مفعول ب فسه و)و امللقى ألليه اخل ، ويتعد  ألا الميم املل    ه: 

بكذا وأرذرته كذا، قال تعاا: (ف،رذرتك  ارا تلظى وفقل أرذرتك  صا قةو ت ذر يوم اجلمع) وملا كان اللقاام ياوم احلما  
يتضمن ىريا أل)ل اخلري وش ا أل)ل الم ، وكان )ؤالم امللاطنون قد متحضوا للم ، اعل ألىنار ال سل ألاي)  بلقام ولك 
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ارا ألره الط ف الذأ ققق فيه  من مجلة ألىنار ال سل ألاي)  ما يف ولك اليوم وش ه. ووصف اليوم ابس  الشارة اليوم ألرذ
يف قوله: (يومك  )ذا) لتهويل أم  ولك مباا يماا)د فياه، ثياث ال قايط العناارة بوصافه، فيعادل   هاا ألا الشاارة كقولاه: 

 ()ذه ال ار اليت ك ت  وا تكذبون). 
 : (شااهدا  لااى أرفساا ا) القاا ار مبااا تضاام ه االسااتفهام ماان ألتيااان ال ساال أللاايه ، وولااك دلياال  لااى أن دىااول ومعاىن قااوهل 

ح ف ال في يف مجلة االستفهام ليأ املقصود م ه ألال قطع املعذرة وأره أم  ال يسع املسؤول رفيه، فلاذلك أمجلاوا اجلاواب: 
 أللي ا. ف(قالوا شهدا  لى أرفس ا)، أأ أق را إبتيان ال سل 

واستعملب المهادة يف معىن الق ار ألن أصل المهادة الىنار  ن أما  قققاه امللا  وبي اه، وم اه: (شاهد هللا أراه ال أللاه  
ألال )و واملإل كة وألوا العل  قا ماا ابلقساط). وشاهد  لياه . أىا    اه ىا  املتثناب املتحقاق، فلاذلك قاالوا: (شاهدا  لاى 

ل سل أللي ا. وال ت ايف ب  )ذا الق ار وب  ألركار)  الم ك يف قوله: (ألال أن قالوا وهللا رب ا ما ك ا أرفس ا) أأ أق را إبتيان ا
 مم ك ) الىتإلف املل    ه يف اآليت . 

 وفصلب مجلة: (قالوا) ألهنا اارية يف ط يقة احملاورة.  
ناار كاون األوا ىا ا  ان تنا  احلقيقاة هلا . و لمها  ومجلة (ود    احلياة الدريا) معطوفة  لى مجلة: (قاالوا شاهدا) اب ت 

حي وذ أهن   صوا ال سل ومن أرسله . وأ  ضوا  ن لقام يومه  ولك. فعلموا و ل  السامع خلا )  أهنا  ماا وقعاوا يف )اذه 
 ال بقة ألال ألهن  د    احلياة الدريا. ولوال ولك الغ ور ملا كان  مله   ا ي ضاه العاقل ل فسه. 

    
 
 1424فحة : ص
 
وامل اد ابحلياة أحواهلا احلاصلة هل : من اللهو. والتفاى ، والكنري، والع اد، واالستلفاف ابحلقاا ق. واالدارتار مباا ال ي فاع   

 يف العاال واآلال. 
 واملقصود من )ذا اخل    ه  كمف حاهل ، وقذي  السامع  من دوام التورر يف مثله، ف،ن حاهل  سوام.  
وشااهدوا  لااى أرفسااه  أهناا  كاااروا كاااف ين) معطوفااة  لااى مجلااة: (وداا    احلياااة الاادريا) و)ااو ىاا  مسااتعمل يف ومجلااة: ( 

التعنيب من حاهل ، وختطوة رأيه  يف الدريا، وسوم رظ )  يف اآلايت، وأل  اضه   ن التادب  يف العواقاب، وقاد رتاب )اذا 
، ألن ولاك االدارتار كاان السانب يف وقاو ه  يف )اذه احلاال حاىت اخل   لى اخل  الذأ قنلاه، و)او ادارتار)  ابحليااة الادريا

استسلموا وشهدوا  لى أرفساه  أهنا  كااروا يف الادريا كااف ين ابك، ف،ماا الراأ فعهنا  أشا كوا باه و نادوا اجلان، وأماا اجلان 
و)ذا مثل ما أى  هللا   ه   فعهن  أد وا الرأ بعناد   ووضعوا أرفسه  ش كام ك تعاا، فكإل الف يق  من )ؤالم كاف ،

أو  اان أمثاااهل  مبثاال )ااذا اخلااا  التعنياايب يف قولااه: (وقااالوا لاااو ك ااا رساامع أو رعقاال ماااا ك ااا يف أصااحاب السااعري فاااا رتفوا 
بذرنه ). فارظ  كيف ف ع  لى قوهل  أهن  ا رتفوا بذرنه ، ماع أن قاوهل  )او  ا  اال ارتاف، فاإل يفا ع المايم  ان رفساه، 

 خل  التعنيب من حاهل ، والتسميع و ، ح  أجلووا ألا اال رتاف يف  اقنة األم . ولكن أريد من ا
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وشااهاد    لااى أرفسااه  ابلكفاا  كارااب بعااد التمحاايص والجلااام، فااإل ت ااايف أهناا  أركاا وا الكفاا  يف أول أماا  احلساااب، ألو  
ألين أااد أشايام ختتلاف  لاي  قاال هللا: قالوا: (وهللا رب ا ماا ك اا مما ك ). قاال ساعيد بان اناري: قاال راال البان  نااس:  

(وال يكتمون هللا حديثا)، وقال: (ألال أن قالوا وهللا رب ا ما ك ا مم ك )، فقد كتموا. فقال ابن  نااس: ألن هللا يغفا  أل)ال 
 الىإلص وروو ، فقال  املم كون: تعالوا رقل: ما ك ا مم ك ، فلت  هللا  لى أفوا)ه  فت طق أيديه   . 

[) اسااتو اف ابتادا ي،  دياد ومو ظااة، و ا ة بتفاا يط 131ن مل يكان ربااك مهلاك القا   بظلاا  وأ)لهاا داافلون](ولاك أ 
أ)ل الضإللة يف فا دة د وة ال سل، وت نيه جلدو  ألرسال ال سل ألا األم  ليعيد املم كون رظ ا يف أم ) ، ما داموا يف )ذه 

د اوة ال ساول وصالى هللا  لياه وسال و ىسا  ، فيتاداركوا أما )   الدار، قنل يوم احلما ، ويعلماوا أن  اقناة ال ا اض  ان
ىمااية الفااوات، وألرااذار ابقاارتاب راازول العااذاب واا ، وأليقاااف للمماا ك  أبن حاااهل  كحااال املتحاادث  اا ه  ألوا ماااتوا  لااى 

 ش كه . 
دااري حمسااوس،  والشااارة بقولااه: (ولااك) ألا مااذكور يف الكااإلم السااابق، و)ااو أقاا ب مااذكور، كمااا )ااو شاا،ن الشااارة ألا 

فاملمار أللياه )او املاذكور قنال، أو )او ألتياان ال سال الاذأ اا   الكاإلم  لياه يف حكاياة تق يا  املما ك  يف ياوم احلما   ان 
ألتيان رسله  ألليه ، و)و املصادر املا،ىوو مان قولاه: (أمل  تكا  رسال ما ك ) فإراه ملاا حكاى ولاك القاول لل ااس الساامع ، 

 فصح أن يمار ألا شيم يؤىذ م ه.  صار ولك القول احملكي كاحلاض ،
واساا  الشااارة ألمااا منتاادأ أو ىاا  حملااذوف تقاادي ه: ولااك األماا  أو األماا  ولااك، كمااا ياادل  ليااه ضاامري الماا،ن املقاادر بعااد  

 (أن). 
و(أن) اففة من الثقيلة، وامسها ضمري ش،ن حمذوف، كما )و اساتعماهلا   اد التلفياف، وولاك ألن )اذا اخلا  لاه شا،ن  

يعاااا ف. واجلملااااة ىااا  (أن)، وحااااذفب الم التعلياااال الداىلاااة  لااااى (أن): ألن حااااذف ااااار (أن) كثااااري شااااا ع، جيااادر أن 
 والتقدي : ولك األم ، أو األم  ولك، ألره أأ الم،ن مل يكن ربك مهلك الق  . 

ورمحتاه،  ومجلة: (مل يكن ربك مهلك الق   بظل  وأ)لها دافلون) )و ش،ن  ظي  مان شاؤون هللا تعااا، و)او شا،ن  دلاه 
ورضاه لعناده اخلري والصإل ، وك ا)يته سوم أ ماهل ، وألظهاره أثا  ربوبيتاه ألاي)ا  وادايته  ألا سانل اخلاري، و ادم مناادتته  

 ابهلإلك قنل التقدم ألليه  ابلرذار والت نيه. 
    
 

 1425صفحة : 
 
لما ك ألوا أ  ضااوا  اان د اوة ال ساال، وأرااه ال ويف الكاإلم ألجياااز ألو  لاا  م اه: أن هللا يهلااك القاا   املسرتسال أ)لهااا  لااى ا  

يهلكه  ألال بعد أن ي سل أللايه  رساإل م اذرين، وأراه أراد محال تنعاة )إلكها   لايه ، حاىت ال ينقاي يف رفوساه  أن يقولاوا: 
  أو لوال مح ا رب ا ف،رن،ا وأ ذر أللي ا، كما قال تعاا: (ولاو أا أ)لك اا)  بعاذاب مان قنلاه  أأ حمماد صالى هللا  لياه وسال
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قنل الق  ن  لقالوا رب ا لوال أرسلب أللي ا رسوال ف تنع  ايتك من قنل أن رذل وخنز ) فاقتص  مان )اذا املعاىن  لاى معاىن أن 
  لة الرسال )ي  دم أل)إلك الق    لى دفلة، فدل  لى املعىن احملذوف. 

 اة وجاىي مان حياي  ان بي اة) فاإ)إلك وال)إلك: أل دام وات املواود وألماتة احلاي. قاال تعااا: (ليهلاك مان )لاك  ان بي 
القاا   ألابدة أ)لهااا وخت ينهااا، وألحياؤ)ااا أل ااادة  م اهنااا ابلسااكان والن ااام، قااال تعاااا: (أىن جيااي )ااذه  أأ الق يااة  هللا بعااد 
مو ااا). وأل)ااإلك القاا   ) ااا شااامل لابدة سااكاهنا. ألن ال)ااإلك تعلااق بااذات القاا  ، فااإل حااااة ألا التمنااز يف ألطااإلق 

لى أ)ل الق   (كما يف: (واس،ل الق ية)) لصحة احلقيقة ) ا، وألره و ع م ه قوله: (وأ)لها دافلون). أال ت   ألا الق    
قولااه تعاااا: (وألوا أردا أن هنلااك ق يااة أماا ا مرتفيهااا ففسااقوا فيهااا فحااق  ليهااا القااول فاادم ا)ا تاادمريا) فنعاال أل)إلكهااا 

 اليت أمط ت مط  السوم أفل  يكوروا ي وهنا).  تدمري)ا، وألا قوله: (ولقد أتوا  لى الق ية
والنااام يف: (بظلاا ) للسااننية، والظلاا : الماا ك، أأ مهلكهاا  بساانب شاا ك يقااع فيااا فيهلكهااا ويهلااك أ)لهااا الااذين أوقعااوه،  

 . ولذلك مل يقل: بظل  أ)لها، ألره أريد أن واود الظل  فيها سنب )إلكها، و)إلك أ)لها ابألح   ألهن  املقصود ابهلإلك
ومجلة: (وأ)لها دافلون) حال مان (القا  ) وصا   ) اا ب(أ)لهاا) ت نيهاا  لاى أن )اإلك القا   مان اا ام أفعاال ساكاهنا  

 (فتلك بيو   ىاوية مبا ظلموا). 
[) احاارتاس  لااى قولااه: (ولااك أن مل يكاان ربااك مهلااك 132(ولكاال دراااات  ااا  ملااوا ومااا ربااك بغافاال  مااا يعملااون] 

 أن الصاحل  من أ)ل الق   الغالب  لى أ)لها الم ك والظل  ال ج مون ازام صإلحه .  الق   بظل ) للت نيه  لى
والت وين يف: (ولكل)  وض  ن املضاف ألليه: أأ ولكله ، أأ كل أ)ل الق   املهلكة دراات، يع  أن أ)لها تتفااوت  

العاذاب يف اآلىا ة، بعاد أن  اذبوا يف الادريا. أحواهل  يف اآلى ة. فاملؤم ون م ه  ال يضاع ألوااهن . والكااف ون جما ون ألا 
فاك قد ي ني املؤم   من أ)ل الق   قنل رزول العذاب. وت فع دراة الو)ا يف الادريا، و)اي درااة ألظهاار   اياة هللا وا ، 

ؤم يهاا مث وت فع دراته  يف اآلى ة، والكاف ون جيق و   ذاب ال)إلك مث يصريون ألا  ذاب اآلى ة. وقد  لك الق ياة مب
يصاريون ألا ال عاي  فيظهاا  تفااوت دراااا   يف اآلىا ة، و)ااذه حالاة أىا   و)ااي املا اد بقولااه تعااا: (واتقااوا فت اة ال تصااينب 
الذين ظلموا م ك  ىاصة) رو  النلارأ، ومسل .  ن ابن  م ، قال رسول هللا صلى هللا  ليه وسل :  ألوا أرزل هللا بقوم 

ه  مث بعثاوا  لاى أ مااهل   . ويف حاديث  ا ماة رضاي هللا   ها  اد النيهقاي يف الماعب  ذااب أصاب العذاب من كان فاي
م فو ا أن هللا تعاا ألوا أرزل سطوته أب)ل رقمته وفيه  الصاحلون، قنضوا معه  مث بعثوا  لى ريا   وأ ماهل ، صححه ابن 

 هاا قالاب: قاال رساول هللا صالى هللا حنان. ويف صحيح النلارأ، من حديث زي ب ب اب احاو أم املاؤم   رضاي هللا  
 لياه وساال   وياال للعاا ب ماان شاا  قااد اقاارتب فااتح الياوم ماان ردم اياااو  ومااااو  )كااذا و قااد تسااع   أأ  قااد ألصاانع  
بعإلمااة تسااع  يف احلساااب املعاا    ااه ابلعقااد بضاا  العاا  وفااتح القاااف قياال: أهنلااك وفي ااا الصاااحلون، قااال: رعاا  ألوا كثاا  

 اخلنث  . 
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والدراات )ي ما ي تقى  ليه من أسفل ألا أ لى، يف سل  أو أب اام، وألن قصاد واا ال ازول ألا حمال ما لفض مان ااب   

أو حنوه فهاي دركاات، ولاذلك قاال تعااا: (ي فاع هللا الاذين  م اوا ما ك  والاذين أوتاوا العلا  درااات وقاال (ألن امل اافق  يف 
(كال) ماا ادا باه مجيااع أ)ال الق ياة، وأتااى بلفان (الادراات) كااان ألواام ألا تغليااب الادرك األساف ماان ال اار) وملاا كااان لفان 

حااال املااؤم   لتطمااون رفااوس املساالم  ماان أ)اال مكااة أبهناا  ال أبس  لاايه  ماان  ااذاب مماا كيها، ففيااه ألوااام ألا أن هللا 
مل يقصااا وا يف الركاااار  لاااى م نااايه  مااان العاااذاب: يف الااادريا ابهلنااا ة، ويف اآلىااا ة ثمااا )   لاااى أ مااااهل  ورياااا   ألهنااا  

املم ك ، ففي )ذه اآلية أليذان أبهن  سيل اون من الق ية اليت حق  لى أ)لها العذاب، فإن هللا أصاب أ)ل مكة ابجلوع 
من لق ية اليت حق  لى أ)لها العذاب، فإن هللا أصاب أ)ل مكة ابجلوع واخلوف مث ابلغزو بعاد أن أجناى رساوله صالى هللا 

ؤم  . وقد  ل  من الدراات أن أسافلها دركات فغلب دراات ل كتة الشاعار بنماارة املاؤم   بعاد راذارة  ليه وسل  وامل
 املم ك . 

 و(من) يف قوله ( ا  ملوا) تعليلية، أأ من أ ماهل  أأ بسنب تفاوت أ ماله.  
 وقوله: (وما ربك بغافل  ما يعملون) ىطاب لل سول صلى هللا  ليه وسل .  
هور: (يعملون)  بيام الغينة  فيعود الضمري ألا أ)ل القا  ، واملقصاود مما كو مكاة، فهاو للتسالية والتطما  لاوإل وق أ اجلم 

يسااتنط  و ااد هللا ابل صاا ، و)ااو تعاا يض ابلو يااد للمماا ك  ماان ابب: وامسعااي اي اااارة. وقاا أه اباان  ااام  بتااام امللاطااب، 
م ، فهااو و اد ابجلاازام  لااى صااحل أ ماااهل ، ت شاايحا للتعنااري فاخلطااب لل سااول صاالى هللا  لياه وساال  وماان معاه ماان املساال

ابلاادراات حساانما قاادم اه، ليكااون سااإل هلاا  ماان و يااد أ)اال القاا   أصااحاب الظلاا ، وكلتااا القاا امت  ماا اد ك تعاااا فيمااا 
 أحسب. 

 ن  لمه ورمحتاه  (وربك الغ  وو ال محة)  طفب مجلة: (وربك الغ )  لى مجلة: (وما ربك بغافل  ما يعملون) ألىنارا 
 لى اخل   ن  مله، ويف كلتا اجلملت  و يد وو د، ويف اجلملة الثارية ك اية  ن د اه تعاا  ان ألواان املما ك  وماواال    
كمااا يف قولااه: (ألن تكفاا وا فااإن هللا داا   اا ك )، وك ايااة  اان رمحتااه ألو أمهاال املماا ك  ومل يعناال هلاا  العااذاب، كمااا قااال: 

  محة لو يؤاىذ)  مبا كسنوا لعنل هل  العذاب) يف سورة الكهف. (وربك الغفور وو ال
وقوله: (وربك) ألظهار، يف مقام الضمار، ومقتضى الظا)  أن يقال: و)و الغ  وو ال محة، فلولف مقتضاى الظاا)  ملاا  

ثااال واحلكاا ، يف اساا  الاا ب ماان داللااة  لااى الع ايااة بصااإل  امل بااوب، ولتكااون اجلملااة مسااتقلة ب فسااها فتيساا  مساا   األم
 وللت ويه بم،ن ال يب صلى هللا  ليه وسل . 

والغ : )و الذأ ال جتا  ألا دريه، والغ  احلقيقي )و هللا تعاا ألره ال جتا  ألا داريه ثاال، وفاد قاال  لماام الكاإلم:  
لتاار، الاذأ يا اح طا ف ألن صفة الغ  الثابتة ك تعااا يمامل مع ا)اا وااوب الوااود، ألن افتقاار املمكان ألا املوااد امل

واده  لى ط ف  دمه، )و أشد االفتقاار، وأحساب أن معاىن الغا  صافة الوااود يف متعاارف اللغاة. ألال أن يكاون ولاك 
اصطإلحا للمتكلم  ىاصا مبعىن الغ  املطلق. و ا يدل  لاى ماا قلتاه أن مان أمسا اه تعااا املغا ، ومل يعتا  يف مع ااه أراه 

 م الكإلم  لى معىن الغ    د قوله تعاا: (ألن يكن د يا أو فقريا) يف سورة ال سام. مواود املواودات. وتقد
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وتع يف املس د ابلإلم مقتض ختصيصه ابملس د ألليه، أأ قص  الغ   لى هللا، و)و قصا  اد اا ي اب تناار أن دا  داري هللا  
اه تعاااا حقيقااي. ووكاا  وصاف الغاا  ) ااا متهيااد تعااا ملااا كااان دا  اقصااا راازل م زلااة العادم، أأ ربااك الغاا  ال دااريه، ود ا

للحكاا  الااوارد  قنااه، و)ااو: (ألن يماا، يااذ)نك ) فهااو ماان تقاادمي الاادليل باا  ياادأ الااد و ، تااذكريا بتق يااب حصااول اجلاازم 
 ابلد و . 

 و(وو ال محة) ى  نن.  
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الغ  وصف وام ك ال ي تفع اخلإل ق ألال بلوازم و دل  ن أن يوصف بوصف ال حي  ألا وصفه أبره: (وو ال محة): ألن   

ولك الوصف، و)ي اوده  ليه ، ألره ال ي قص شيوا من د اه، خباإلف صافة ال محاة فاإن تعلقهاا ي فاع اخلإل اق، فا،وث ت 
بكلمة (وو) ألن (وو) كلمة يتوصال واا ألا الوصاف ابألا ااس، ومع ا)اا صااحب، و)اي تماع  بقاوة أو وفا ة ماا تضااف 

إل يقاال وو ألرصاااف ألال ملاان كاان قااوأ الرصاااف، وال يقاال وو مااال ملاان   اده مااال قلياال، واملقصاود ماان الوصااف أللياه، فاا
بااذأ ال محااة، ) ااا، متهيااد ملعااىن المهااال الااذأ يف قولااه: (ألن يماا، يااذ)نك )، أأ فااإل يقااولن أحااد ملاااوا مل يااذ)ب )ااؤالم 

 املكذب ، أأ أره ل محته أمهله  أل ذارا هل . 
[) استو اف لتهدياد املما ك  133نك  ويستللف من بعدك  ما يمام كما أرم،ك  من ورية قوم  ى ين](ألن يم، يذ) 

الذين كاروا يكذبون الرذار بعذاب ال)إلك، فيقولون: (مىت )ذا الفتح ألن ك ت  صادق ) وولك ماا ياؤون باه قولاه  قناه: 
 (أل ا تو دون آلت وما أرت  مبعنزين). 

لل اايب صاالى هللا  ليااه وساال  واملقصااود م ااه التعاا يض مباان يغفاال  اان ولااك ماان املماا ك  فيكااون فاخلطاااب جيااوز أن يكااون  
  ديدا ص جا. 

واملعااىن: ألن يماا، هللا يعناال إبف ااا ك  ويسااتللف ماان بعاادك  مااا يمااام  اان يااؤمن بااه كمااا قااال: (وألن تتولااوا يسااتندل قومااا  
 ره الغ  وو ال محة. دريك  مث ال يكوروا أمثالك ): أأ فما ألمهاله ألايك  ألال أل

 ومجلة الم ر واوابه ى  نلث  ن املنتدأ. ومفعول: (يمام) حمذوف  لى ط يقته امل،لوفة يف حذف مفعول املميوة.  
 والو)اب جماز دب ال دام كقوله: (وألا  لى و)اب به لقادرون).  
التام فياه للت،كياد، و(ماا) موصاولة واالستلإلف: اعل اخللف  ن الميم، واخللف: العوض  ن شيم فا ب، فالس  و  

 امة، أأ: ما يمام من مؤم   أو كااف ين  لاى ماا تقتضايه حكمتاه، و)اذا تعا يض ابالستوصاال ألن ظاا)  الضامري يفياد 
 العموم. 
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والتماانيه يف قولااه: (كمااا أرماا،ك  ماان وريااة قااوم  ىاا ين) تماانيه يف ألرمااام مواااودات بعااد مواااودات أىاا  ، ال يف كااون  
اة من بقااي املعدومات كما أرم، النم  رم،ة نرية من ورية من أجنا)  هللا يف السفي ة مع رو    ليه الساإلم  امل موات ا  

 ، فيكون الكإلم تع يضا إب)إلك املم ك  وجناة املؤم   من العذاب. 
أرماا،ك ، فااإن وكاااف التماانيه يف حماال رصااب ريابااة  اان املفعااول املطلااق، ألهنااا وصااف حملااذوف تقاادي ه: اسااتلإلفا كمااا  

الرمام يصف كيفية االستلإلف. و(مان) ابتدا ياة. ومعاىن الذرياة واشاتقاقها تقادم   اد قولاه تعااا (قاال ومان وريايت) يف 
 سورة النق ة. 

ووصف (قوم) ب( ى ين للداللة  لى املغاي ة، أأ قاوم ليساوا مان قنا ال العا ب، وولاك ت نياه  لاى  ظاي  قادرة هللا تعااا  
ن أقااوام خيااالفوهن  يف اللغااة والعوا ااد واملااواطن، و)ااذا ك ايااة  اان تنا ااد العصااور، وتسلساال امل مااآت ألن أن ي ماا  أقوامااا ماا

االىتإلف ب  األصول والف وع ال جدث ألال يف أزم ة بعيدة، فمتان ب  أحوال قوم راو  وبا  أحاوال العا ب امللااطن ، 
 وب  ولك ق ون اتلفة متنا دة. 

[) )اذه اجلملاة باادل اشاتمال مان مجلاة: (ألن يما، ياذ)نك ) فاإن املماايوة 134رات  مبعنازين](ألن ماا تو ادون آلت وماا أ 
تمتمل  لى احلال : حال ت ك أل)إلكه ، وحال أليقا ه، ف،فادت )ذه اجلملة أن مميوة هللا تعلقب إبيقاع ماا أو اد)  باه 

املما ك ، متوركاا ابلو ياد: ألوا ك اا قاد  من الو)اب، ولك أن شعل اجلملة اساتو افا بيارياا: ااوااب  ان أن يقاول ساا ل مان
أمهل ااا وأىاا    ااا االستوصااال فقااد أفلت ااا ماان الو يااد، ولعلااه يلقاااه أقااوام بعاادا، فااورد قولااه: (ألن مااا تو اادون آلت) مااورد 

 اجلواب  ن )ذا السؤال ال اش   ن الكإلم السابق بتحقيق أن ما أو د به املم كون واقع ال حمالة وألن أتى . 
(ألن) م اسب ملقام املرتدد الطالاب، وزايدة الت،كاد باإلم االبتادام ألهنا  متودلاون يف ألركاار ققاق ماا أو ادوا باه والت،كد ب 

من حصول الو يد واستسلا)  به، فإهن  قالوا: (الله  ألن كان )ذا )و احلق من   دك ف،مط   لي اا حناارة مان السامام 
 و يده.  أو ا ت ا بعذاب ألي ) ألفحاما لل سول ص وألظهارا لتللف
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وب ام (تو دون) للمنهول يصحح أن يكون الفعل مضارع و د يعد، أو مضارع أو د، يو د واملتنادر )و األول. ومان   

بديع الفصاحة اىتيار ب ا ه للمنهاول، ليصالح لفظاه حلاال املاؤم   واملما ك ، ولاو با  للمعلاوم لتعا  فياه أحاد األما ين: 
رعدك ، أو ألن ما رو دك ، و)ذا من بديع التوايه املقصود م ه أن  ىذ م اه كال ف ياق مان الساامع  ماا أبن يقال: ألن ما 

يليق ثاله، ومعلوم أن و يد املم ك  يستلزم و دا للماؤم  ، واملقصاود األ)ا  )او و ياد املما ك ، فلاذلك  قاب الكاإلم 
 ن الكإلم املواه. بقوله: (وما أرت  مبعنزين) فذلك كالرتشيح ألحد احملتمل  م

والتيان مستعار للحصول تمنيها للمايم املو اود باه امل تظا  وقو اه ابلمالص الغا اب امل تظا  ألتياراه. كماا تقادم يف قولاه  
 تعاا: (قل أرأيتك  ألن أاتك   ذاب هللا بغتة أو اه ة) يف )ذه السورة. 
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ادرين، ويسااتعمل جمااازا يف معااىن الفااإلت ماان وحقيقاة املعنااز )ااو الااذأ جيعاال طالااب شاايم  اااازا  اان روالااه، أأ دااري قاا 
 ت اول طالنه كما قال ألايس بن قنيصة الطا ي:          

أمل ت  أن األرض رحب فسيحة                      فهل تعنزين بقعة من بقا ها أأ فإل تفلب م  بقعة م هاا ال يطال   
 ألليها العدو الذأ يطالن . 

 مبفلت  من و يدأ، أو خبارا   ن قدرم، و)و صاحل لإلحتمال .  فاملعىن: وما أرت  مبعنزأ أأ: 
وجميم اجلملة امسية يف قولاه: (وماا أرات  مبعنازين) لفاادة الثناات والادوام، يف رسانة املسا د للمسا د أللياه، و)اي رسانة رفياه  

ل فاااي أل ااا )اااو كيفيااة لل سااانة.  اان املسااا د ألليااه، ألن اخلصوصااايات الاايت تعتااا  يف حالااة الثناااات تعتاا  يف حالاااة ال فااي ألو ا
واخلصوصااايات مقتضااايات أحاااوال الرتكياااب، ولااايأ خيتلاااف ال فاااي  ااان الثناااات ألال يف ا تناااار القياااود الزا ااادة  لاااى أصااال 
الرتكيب، فإن ال في يعتا  متواهاا ألليهاا ىاصاة و)اي قياود مفاا)ي  امللالفاة، وألال لنطلاب ىصوصايات كثارية مف وضاة ماع 

 متمل  ليها م فيا، مثل ألفادة التندد يف ملس د الفعلي يف قول اؤية بن ال ض :          الثنات، ألوا صار الكإلم امل
ال  لف الادر)  املضا وب صا ت ا                      لكان وا   ليهاا و)او ما اطااق ألو ال فا ق يف ألفاادة التنادد با  )اذا   

 )ان حال هلا  وال )ا  جلاون هلان) فاإن األول يفياد أن املص اع، وب  أن تقول: ألف الدر)  ص ت ا. وكذلك قوله تعااا (ال
رفي حلهن حك  متندد ال ي سخ، فهما ا تناران. وقد أش ت ألا بعض )ذا   د تفسري قولاه تعااا: (وهللا ال جاب كال  

 كفار أثي ) يف سورة النق ة. 
[) 135ه ال يفلاح الظاااملون](قال اي قاوم ا ملاوا  لااى مكاارتك  ألين  امال فسااوف تعلماون مان تكااون لاه  اقناة الاادار ألرا 

استو اف ابتدا ي بعد قوله: (أل ا تو دون آلت) فإن املقصاود األول م اه )او و ياد املما ك ، كماا ما ، ف، قناه مباا متحاض 
لو يااد) : و)ااو األماا  املسااتعمل يف الرااذار والتهديااد، ليملااي هلاا  يف ضااإلهل  ألمااإلم يمااع ، يف متعااارف التلاطااب، أبن 

امل،مور استحقاقا للعقوبة، واقرتاب م ها. أم  هللا رسوله صلى هللا  ليه وسال  أبن ي ااد)  ويهادد) . وأما   امل،مور به  ا يزيد
أن ينتدئ ىطاو  ابل دام لإل)تمام مبا سيقال هل ، ألن ال دام يسرت ي ألمساع امل ادين، وكان امل ادأ   وان القوم ملاا يماع  

(أل ا تو ادون آلت وماا أرات  مبعنازين) ألن الما،ن أراه جاب لقوماه ماا جاب  به من أره قد رق حلاهل  ح  تو د)  بقوله:
 ل فسه. 

وال دام: للقوم املعاردين بق ي ة املقام، الدال  لى أن األم  للتهديد، وأن  مله  ااالف لعملاه، لقولاه: (ا ملاوا  ماع قولاه   
 ألين  امل). 

ي،س من امتثاهل  لل صح ثيث يغري اصحه  رصاحه  ألا الطاإلق فاألم  يف قوله: (ا ملوا) للتسوية والتللية لظهار ال 
هل  فيما جنون أن يفعلوا، كقوله تعاا: (ا ملاوا ماا شاوت ) و)اذا االساتعمال اساتعارة ألو يمانه املغضاوب  لياه املا،يوس مان 

 ار وا ه ابمل،مور أبن يفعل ما كان ي هي   ه، فك،ن ولك امل هي صار واانا، و)ذا  ك . 
ارة: املكان، اام  لى الت،ريث مثل ما اام املقامة للمقام، والدارة امسا الدار، واملامة للمام الذأ ي زل حوله، يقال: واملك 

 أ)ل املام وأ)ل املامة. 
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أ جااوأ واملكارااة ) ااا مسااتعارة للحالااة الاايت تلاانأ وااا املاا م، تماانه احلالااة يف ألحاطتهااا وتلاانأ صاااحنها وااا ابملكااان الااذ  

الميم، كما تقدم ألطإلق الدار  رفا يف قوله تعاا: (هل  دار السإلم)، أو تكون املكاراة ك اياة  ان احلالاة ألن أحاوال املا م 
 تظه  يف مكاره ومق ه، فلذلك يقال:  اي فإلن  لى مكارتك  أأ أثنب  لى ما أرب  ليه ال ت ح ف   ه. 

الااإلزم، أأ ا ملااوا  ملكاا  املاا،لوف الااذأ )ااو دأبكاا . و)ااو ال اا اض  ومفعااول (ا ملااوا) حمااذوف ألن الفعاال راازل م زلااة 
 والتكذيب ابحلق. 

و( لااى) مسااتعملة يف الااتمكن  لااى واااه االسااتعارة التنعيااة، و)ااي م اساانة السااتعارة املكارااة للحالااة، ألن العااإلوة ت اسااب  
ملعاااىن: ألزماااوا حاااالك  فاااإل مطماااع يل يف املكااان، فهاااي ت شااايح لإلساااتعارة، مساااتعار مااان مإل ااا  املمااانه بااه ملإل ااا  املمااانه. وا

 اتنا ك . 
وقاا أ اجلمهااور: ( لااى مكااارتك ) ابلفاا اد. وقاا أه أبااو بكاا   اان  اصاا : (مكااااتك ) مجااع مكارااة. واجلمااع اب تنااار مجااع  

 املضاف ألليه. 
رات   لياه، لكا  ومجلة: (ألين  امل) تعليل ملفاد التساوية مان األما  يف قولاه: (ا ملاوا) أأ ال يضا ين تصاميمك   لاى ماا أ 

 مستم   لى  ملي، أأ أين دري اترك ملا أا  ليه من الوان والد ام ألا هللا. 
 وحذف متعلق: (ألين  امل) للتعمي  مع االىتصار، وسي،م تفصيله يف رظريه من سورة الزم .  
ا الو ياد متفا ع  لاى ولاك ورتب  لى  مله  و مله الرذار ابلو يد (فسوف تعلمون) بفاام التف ياع للداللاة  لاى أن )اذ 

 التهديد. 
وح ف الت فيأ م اد م ه أتكيد الوقوع ألن ح يف الت فيأ يؤكدان املستقنل كما تؤكد (قاد) املاضاي، ولاذلك قاال ساينويه  

 يف الكإلم  لى (لن): ألهنا ل في سيفعل، ف،ىذ م ه الزام أ ألفاد ا أتكيد ال في. 
  سيعلمون يفيد أره يعل  وقوع ولك ال حمالاة، وتصاميمه  لاى أراه  امال  لاى و)ذا ص يح يف التهديد، ألن ألىنار)  أبهن 

مكارته واالف لعمله  يدل  لى أره موقن ثسن  قناه وساوم  قناا) ، ولاوال ولاك لعمال  ملها ، ألن العاقال ال ي ضاى 
اآلن، ففياه ك اياة  ان الض  ل فسه، فدل قولاه: (فساوف تعلماون)  لاى أن  لمها  يقاع يف املساتقنل، وأماا )او فعااهل  مان 

 وثوقه أبره حمق، وأهن  منطلون، وسينيم رظري )ذه اآلية يف قصة شعيب من سورة )ود. 
وقولااه: (مااان تكاااون لاااه  اقناااة الااادار) اساااتفهام، و)اااو يعلاااق فعااال العلااا   ااان العمااال، فاااإل يعطاااي مفعاااول  اساااتغ ام مبفااااد  

وموضاع: (مان) رفاع  لاى االبتادام، والاة: (تكاون لاه  اقناة  االستفهامف ألو التقدي : تعلمون أحدا تكون له  اقنة الادار.
 الدار) ى ه. 

والعاقنة، يف اللغة:  ى  األم ، وأث   مال العامال، فعاقناه كال شايم )اي ماا ي نلاي  ان المايم ويظها  يف  ىا ه مان أثا   
 ورتينة، وأتريثه  لى أتويل احلالة فإل يقال:  اقب األم ، ولكن  اقنة و قىب. 
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ساتعمال لفان العاقناة مىا ة األما  احلسا ة، قاال ال اداب: العاقناة والعقاىب خيتصاان ابلثاواب حناو (والعاقناة وقاد ىصاص اال 
للمتق )، وابلضافة قد يستعمل يف العقوبة حنو (مث كان  اقنة الاذين أسااموا الساوأ ) وقال مان رناه  لاى )اذا، و)او مان 

 تدقيقه. وشوا)ده يف الق  ن كثرية. 
أ جل به ال اس من أرض أو ب ام، وتقدم  رفاا   اد قولاه تعااا: (هلا  دار الساإلم)، وتع ياف الادار ) اا والدار املوضع الذ 

 تع يف اجل أ. 
فينااوز أن يكااون لفاان (الاادار) مطلقااا،  لااى املعااىن احلقيقااي، فإضااافة ( اقنااة) ألا (الاادار) ألضااافة حقيقيااة، أأ حساان  

لااا  يف ال ااازاع  ليهااا، تمااانيها مباااا كاااان العاا ب يت ااااز ون  لاااى امل اااازل األىااارة احلاصااال يف الااادار، و)اااي الفااوز ابلااادار، والف
وامل ا ي، وبذلك يكون قوله: (من تكون له  اقنة الدار) استعارة متثيلية مك ية، شنهب حالة املؤم   الفا زين يف  مله ، 

املمنه وا، ورمز ألليه بذك  ما )و مع حالة املم ك ، ثالة الغالب  لى امتإلك دار  دوه، وطوأ امل كب الدال  لى اهليوة 
ماان روادفااه، و)ااو ( اقنااة الاادار)، فااإن التمثيليااة تكااون مصاا حة، وتكااون مك يااة، وألن مل يقساامو)ا ألليهمااا، لك ااه تقسااي  ال 

 حميص م ه. 
اقناة وجيوز أن تكون (الدار) مستعارة للحالة اليت استق  فيها أحد، تمنيها للحاال ابملكاان يف االحتاوام، فتكاون ألضاافة   

 ألا الدار ألضافة بيارية، أأ العاقنة احلسىن اليت )ي حاله، فيكون الكإلم استعارة مص حة. 
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ومن حماس ها ) ا: أهنا ب ب  لى استعارة املكارة للحالة يف قوله: (ا ملوا  لى مكارتك ) فصار املعىن: ا ملوا يف داركا    

 له  اقنة الدار.  ما أرت   املون فسوف تعلمون من تكون
ويف الكإلم مع ولك ألوام ألا أن  اقنة تلك الدار، أأ بلاد مكاة، أن تكاون للمسالم ، كقولاه تعااا: (أن األرض ي ثهاا  

  نادأ الصاحلون) وقد فس  قوله: (من تكون له  اقنة الدار) بغري )ذا املعىن. 
بتحتياة، ألن أترياث  اقناة داري حقيقاي، فلماا وقاع فاالعإل  وق أ اجلمهور: (مان تكاون) بتاام فوقياة وقا أه محازة، والكساا ي، 

 فينوز فيه أن يق ن بعإلمة الت،ريث وبدوهنا. 
ومجلاااة: (ألراااه ال يفلاااح الظااااملون) تاااذييل للو ياااد يت ااازل م زلاااة التعليااال، أأ ألراااه ال يفلاااح الظااااملون، ساااتكون  قاااىب الااادار  

 للمسلم ، ال لك ، ألرك  ظاملون. 
ون) لإلستغ اق، فيممل )ؤالم الظامل  ابتدام. والضامري انعاول اسا  (ألن) ضامري الما،ن ت نيهاا  لاى والتع يف يف (الظامل 

 اال)تمام وذا اخل  وأره أم   ظي . 
(واعلاوا ك  اا ورأ مان احلا ث واألرعاام رصاينا فقاالوا )اذا ك باز مه  و)اذا لما كا ه  فاإل يصال ألا هللا وماا كاان ك فهاو  

[)  طف  لاى رظاا  ه  اا حكياب فياه أقاواهل  وأ مااهل : مان قولاه: (وماا قادروا هللا 136ما جكمون] يصل ألا ش كا ه 
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حق قدره ألو قالوا ما أرزل هللا  لى بم  من شيم) وقوله: (واعلوا ك ش كام اجلن) وقوله: (وأقسموا ابك اهد أواهن  لون 
لاان رااؤمن حااىت راؤتى مثاال مااا أوم رساال هللا) وماا ختلاال ولااك فهااو ااام    يااة ليااؤم ن واا) وقولااه: (وألوا اااام    يااة قاالوا 

ألبطاال ألقاواهل ، ورد ملااذا)نه ، ومتثايإلت ورظااا  ، فضامري اجلما ااة يعاود  لااى املما ك  الااذين )ا  داا ض الكاإلم ماان أول 
علااوه حقااا  لاايه  يف السااورة ماان قولااه: (مث الااذين كفاا وا باا و  يعاادلون). و)ااذا ابتاادام بيااان تماا يعا   الناطلااة، وأوهلااا مااا ا

أمواهل  لعص ام:  ا يمنه الصدقات الواانة، وأل ا كاروا يوانوهنا  لاى أرفساه  اباللتازام مثال ال اذور، أو بتعا  مان الاذين 
 يم  ون هل  كما سي،م. 

امللتصا  واجلعل ) ا مع اه الص ف والتقسي ، كما يف قول  ما  يف قضاية: ماا أفاام هللا  لاى رساوله صالى هللا  لياه وسال   
فيها العناس و لي رضي هللا   ه   فينعله رسول هللا جمعل مال هللا  أأ يضعه ويص فه، وحقيقة معىن اجلعل )و التصيري، 
فكماا ااام صاري ملعاان جمازياة، كاذلك ااام (اعال)، فمعاىن (اعلاوا ك): صا فوا ووضاعوا ك، أأ  ي اوا لاه رصاينا، ألن يف 

ذلك قاول ال ايب صالى هللا  لياه وسال  يف حاديث أذ طلحاة:  أر  أن شعلهاا يف األقا ب   التعي  تصيريا تقدي ا ورقإل. وكا
أأ أن تص فها ألليه ، و(اعل) )ذا يتعد  ألا مفعول واحد، و)ذه التعدية )ي أكث  أحوال تعديته، حاىت أن تعديتاه ألا 

 مفعول  أل ا ملا يف احلقيقة مفعول وحال م ه. 
 ث ه. ف،طلق  لى ال ام ألن ألرمام شيم تكثري وأل ام. ومعىن: (ورأ) أرم، شيوا وك 
(و ا ورأ) متعلق: ب(اعلوا). و(من) تنعيضية، فهو يف معىن املفعاول، و(ماا) موصاولة، والتياان ابملوصاول ألاال داللاة  

 صلته  لى تسفيه  را ه ، ألو ملكوا هللا بعض ملكه، ألن ما ورأه )و ملكه، و)و حقيق به بإل اعل م ه . 
واىتيار فعل: (ورأ) ) ا ألره الذأ يدل  لى املعىن امل اد، ألو املقصود بياان شا ا عه  الفاسادة يف رتاا   أماواهل ، مث ساين   

 ش  ه  يف أصول أمواهل  يف قوله: (وقالوا )ذه أرعام وح ث حن ) اآلية. 
 و(من احل ث واألرعام) بيان (ما) موصولة.  
يف األصل من ألطإلق املصدر  لى اس  املفعول، مث شااع ولاك الطاإلق حاىت صاار  واحل ث م اد به الزرع والمن ، و)و 

 احل ث حقيقة   فية يف اجل ات واملزارع، قال تعاا: (أن اددوا  لى ح ثك  ألن ك ت  صارم ). 
وا ك رصاينا وال صيب: احلن والقس  وتقدم يف قوله تعاا: (أولوك هل  رصيب  ا كسنوا) يف ساورة النقا ة، والتقادي : اعلا 

ولغريه رصينا  ى ، وفه  من السياق أن ال صيب اآلى  آلهلته . وقد أفصح   ه يف التف ياع بقولاه (فقاالوا )اذا ك باز مه  
 و)ذا لم كا  ا). 

والشاااراتن ألا ال صاايب املعاا  ك وال صاايب املعاا  للماا كام، وامسااا الشااارة ممااار بكاال واحااد م همااا ألا أحااد ال صااين   
 مجال ألو ال د ض يف املقام يف تعي  ما اعلوه ك وما اعلوه لم كا ه .  لى ال
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والز  : اال تقاد الفاسد، أو الق يب من اخلط،، كما تقدم   د قوله تعاا: (أمل ت  ألا الذين يز مون أهنا   م اوا مباا أرازل   
 أ، واملمهور فيه بفتح الزاأ، ومثله الز   ابل ام مثلث ال ام. ألليك وما أرزل من قنلك) يف سورة ال سام، و)و مثلث الزا

وق أ اجلمهور  بفتح الزاأ  وق أه الكسا ي  بض  الزاأ  ويتعلق قوهل : (بز مه ) ب(قالوا) واعل قولاه: (باز مه ) موالياا  
ألا شا كا ه ، أأ ماا لنعض مقول القول ليكون متصإل مبا اعلوه ك فريتب التعنياب مان حكمها  أبن ماا كاان ك يصال 

 اكتفوا بز مه  الناطل حىت ركلوا   ه وأش كوا ش كام)  فيما اعلوه ك بز مه . 
والنام الداىلاة  لاى (ز مها ) ألماا مبعاىن (مان) أأ، قاالوا ولاك أبلسا ته ، وأ ل اوا باه قاوال اشاوا  ان الاز  ، أأ اال تقااد  

  الناطل، وألما للسننية، أأ قالوا ولك بسنب أهن  ز موا.
وحمل الز   )و ما اقتضته القسمة ب  هللا وين اآلهلة، وألال فإن القول أبره ملك ك قول حق، لك ه  ملاا قاالوه  لاى معاىن  

 تعي  حق هللا يف ولك ال صيب دون رصيب  ى ، كان قوهل  ز ما ابطإل. 
صار كاالعل  ابلغلناة، فلاذلك اساتغىن والم كام ) ا مجع ش يك، أأ ش يك هللا سنحاره يف الهلية، وملا شاع ولك   د)   

 ن الضافة ألا ما فيه املعىن املمتق م ه أ   الم كة مث ألال دلنته يف )ذا املعىن صار مب زلة اللقب، فلاذلك أضاافوه ألا 
ضاامري) ، فقاااالوا: لمااا كا  ا، ألضاااافة مع وياااة ال لفظيااة، أأ للمااا كام الاااذين يع فاااون ب اااا. قااال ابااان  نااااس وأصاااحابه: كاااان 

 كون جيعلون ك من ح وثه   يع  زر ه  وشان )   وأرعاامه  رصاينا ولاعونن رصاينا فماا كاان لعصا ام أرفقاوه  ليهاا املم
 وما كان ك أطعموه الضيفان واملساكن وال  كلون م ه النتة. 

ص   امسه     أراأ   وكاروا جيعلون النحرية والسا نة والوصيلة واحلامي لعص ام. ووك  ابن ألسحاق: أن  ىوالن  كان هل  
يقساامون لااه ماان أرعااامه  وحاا وثه  قسااما بي ااه وباا  هللا، فمااا دىاال يف حااق   اا  أرااأ  ماان حااق هللا الااذأ مسااوه لااه ت كااوه 
للص   وما دىل يف حاق هللا مان حاق   ا  أراأ  ردوه  لياه، وما ه  بطان يقاال هلا   األدمي  قاال: وفايه  رازل قولاه تعااا: 

 (واعلوا ك  ا ورأ) اآلية. 
وقوله: (فما كان لم كا ه  فإل يصل ألا هللا وما كان ك فهو يصل ألا ش كا ه ). قال ابن  ناس وقتادة: كاروا ألوا مجعوا  

الزرع فهنب ال يح فحملب من الذأ ك ألا الذأ لم كا ه  أق وه وقالوا: ألن هللا د    ه، وألوا محلب من الذأ لم كا ه  
ألص امه  بقحط أىذوا بدله  ا ك، وال يفعلون ولك فيما ك، وألوا ارفن  من سقي ما  ألا الذأ ك ردوه، وألوا )لك ما

اعلوه ك فسا  ألا ما للذأ لعص ام ت كوه وألوا ارفن  مان ساقي ماا لعصا ام فادىل يف زرع الاذأ ك سادوه. وكااروا ألوا 
وه لما كا ه  للما كام، وألوا )لاك الاذأ اعلاوه ك أصابته  س ة استعاروا مبا اعلوه ك ف،رفقوه  لى أرفسه  وأق وا ما اعل

قالوا: ليأ آلهلت ا بد من رفقة وأىذوا الذأ اعلوه ك ف،رفقوه  ليها، وألوا أادب الذأ ك وكثا  الاذأ آلهلاته  قاالوا: لاو 
غاة يف صاوره مان أن شام هللا أزكى الذأ له فإل ي دون  لى ما اعلوه ك شيوا  اا آلهلاته ، فقولاه: (فاإل يصال ألا هللا) منال

 يعطي ملا ك ألره ألوا كان ال يصل فهو ال يرتك ألوا وصل ابألوا. 
و اادأ (يصاال) ألا اساا  اجلإللااة وألا اساا  شاا كا ه . واملاا اد ال يصاال ألا ال صاايب انعااول ك أو ألا لماا كا ه  ألهناا  ملااا  

 اعل ألليه ويف ح زه فك،ره وصل ألا واته. اعلوا رصينا ك ورصينا لم كا ه  فقد استمع وا ولك ال صيب حموزا ملن 

This file was downloaded from QuranicThought.com



ومجلة: (سام ما جكمون) استو اف لرمام وم ش ا عه . وسام ) اا مبعاىن باوأ: و(ماا) )اي فا ال (ساام) و)اي موصاولة  
وصالتها (جكماون)، وحاذف العا اد امل صاوب، وحاذف امللصاوص ابلاذم لداللاة: (اعلاوا)  لياه، أأ: ساام ماا جكمااون 

 كما، ألهن  رصنوا أرفسه  لتعي  احلقوق، ففصلوا ثكمها  حاق هللا مان حاق األصا ام، مث أابحاوا اعله ، ومساه حكما 
 أن أتىذ األص ام حق هللا وال  ىذ هللا حق األص ام، فكان حكما ابطإل كقوله: (أفحك  اجلا)لية ينغون). 

ه  دي ه  ولو شام هللا ماا فعلاوه فاذر)  وماا (وكذلك زين لكثري من املم ك  قتل أوالد)  ش كا{)  لريدو)  وليلنسوا  لي 
 [)   137يفرتون]

 
 1432صفحة : 

 
 طف  لاى اجلملاة: (واعلاوا ك  اا ورأ مان احلا ث واألرعاام رصاينا)، والتقادي : اعلاوا وزيان هلا  شا كاؤ)  قتال أوالد)ا    

فه  يف وراي ا  بعاد أن وكا  تصا فا   فقتلوا أوالد) ، فهذه حكاية روع من أرواع تم يعا   الناطلة، و)ي رااعاة ألا تصا  
يف رتا   أمواهل . ولقد أ ظ  هللا )ذا التزي  العنيب يف الفساد الذأ حسن أقنح األشيام و)و قاتله  أحاب ال ااس أللايه  
ه و)  أب اؤ) ، فمنه ب فأ التزي  للداللة  لى أره لو شام أحد أن وثله بميم يف الفظا ة والم ا ة مل يسعه ألال أن يمنه

ب فسه ألره ال ينلا شيم منلا أن يكون أظه  م ه يف اببه، فيلنا، ألا تمانيهه ب فساه،  لاى حاد قاوهل   والسافا)ة كامسهاا  
. والتقدي : وزين ش كام املم ك  لكثري فايه  تزيي اا مثال ولاك التازي  الاذأ زي اوه هلا ، و)او )او رفساه، وقاد تقادم تفصايل 

 أمة وسطا) يف سورة النق ة. ولك   د قوله تعاا: (وكذلك اعل اك  
 ومعىن التزي  التحس ، وتقدم   د قوله تعاا: (كذلك زي ا لكل أمة  مله ) يف )ذه السورة.  
ومعىن تزي  ولك ) ا أهن  ىيلوا هل  فوا د وقا اب يف )اذا القتال، أبن يلقاوا أللايه  مضا ة االساتندام والعاار يف ال ساام، وأن  

قنيلة. وأهنن جينب اآلابم   د لقام العادو، وياؤث ن أزوااهان  لاى  اب هان، فيا،توهن  مان املعااين ال سام ال ي اى م هن رفع لل
 اليت ت و    د) ، فإن الع ب كاروا مف ط  يف الغرية، واجلمو  من الغلب والعار كما قال ال ابغة:          

نت ح ا  ا وأل ا قال: (لكثري من املما ك ) ألن قتال حذارا  لى أن ال ت ال مقادم                      وال رسوم حىت و  
 األوالد مل يكن  تيه مجيع القنا ل، وكان يف ربيعة ومض ، ولا مجه ة الع ب. وليأ كل اآلابم من )ات  القنيلت  يفعله. 

فيكااون الساا اد حقيقااة وأساا د التاازي  ألا الماا كام: ألمااا لرادة المااياط  الماا كام، فااالتزي  تاازي  المااياط  ابلوسوسااة،  
 قلية، وألما ألن التزي  رم، هل   ن ألشا ة ك ا ه  فيه ، أو بم ع وضعه هل  من وضع  ناادة األصا ام وفا ض هلاا حقوقاا 
يف أماااواهل  مثااال  مااا و بااان حلاااي، فيكاااون ألسااا اد التااازي  ألا المااا كام جماااازا  قلياااا ألن األصااا ام سااانب ولاااك بواساااطة أو 

: (فما أد اب  ا ه   هلاته  الايت ياد ون مان دون هللا مان شايم ملاا ااام أما  رباك وماا زاد)ا  بواسطت ، و)ذا كقوله تعاا
 دري تتنيب). 

واملع  بقتل األوالد يف )ذه اآلية وحنو)ا )و الوأد، و)و دفن الن ات الصغريات أحياام فيمانت بغماة الارتاب، كااروا يفعلاون  
  ىمااية ألمااإلق)، وىمااية أن تفتضااح األرثااى ابحلااااة ألوا )لااك ولااك ىمااية الفقاا ، كمااا قااال تعاااا: (وال تقتلااوا أوالدكاا
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أبو)ا، أو اافة السنام. ووك  يف ال وض األرف  ن ال قااش يف تفساريه: أهنا  كااروا يوادون مان الن اات مان كاراب زرقاام أو 
ساولب أبأ ب شام، أو شيمام، أو رساحام، تمااؤما ونوو)اذا مان ىاور أو)اامه و وأن ولاك قولاه تعااا: (وألوا املاومودة 

ورب قتلب). وقيل: كاروا يفعلون ولك من شدة الغرية ىمية أن  ت  ماا يتعاري م اه أ)لهان. وقاد وكا  املا د يف الكامال، 
 ن أذ  نيدة: أن متيما م عب ال عمان بن امل ذر الاتوة فوااه أللايه  أىااه الا اين بان امل اذر فاساتاق الا ع  وساىب الاذرارأ، 

وا وسا،لوه ال ساام فقاال ال عماان: كال اما أة اىتاارت أاب)اا ردت أللياه وألن اىتاارت صااحنها  أأ فوفدت ألليه ب او متاي  فا،اب
الااذأ صاااارت أللياااه ابلساايب  ت كاااب  لياااه فكلهاان اىتاااارت أاب)اااا ألال اب اااة لقاايأ بااان  اصااا  اىتااارت صااااحنها  مااا و بااان 

ولون: فعل اه أرفة، وقد أكذب هللا ولك املمم  ، ف ذر قيأ أن ال تولد له اب ة ألال قتلها فهذا شيم يعتل به من وأدوا، يق
 يف الق  ن، أأ بقوله: (قد ىس  الذين قتلوا أوالد)  سفها). 

    
 

 1433صفحة : 
 
ووكاا  النلااارأ، أن أمسااام ب ااب أذ بكاا ، قالااب: كااان زيااد باان  ماا و باان رفياال جيااي املااومودة، يقااول لل ااال ألوا أراد أن   

ا، في،ىاذ)ا فاإوا ت    اب قاال ألبيهاا: ألن شاوب د تهاا أللياك وألن شاوب كفيتاك يقتل اب تاه: ال تقتلهاا أا أكفياك مؤورتها
مؤورتها. واملع وف أهن  كااروا يوادون الن اب وقاب والد اا قنال أن ت ا)اا أمهاا، قاال تعااا: (وألوا بما  أحاد)  ابألرثاى ظال 

الااارتاب أال ساااام ماااا واهاااه مساااودا و)اااو كظاااي  يتاااوار  مااان القاااوم مااان ساااوم ماااا بمااا  باااه أوساااكه  لاااى )اااون أم يدساااه يف 
جكمون). وكان ضعضعة بن معاوياة مان جماشاع، و)او ااد الفا زدق، يفادأ املاومودة، يفعال مثال فعال زياد بان  ما و بان 

 رفيل. وقد افتل  الف زدق بذلك يف شع ه يف قوله:          
لسااإلم فاساال . وال يعاا ف يف وم ااا الااذأ م ااع الوا اادات                      وأحيااام الو يااد فلاا  تااومد وقااد أدرك اااده ا  

اتريخ الع ب يف اجلا)لية قتل أوالد)  دري )ذا الاوأد ألال ماا ورد مان راذر  ناد املطلاب الاذأ سا ذك ه، وال رادرأ )ال كاان 
مثل ولك يقع يف اجلا)لياة قنال  ناد املطلاب أو أراه )او الاذأ ابتكا  ولاك ومل يتاابع  لياه. وال شاك أن الاوأد ط يقاة سا ها 

ه ، ألو مل يكوروا يصدرون ألال  ن رأيه ، فهي ضإللة ابتاد و)ا لقاومه  بعلاة الاتللص مان  وا اق دازو)  أ مة الم ك لقوم
أ دام) ، ومن مع ة الفاقة والسنام، ورمبا كان سدرة األص ام ج ضوهن   لى ألجناز أم  املومودة ألو رأوا مان بعضاه  تثااقإل،  

المياط  أو من سدرة األص ام زي وا هل  قتل أوالد)  ابلوأد أو  كما أشار ألليه الكماف ألو قال:  واملعىن أن ش كام)  من
 ال ح   . وقال ابن  طية: والم كام  لى )ذه الق امة )  الذين يت اولون وأد ب ات الغري فه  القاتلون. 

 دوه، لي حا ن ويف قصة  ند املطلب ما يمهد لذلك فإره رذر ألن رزقه هللا  م ة أوالد وكور، مث بلغوا معه أن مت عوه من  
أحد)    د الكعنة، فلما بلا ب وه  م ة وذا املنلا د ا)  ألا الوفام ب ذره ف،طا وه واستقسا  ابألزالم   اد  )نال  الصا   
وكان  )نل  يف ااوف الكعناة، فلا   الازمل  لاى اب اه  ناد هللا ف،ىاذه ليذثاه با   ألسااف  و  ا لاة  فقالاب لاه قا يو: ال 

كان له فدام فدي اه، وأشاروا  ليه ابستفتام   افة خبنري ف كناوا ألليهاا فسا،لو)ا وقصاوا  ليهاا اخلا    تذثه حىت تعذر فيه، فإن
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فقالب: ق بوا صاحنك  وق بوا  م ا من البل مث اض بوا  ليها و ليه ابلقدا  فإن ى اب  لى صاحنك  فزيدوا من البال 
ياازل  ناد املطلاب يزيااد  ما ا مان الباال ويضا ب  ليهااا حاىت ي ضاى ربكاا ، وكاذلك فعلاوا فلاا   القاد   لاي  نااد هللا فلا  

ابلقدا  وخي   القد   لاي  ناد هللا حاىت بلغاب البال ما اة فضا ب  ليهاا فلا   القاد   لاى البال ف ح )اا. ولعال سادرة 
ط األص ام كاروا خيلطون أم  املومودة بقصد التق ب ألا أص ام بعض القنا ال كماا كاراب سا ة موروثاة يف الك عااري  مان ران

 المام يق بون صنياهن  ألا الص   ملوك، فتكون ألضافة القتل ألا الم كام مستعملة يف حقيقتها وجماز)ا. 
وق أ اجلمهور: (زين)  بفتح الزاأ  ورصب: (قتل)  لى املفعولية ل(زين)، ورفع (ش كاؤ) )  لى أره فا ل: (زيان)، واا   

 له. (أوالد) ) إبضافة قتل ألليه من ألضافة املصدر ألا مفعو 
   
 

 1434صفحة : 
 
وق أ ابن  ام : (زيان لكثاري مان املما ك  قتال أوالد)ا  شا كا ه ) بن اام فعال (زيان) لل ا اب، ورفاع (قتال)  لاى أراه ا اب   

فا ل، ورصب (أوالد) )  لى أره مفعول (قتل)، وا  (ش كا ه )  لى ألضاافة (قتال) أللياه مان ألضاافة املصادر ألا فا لاه، 
 ه ) يف املصحف العثماين الاذأ بانإلد الماام، وولاك دليال  لاى أن الاذين رمساوا تلاك الكلماة وكذلك رمسب كلمة (ش كا

را وا ق امة (ش كا ه ) ابلكس  و)  من أ)ل الفصاحة والتثناب يف سا د قا امات القا  ن، ألو كتاب كلماة  شا كا ه   بصاورة 
 امة: أن مزي اا زياان لكثااري ماان املماا ك  أن الياام بعااد األلااف، وولااك يادل  لااى أن اهلماازة مكسااورة، واملعاىن،  لااى )ااذه القاا

يقتل ش كاؤ)  أوالد)ا ، فإسا اد القتال ألا الما كام  لاى ط يقاة انااز العقلاي ألماا ألن الما كام سانب القتال ألوا كاان القتال 
ن املا اد ق ابا لعص ام، وألما ألن الذين ش  وا هل  القتل )  القا مون بدايرة الم ك مثل  م و بن حلي ومن بعده، وألوا كاا

ابلقتل الوأد، فالم كام سنب وألن كان الوأد ق ابا لعص ام وألن مل يكن ق ابا هل   و)و املعا وف  فالما كام سانب السانب، 
 ألره من ش ا ع الم ك. 

و)ذه الق امة ليأ فيها ما ي اكد فصاحة الكإلم ألن ال ا اب ينا  معااين الكلماات وموقعهاا، وأل  اواا اتلاف مان رفاع   
وااا  ثيااث ال لاانأ فيااه، وكلما ااا ظااا)  أل  اوااا  ليهااا، فااإل يعااد ت تيااب كلما ااا  لااى )ااذا الوصااف ماان التعقيااد ورصااب 

 امللل ابلفصاحة، مثل التعقيد الذأ يف قول الف زدق:          
 
لكاإلم أراه ىلال يف وما مثله يف ال اس ألال  لكا                      أبو أمه حي أبوه يقااربااه ألراه ضا  ألا ىلال ت تياب ا  

أركااان اجلملااة ومااا حااف بااه ماان تعاادد الضااما   املتماااوة ولاايأ يف اآليااة  ااا خيااالف متعااارف االسااتعمال ألال الفصاال باا  
املضاف واملضاف ألليه ابملفعول، واخلطب فيه سهل: ألن املفعول ليأ أا نيا  ن املضاف واملضاف ألليه، واام الزام أ 

عويل، كيف يفصل ب  املضاف واملضاف ألليه ابملفعول وزاد ط نور الركار رغماة. فقاال:  يف ولك ابلتهويل، والضني  وال
والذأ محله  لى ولك أره رأأ يف بعض املصاحف: (ش كا ه ) مكتواب ابليام،و)ذا ا أ  لاى  اادة الزاما أ يف تاو)  
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ىتيارات وأقيسة من القا ام، وأل اا )اي رواايت الق امات املتوات ة، ألوا ىالفب ما دون  ليه  ل  ال حو، لتوله أن الق امات ا
صااحيحة متااوات ة ويف ال اا اب داللااة  لااى املقصااود ال ت اكااد الفصاااحة. وماادوات ال حااو مااا قصااد وااا ألال ضاانط قوا ااد 
الع بيااة الغالنااة ليناا أ  ليهااا ال اشااوون يف اللغااة الع بيااة، وليسااب حاصاا ة السااتعمال فصااحام العاا ب، والقاا ام حنااة  لااى 

ون العكاااأ، وقوا ااد ال حاااو ال مت اااع ألال قياااس املولااادين  لااى ماااا ورد ادرا يف الكاااإلم الفصاايح، وال ااادرة ال ت اااايف ال حاااة د
الفصاحة، و)ل يظن مبثل ابن  ام  أره يق أ متابعاة لصاورة حا وف التهناي يف الكتاباة. ومثال )اذا ال يا و   لاى املنتاد   

كل )ااداي للزاما أ أن ياتفطن ألا سانب ولاك ال سا . أماا ابان يف  ل  الع بية، و)إل كان رس  املصاحف  لاى ولاك الما
 طية فقال:  )ي ق امة ضعيفة يف استعمال الع ب  ي يد أن ولك الفصل ادر، و)اذا ال يثناب ضاعف القا امة ألن ال ادور 

 ال ي ايف الفصاحة. 
طياة هلاا تاو) : ألو ال م افااة با  ألن وبعد ابان  طياة )اذه القا امة بعادم م اسانتها للتعليال بقولاه: (لاريدو) ) وتنعياد ابان   

يزي وا هل  قتل أوالد)  وب  التعليل فإن التعليل يساتعمل يف العاقناة جماازا مثال قولاه تعااا: (فالتقطاه  ل ف  اون ليكاون هلا  
 ااادوا وحااازا). ومااان العنياااب قاااول الطااا أ: والقااا امة الااايت ال أساااتنيز دري)اااا  بفاااتح الااازاأ  ورصاااب: (القتااال) وىفاااض: 

 ) ) ورفع: (ش كاؤ) ). وولك  لى  ادته يف رصب رفسه حكما يف الرتايح ب  الق امات. (أوالد
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والااإلم يف : (لااريدو) ) الم العاقنااة ألن كااان املاا اد ابلماا كام األصاا ام، أأ زي ااوا هلاا  ولااك قصاادا لاا فعه ، فاركمااف  اان   

ط  فالإلم للتعليل: ألن اليقاع يف الم  من طنيعة الوسواس ألره أض ار اهلو)ا. وألن كان امل اد ابلم كام اجلن، أأ الميا
يستحسن الم  وي ساق ألليه ارسياق العق ب للسع من دري قصد ألا كون ما يد وهن  ألليه م داي وملنسا فإهن  أولياؤ)  ال 

ردام واللناااس وألن مل يقصاادون ألضاا ار)  ولكاا ه  ملااا د ااو)  ألا أشاايام )ااي يف رفااأ األماا  مضااار كااان تاازيي ه  معلااإل ابل
 يفقهوه خبإلف من د ا لسنب فتن  ىإلفه، والضمري للم كام. والتعليل للتزي . 

 والردام: اليقاع يف ال د ، وال د : املوت، ويستعمل يف الض  المديد جمازا أو استعارة وولك امل اد ) ا.  
قوله تعاا: (وال تلنساوا احلاق ابلناطال) يف ساورة النقا ة،  ولنأ  ليه أوقعه يف النأ، و)و اخللط واالشتناه، وقد تقدم يف  

ويف قوله: (وللنس ا  ليه  ما يلنسون) يف )ذه السورة. أأ أن خيلطاوا  لايه  ديا ه  فيولاو)  الضاإلل رشادا وأراه ما اد هللا 
ال ي ضااه، وخييلاون أللايه  أن وأد م ه ، فه  يتق بون ألا هللا وألا أص ام لتقا و  ألا هللا، وال يف قاون با  ماا ي ضااه هللا وماا 

الن ااات مصاالحة. وماان أقااواهل :  دفاان الن اااه ماان املك ماااه   الن اااه. واملك ماااه. ابهلااام ساااك ة يف  ى لااا. وأصاالها اتم مجااع 
املؤرااث فغااريت لتلفيااف املثاال  و)كااذا شاا،ن الماانه واألدلااة املو)ومااة الاايت ال تساات د ألا دلياال. فمعااىن: (وليلنسااوا  لاايه  

أهن  جدثون هل  دي ا اتلطا من أص اف الناطل، كما يقاال: وساه اجلناة، أأ ااعلهاا واساعة، وقيال: املا اد ليادىلوا دي ه ) 
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 ليه  اللنأ يف الدين الاذأ كااروا  لياه و)او ديان ألمسا يال   لياه الساإلم  ، أأ احل يفياة، فينعلاوا فياه أشايام مان الناطال 
 ختتلط مع احلق. 

هللا ما فعلوه فذر)  وما يفرتون) كالقول يف قوله  رفا: (ولو شام ربك ما فعلوه) وضمري ال فع والقول يف معىن: (ولو شام  
يف:  فعلااوه  يعااود ألا املماا ك ، أأ: لااو شااام هللا لعصاامه  ماان تاازي  شاا كا ه ، أو يعااود ألا الماا كام، أأ: لااو شااام هللا 

 لتزي   لى التوزيع،  لى الواه  يف ضمري ال فع. لصد)   ن ألدوام أتنا ه ، وضمري ال صب يعود ألا القتل أو ألا ا
وامل اد: (مبا يفرتون) ما يفرتوره  لى هللا ب سانة أراه أما )  مباا اقرتفاوه، وكاان افارتاؤ)  اتنا اا الفارتام شا كا ه ، فساماه افارتام  

األص ام، وقادة دين الم ك، ألهن  تقلدوه  ن دري رظ  وال استدالل، فك،هن  شاركوا الذين افرتوه من المياط ، أو سدرة 
وقاد كاااروا وو)ااون  لااى ال اااس أن )ااذا  ااا أماا  هللا بااه كمااا دل  ليااه قولااه يف اآليااة بعااد )ااذه:  افاارتام  ليااه  وقولااه يف  ىاا  

 السورة: (قل )ل  شهدامك  الذين يمهدون أن هللا ح م )ذا). 
م ح مب ظهور)ا وأرعام ال يذك ون اسا  هللا  ليهاا (وقالوا )ذه أرعام وح ث حن  ال يطعمها ألال من رمام بز مه  وأرعا 

[)  طاااف  لاااى مجلاااة: (وكاااذلك زيااان لكثاااري مااان املمااا ك  قتااال أوالد)ااا  138افااارتام  لياااه ساااينزيه  مباااا كااااروا يفااارتون]
شاا كاؤ) ) و)ااذا ضاا ب  ىاا  ماان دياا ه  الناطاال، و)ااو رااااع ألا قنااري التصاا ف  لااى أرفسااه  يف بعااض أمااواهل ، وتعياا  

ذا العطاااف ألوااام ألا أن ماااا قااالوه )اااو ماان تلقااا  شاا كا ه  وسااادرة أصاا امه  كماااا قل ااا يف معاااىن زياان هلااا  مصااارفه، ويف )اا
 ش كاؤ) . 

والشااارة وااذه و)ااذه ألا حاضاا  يف و)ااان املتكلماا    ااد صاادور ولااك القاااول: وولااك أن يقااول أحااد)  )ااذه األصااا ام  
 ون يف بيان أحكام دي ه ، كما يقول القاس : )ذا مص فها كذا، و)ذه مص فها كذا، فالشارة من حمكي قوهل  ح  يم  

لفإلن، و)ذا لفى . وأمجل ولاك ) اا ألو ال دا ض يف بياراه ألن الغا ض التعنياب مان فسااد شا  ه ، كماا تقادم يف قولاه 
 تعاا: (فقالوا )ذا ك بز مه  و)ذا لم كا  ا) وقد ص فوا ولك ثإلثة أص اف:  
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ارتفا ه به، وأل ا ي تفع به من يعي ه املالك. والذأ يؤىذ  ا روأ  ن ااب  بن زيد ودريه: أهن    ص ف حمن   لى مالكه  

كاروا يعي ون من أرعامه  وزر ه  ومثار)  شيوا جن ون  لى أرفساه  االرتفااع باه، ويعي وراه ملان يماامون مان سادرة بياوت 
فتكاون حلاااة ال ااس والوافادين  لاى بياوت األصا ام  األص ام، وىدمتها، فت ح  أو تذبح   دما ي   من  ي اب لاه ولاك،

وألضافته ، وكذلك الزرع والثمار تدفع ألا من  ي ب له، يص فها حيث يتع . ومن )ذا الص ف أشيام معي ة ابالس ، هلا 
كان   حك  م ضنط مثل النحرية:فإهنا ال ت ح  وال تؤكل ألال ألوا ماتب حتف أرفها، فيحل أكلها لل اال دون ال سام، وألوا

هلااا در ال يماا به ألال ساادرة األصاا ام وضاايوفه ، وكااذلك السااا نة ي تفااع باادر)ا أب ااام الساانيل والساادرة، فااإوا ماتااب ف،كلهااا  
 كالنحرية، وكذلك احلامي، كما تقدم يف سورة املا دة. 
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أأ يقولااون ال  فمعااىن(ال يطعمهااا) ال  كاال حلمهااا، أأ جاا م أكاال حلمهااا. ورااون اجلما ااة يف (رمااام) ماا اد وااا القااا لون، 
 يطعهما ألال من رمام أأ من رع  أن يطعمها، قال يف الكماف: يع ون ىدم األونن وال اال دون ال سام. 

واحلا ث أصااله شاق األرض ملااة حديديااة ليازرع فيهااا أو يغا س، ويطلااق )ااذا املصادر  لااى املكاان احملاا وث و لااى األرض   
له تعاا: (أن اددوا  لى ح ثك  ألن ك ت  صارم ) فسماه حا ن يف وقاب املزرو ة واملغ وسة وألن مل يكن وا ح ث وم ه قو 

 اذاو الثمار. 
واحلن : اس  للمحن  املم وع، مثل وبح للمذبو ، فم ع األرعام م ع أكل حلومها، وم ع احل ث م ع أكال احلاب والتما   

 والثمار، ولذلك قال: (ال يطعمها ألال من رمام). 
 (ال يطعمها ألال من رمام) وب : (وأرعام ح مب ظهور)ا).  وقوله: (بز مه ) معرتض ب  
والنااام يف : (بااز مه ) مبعااىن ( اان)، أو للمإلبسااة، أأ يقولااون ولااك اب تقاااد)  الناطاال، ألهناا  ملااا قااالوا: (ال يطعمهااا) مل  

ل في رفي الابحة، أأ ي يدوا أهن  م عوا ال اس أكلها ألال من شاموه، ألن ولك من فعله  وليأ من ز مه . وأل ا أرادوا اب
ال جل أن يطعمها ألال من رمام، فاملعىن: ا تقدو)ا ح اما لغري من  ي وه، حىت أرفسه ، وما )ي ث ام، فهذا موقع قولاه: 

 (بز مه ). وتقدم القول  لى النام من قوله: (بز مه )  رفا   د قوله تعاا: (فقالوا )ذا ك بز مه ). 
ظهور)ا، أأ ح م ركووا، م ها احلامي: ال ي كنه أحد، وله ضابط متنع كماا تقادم يف ساورة والص ف الثاين: أرعام ح مب  

املا دة، وم ها أرعام ج مون ظهور)ا، ابل ذر، يقول أحد) : ألوا فعلب ال اقة كذا من رسل أو مواصلة ب   دة من ألاث، 
 ه مادحا األم :          وألوا فعل الفحل كذا وكذا، ح م ظه ه. و)ذا أشار ألليه أبو رواس يف قول

وألوا املطي ب ا بلغن حمامادا                      فظهاور)ن  لاى ال ااال حا ام فقولاه: (وأرعاام ح ماب ظهور)اا) معطاوف   
 لااى: (أرعااام وحاا ث حناا ) فهااو كلاا   اان اساا  الشااارة. و لاا  أرااه  طااف صاا ف لااوروده بعااد اسااتيفام األوصاااف الاايت 

واملعطوف  ليه  قنه. والتقدي : وقالوا )ذه أرعاام وحا ث حنا  و)اذه أرعاام وحا ث حنا   أا يب  لى ى  اس  الشارة
و)اذه أرعاام ح ماب ظهور)ااا. وبا  فعال: (ح ماب) للمنهااول: لظهاور الفا ال، أأ حا م هللا ظهور)ااا بق ي اة قولاه: (افاارتام 

  ليه). 
   اد حن )ااا أو وثهااا، يز ماون أن مااا أ)اادأ والصا ف الثالااث: أرعاام ال يااذك ون اساا  هللا  ليهاا، أأ ال يااذك ون اساا  هللا 

للنن أو لعص ام ياذك   لياه اسا  ماا قا ب لاه، ويز ماون أن هللا أما  باذلك لتكاون ىالصاة القا ابن ملاا  ي اب لاه، فعاال 
ون أن )ذا الز   قال تعاا: (افرتام  ليه) ألو ال يعقل أن ي سب ألا هللا ق مي وك  امسه  لى ما يق ب لغريه لوال أهنا  يز ما

ولااك ماان القاا ابن الااذأ ي ضااى هللا تعاااا، ألرااه لماا كا ه، كمااا كاااروا يقولااون:  لنيااك ال شاا يك لااك، ألال شاا يكا )ااو لااك، 
 متلكه وما ملك  . 
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 و ن مجا ة من املفس ين، م ه  أبو وا لف األرعام اليت ال يذك ون اس  هللا  ليهاا كاراب هلا  سا ة يف بعاض األرعاام أن ال  
ج   ليها، فكارب ت كب يف كل واه ألال احل ، وأهنا املا اد بقولاه: (وأرعاام ال ياذك ون اسا  هللا  ليهاا) ألن احلا  ال خيلاو 
من وك  هللا ح  الكون  لى ال احلة من تلنية وتكنري، فيكون: (ال ياذك ون اسا  هللا  ليهاا) ك اياة  ان م اع احلا   ليهاا، 

والساااا نة، ألهنااا  ملاااا اعلاااوا رفعهاااا لعصااا ام مل جييااازوا أن تساااتعمل يف داااري ىدماااة  والظاااا)  ن )اااذه )اااي احلاااامي والنحااارية
 األص ام. 

وقوله: (وأرعام ال يذك ون اس  هللا  ليها) معطوف  لى قوله: (وأرعام ح مب ظهور)ا) و)و  طف ص ف  لاى صا ف،  
 بق ي ة استيفام أوصاف املعطوف  ليه، كما تقدم يف رظريه. 

ليه)  لى املفعولية املطلقة ل(قالوا)، أأ قالوا ولك قول افرتام، ألن االفرتام بعاض أراواع القاول، فصاح وارتصب: (افرتام   
أن ي تصااب  لااى املفعااول املطلااق املناا  ل ااوع القااول، واالفاارتام الكااذب الااذأ ال شاانهة لقا لااه فيااه وتقاادم   ااد قولااه تعاااا: 

ملون) يف ساورة  ل  ما ان، و  اد قولاه: (ولكان الاذين كفا وا (فمن افرت   لى هللا الكذب من بعاد ولاك ف،ولواك )ا  الظاا
يفرتون  لى هللا الكذب) يف سورة العقود. وأل ا كان قوهل  افرتام: هنا  اسات دوا فياه لمايم لايأ وأردوا هلا  مان ااراب هللا، 

 بل )و من ضإلل ك ا ه . 
ى اخلاالق أما  شا يع   اد مجياع اخللاق، فالىناار باه ومجلة: (سينزيه  مباا كااروا يفارتون) اساتو اف بيااين، ألن االفارتام  لا  

يثري سؤال من يس،ل  ما سيلقوره من ازام افرتا ه ، ف،ايب أبن هللا سينزيه  مبا كاروا يفارتون. وقاد أوا  اجلازام للتهويال 
 لتذ)ب ال فوس كل مذ)ب  كن يف أرواع اجلزام  لى المث، والنام مبعىن ( ن)، أو للندلية والعوض. 

لوا ما يف بطون )ذه األرعام ىالصة لذكورا وحم م  لى أزواا ا وألن يكن ميتة فه  فياه شا كام ساينزيه  وصافه  ألراه (وقا 
 [)  طف  لى قوله: (وقالوا )ذه أرعام وح ث حن ). وأ يد فعل: (وقالوا) الىتإلف د ض املقول. 139حكي   لي ]

أو ألا األرعاام املاذكورة قنال. وال يتعلاق دا ض يف )اذه اآلياة أبكثا  والشارة ألا أرعام مع وفة بي ه  بصافا ا، كماا تقادم،  
من ألمجال األشيام اليت ح مو)ا ألن املقصود التعنياب مان فسااد شا  ه  كماا تقادم  رفاا، و)اذا ىا   ان ديا ه  يف أا اة 

م جال أكلهاا للااذكور األرعاام الايت حن و)اا أو ح مااوا ظهور)اا، فكااروا يقولاون يف جل ااة النحارية والساا نة: ألوا ى ااب أحيااا
دون ال ساام، وألوا ى ااب ميتااة حال أكلهااا للاذكور وال ساام، فااامل اد مباا يف النطااون أا اة ال حمالاة لقولااه: (وألن يكان ميتااة) 
وقد كاروا يقولون يف ألنان النحرية والسا نة: يم وا ال اال دون ال سام، فظن بعض املفس ين أن امل اد مبا يف بطون األرعاام 

روأ  ن ابان  نااس، وال ي نغاي أن يكاون )او معاىن اآلياة ولكان حممال كاإلم ابان  نااس أن ماا يف النطاون يمامل ألناهنا، و 
 األلنان ألهنا اتبعة لعا ة واشوة  ن والد ا. 

 واخلالصة: السا غة، أأ املناحة، أأ ال شا نة ح   فيها، أأ يف أكلها، ويقابله قوله: (وحم م).  
 اد مبا املوصولة (األا ة) ف و ي معىن (ما) ورو ي لفن (ما) يف تذكري (حم م). وأتريث (ىالصة) ألن امل   
واحملاا م: املم ااوع، أأ   ااوع أكلااه، فإساا اد اخللااوص والتحاا مي ألا الااذوات بت،وياال قاا مي مااا تقصااد لااه و)ااو األكاال أو )ااو  

 والم ب بداللة االقتضام. 
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ل واحد من شيو  اث   )و زو ، ولذلك مسي حليل امل أة زوااا واألزوا  مجع زو ، و)و وصف للميم الثاين لغريه، فك 
ومسيب امل أة حليلة ال ال زواا، و)و وصف يإلزم حالة واحدة فإل يؤرث وال يثىن وال جيمع. وقاد تقادم   اد قولاه تعااا: 

 (وقل ا اي  دم اسكن أرب وزواك اجل ة) يف سورة النق ة. 
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 اد أره حم م  لى ال سام املتزواات ألهن  مساو)ن أزواااا، وأضاافو)ن ألا ضامري) ، فتعا  أهنان ال ساام وظا)  اآلية أن امل  

املتزوااااات وااا  كماااا يقاااال: امااا أة فاااإلن. وألوا محل ااااه  لاااى الظاااا)  و)اااو األوا   ااادأ كاااان ولاااك داال  لاااى أهنااا  كااااروا 
 : مثاال العقا ، أو سااوم املعاشا ة مااع أزوا ، يتمااممون أبكاال الزوااات لماايم وأ صافة كاااروا يك )اون أن تصاايب رساام)

وال موز، أو الف اق، أو دري ولك من أو)ام أ)ل اجلا)لياة وتكااوينه ، أو ألراه رتاا  أرعاام مقدساة، فاإل قال لل ساام، ألن 
ال سام امل أة م موقة   د القدمام قنل السإلم ابل ناسة واخلناثة، ألال احليض وحنو ولك، فقد كارب ب و ألس ا يل و عون 

 دىول املسااد، وكان الع ب ال يؤاكلون احلا ض، وقالب كنمة ب ب معد يك ب تعري قومها:          
وال تماا بوا ألال فضااول رسااا ك                       ألوا ارمتلااب أ قاااون ماان الاادم وقااال مجهااور املفساا ين: أطلااق األزوا    

ق والتقيياد، فيمامل املا أة األمي وال يمامل الن اات، وقاال بعضاه :  لى ال سام مطلقا، أأ فهو جماز م سال بعإلقاة الطاإل
أريد به الن ات أأ مبناز األول فلعله  كاروا يتماممون أبكل الن ات م ه أن يصينهن  س  التزو ، أو ما يتعريون م اه، أو 

 حنو ولك. وكارب األحوال الما عة بي ه  دالة  لى امل اد. 
فيه ش كام) أأ ألن يولد ما يف بطاون األرعاام ميتاا اااز أكلاه لل ااال واألزوا ، أو لل ااال  وأما قوله: (وألن يكن ميتة فه  

وال سام، أو لل اال وال ساام والن اات، وولاك ألن ى وااه ميتاا ينطال ماا فياه مان الماؤم  لاى املا أة، أو ياذ)ب قداساته أو 
 حنو ولك. 

كثااري ب فااع ميتااة،  لااى أن كااان اتمااة، وقااد أااا أ ضاامري:   وقاا أ اجلمهااور: (وألن يكاان) ابلتحتيااة ورصااب (ميتااة). وقاا أ اباان  
(يكن)  لى التذكري: ألره اا ز يف اخل   ن اس  املوصول املف د ا تنار التذكري لتن د لفظه  ن  إلمة أتريث، وقد ي ا ي 

 اااوا ماان املقصااود م ااه فيناا أ الىنااار  لااى ا تناااره، وقااد ااتمعااا يف قولااه تعاااا: (وماا ه  ماان يسااتمع ألليااك حااىت ألوا ى
   دك). 

وق أ ابن  ام  ابلفوقية  لى اتناع أتريث (ىالصة)، أأ ألن تكن األا ة، وق أ (ميتة) ابل صب، وق أه أبو بك   ان  اصا   
 ابلت،ريث وال صب. 

 ومجلة: (سينزيه  وصفه ) مست،رفة استو افا بياريا، كما قلب يف مجلة: (سينزيه  مبا كاروا يفرتون)  رفا.  
حاالت الميم املوصوف وما يتميز به ملن ي يد متييزه يف د ض ماا، وتقادم يف قولاه (سانحاره وتعااا  ماا والوصف: وك   

 يصفون) يف )ذه السورة. 
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والوصااف، ) ااا: )ااو مااا وصاافوا بااه األا ااة ماان حاال وح مااة لف يااق دون ف يااق، فااذلك وصااف يف بيااان احلاا ام واحلااإلل م ااه   
 الكذب )ذا حإلل و)ذا ح ام).  كقوله تعاا: (وال تقولوا ملا تصف ألس تك 

 وازاؤ)    ه )و ازام سوم بق ي ة املقام، ألره مسى مزا مه  السابقة افرتام  لى هللا.  
واعل اجلزام متعداي للوصف ب فسه  لى تقدي  مضااف، أأ: ساينزيه  اازام وصافه . ضامن (جيازيه ) معاىن يعطايه ،  

 أأ ازام وفاقا له. 
ياال لكااون اجلاازام موافقااا جلاا م وصاافه . وتااؤون (ألن) ابلاا بط والتعلياال، وتغاا  د ااام الفااام، ومجلااة: (ألرااه حكااي   لااي ) تعل 

 فاحلكي  يضع األشيام مواضعها، والعلي  يطلع  لى أفعال انزي ، فإل يضيع م ها ما يستحق اجلزام. 
[) 140ضلوا وما كااروا مهتادين] (قد ىس  الذين قتلوا أوالد)  سفها بغري  ل  وح موا ما رزقه  هللا افرتام  لى هللا قد 

تذييل اعل فذلكاة للكاإلم الساابق، املماتمل  لاى بياان ضاإلهل  يف قتال أوالد)ا ، وقناري بعاض احلاإلل  لاى بعاض مان 
 أحل له. 

وققيق الفعل ب(قد) للت نياه  لاى أن ىسا اهن  أما  نباب، فيفياد التحقياق التعنياب ما ه  كياف  ماوا  ماا )ا  فياه مان  
يد اباان اناري قااال ابان  ناااس: ألوا سا ك أن تعلاا  اهال العاا ب فااق أ مااا فاوق الثإلثاا  وما اة ماان سااورة ىسا اهن . و اان ساع

األرعام (قد ىس  الذين قتلوا أوالد)  سفها بغري  ل ) ألا (وما كاروا مهتدين). أأ من قوله تعاا (واعلوا ك  ا ورأ من 
 نا، و)ي يف العد السادسة والثإلثون وما ة. احل ث واألرعام رصينا) واعلها فوق والثإلث  وما ة تق ي
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ووصف فعله  ابخلس ان ألن حقيقة اخلس ان رقصان مال التاا ، والتاا  قاصد ال بح و)و الزايدة، فإوا ىسا  فقاد ابم   

وثوابااه فيقعااون يف  بعكااأ مااا  ماال ألالااه  ولااذلك كثاا  يف القاا  ن اسااتعارة اخلساا ان لعماال الااذين يعملااون طلنااا مل ضاااة هللا
دضاانه و قابااه، ألهناا  اتعنااوا أرفسااه  فصاالوا  كااأ مااا تعنااوا ألالااه  ولااك أن )ااؤالم الااذين قتلااوا أوالد)اا  قااد طلنااوا رفااع 
أرفسه  ابلتللص مان أضا ار يف الادريا حمتمال حلاقهاا وا  مان اا ام ب اا  ، فوقعاوا يف أضا ار حمققاة يف الادريا ويف اآلىا ة، 

 لى الوالدين  رسون باه وجيدوراه لكفاياة مهماا  ، ورعماة  لاى القنيلاة تكثا  وتعتاز، و لاى العاامل   فإن ال سل رعمة من هللا
كله بكث ة من يعم ه ومبا ي تفع باه ال ااس مان موا)اب ال سال وصا ا عه، ورعماة  لاى ال سال رفساه مباا ي الاه مان رعاي  احليااة 

ل، حفظاا لل ااوع، وتعمااريا للعااامل، وألظهاارا ملااا الرسااان ماان وملاذا ا. ولتلااك الفوا ااد اقتضااب حكماة هللا ألجياااد رظااام الت اساا
موا)ب ت فعه وت فع قومه،  لى ما يف  مله  من ا تدام  لى حق الن ب الذأ اعله هللا هلاا و)او حاق احليااة ألا ارقضاام 

تفع دريه. فلما األال املقدر هلا و)و حق فط أ ال ولكه األب فهو ظل  ب  ل اام صإل  لغري املظلوم وال يض  أبحد لي 
قتل بعض الع ب ب ا   ابلوأد كاروا قد  طلوا مصاحل  ظيمة حمققة، وارتكنوا به أض ارا حاصلة، من حيث أرادوا التللص 
من أض ار طفيفة دري حمققة الوقوع، فإل ا م أن كاروا يف فعله  كالتاا  الذأ أراد الا بح فناام بضاياع أصال مالاه، وألاال 
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ها، ألن السفه )و ىفة العقل واضط ابه، وفعله  ولك سفه حمض، أأ سفه أ ظا  مان ألضاا ة ولك مسى هللا فعله : سف
مصاحل مجة وارتكاب أض ار  ظيمة وا اية ش يعة، ألال التللص مان أضا ار طفيفاة قاد قصال وقاد ال قصال. وتع ياف 

 ل أوالد) . املس د ألليه ابملوصولية ل وام ألا أن الصلة  لة يف اخل  فإن ىس اهن  مسنب  ن قت
وقوله: (سفها) م صوب  لى املفعول املطلق املن  ل وع القتال: أراه قتال سافه ال رأأ لصااحنه، خباإلف قتال العادو وقتال  

 القاتل، وجيوز أن ي تصب  لى احلال من (الذين قتلوا)، وصفوا ابملصدر ألهن  سفهام ابلغون أقصى السفه. 
ي يف موضع احلال ألما من (سفها) فتكون حاال مؤكدة، ألو السافه ال يكاون ألال والنام يف قوله: (بغري  ل ) للمإلبسة، و) 

بغري  ل ، وألما من فا ل (قتلوا)، فإهن  ملا فعلوا القتل كاروا اا)ل  بسافا)ته  وبما ا ة فعلها  وبعاقناة ماا قادروا حصاوله 
 أقدموا  لى فعلته  الفظيعة.  هل  من الض ، ألو قد جصل ىإلف ما قدروه ولو كاروا يزرون املصاحل واملفاسد ملا

واملقصود من الىنار  ن كوراه بغاري  لا ، بعاد الىناار   اه أبراه سافه، الت نياه  لاى أهنا  فعلاوا ماا يف العاامل مان املفاساد،  
وي ظماون حياا   أحساان رظاام، و)اا  يف ولاك مغا ورون أبرفسااه ، وااا)لون أبهناا  جيهلاون (الاذين ضاال ساعيه  يف احلياااة 

 سنون أهن  جس ون ص عا). الدريا و)  ج
 وتقدم الكإلم  لى الوأد  رفا، و م يف سورة الس ام   د قوله: (وال تقتلوا أوالدك  ىمية ألمإلق).  
وقاا أ اجلمهاااور: (قتلااوا أوالد)ااا ) وبتلفيااف التاااامو وقاا أه ابااان  ااام   بتماااديد التااام  ، ألراااه قتاال بمااادة، وليسااب قااا امة  

 تسليط فعل القتل  لى األوالد يفيد أره قتل فظيع. اجلمهور مفيتة )ذا املعىن، ألن 
وقولاه: (ومحاوا ماا رزقها  هللا) رعاى  لايه  ىسا اهن  يف أن ح مااوا  لاى أرفساه  بعاض ماا رزقها  هللا، فح ماوا االرتفااع بااه،  

بااه اجلما ااة وح ماوا ال اااس االرتفاااع بااه، و)ااذا شاامل جلميااع املماا ك ، خبااإلف الااذين قتلااوا أوالد)ا . واملوصااول الااذأ ياا اد 
يصاح يف العطااف  لااى صاالته أن تكااون اجلماال املتعاطفااة مااع الصالة موز ااة  لااى طوا ااف تلااك اجلما ااة كقولااه تعاااا: (ألن 

 الذين يكف ون مايت هللا ويقتلون ال ني  بغري حق ويقتلون الذين  م ون ابلقسط من ال اس فنم )  بعذاب ألي ). 
  موا): لنيان روع التح مي أبهن  رسنوه ك كذاب. وارتصب (افرتام)  لى املفعول املطلق ل(ح 
 ومجلة (قد ضلوا) استو اف ابتدا ي لزايدة ال دام  لى ققق ضإلهل .  
والضإلل: ىط، الط يق املوصل ألا املقصود، فه  راموا النلاو  ألا مصااحل دريوياة، والتقا ب ألا هللا وألا شا كا ه ، فوقعاوا  

  بذروو ، فلذلك كاروا كمن رام الوصول فسلك ط يقا  ى . يف املفاسد العظيمة، وأبعد)  هللا
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و طف (وما كاروا مهتدين)  لى (قد ضلوا) لقصد الت،كيد ملضمون مجلة (ضلوا) ألن مضمون )اذه اجلملاة ي فاي ضاد   

 اجلملة األوا فتؤول ألا تق ي  مع ا)ا. 
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 معطوف رظ ا ملاآل مفااد اجلملتا ، وأهنماا اب تنااره مبعاىن واحاد، وولاك حاق والع ب ألوا أكدوا مبثل )ذا قد  تون به دري 
الت،كيااد كمااا يف قولااه تعاااا: (أمااوات دااري أحيااام) وقولااه: (فلااذلك يوموااذ يااوم  سااري  لااى الكاااف ين دااري يسااري). وقااول 

 األ مى:          
ا تااداد أبن مفهااوم اجلملتاا  اتلااف، وال  ألمااا ت ي ااا حفاااة ال رعااال ل ااا وقااد  تااون بااه ابلعطااف و)ااو  طااف صااورأ ألرااه  

ا تااداد مبآهلااا كمااا يف قولااه تعاااا: (وأضاال ف  ااون قومااه ومااا )ااد ) وقولااه: (وقااد ضااللب ألوا ومااا أا ماان املهتاادين) وقااول 
 املت يب:          

 والن  اار  لى ضعفي وما  دال وكذلك اام يف )ذه اآلية ليفيد، ابلعطف، أهنما ى ان  ن مساويه .   
و(كان) ) ا يف حك  الزا دة: ألهنا زا دة معىن، وألن كارب  املة، واملا اد: وماا )ا  مبهتادين، فازايدة (كاان) ) اا لتحقياق  

ال في مثل موقعا مع الم اجلحود، وليأ امل اد أهن  ما كاروا مهتدين قنل أن يقتلوا أوالد)  وج ماوا ماا رزقها  هللا، ألن )اذا 
 ال يتعلق به د ض بليا. 

و الذأ أرم، ا ات مع وشاات وداري مع وشاات وال لال والازرع اتلفاا أكلاه والزيتاون وال ماان متمااوا وداري متماابه) (و) 
الواو يف : (و)و الذأ أرم،) للعطف، فيكون  طف )ذه اجلملاة  لاى مجلاة (وح ماوا ماا رزقها  هللا) تاذكريا مب اة هللا تعااا 

فنعد أن ب  سوم تص ف املم ك  فيما من به  لى ال اس كله  مع تسفيه  لى ال اس مبا أرم، هل  يف األرض  ا ي فعه ، 
 را ه  يف قا مي بعضاها  لاى أرفساه ،  طاف  لياه امل اة باذلك اسات ز ألال وا  ألا ألدراك احلاق وال ااوع  ان الغاي، ولاذلك 

ام ف،ى ا اا باه رناات كال أ ياد يف )اذه اآلياة دالاب ماا وكا  يف رظري اا املتقدماة يف قولاه: (و)او الاذأ أرازل مان السامام ما
شيم ف،ى ا ا م اه ىضا ا خنا   م اه حناا مرتاكناا ومان ال لال مان طلعهاا ق اوان دارياة وا اات مان أ تااب والزيتاون وال ماان 
ممتنها ودري متمابه ارظ وا ألا مث ه ألوا أمث  وي عه) ألن املقصود مان اآلياة األوا االساتدالل  لاى أراه الصاارع، وأراه امل فا د 

ف يم كون به دريه. ولذلك ويلها بقولاه: (ألن يف ولكا  آلايت لقاوم يؤم اون)، و طاف  ليهاا قولاه: (واعلاوا ابخللق، فكي
 ك ش كام اجلن) اآلايت. 

 واملقصود من )ذه: االمت ان وألبطال ما ي ايف االمت ان ولذلك ويلب )ذه بقوله (كلوا من مث ه ألوا أمث ).  
ألره ا تنار وامت ان، وللمؤم   احلن العظي  من ولك، ولذلك أ قب ابألم  أبدام والكإلم كواه ألا املؤم   واملم ك ،  

 حق هللا يف ولك بقوله: (و توا حقه يوم حصاده) ألو ال يصلح ولك اخلطاب للمم ك . 
وتع يااف املساا د يفيااد االىتصاااص، أأ )ااو الااذأ أرماا، ال دااريه، واملقصااود ماان )ااذا احلصاا  ألبطااال أن يكااون لغااريه حاان  

 ، لبطال ما اعلوه من احل ث واألرعام من رصيب أص امه  مع أن هللا أرم،ه. فيها
 والرمام: الجياد واخللق، قال تعاا (ألا أرم،ا)ن ألرمام) أأ رسام اجل ة.  
واجل ات )ي املكان من األرض ال ابب فيه شن  كثري ثيث جين أأ يسرت الكا ن فيه، وقد تقدم   د قوله (كمثال ا اة  

يف سورة النقا ة. وألرمااؤ)ا ألرنا اا وتيساري ولاك إب طا هاا ماا يعي هاا  لاى ال ماام، ودفاع ماا يفساد)ا أو يقطاع رنتهاا،   ب بوة)
 كقوله (أأرت  تزر وره أم حنن الزار ون). 
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واملع وشاات: امل فو اات. يقاال:  ا ش الك ماة ألوا رفعهاا  لاى أ مادة ليكاون  اؤ)اا يف ارتفااع ال  لاى واااه األرض، ألن  
أاود لع نها ألو مل يكن ملقى  لى واه األرض. و ا ش فعال مماتق مان العا ش و)او الساقف، ويقاال لع مادة الايت ولك 

ت فع فوقها أدصان المن  فتصري كالسقف يستظل قته اجلالأ: الع يو. وم ه ماا ياذك  يف السارية: العا يو الاذأ اعال 
 مسند بعد ولك )و اليوم مواود بندر.  لل يب وصلى هللا  ليه وسل و يوم بدر، و)و الذأ ب   لى بقعته

ووصااف اجل ااات مبع وشااات جماااز  قلااي، وأل ااا )ااي معاا وش فيهااا، واملعاا وش أشاانار)ا  ودااري املع وشااات املنقاااة ك ومهااا  
 م نسطة  لى واه األرض وأرفع بقليل، ومن حماس ها أهنا تزين واه األرض فري  ال ا ي مجيعها أىض . 
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(معوشات ودري مع وشات) صفة: ل(ا ات) قصد م هاا قسا  املوصاوف والتاذكري ب عماة هللا أن أهلا  الرساان  وقوله:  

ألا اعلها  لى صفت ، فإن وك  حماسن ما أرم،ه هللا يزيد يف امل ة، كقوله يف ش،ن األرعام (ولك  فيها مجال ح  ت جون 
 وح  تس حون). 

أق ب املذكورات ألا اس  احلال، ويعل  أن ال لل واجل ات كذلك، واملقصود التذكري و(اتلفا أكله) حال من الزرع، و)و  
بعنيب ىلق هللا، فيفيد وك  احلال مع أحد األرواع تذك  مثله يف ل وع اآلى ، و)ذا كقوله تعاا: (وألوا رأوا شاارة أو هلاوا 

مساتقلة  ان الرماام، و  ادأ أن  امال احلاال  ارفضوا ألليها) أأ وألليه، و)ي حال مقدرة  لى ظا)  قاول ال حاوي  ألهناا
 ألوا كان  ا جصل مع اه يف أزم ة، وكارب احلال مقاررة لنعض أزم ة  املها، فهي ادي ة ابن تكون مقاررة، كما ) ا. 

(واألكل)  بض  اهلمزة وسكون الكاف  ل افع وابن كثري، و  بضمهما  ق أه النااقون، )او المايم الاذأ يؤكال، أأ اتلفاا  
 ا يؤكل م ه. م
و طف: (والزيتون وال ماان)  لاى: (ا اات وال لال والازرع). واملا اد شان  الزيتاون وشان  ال ماان. وتقادم القاول يف رظاريه  

   د قوله تعاا: (و)و الذأ أرزل من السمام مام) اآلية يف )ذه السورة. 
التمااابه حاصاال ماان اااارن  فليسااب صاايغة ألال أرااه قااال ) اااك: (ممااتنها) وقااال ) ااا: (متماااوا) ولااا مبعااىن واحااد ألن  

 التفا ل للمنالغة أال ت   أهنما استواي يف قوله (ودري متمابه) يف اآليت . 
[) دااري أساالوب احلكايااة  اان 141(كلااوا ماان مثاا ه ألوا أمثاا  و تااوا حقااه ويااوم حصاااده وال تساا فوا ألرااه ال جااب املساا ف ] 

 ااة و)ااذا احلكاا ف فهااذه اجلماال معرتضااة و)ااي تعاا يض بتساافيه أحااإلم أحااوال املماا ك  ف،قناال  لااى ىطاااب املااؤم   وااذه امل
 املم ك  لتح وه   لى أرفسه  ما من هللا به  ليه . 

 والثم :  بفتح الثام واملي  وبضمهما  وق ئ وما كما تقدم بياره يف رظري ا.  
فالق ي ااة ظااا) ة. واملقصااود الاا د  لااى واألماا  ل ابحااة بق ي ااة أن األكاال ماان حااق الرسااان الااذأ ال جيااب  ليااه أن يفعلااه،  

 الذين حن وا  لى أرفسه  بعض احل ث. 
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و(ألوا) مفياادة للتوقيااب ألهنااا ظاا ف، أأ: حاا  ألمثاااره، واملقصااود ماان التقييااد وااذا الظاا ف ألابحااة األكاال م ااه   ااد ظهااوره  
صاة وم اة، ألن العزواة أن ال وقنل حصاده متهيدا لقوله: (و توا حقه يوم حصااده) أأ: كلاوا م اه قنال أدام حقاه. و)اذه رى

 كلوا ألال بعد أل طام حقه كيإل يست،ث وا بميم م ه  لى أصحاب احلق، ألال أن رىص لل اس يف األكل توسعة  ليه  أن 
  كلوا م ه أىض  قنل ينسه ألهن  يستطينوره كذلك، ولذلك  قنه بقوله (وال تس فوا) كما سي،م. 

 ألوا أمث )  لى ا تنار أتويل املعاد ابملذكور. وألف اد الضمريين يف قوله: (من مث ه  
واألماا  يف وقلااه: (و تااوا حقااه يااوم حصاااده) ىطاااب ىاااص ابملااؤم   كمااا تقاادم. و)ااذا األماا  ظااا)  يف الواااوب بق ي ااة  

 تسمية امل،مور به حقا. 
 وأضيف احلق ألا ضمري املذكور ألدىن مإلبسة، أأ احلق الكا ن فيه.  
 لااى مااا يع فورااه، و)ااو: حااق الفقااري، والقاا ىب، والضااعفام، واجلاارية. فقااد كااان العاا ب، ألوا اااذوا وقااد أمجاال احلااق ا تمااادا  

مثااار) ، أ طااوا م هااا ماان جضاا  ماان املساااك  والق ابااة. وقااد أشااار ألا ولااك قولااه تعاااا: (فااارطلقوا و)اا  يتلااافتون أن ال 
ا احلااق ومساااه حقااا كمااا يف قولااه تعاااا: ياادىل ها اليااوم  لاايك  مسااك ). فلمااا اااام السااإلم أواااب  لااى املساالم  )ااذ

(والذين يف أمواهل  حق معلوم للسا ل واحمل وم). ومساه هللا زكاة يف  ايت كثرية ولك ه امجل مقداره وأمجال األراواع الايت فيهاا 
احلااق ووكلهاا  يف ولااك ألا ح صااه   لااى اخلااري، وكااان )ااذا قناال شاا ع رصاانها ومقادي )ااا. مث شاا  ب الزكاااة وبي ااب الساا ة 

 صنها ومقادي )ا. ر
واحلصااد  بكساا  احلاام وبفتحهااا  قطاع الثماا  واحلاب ماان أصاوله، و)ااو مصادر  لااى وزن الفعاال أو الفعااال. قاال سااينويه  

(ااموا ابملصادر ح  أرادوا ارتهام الزمان  لى مثال فعال وولاك الصا ام واجلازاز واجلاداد والقطااع واحلصااد، ورمباا دىلاب 
فاب اللغاات فقاال بعاض القنا اال حصااد  بفاتح احلاام  وقاال بعضاه  حصااد  بكسا  احلااام  اللغاة يف بعاض )اذا  ألأ اىتل

 فكان فيه فعال وفعال فإوا أرادوا الفعل  لى فعلب قالوا حصدته حصدا وقطعته قطعا أل ا ت يد العمل ال ارتهام الغاية. 
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وىلاف  بكسا  احلاام  . وقا أ أباو  ما و، و اصا ، وابان  اام ، وق أه افع، وابان كثاري، ومحازة، والكساا ي، وأباو اعفا ،   

 ويعقوب  بفتح احلام  . 
وقااد ف ضااب الزكاااة يف ابتاادام السااإلم مااع فاا ض الصااإلة، أو بعااده بقلياال، ألن افرتاضااها ضاا ورأ لقامااة أود الفقاا ام ماان  

ه ، واحاادوا حقااوقه ، واسااتناحوا املساال  و)اا  كثااريون يف صاادر السااإلم، ألن الااذين أساالموا قااد رنااذ)  أ)لااو)  ومااوالي
أمواهل ، فكان من الض ورأ أن يسد أ)ل اجلدة والقوة من املسلم  ىلاته . وقاد ااام وكا  الزكااة يف  ايت كثارية  اا رازل 
مبكة مثل سورة املزمل وسورة الني ة و)ي من أوا ل سور الق  نف فالزكاة ق ي ة الصإلة. وقول بعض املفس ين: الزكااة ف ضاب 

 ة، جمل  لى ضانط مقادي )اا مياة (ىاذ مان أماواهل  صادقة تطها )  وتازكيه  واا) و)اي مدرياة، مث تط قاوا فم عاوا أن ابملدي
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يكون امل اد ابحلق ) ا الزكاة، ألن )ذه السور مكية ابالتفاق، وأل ا تلك اآلياة مؤكادة للوااوب بعاد احللاول ابملدي اة، وألن 
ا ضنطب الزكاة، بنيان األرواع املزكاة ومقدار ال صاب وامللا   م اه، ابملدي اة، فاإل امل اد م ها أىذ)ا من امل افق  أيضا، وأل 

ي ايف ولاك أن أصال واوواا يف مكاة، وقاد محلهاا مالاك  لاى الزكااة املعي اة املضانوطة يف رواياة بان القاسا  وابان و)اب   اه 
ولعلهاا  يا ون الزكااة ف ضاب ابتاادام  و)او قاول ابان  نااس، وأرااأ بان مالاك، وساعيد بان املساايب، ومجاع مان التاابع  كثاري.

بتعي  ال صب واملقادي ، ومحلهاا ابان  ما ، وابان احل فياة، و لاي بان احلسا ، و طاام، ومحااد، وابان اناري، وجما)اد،  لاى 
دري الزكاة واعلوا األم  لل دب، ومحلها السدأ، واحلسن، و طية العويف، وال لعي، وسعيد بن انري، يف رواية   ه،  لى 

 نة مث رسلتها الزكاة. صدقة واا
 
وأل ااا أواااب هللا احلااق يف الثمااار واحلااب يااوم احلصاااد: ألن احلصاااد أل ااا ياا اد لإلدىااار وأل ااا ياادى  املاا م مااا ي يااده للقااوت،  

فاالدىار )و مظ ة الغ  املوانة ل طام الزكاة، واحلصاد مندأ تلك املظ اة، فالاذأ ليساب لاه ألال شان ة أو شان اتن فإ اا 
اضورا قنل أن يينأ، فلذلك رىصاب الما يعة لصااحب الثما ة أن  كال مان الثما  ألوا أمثا ، ومل توااب  لياه  كل مث )ا 

أل طاام حاق الفقا ام ألال   ااد احلصااد. مث ألن حصااد الثمااار، و)او ااذاو)ا، )ااو قطعهاا الدىار)اا، وأمااا حصااد الازرع فهااو 
فاا ت  ولاك الفا ك بقياة للحصااد. ويظها  مان )اذا قطع الس نل من اذور الزرع مث يف ك احلب الاذأ يف السا نل ليادى ، 

أن احلاق أل ااا وااب فيمااا جصااد مان املااذكورات مثال الزبيااب والتماا  والازرع والزيتااون، مان زيتااه أو ماان حناه، خبااإلف ال مااان 
 والفواكه. 

هللا  ليه وسل ،  و لى القول امللتار: فهذه اآلية دري م سوىة، ولك ها اصصة ومني ة مايت أى   ومبا يني ه ال يب صلى 
فاإل يتعلااق إبطإلقهاا، و اان السادأ أهنااا رسالب ميااة الزكااة يعاا : (ىاذ ماان أماواهل  صاادقة) وقاد كااان املتقادمون يساامون 

 التلصيص رسلا. 
وقوله: (وال تس فوا)  طف  لاى (كلاوا)، أأ: كلاوا داري مسا ف . والسا اف والسا ف: شااوز الكاايف مان ألرضاام الا فأ  

قادم   اد قولاه تعااا: (وال أتكلاوا ألسا افا) يف ساورة ال ساام. و)اذا ألدماا  لل هاي  ان السا اف، و)او ابلميم املماتهى. وت
 هني ألرشاد وألصإل ، أأ: ال تس فوا يف األكل و)ذا كقوله: (وكلوا واش بوا وال تس فوا). 

ة، وي تقال مان ملاذة ألا والس اف ألوا ا تاده امل م محلاه  لاى التوساع يف قصايل امل داوابت، قريتكاب لاذلك ماذمات كثاري  
 ملذة فإل يقف   د حد. 

وقيل  طاف  لاى: (و تاوا حقاه) أأ وال تسا فوا فيماا بقاي بعاد ألتياان حقاه فت فقاوا أكثا   اا جياب، و)اذا ال يكاون ألال يف  
ي الرفاق واألكل وحنوه، ف،ما بذله يف اخلري ورفع ال اس فليأ من الس ف، ولذلك يعد من ىط، التفسري: تفساري)ا ابل ها

 ن الس اف يف الصدقة، ومبا وك وه أن نبب بن قيأ ص م مخسما ة خنلة وف ق مث )ا كله ومل يدىل م ه شايوا ألا م زلاه، 
 وأن اآلية رزلب بسنب ولك. 
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كا ، وقوله: (ألره ال جب املس ف ) استو اف قصاد باه تعماي  حكا  ال هاي  ان السا اف. وأكاد ب(ألن) لازايدة تق يا  احل  

فن  أن الس اف من األ مال اليت ال جنها، فهو من األىإلق اليت يلزم االرتهام   ها. ورفي احملنة اتلف امل اتب، فايعل  
أن رفي احملنة يمتد مبقدار قوة الس اف، و)ذا حك  جممل و)و ظا)  يف التح مي، وبيان )ذا المجال )و يف مطاوأ أدلة 

 أى   والمجال مقصود. 
ض أتوياال )ااذا ال هااي وقولااه: (ألرااه ال جااب املساا ف ) تف قااب  رام املفساا ين يف تفسااري معااىن الساا اف امل هااي   ااه، ولغماو  

 ليعي وه يف ألس اف ح ام، حىت قال بعضه : ألهنا م سوىة، وقد  لمب امل ني من ولك كله. 
باذل املاال يف قصايلها، يفضاي دالناا ألا فواه  دم حمنة هللا ألاي)  أن الف ار يف ت اول اللذات والطينات، والكثاار مان  

اساات زاف األمااوال والماا ه ألا االسااتكثار م هااا، فااإوا ضاااقب  لااى املساا ف أموالااه تطلااب قصاايل املااال ماان واااوه فاساادة، 
ليلمد بذلك هنمته ألا اللذات، فيكون ولك دأبه، ف مبا ضاق  ليه ماله، فمق  ليه القإلع  ن معتاده، فعاش يف ك ب 

ا تطلب املال مان وااوه داري مما و ة، فوقاع فيماا يؤاىاذ  لياه يف الادريا أو يف اآلىا ة، مث ألن ولاك قاد يعقاب وضيق، ورمب
 ياله ىصاصة وض ك معيمة. وي م،  ن ولك مإلم وتوبيخ وىصومات تفضي ألا ما ال جمد يف اىتإلل رظام العا لة. 

ن امل فق حملنة لذاته، ألن دا ي احلكمة قابل للت،مل والتحديد ف،ما كث ة الرفاق يف واوه ال  فإهنا ال توقع يف مثل )ذا، أل
خبإلف دا اي الماهوة. ولاذلك قيال يف الكاإلم الاذأ يصاح طا دا و كساا:  ال ىاري يف السا ف، وال سا ف يف اخلاري  ويف 

ى هللا  لياه وسال   معىن )ذه اآلية قوله يف سورة األ  اف: (وكلوا واش بوا وال تس فوا ألره ال جاب املسا ف ) وقاول ال ايب صال
 ويك ه لك  قيل وقال وكث ة السؤال وألضا ة املال  . 

[)  طف: (محولاة) 142(ومن األرعام محولة وف شا كلوا  ا رزقك  هللا وال تتنعوا ىطوات الميطان ألره لك   دو من ] 
عطاوف  لياه، أأ )او  لى: (ا ات مع وشات) أأ: وأرم، من األرعام محولة وف شا، في ساحب  لياه القصا  الاذأ يف امل

 الذأ أرم، من األرعام محولة وف شا ال  هلة املم ك ، فكان املم كون ظامل  يف اعله  لعص ام حقا يف األرعام. 
و(من) يف قوله: (ومن األرعام) ابتدا ية ألن االبتدام معىن يصلح للحمولة وللف ش ألره أوسع معاين (مان). وانا ور: ألماا  

 حال من (محولة) أصلها صفة فلما قدمب قولب.  متعلق ب(أرم،)، وألما
وأاي ماا كااان فتقاادمي انا ور  لااى املفعااول الاذأ )ااو أوا ابلتقاادمي يف ت تياب املتعلقااات، أو تقاادمي الصافة  لااى املوصااوف،  

ب لقصد اال)تمام أبم  األرعام، ألهنا املقصود األصالي مان ساياق الكاإلم، و)او ألبطاال قا مي بعضاها، وألبطاال اعال رصاي
م ها لعص ام، وأما احلمل والف ش فاذلك امت اان أدما  يف املقصاود تاوفريا لعدا اض، وألن لإلمت اان باذلك أثا ا واضاحا يف 
ألبطال ق مي بعضها الذأ )و تضييق يف امل ة ورناذ لل عماة، وليات  الجياار ألو يغا   ان أن يقاول: وأرما، لكا  األرعاام وأرما، 

 م ها محولة وف شا كما سي،م. 
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رعام: البل، والنق ، والمام، واملعز، وقد تقدم يف صدر سورة العقود، واحلمولة  بفاتح احلاام  ماا جمال  لياه املتااع أو واأل 
ال اس يقال: محل املتاع ومحل فإلا، قال تعااا: (ألوا ماا أتاوك لاتحمله ) ويلزمهاا الت،رياث والفا اد مثال (صا ورة) للاذأ مل 

 ة. ج  يقال: ام أة ص ورة ورال ص ور 
والف ش: اىتلف يف تفسريه يف )ذه اآلية، فقيل: الف ش ما ال يطيق احلمل من البل أأ فهاو ي كاب كماا يفا ش الفا ش،  

و)ااذا قااول ال ادااب. وقياال: الفاا ش الصااغار ماان الباال أو ماان األرعااام كلهااا، ألهنااا ق ينااة ماان األرض فهااي كااالف ش. وقياال: 
أو بعاده، أأ فهاو الضاان واملعاز والنقا  ألهناا تاذبح. ويف اللساان  ان  الف ش ما يذبح ألره يف ش  لى األرض حا  الاذبح

 أذ ألسحاق: أمجع أ)ل اللغة  لى أن الف ش )و صغار البل. 
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زاد يف الكماف:  أو الف ش: ما ي س  من وب ه وصوفه وشع ه الف ش  ي يد اراه كماا قاال تعااا (ومان أصاوافها وأوابر)اا   

ث ومتا ا ألا حا ) ، وقاال (واألرعاام ىلقهاا لكا  فيهاا دفم وم اافع وم هاا أتكلاون ولكا  فيهاا مجاال حا  وأشعار)ا أن
 ت جون وح  تس حون وقمل أثقالك ) اآلية، وألهن  كاروا يفرتشون الود الغ   واملعز للنلوس  ليها. 

نغااي أن تكااون مقصااودة ماان اآليااة، وكاا،ن لفاان ولفاان (ف شااا) صاااحل هلااذه املعاااين كلهااا، وحماملااه كلهااا م اساانة للمقااام، في  
الف ش ال يوازره دريه يف مجع )ذه املعاين، و)ذا مان أل نااز القا  ن مان ااراب فصااحته، فاحلمولاة البال ىاصاة، والفا ش 
يكون من البل والنقا  والغا    لاى اىاتإلف معااين اسا  الفا ش الصااحلة لكال راوع ماع ضاميمته ألا كلماة (مان) الصااحلة 

  لإلبتدام.
فاملعىن: وأرم، من األرعام مل قملون  ليه وت كنوره، و)او البال الكنارية والبال الصاغرية، وماا أتكلوراه و)او النقا  والغا  ،  

وما )و ف ش لك  و)و ما جيز م ها، والود)ا. وقد  ل  السامع أن هللا ملا أرما، محولاة وف شاا مان األرعاام أن يتاذك وا أهنا  
 الكإلم ولذلك  قب بقوله: (كلوا  ا رزقك  هللا).   كلون م ها، فحصل ألجياز يف

ومجلة: (كلوا  ا رزقك  هللا) معرتضة مثل  ية: (كلوا من مثا ه ألوا أمثا ). وم اسانة األما  ابألكال بعاد وكا  األرعاام: أراه ملاا   
 لااى األماا  كااان قولااه: (وف شااا) شاايوا مإل مااا للااذبح، كمااا تقاادم،  قااب ابلون أبكاال مااا يصاالح لعكاال م هااا. واقتصاا  

ابألكال ألراه املقصاود ماان الساياق ألبطااال لتحاا مي ماا ح ماوه  لااى أرفساه ، ومتهيادا لقولااه: (وال تتنعاوا ىطاوات الماايطان) 
فااألم  ابألكاال ) ااا مسااتعمل يف ال هااي  اان ضاده و)ااو  اادم األكاال ماان بعضااها، أأ ال ق ماوا مااا أحاال لكاا  م هااا اتنا ااا 

  الذين س وا هل  تلك الس ن الناطلة، وليأ امل اد ابألم  الابحة فقط. لتغ ي  الميطان ابلوسوسة لز مام املم ك 
و اادل  اان الضاامري أبن يقااال: كلااوا م هااا، ألا التيااان ابملوصااول: ( ااا رزقكاا  هللا) ملااا يف صاالة املوصااول ماان الوااام ألا  

 بعضا  ا رزقه  هللا.  تضليل الذين ح موا  لى أرفسه ، أو  لى بعضه ، األكل من بعضها، فعطلوا  لى أرفسه 
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ومعىن: (وال تتنعوا ىطوات الميطان) ال هي  ان شاؤون الما ك فاإن أول ىطاوات المايطان يف )اذا الغا ض )اي تساويله  
 هل  ق مي بعض ما رزقه  هللا  لى أرفسه . 

وال تتنعاوا ىطاوات وىطوات الميطان متثيل، وقاد تقادم   اد قولاه تعااا: (اي أيهاا ال ااس كلاوا  اا يف األرض حاإلال طيناا  
 الميطان) يف سورة النق ة. 

ومجلة: (ألره لك   دو من ) تعليل لل هي، وموقع (ألن) فيه يغا   ان فاام التف ياع كماا تقادم داري ما ة، وقاد تقادم بياراه يف  
  ية النق ة. 

أرحاام األرثيا  رنواوين بعلا   (مثارية أزوا  من الض،ن اث   ومن املعز اث   قل أألاذك ين حا م أم األرثيا  أماا اشاتملب  لياه 
[ ومن البل اث   ومن النق  اث   قل أألذك ين ح م أم األرثي  أما اشتملب  لياه أرحاام األرثيا  143ألن ك ت  صادق ]

أم ك اات  شااهدام ألو وصاااك  هللا وااذا فماان أظلاا   اان افاارت   لااى هللا كااذاب ليضاال ال اااس بغااري  لاا  ألن هللا ال يهاادأ القااوم 
[) مجلة: (مثارية أزوا ) حال من: (من األرعام). وكا  توطواة لتقساي  األرعاام ألا أربعاة أصا اف الاذأ )او 144الظامل ]

توطوة لل د  لى املم ك  لقوله: (قل  لذك ين ح م أم األرثي ) ألا قوله (أم ك ات  شاهدام) أأ أرما، مان األرعاام محولاة ألا 
  ى ه حالة كوهنا مثارية أزوا . 

    
 

 1445صفحة : 
 
واألزوا  مجع زو ، والزو  اس  لذات م ضمة ألا دري)ا  لى واه املإلزماة، فاالزو  نن لواحاد، وكال مان وي اك االث ا    

يقال له: زو ، اب تناار أراه مضاموم، وقاد تقادم ولاك   اد قولاه تعااا: (وقل اا اي  دم اساكن أراب وزااك اجل اة) يف ساورة 
ألرثاااى ماان باا   دم املتإلزمااا  بعقاادة ركاااا ، وتوسااع يف )اااذا الطااإلق فااا،طلق النقاا ة. ويطلااق الااازو  دالنااا  لاااى الااذك  وا

ابالستعارة  لى الذك  واألرثى من احليوان الذأ يتقارن وك ه وأرثاه مثل محار الوحو وأاتره، ووكا  احلماام وأرثااه، لمانهها 
 ات اعال فيهاا زواا  اث ا ) يف ابلزوا  من الرسان. ويطلق الزو   لى الص ف من روع كقولاه تعااا: (ومان كال الثما

سورة ال  د. وكإل الطإلق  األىريين صاحل ل رادة ) ا ألن البل والنق  والضا،ن واملعاز أصا اف لعرعاام، وألن كال ولاك 
و م ه وك  وأرثى. ألو املعىن أن هللا ىلق من األرعام وك )ا وأرثا)ا، فاألزوا  ) ا أزوا  األص اف، وليأ امل اد زواا بعي ه، أل

 ال تع ف أب ياهنا، فثمارية أزوا  )ي أربعة وكور من أربعة أص اف وأربع ألاث كذلك. 
وقوله: (من الض،ن اث   ومن املعز اث  ) أبدل (اث  ) من قوله: (مثارية أزوا ) قوله: (اث  ): بدل تفصيل، وامل اد: اث    

، وفا اادة )ااذا التفصاايل التوصاال لااذك  أقسااام الااذكور م اااه أأ ماان األزوا ، أأ وكاا  وأرثااى كاال واحااد م همااا زو  لفىاا 
 والاث توطوة لإلستدالل اآلم يف قوله: (قل أألذك ين ح م أم األرثي ) اآلية. 
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وساالك يف التفصاايل ط يااق التوزيااع متيياازا لعرااواع املتقاربااة، والباال ت حاا ، والنقاا  تااذبح وت حاا  أيضااا. وماان النقاا  صاا ف لااه  
وااد يف باإلد فاارس ودىال باإلد العا ب و)او اجلااموس، والنقا  العا ذ ال سا ام لاه وثور)اا يسامى س ام فهو أشنه ابلبل وي

 الف يو. 
وملا كاروا قد ح موا يف اجلا)لية بعض الغ  ، وم ها ما يسمى ابلوصيلة كما تقدم، وبعض البل كالنحرية والوصلية أيضاا،  

وااذا التقساي  قنال االساتدالل متهيادا لاتحكمه  ألو ح ماوا بعااض  ومل ج ماوا بعاض املعاز وال شايوا مان النقا ، اساب أن  م
أف اد من أرواع، ومل ج موا بعضا من أرواع أى  ، وأسناب التح مي املز ومة تت،تى يف كل روع فهذا ألبطال ألمجايل ملاا شا  وه 

 وأره ليأ من دين هللا ولو كان من   د دري هللا لوادوا فيه اىتإلفا كثريا. 
 ل يسمى يف  ل  امل اظ ة والنحث ابلتحك . و)ذا االستدال 
والض،ن  ابهلمز  اس  مجع للغا   ال واحاد لاه مان لفظاه، ومفا د الضا،ن شااة ومجعهاا شاام وقيال )او مجاع ضاا ن. والضا،ن  

رااوع ماان األرعااام ووات الظلااف لااه صااوف. واملعااز اساا  مجااع مفاا ده مااا ز، و)ااو رااوع ماان األرعااام شاانيه ابلضاا،ن ماان ووات 
مستطيل، ويقال: معز  بساكون العا   ومعاز  بفاتح العا   وابألول قا أ افاع، و اصا ، ومحازة والكساا ي، اظلف له شع  

 وأبو اعف ، وىلف، وق أ ابلثاين الناقون. 
وبعد أن   وك  امل ة والتمهيد للحنة، دري أسلوب الكإلم، فابتدئ خبطاب ال ساول   لياه الصاإلة والساإلم  أبن جياادل  

فارتام)   لاى هللا فيماا ز ماوه مان قا مي ماا ابتاد وا ق واه مان أراواع وأصا اف األرعاام  لاى مان  ي اوه مان املم ك  ويظه  ا
ال اس بقوله: (قل أألذك ين ح م) اآلايت. فهذا الكاإلم رد  لاى املما ك ، ألبطاال ماا شا  وه بق ي اة قولاه: (رنواوين بعلا  ألن  

ذا) اآليااة. فقولااه: (قاال أألااذك ين حاا م أم األرثياا ) ألا  ى )ااا يف ك اات  صااادق ) وقولااه (أم ك اات  شااهدام ألو وصاااك  هللا واا
املوضاع ، ا ارتاض بعاد قولااه: (ومان املعاز اث ا ) وقولااه: (ومان النقا  اث ا ). وضاامري: (حا م)  ا اد ألا اسا  هللا يف قولااه: 

م ما ت  تعاا يض ابلتلطواة فااالتوبيخ (كلاوا  ااا رزقكا  هللا)، أو يف قولااه: (وح ماوا مااا رزقها  هللا) اآليااة. ويف تك يا  االسااتفها
والتق يع الذأ يعقنه التص يح به يف قولاه: (ألن ك ات  صاادق ) وقولاه: (أم ك ات  شاهدام ألو وصااك  هللا واذا فمان أظلا   ان 

 افرت   لى هللا كذاب) اآلية. 
م كون أكله، ورفي رسنة ولك فإل ت دد يف أن املقصود من قوله: (قل أألذك ين ح م) يف املوضع  ألبطال ق مي ما ح م امل 

 التح مي ألا هللا تعاا. وأل ا ال ظ  يف ط يق استفادة )ذا املقصود من رظ  الكإلم. و)و من املعضإلت. 
    
 

 1446صفحة : 
 
فقال الفل :  أطنق املفس ون  لى أن تفسري )ذه اآلية أن املم كون كاروا ج مون بعض األرعاام فااحت  هللا  لاى ألبطاال   
  أبن وك  الض،ن واملعز والبل والنق ، ووك  من كل واحد من )ذه األربعة زوا  وكا ا وأرثاى، وألن كاان حا م األرثاى قوهل
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واب أن يكون كل ألاثها ح اما، وأره ألن كان ح م ما اشتملب  ليه أرحاام األرثيا  وااب قا مي األوالد كلهاا  . حاصال 
  وه ألايه بط يق الس  والتقسي  و)و م ط ق اجلدل. املعىن رفي أن يكون هللا ح م شيوا  ا ز موا ق

قلب: )ذا ما  زاه الط أ ألا قتادة، وجما)د، والسدأ، و)ذا ال يستقي  ألن الس  دري اتم ألو ال ي حص  سنب التحا مي  
 يف ال و ية بل األكث  أن سننه بعض أوصاف املم وع وأحواله. 

 ) وقاالوا: (ماا يف بطاون )اذه األرعاام ىالصاة لاذكورا وحما م  لاى أزواا اا) وقال النغوأ: قالوا: ()ذه أرعام وح ث وحنا 
وح موا النحرية والسا نة والوصيلة واحلامي. فلما قام السإلم اادلوا ال يب صلى هللا  ليه وسال ، وكاان ىطيانه  مالاك بان 

هلا  رساول هللا صاالى هللا  لياه وساال :  اوف اجلمامي قااالوا: اي حمماد بلغ اا أرااك قا م أشايام  ااا كاان  ابؤا يفعلوراه، فقااال 
ألرك  قد ح مت  أص افا من ال ع   لى دري أصل، وأل ا ىلق هللا )ذه األزوا  الثمارية لعكال واالرتفااع واا، فمان أيان ااام 
)اذا التحاا مي أماان قناال الااذك  أم ماان قناال األرثااى. فسااكب مالااك باان  ااوف وقااري  ه  أأ وولااك قناال أن يساال  مالااك باان 

زه النغوأ ألا قا ل و)و ق يب  ا قاله قتادة والسدأ وجما)د فتن  أن احلنا  كله يف ق مي أكال بعاض )اذه  وف  ومل يع
 األرواع من األرعام، ويف  دم التف قة ب  ما ح موا أكله وما مل ج موه مع متاثل ال وع أو الص ف. 

ن االساااتفهام يف قولاااه: (أألاااذك ين حااا م) يف والاااذأ يؤىاااذ مااان كاااإلم أ ماااة الع بياااة يف رظااا  االساااتدالل  لاااى املمااا ك  أ 
املوضااع ، اساااتفهام ألركاااارأ، قااال يف الكمااااف اهلمااازة يف: (أألااذك ين) ل ركاااار، واملعاااىن: ألركااار أن جااا م هللا تعااااا مااان 
ا سي الغ   شايوا مان راو ي وكور)اا وألاثهاا وماا قمال ألاثهاا وكاذلك يف ا ساي البال والنقا . وبي اه صااحب املفتاا  يف 

الطلااب بقولاااه: وألن أردت باااه  أأ ابالساااتفهام  األركاااار فارسااانه  لاااى م اااوال ال فاااي فقااال  يف ألركاااار رفاااأ الضااا ب  ابب 
أض بب زيدا، وقال  يف ألركاار أن يكاون للملاطاب مضا وب  أزيادا ضا بب أم  ما ا، فإراك ألوا أركا ت مان يا دد الضا ب 

ب )ااااين وم اااه قولاااه تعااااا: (أألاااذك ين حااا م أم  بي همااا  أأ بز ماااه  تولاااد م اااه  أأ ألركاااار  لياااه  ألركاااار الضااا ب  لااى وااااه
األرثي ). قال شارحه القطب المريازأ: الستلزام ارتفام حمل التح مي ارتفام التح مي ألره  ا ض وت اع وااوده، أأ التحا مي، 

 دون حمل يقوم به فإوا ارتفى  أأ حمله  ارتفى )و أأ التح مي  ه. 
ل بعااض الااذكور ماان أحاد ال ااو   حلاا م الاانعض اآلىاا ، ولااو حاا م أكاال بعااض أقاول واااه االسااتدالل: أن هللا لااو حاا م أكاا 

الاث حل م النعض اآلى ، ألن ش،ن أحكام هللا أن تكون مط دة يف األشيام املتحادة ابل اوع والصافة، ولاو حا م بعاض ماا 
واع واألحاوال، أرات  أراه يف بطون األرعام  لى ال سام حل م ولك  لى ال اال، وألو مل ج م بعضها  لى بعض مع متاثال األرا

مل ج م النعض املز وم ق وه، ألن أحكام هللا م وطة ابحلكمة، فدل  لى أن ما ح موه أل ا ح موه من تلقام أرفسه  قكما 
وا تناطا، وكان ق وه  ما ح موه افرتام  لى هللا، وهنضب احلنة  ليه ، امللنوة هل ، كما أشاار أللياه كاإلم ال ايب صالى هللا 

وسال  ملالااك بان  ااوف اجلمامي املاذكور  رفااا، ولاذلك ساانل  لايه  بقولاه: (رنوااوين بعلا  ألن ك اات  صاادق ) فقولااه:  لياه 
(أألذك ين ح م) أأ لو حا م هللا الاذك ين لساو  يف ق وهماا با  ال ااال وال ساام. وكاذلك القاول يف األرثيا . واالساتفهام 

لتق ي  والركار بق ي ة قوله قنله (سينزيه  وصفه  ألراه حكاي   لاي ). يف قوله: (أألذك ين ح م) يف املوضع  مستعمل يف ا
 وقوله: (وال تتنعوا ىطوات الميطان). ومعلوم أن استعمال االستفهام يف دري معىن طلب الفه  )و ألما جماز أو ك اية. 
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در بعاد)ا اساتفهام. فااملف د ولذلك تع  أرن تكون (أم) م قطعة مبعىن (بال) ومع ا)اا الضا اب االرتقاايل تعديادا هلا  ويقا 
بعد (أم) مفعول لفعل حمذوف، والتقدي : أم أح م األرثي . وكذلك التقدي  يف قوله (أماا اشاتملب  لياه أرحاام األرثيا ). 

 وكذلك التقدي  يف رظريه. 
   
 

 1447صفحة : 
 
اث اا ) ماان مساالك الساا  والتقسااي  وقولااه (ماان الضاا،ن اث اا  وماان املعااز اث اا ) مااع قولااه (وماان الباال اث اا  وماان النقاا     

 املذكور يف مسالك العلة من  ل  أصول الفقه. 
ومجلة: (رنووين بعل  ألن ك ت  صادق ) بدل اشتمال من مجلاة: (أألاذك ين حا م أم األرثيا ) ألن ألركاار أن يكاون هللا حا م  

 وه فيلاازم م ااه طلااب الاادليل  لااى شاايوا ماان وكااور وألاث وي ااك الصاا ف  يقتضااي تكااذينه  يف ز مهاا  أن هللا حاا م مااا وكاا
د اوا) . فموقاع مجلااة (أألاذك ين) مب زلاة االستفسااار يف  لا   داب النحاث. وموقااع مجلاة: (رنواوين بعلاا  ألن ك ات  صااادق ) 

 مب زلة امل ع. و)ذا  ك  ألره ال يطلب تلقي  ل  م ه . و)ذا التهك  اتبع لصورة االستفهام وف ع   ها. 
 و للمعىن امللزوم امل تقل م ه يف الك اية. وتث ية الذك ين واألرثي : اب تنار وكور وألاث ال و  . و)و ) ا متن د للمناز أ 
وتعديااة فعاال: (حاا م) ألا (أألااذك ين) و(األرثياا ) ومااا اشااتملب  لياااه أرحااام األرثياا ،  لااى تقاادي ه مضاااف معلااوم مااان  

 السياق، أأ: ح م أكل الذك ين أم األرثي  ألا  ى ه. 
  يف يف قوله: (أألذك ين) وقوله: (أما اشتملب  ليه أرحام األرثي ) تع يف اجل أ كما يف الكماف. والتع 
والنام يف (بعل ): جتمل أن تكون لتعدية فعل الرنام، فالعل  مبعىن املعلوم. وجتمال أن تكاون للمإلبساة، أأ رنواوين ألرناام  

 . وملاا كااروا  ااازين  ان الرناام دل ولاك  لاى أهنا  ح ماوا ماا ح ماوا مإلبسا للعل ، فالعل  ماا قابال اجلهال أأ ألرناام العلا
 ههالة وسوم  قل ال بعل ، وش،ن من يتصد  للتح مي والتحليل أن يكون وا  ل . 

وقوله: (ألن ك ت  صادق ) أأ يف قولك : ألن هللا ح م ما وك   أره حم م، ألهن  لو كاروا صادق  يف ق مي ولك الستطا وا  
 ا ح مه هللا، وألبدوا حكمة ق مي ما ح موه ورسنوا ق وه ألا هللا تعاا. بيان م

وقولااه: (وماان الباال اث اا ) ألا قولااه (أرحااام األرثياا )  طااف  لااى: (وماان املعااز اث اا ) ألرااه ماان متااام تفصاايل  اادد مثاريااة  
 حلامي وما يف بطون النحا   والسوا ب. أزوا ، والقول فيه كالقول يف سابقه، واملقصود ألبطال ق مي النحرية والسا نة وا

و(أم) يف قوله: (أم ك ت  شهدام) م قطعة ل ض اب االرتقايل. فتؤون ابستفهام مقدر بعد)ا حيثما وقعب، و)او ألركاارأ  
 تق ي أ أيضا بق ي ة السياق. 

مضاااف ألا  والمااهدام: احلاضاا ون مجااع شااهيد و)ااو احلاضاا ، أأ شااهدام حاا  وصاااك  هللا، ف(ألو) ظاا ف ل(شااهدام) 
 مجلة: (وصاك ). 
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واليصام: األم  بميم يفعل يف دينة اآلم  فيؤكد  لى امل،مور بفعله ألن شا،ن الغا اب الت،كاد. وأطلاق اليصاام  لاى ماا  
أم  هللا به ألن ال ااس مل يماا)دوا هللا حا  فعلها  ماا  ما )  باه، فكاان أما  هللا مؤكادا فعا    اه ابليصاام ت نيهاا هلا   لاى 

از من التفويب يف أوام  هللا، ولذلك أطلق  لى أم  هللا اليصام يف مواضع كثارية مان القا  ن، كقولاه: (يوصايك  هللا االحرت 
 يف أوالدك ). 

والشااارة يف قولااه (وااذا) ألا التحاا مي املاا،ىوو ماان قولااه (حاا م) وولااك ألن يف ألركااار جممااوع التحاا مي تضاام ا لبطااال قاا مي  
فلااذلك صااحب الشااارة ألا التحاا مي  لااى المجااال، وىااص ابلركااار حالااة املمااا)دة،  كمااا معا  اد ااوه، و)اا  يع فورااه، 

و ، ألهنا  كااروا يكاذبون ال ساول صالى هللا  لياه وسال  فحااهل  حاال مان يضاع رفساه موضاع مان جضا  حضا ة هللا تعااا 
، ومل  ت بااه رسااول ماان هللا، ومل لسااماع أواماا ه، أو ألن ولااك ملااا مل يكاان ماان شاا ع ألباا ا)ي  وال ألمسا ياال ( لاايه  السااإلم)

 يد وه، فل  ينق ألال أن هللا ىاطنه  به مناش ة. 
    
 

 1448صفحة : 
 
وقولااه: (فماان أظلاا   اان افاارت   لااى هللا كااذاب) مرتتااب  لااى الركااار يف قولااه: (أألااذك ين حاا م أم األرثياا ) ألا قولااه (ألو   

ار أن يتواااه سااؤال ماان املااتكل  ممااوب إبركااار،  ماان اتصااف وصاااك  هللا وااذا)، أأ فيرتتااب  لااى ولااك البطااال والركاا
بازايدة ظلا  الظااامل  الاذين كااذبوا  لاى هللا ليضاالوا ال ااس، أأ: ال أحااد أظلا   اان افارت   لااى هللا كاذاب، فااإوا ثناب أن )ااو 

ناادة األصا ام، أظل  الظامل . واملم كون ألما أن يكوروا  ن وضع الم ك و)  ك ام الم ك : مثل  م و بان حلاي، واضاع  
وأول من اعل النحرية والسا نة والوصيلة واحلامي، ومن اام بعده من طوادياب أ)ال الما ك الاذين سا وا هلا  اعال شايم 
من أمواهل  لنيوت األص ام وسدرتها، فهؤالم مفرتون، وألما أن يكوروا  ان اتناع أولواك بعازم وتصالب وشااركو)  فها  اتنعاوا 

ن هللا تعااا، وكاان حقها  أن يتوىاوا مان يتانعن ومان يظ اون أراه منلاا  ان هللا و)ا  ال سال، أاسا ليسوا أب)ل ألن ينلغوا  ا
 فمن ضإلهل  أهن  ملا اام)  ال سول احلق   ليه الصإلة والسإلم  كذبوه، وقد صدقوا الكذبة وأيدو)  ورص و) . 

قاد دلاب  لاى ظ اه أراه يفايت ابلصاواب ويستفاد من اآلياة أن مان الظلا  أن يقادم أحاد  لاى الفتاام يف الادين ماا مل يكان  
الذأ ي ضي هللا،، وولك ألن كان جمتهادا فناالسات اد ألا الادليل الاذأ يغلاب  لاى ظ اه مصاادفته ملا اد هللا تعااا، وألن كاان 

 مقلدا فناالست اد ألا ما يغلب  لى ظ ه أره مذ)ب ألمامه الذأ قلده. 
 وقوله (بغري  ل ) تقدم القول يف رظريه  رفا.  
ه: (ألن هللا ال يهاادأ القااوم الظااامل ) جيااوز أن يكااون تعلاايإل لكااوهن  ماان أظلاا  ال اااس، ألن معااىن الاازايدة يف الظلاا  ال وقولاا 

يتحقق ألال ألوا كان ظلمها  ال ألقاإلع   اه، ألن لضاإلل يازداد رساوىا يف الا فأ بتكا ر أحوالاه ومظاا) ه، ألهنا  ملاا تعمادوا 
عاازل  اان تطلااب اهلااد  وأل ااادة ال ظاا  يف حااال أرفسااه ، وولااك يغاا يه  الضااإلل أو اتنعااوا متعمديااه  اان تصاالب، فهاا  مب
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ابالزدايد والتملي من تلك األحوال، حىت تصري فيه  ملكة وسنية، فيتعذر ألقإل ه    ها، فعلى )ذا تكاون (ألن) مفيادة 
 معىن التعليل. 

 مه  التوفياق وياذر)  يف دايه  و مهها ، وجيوز أن متون اجلملة  ديادا وو يادا هلا ، ألن مل يقلعاوا  ماا )ا  فياه، أبن هللا جا 
فاك )د  كثريا من املم ك  )  الذين مل يكوروا وذه املثابة يف الم ك، أأ مل يكوروا قادة وال متصلن  يف ش كه ، والذين  

لساإلم كاروا وذه املثابة )  الذين ح مه  هللا اهلد ، مثل ص اديد قا يو أصاحاب القلياب ياوم بادر، ف،ماا الاذين اتنعاوا ا
ابلقتال مثال معظا  أ)ال مكاة ياوم الفاتح، وكاذلك )اوازن ومان بعاد)ا، فهاؤالم أسالموا ماذ    مث أن  هلاته  مل تغان  ا ه  
شيوا فحصل هل  اهلد  بعد ولك، وكاروا من ىرية املسلم  ورص وا هللا حق رص ه. فامل اد من رفي اهلد    ه : ألما رفيه 

وا  لى الم ك، وألما رفي اهلد  احملض الدال  لى صفام الا فأ وراور القلاب، دون  ن ف يق من املم ك ، و)  الذين مات
اهلد  احلاصل بعد الدىول يف السإلم، فلذلك )د  يف الدراة الثارية كما قال تعاا: (ال يساتوأ ما ك  مان أرفاق مان 

 سىن). قنل الفتح وقاتل أولوك أ ظ  دراة من الذين أرفقوا من بعد وقاتلوا وكإل و د هللا احل
(قال ال أااد يف ماا أوحاي أليل حم ماا  لاى طاا   يطعماه ألال أن يكاون ميتاة أو دماا مسافوحا أو حلا  ى زيا  فإراه راااأ أو  

[) اساتو اف بيااين رما،  ان ألبطاال قا مي 145فسقا أ)ل لغري هللا به فمن اضط  دري اب  وال  اد فإن ربك دفور رحي ]
املسلم   ن احمل مات الثابتة، ألو أبطلب احمل مات الناطلة، فلاذلك ىوطاب ما ح مه املم كون، ألو يتواه سؤال سا ل من 

ال سول صلى هللا  ليه وسل  بنيان احمل مات يف ش يعة السإلم بعد أن ىوطب بنيان ما ليأ مبح م  ا ح ماه املما كون يف 
 قوله (قل أألذك ين ح م أم األرثي ) اآلايت. 

    
 

 1449صفحة : 
 
امل،مور أبن يقوله بقوله: (ال أاد) ألدمااا لل د  لى املم ك  يف ىإلل بيان ما ح م  لى املسلم ، و)ذا وافتتح الكإلم   

ال د اار  لى ط يقة ك اية الوام أبن مل ي ف ق م ما اد وا ق وه ص جا، ولك اه يقاول ال أااده فيماا أوحاي أليل، ويساتفاد 
ال ط يق ألا ق مي شيم  ا يت اوله ال اس ألال إب إلم من هللا تعاا، ألن هللا من ولك أره ليأ ق وه من هللا يف ش  ه، ألره 

)و الذأ جل ما شام وج م ما شام وج م ما شام  لى وفق  لمه وحكمته، وولك ال إلم ال يكون ألال بط يق الوحي أو 
فاساتفيد بطاإلن قا مي ماا ز ماوه  ما يست نط م ه، فإوا كان حك  دري مواود يف الوحي وال يف ف و ه فهو حك  دري حق،

 بط يقة الوام، و)ي ط يقة استداللية ألن فيها رفي الميم ب في ملزومه. 
و(أااد) مبعااىن: أظفاا . و)او الااذأ مصاادره الوااد والوااادان، و)ااو ) اا جماااز يف حصااول المايم وبلودااه. يقااال: وااادت  

 املطلوب. و)و متعد ألا مفعول واحد.  فإلا اص ا. أأ حصلب  ليه، فمنه التحصيل للميم ابلظف  وأللفام
وامل اد ب(ما أوحي) ما أ لمه هللا رسوله صالى هللا  لياه وسال  باوحي داري القا  ن ألن القا  ن ال اازل قنال )اذه اآلياة لايأ  

 فيه ق مي امليتة والدم وحل  اخل زي  وأل ا رزل الق  ن بتح مي ما وك  يف )ذه اآلية مث يف سورة املا دة. 
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: اآلكل، يقال: طع  كعل ، ألوا أكال الطعاام، وال يقاال ولاك للماارب، وأماا طعا  مبعاىن واق فيساتعمل يف ووق والطا   
املطعومات واملم وابت، وأكث  استعماله يف ال في. وتقدم بياره   د قوله تعاا: (ومن مل يطعمه فإره م ) يف سورة النق ة، 

 ت. وبذلك تكون اآلية قاص ة  لى بيان حم م امل،كوال
 وقوله: (يطعمه) صفة (لطا  ) و)ي صفة مؤكدة مثل قوله: (وال طا   يطري ه احيه).  
واالستث ام من  موم األكوان اليت دل  ليها وقوع ال ك ة يف سياق ال فاي، أأ ال أااد كا  اا حم ماا ألال كوراه ميتاة اخل أأ:  

 ألال الكا ن ميتة اخل، فاالستث ام متصل. 
 فاي واالساتث ام حقيقاي ثساب وقاب رازول )اذه اآلياة. فلا  يكان يومواذ مان حم ماات األكال داري واحلص  املساتفاد مان امل 

 )ذه املذكورات ألن اآلية مكية مث رزلب سورة املا دة ابملدي ة فزيد يف احمل مات كما  م ق ينا. 
األ ضام فيسيل. وقد كان واملسفو : املصنوب السا ل، و)و ما خي   من املذبح وامل ح . أو من الفصد يف بعض   وق  

العااا ب  كلاااون الااادم الاااذأ يسااايل مااان أودا  الذبيحاااة أو مااان م حااا  امل حاااورة وجيمعوراااه يف مصاااري أو الاااد وجيففوراااه مث 
يمووره، ورمبا فصدوا من قوا   البل مفصدا ف،ىوا ما جتااون من الادم بادون أن يهلاك النعاري، ورمباا ىلطاوا الادم ابلاوب  

 لك يف انا ات. ويسموره  العلهز  ، وو
 وتقييد الدم ابملسفو  للت نيه  لى العفو  ن الدم الذأ ي ز من   وق اللح    د طنله فإره ال وكن االحرتاز   ه.  
وقوله: (فإره راأ) مجلاة معرتضاة با  املعطوفاات، والضامري قيال:  ا اد ألا حلا  اخل زيا ، واألظها  أن يعاود ألا مجياع ماا  

 لى أتويله ابملذكور، أأ فاإن املاذكور رااأ، كماا يفا د اسا  الشاارة مثال قولاه (ومان يفعال ولاك  قنله، وأن ألف اد الضمري
 يلق أنما). 

وال اأ: اخلنياث والقاذر، وقاد مضاى بياراه   اد قولاه تعااا: (كاذلك جيعال هللا الا اأ  لاى الاذين ال يؤم اون) يف )اذه  
فه ب اأ ت نيه  لى وماة، و)او وم زا اد  لاى التحا مي، فوصافه السورة، فإن كان الضمري  ا دا ألا حل  اخل زي  ىاصة فوص

بااه قااذي  ماان ت اولااه، وأتراايأ للمساالم  بتح وااه، ألن معظاا  العاا ب كاااروا  كلااون حلاا  اخل زياا  خبااإلف امليتااة والاادم فمااا 
  كلوهنا ألال يف اخلصاصة. 

ل  لاى ورات حيواريااة مضا ة آلكلااه أثنتهاا  لاا  وىناثاة اخل زياا   لمهاا هللا تعاااا الاذأ ىلقااه. وتنا  أىااريا أن حلماه يمااتم 
احليااوان و لاا  الطااب. وقياال: أريااد أرااه جنااأ ألرااه  كاال ال ناسااات و)ااذا ال يسااتقي  ألن بعااض الاادواب أتكاال ال ناسااة 

 وتسمى اجلإللة وليسب حم مة األكل يف صحيح أقوال العلمام. 
ل )ذه األشيام. و)ي مفسدة بدرية. ف،ماا امليتاة فلماا وألن كان الضمري  لى  لة التح مي وأهنا لدفع مفسدة قصل من أك 

يتحول ألليه اس  احليوان بعد املوت من التعفن، وألن امل ض الذأ كان سانب موتاه قاد ي تقال ألا  كلاه. وأماا الادم فاعن 
 فيه أازام مض ة، وألن ش به يورث ض اوة. 
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اخلا و   ان الواان، أو الطا اة الما  ية، فلاذلك يوصاف باه الفعال  والفسق: اخل و   ن شايم، و)او حقيقاة شا  ية يف  

احل ام اب تنار كوره سننا لفسق صاحنه  ن الطا ة. وقد مسي الق  ن ماا أ)ال باه لغاري هللا فساقا يف اآلياة الساالفة ويف )اذه 
فتكاون مجلاة: (أ)ال لغاري هللا باه) اآلية، فصار وصفا ممهورا ملا أ)ل بع لغري هللا، ولذلك أتنعه بقوله: (أ)ل لغري هللا باه). 

 صفة أو بياا ل(فسقا)، ويف )ذا ت نيه  لى أن ق مي ما أ)ل لغري هللا به ليأ ألن حلمه مض  بل ألن ولك كف  ابك. 
وقد دلب اآلية  لى احنصار احمل مات من احليوان يف )ذه األربعة، وولك االحنصار ثساب ماا كاان حم ماا ياوم رازول )اذه  

ره مل ج م مبكة  لى دري)ا من حل  احليوان الذأ  كلوره، و)ذه السور مكية كلها  لى الصحيح، مث ح م ابملدي ة اآلية، فإ
أشيام أى  ، و)ي: امل ل قة واملوقووة واملرتدياة وال طيحاة وأكيلاة السانع مياة ساورة العقاود، وحا م حلا  احلما  الرساية أبما  

 العلمام يف أن ق وه لذاته كاخل زي ، أو لكوهنا يوموذ محولة اايو ىيا ، ويف ال يب صلى هللا  ليه وسل   لى اىتإلف ب 
أن ق وه   د القا ل  أبره لذاته مستم  أو م سوخ، واملسالة ليسب من د ض التفساري فاإل حاااة ب اا ألا ماا تكلفاوه مان 

ماان السااناع وحلاا  سااناع الطااري وقااد  أتوياال حصاا  )ااذه اآليااة احمل مااات يف األربعااة. وكااذلك مسااالة قاا مي حلاا  كاال وأ اب
 بسطها الق طيب. وتقدم معىن: (أ)ل لغري هللا به) يف سورة املا دة. 

وق أ اجلمهور: (ألال أن تكون)  بيام قتية ورصب (ميتة) وما  طف  ليها  وق أه ابن كثري، وابن  ام ، ومحازة  بتاام فوقياة  
قا أه ابان  اام  وأباو اعفا   بتاام فوقياة ورفاع (ميتاة)  ويماكل ورصب (ميتة) وما  طاف  لياه    اد مان  ادا ابان  اام . و 

 لى )ذه الق امة أن املعطوف  لى ميتة م صوابت و)ي: (أو دماا مسافوحا أو حلا  ى زيا  فإراه رااأ أو فساقا أ)ال لغاري 
أن) هللا به)، ومل يع    ليها صاحب الكماف، وقد ى اب )ذه الق امة  لى أن يكون: (أو دما مسفوحا)  طفا  لى (

وصاالتها ألرااه حماال رصااب ابالسااتث ام فالتقاادي : ألال واااود ميتااة، فلمااا  اا   اان الواااود بفعاال (يكااون) التااام ارتفااع مااا كااان 
 مضافا ألليه. 

وقوله: (فمن اضط  دري اب  وال  اد) تقدم القول يف رظريه يف سورة النقا ة يف فولاه: (فمان اضاط  داري اب  وال  ااد فاإل  
 ألمث  ليه). 

ملس د ألليه يف مجلة اجلزام و)و (ربك) مع فا ابلضافة دون العلمية كما يف  ية سورة النق ة (ألن هللا دفور رحي ) وأل ا اام ا 
ملا يؤون به لفن ال ب من ال أفة واللطف ابمل بوب والوالية، ت نيها  لى أن هللا اعل )ذه ال ىصة للمسلم  الاذين  نادوه 

لاذين أشا كوا معاه داريه ألن الضاافة تماع  ابالىتصااص، ألهناا  لاى تقادي  الم ومل يم كوا باه، وأراه أ ا ض  ان املما ك  ا
االىتصاص، فلما     ن الغفاور تعااا أبراه رب ال ايب  صالى هللا  لياه وسال    لا  أراه رب الاذين اتنعاوه، وأراه لايأ رب 

 ماوا الاذين  م اوا وأن الكااف ين ال املم ك  اب تنار ما يف معىن ال ب من الوالية، فهو يف معىن قولاه تعااا: (ولاك أبن هللا
موا هل ) أأ ال موا يعاامله  منر الوالياة شاعار)ا، ولاك ألن )اذه اآلياة وقعاب يف ساياق حناا  املما ك  خباإلف  ياة 

 النق ة فإهنا مفتتحة بقوله: (اي أيها الذين  م وا كلوا من طينات ما رزق اك ). 
علوما من مواضع كثرية، )و ) ا ك اية  ن الون يف ت اول تلاك احمل ماات   اد والىنار أبره دفور رحي ، مع كون ولك م 

 االضط ار ورفع ح   التح مي   ها حي وذ فهو يف معىن قوله يف سورة النق ة: (فإل ألمث  ليه ألن هللا دفور رحي ). 
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لب ظهورلا أو احلاوااي أو ماا (و لى الذين )ادوا ح م ا كل وأ ظف  ومن النق  والغ   ح م ا  ليه  شحومهما ألال ما مح 
 [)   146اىتلط بعظ  ولك ازي ا)  بنغيه  وألا لصادقون]

 
 1451صفحة : 

 
مجلة: (و لى الذين )ادوا ح م ا)  طف  لى مجلاة: (قال)  طاف ىا   لاى ألرماام، أأ با  هلا  ماا حا م يف الساإلم،   

هللا ملا أم  رنياه صالى هللا  لياه وسال  أن ينا  ماا حا م هللا واوك  هل  ما ح م ا  لى الذين )ادوا قنل السإلم، وامل اسنة أن 
أمله من احليوان، وكان يف ىإلل ولك ت نيه  لى أن ماا ح ماه هللا ىنياث بعضاه ال يصالح أكلاه ابألاسااد الاذأ قاال فياه 

ولاك باذك   (فإره راأ)، وم ه ما ال يإلقي وااب شك  اخلالق و)و الذأ قاال فياه: (أو فساقا أ)ال لغاري هللا باه) أ قاب
ما ح مه  لى ب  ألس ا يل ق وا ىاصا حلكمه ىاصة أبحواهل ، ومؤقتة ألا جميم الم يعة اخلامتة. واملقصاود مان وكا  )اذا 

 األىري: أن يظه  للمم ك  أن ما ح موه ليأ من تم يع هللا يف احلال وال فيما مضى، فهو ضإلل ثب. 
 لذين )ادوا ح م ا لفادة االىتصاص، أأ  ليه  ال  لى دري)  من األم . وتقدمي ان ور  لى متعلقة يف قوله: (و لى ا 
والظف : العظ  الذأ قب اجللد يف م تهى أصابع الرسان واحليوان وامللالب، و)و يقابل احلااف  والظلاف ويكاون ل بال  

لياه الساإلم ففاي الصاحا  والسنع والكلاب واهلا  واألرراب والاوب  وحنو)اا، فهاذه حم ماة  لاى اليهاود با ص شا يعة موساى  
 ال ابع  م  من سف  التث ية:  اجلمل واألررب والوب  فإل أتكلو)ا  . 

والمحوم: مجع شح ، و)و املادة الد) ية اليت تكون ماع اللحا  يف اساد احلياوان، وقاد أاب  هللا لليهاود أكال حلاوم النقا   
 والغ   وح م  ليه  شحومها ألال ما كان يف الظه . 

معطوف  لاى (ظهورلاا). فاملقصاود العطاف  لاى املناا  ال  لاى احملا م، أأ: أو ماا محلاب احلاوااي، و)اي مجاع و(احلوااي)  
 حوية، و)ي األكياس المحمية اليت قوأ األمعام. 

(أو مااا اىااتلط بعظاا ) )ااو المااح  الااذأ يكااون ملتفااا  لااى  ظاا  احليااوان ماان الساامن فهااو معفااو   ااه لعساا  ش يااده  اان  
  ظمه. 

)اذه الماحوم كارااب حم ماة  لايه  بماا يعة موساى  ع  ، فهاي احمل مااات الايت أمجلتهاا  يااة ساورة ال ساام بقولااه  والظاا)  أن 
تعاا: (فانظل  مان الاذين )اادوا ح م اا  لايه  طيناات أحلاب هلا )، كماا أشا ا أللياه ) الاك ألن اجلا ا   الايت  ادت  لايه  

: (ولك ازي ا)  بنغيه ) يا اد م اه النغاي الاذأ أحادثوه زمان ) الك كلها  ا أحدثوه بعد موسى  ليه السإلم. فقوله تعاا
موسى، يف مدة التيه،  ا أى  هللا به   ه : مثل قوهل : (لن رص   لى طعام واحد) وقوهل : (فاو)ب أرب وربك فقاتإل) 

 و ناد   العنل، وقد  د  ليه  كثري من ولك يف سورة النق ة. 
اازام لنغايه : أن بغايه  رماا،  ان صاإلبة رفوساه  وتغلااب القاوة احليوارياة فايه   لااى وم اسانة قا مي )اذه احمل ماات للكااون  

القوة امللكية، فلعال هللا حا م  لايه  )اذه األماور ختفيفاا مان صاإلبته ، ويف ولاك ألظهاار م تاه  لاى املسالم  إبابحاة مجياع 
 وا فيه. احليوان هل  ألال ما ح مه الق  ن وح مته الس ة  ا مل خيتلف العلمام وما اىتلف
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ومل يذك  هللا ق مي حل  اخل زي ، مع أره  ا للاه راص التاوراة، ألراه أل اا وكا  ) اا ماا ىصاوا بتح واه  اا مل جا م يف الساإلم،  
 أأ ما كان ق وه موقتا. 

لذ)ن ألليه   د وتقدمي ان ور  لى  امله يف قوله: (ومن النق  والغ   ح م ا  ليه ) لإل)تمام بنيان ولك، ألره  ا يلتفب ا 
 مساع ق مي كل وأ ظف  فيرتقب احلك  ابل سنة ألليهما فتقدمي ان ور مب زلة االفتتا  ب(أما). 

 ومجلة: (ولك ازي ا)  بنغيه ) تذييل ين   لة ق مي ما ح م  ليه .  
ود باه التحا مي املا،ىوو واس  الشارة يف قوله: (ولك ازي ا) ) مقصود به التح مي امل،ىوو من قوله: (ولك ازي ا) ) مقص 

من قوله: (ح م ا) فهو يف موضع مفعول نن: ل(ازي ا) ) قدم  لى  امله ومفعوله األول لإل)تمام به والتثنيب  لاى أن 
 التح مي ازام لنغيه . 

    
 

 1452صفحة : 
 
اال لقاوهل : ألن الاه جا م ومجلة: (وألا لصادقون) تاذييل للنملاة الايت قنلهاا قصادا لتحقياق أن هللا حا م  لايه  ولاك، وألبطا  

 لي ا شيوا وأل ا ح م ا ولك  لى أرفس ا اقتدام بيعقوب فيماا ح ماه  لاى رفساه ألن اليهاود ملاا ارتنازوا بتحا مي هللا  لايه  ماا 
أحله لغري)  مع أهن  يز مون أهن  املق بون   د هللا دون مجيع األم ، أرك وا أن يكون هللا ح م  ليه  ولك وأراه  قوباة هلا  

اروا. يز مون أن تلك احمل مات كان ح مها يعقوب  لاى رفساه راذرا ك فاتنعاه أب ااؤه اقتادام باه. ولايأ قاوهل  ثاق: ألن فك
يعقوب أل ا ح م  لى رفسه حلاوم البال وألناهناا، كماا وكا ه املفسا ون وأشاار أللياه قولاه تعااا: (كال الطعاام كاان حاإل لنا  

قناال أن ت اازل التااوراة) يف سااورة  ل  ماا ان. وقاا مي ولااك  لااى رفسااه ل ااذر أو  ألساا ا يل ألال مااا حاا م ألساا ا يل  لااى رفسااه ماان
مصلحة بدرية ال يس أ ألا من  داه من وريته، وأن )ذه األشيام اليت وك  هللا ق وها  لى ب  ألس ا يل مذكور ق وهاا يف 

 التوراة فكيف ي ك ون ق وها. 
ألا لصادقون) قوله يف سورة  ل  م ان،  قب قوله: (كل الطعام كان حإل فالت،كيد لل د  لى اليهود. ورظري قوله ) ا: (و  

 لن  ألس ا يل)، (قل ف،توا ابلتوراة فاتلو)ا ألن ك ت  صادق ) ألا قوله (قل صدق هللا). 
[) تف يع  لى الكإلم السابق الاذأ أبطال 147(فإن كذبوك فقل ربك  وو رمحة واسعة وال ي د أبسه  ن القوم ان م ] 
 مي مااا ح كااوه، ابتاادام ماان قولااه: (مثاريااة أزوا ) اآلايت أأ: فااإن مل ي  ااووا بعااد )ااذا النيااان وكااذبوك يف رفااي قاا مي هللا مااا قاا

ز موا أره ح مه فذك )  بن،س هللا لعله  ي تهون  ما ز موه، ووك )  ب محته الواسعة لعله  ينادرون بطلب ما خيوهل  رمحتاه 
ري: (كاذبوك) ألا املما ك  و)او املتناادر مان ساياق الكاإلم: ساابقه وال حقاه، و لاى من اتناع )ادأ الساإلم، فيعاود ضام

)اذا الوااه جيااوز أن يكاون يف قولاه: (فقاال ربكا  وو رمحاة هللا رمحااة واساعة) ت نياه هلاا  أبن أتىاري العاذاب  اا ه  )او ألمهااال 
السااتم ار، أأ ألن اسااتم وا  لاااى داىاال يف رمحااة هللا رمحااة مؤقتاااة، لعلهاا  يساالمون. و لياااه يكااون معااىن فعاال: (كاااذبوك) ا

 التكذيب بعد )ذه احلن . 
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وجيوز أن يعود الضمري ألا (الذين )ادوا)، تكملة لإلستط اد و)و قول جما)اد والسادأ: أن اليهاود قاالوا مل جا م هللا  لي اا  
)اادوا ح م اا) اخل، شيوا وأل ا ح م ا ما ح م ألس ا يل  لى رفساه، فيكاون معاىن اآلياة: فا ض تكاذينه  قولاه: (و لاى الاذين 

ألن أقواهل  ختالف ولك فه  ثيث يكذبون ما يف )ذه اآلية، ويمتنه  ليه  المهال ابل ضى، فقيل هلا : (ربكا  وو رمحاة 
 وسعة). ومن رمحته ألمهاله ان م  يف الدريا دالنا. 

أبساه  اان القاوم اناا م  ألوا أراده.  وقولاه: (وال يا د أبسااه  ان القااوم انا م ) فيااه ألجيااز ثااذف تقادي ه: ووو ابس وال ياا د 
 و)ذا و يد وتوقع و)و تذييل، ألن قوله: ( ن القوم ان م ) يعمه  ودري)  و)و يتضمن أهن  جم مون. 

(ساايقول الااذين أشاا كوا لااو شااام هللا مااا أشاا ك ا وال  ابؤا وال ح م ااا ماان شاايم كااذلك كااذب الااذين ماان قاانله  حااىت واقااوا  
[) اساتو اف رااع باه الكاإلم 148ل  فتل اوه ل ا ألن تتنعاون ألال الظان وألن أرات  ألال خت صاون]أبس ا قل )ل   دك  من  

ألا جمادلة املم ك  بعد أن ا رتض بي ها بقوله: (قل ال أاد فيما أوحي أيل حم ما  لى طا   يطعمه) ألا قوله (فإن رباك 
قساموه، استقصاى ماا بقاي هلا  مان حناة و)اي  دفور رحي )، فلما قطع هللا حنته  يف ش،ن قا مي ماا ح ماوه، وقسامة ماا

حنة احملنو  املغلوب الذأ أ يته انادلاة ومل تناق لاه حناة، ألو يتمانث ابملعااوي  الوا)ياة لارتوي  ضاإللة، أبن يقاول: )اذا 
 أم  قضي وقدر. 

    
 

 1453صفحة : 
 
) اا: (سايقول الاذين أشا كوا) ألظهاار يف  فإن كان ضمري ال فع يف قوله: (فإن كذبوك)  ا دا ألا املم ك  كان قوله تعااا  

مقام الضمار لازايدة تفظياع أقاواهل ، فإىناار هللا  ا ه  أبهنا  سايقولون ولاك ألن كاان رازول )اذه اآلياة قنال رازول  ياة ساورة 
ال حل: (وقال الذين أش كوا لاو شاام هللا ماا  نادا مان دوراه مان شايم حنان وال  ابؤا وال ح م اا مان دوراه مان شايم) )او 

اااح، فااإن سااورة ال حاال معاادودة يف ال اازول بعااد سااورة األرعاااام، كااان الىنااار أبهناا  ساايقولوره اطإل ااا  لااى مااا تك اااه األر 
رفوسه  من تزوي  )ذه احلنة، فهو معنزة من معنزات الق  ن من روع الىنار ابلغيب كقوله تعاا: (فإن مل تفعلوا ولن 

 ة ال حل فإىنار أبهن  سيقولوره مع اه أهن  سيعيدون معذر   امل،لوفة. تفعلوا). وألن كان رزول )ذه اآلية بعد رزول  ية سور 
وحاصل )ذه احلنة: أهن  جتنون  لى ال يب   ليه الصإلة والسإلم  أبن ما )   ليه لو مل يكن ب ضى هللا تعاا لص فه   

كماه  لايه  ابلضاإللة، و)اذه   ه وملاا يسا ه هلا ، يقولاون ولاك يف معا ض ألفحاام ال ساول صالى هللا  لياه وسال  وألبطاال ح
شنهة أ)ل العقول األف ة الذين ال يف قون ب  تص ف هللا تعاا ابخللاق والتقادي  وحفان قاوار  الوااود، و)او الارتف الاذأ 
رساميه حناان ابملماايوة وابلرادة، وباا  تصاا فه ابألماا  وال هااي، و)او الااذأ رسااميه ابل ضااى وابحملنااة: فاااألول تصاا ف التكااوين 

التكليف، فه  جسنون أن متك ه  من وضاع قوا اد الما ك ومان التحا مي والتحليال ماا )او ألال أبن ىلاق هللا والثاين تص ف 
فيه  التمكن من ولك، فيحسنون أره ح  مل وسك   اان أفعااهل  كاان قاد رضاي مباا فعلاوه، وأراه لاو كاان ال ي ضاى باه ملاا 

 )   ليه، ولو كان كما يتولاون لكاان الناطال واحلاق  نز  ن سلب متك ه ، جسنون أن هللا يهمه سوم تص فه  فيما فط
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شيوا واحادا، و)اذا ماا ال يفهماه  قال حصايف. فاإن أ)ال العقاول الساليفة حا  يتولاون ولاك كااروا داري ملتفا  ألال ألا 
اارب حنلته  ومع ض   ن اارب االفه ، فإهن  ح  يقولون: (لاو شاام هللا ماا أشا ك ا) داافلون  ان أن يقاال هلا ، مان 
اارب ال سول: لو شام ما قلب لك  أن فعلك  ضإلل، فيكون هللا  لى حسب شنهته  قد شام الميم ورقيضه ألو شام 

 أهن  يم كون وشام أن يقول هل  ال سول ال تم كوا. 
وسنب )ذه الضإللة العارضة أل)ل الضإلل من األم ، اليت تلو  يف  قول بعض  وام املسالم  يف معااوي )  للمعاصاي  

ا   أن يقولاوا: أماا  هللا أو مكتاوب   اد هللا أو حنااو ولاك، )او اجلهاال أبن حكماة هللا تعااا يف وضااع رظاام )اذا العااامل واجلا  
اقتضاااب أن جيعااال حناااااب بااا  تصااا فه تعااااا يف أحاااوال املللوقاااات، وبااا  تصااا فه  يف أحاااواهل  مبقتضاااى ألراد ااا ، وولاااك 

أحاوال املوااودات يف )اذا العاامل بعضاها بانعض، وم اه ماا يسامى احلناب )و اماوس ارتناار املساننات أبساناوا، وارتناار 
ابلكسب واالستطا ة   د مجهور األشا  ة، ويس  ابلقدرة   د املعتزلة وبعض األشا  ة، وولك )و ماورد التكلياف الادال 

م أمور)ا من ووا ا  لى ما ي ضاه هللا وما ال ي ضى به، وأن هللا وضع رظام )ذا العامل ثكمه فنعل قوامه )  تدبري األشيا
ثسب قو  أود ها يف املواودات لتسعى ملا ىلقب ألاله، وزاد الرسان مزية أبن وضع له  قإل وك ه من تغيري أحوالاه 
 لى حسب احتيااه، ووضع له يف  قله وسا ل اال)تدام ألا اخلري والم ، كما قيض له د اة ألا اخلري ت نهه ألليه ألن   ته 

 فإن )و مل ي  وا  ن ديه، فقد ىان بسار  قله بطيه.  دفلة، أو حننته شهوة،
ووذا ظه  ختليط أ)ل الضإللة ب  مميوة العناد ومميوة هللا، فلذلك رد هللا  ليه  ) ا قوهل : (لو شام هللا ما أشا ك ا وال  

(ولو شام هللا ماا أشا كوا)  ابؤا) ألهن  اعلوا ما )و مميوة هل  مميوة ك تعاا، ومع ولك فهو قد أثنب مميوته يف قوله: 
 فهي مميوة تكوين العقول وتكوين رظام اجلما ة. 

فهااذه املمااايوة الااايت ا تلاااوا وااا ممااايوة ىفياااة ال تتوصااال ألا االطااإلع  لاااى ك  هاااا  قاااول النماا ، فلاااذلك رعاااى هللا  لااايه   
ذيب املكاذب  الاذين است اد)  ألليها  لاى اهلها  بك ههاا، فقاال: (كاذلك كاذب الاذين مان قانله ) فمانه بتكاذينه  تكا

من قنله ، فك  بذلك  ن كون مقصد املم ك  من )ذه احلنة تكذيب ال يب صلى هللا  لياه وسال . وقاد سانق ل اا بياان 
 يف )ذا املعىن يف )ذه السورة   د قوله تعاا: (ولو شام هللا ما أش كوا). 

    
 

 1454صفحة : 
 
زلاة، وال للمعتزلااة  لي اا، وألن حاااول كاإل الفاا يق  ولاك ألن الفاا يق  ولايأ يف )ااذه اآلياة مااا يا هض حنااة ل اا  لااى املعت  

 متفقان  لى بطإلن حنة املم ك . 
 ويف اآلية حنة  لى اجل ية.  
وقوله تعاا: (كذلك كاذب الاذين مان قانله ) أأ كاذب الاذين مان قانله  أرنياام)  كمثال ماا كاذبك )اؤالم. و)اذا يادل  

  (لاو شاام هللا ماا أشا ك ا) تكاذيب ال ايب صالى هللا  لياه وسال  ألوا د اا)  ألا القاإلع  لى أن الذين أش كوا قصادوا بقاوهل
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 ماا يعتقاادون ثنااة أن هللا رضاايه هلاا  وشاامه ماا ه  مماايوة رضااى، فكااذلك األما  قاانله  كااذبوا رسااله  مساات دين ألا )ااذه 
 ألن مقتضاااه ال يقاول باه ال سااول المانهة فسامى هللا اساتدالهل  )ااذا تكاذينا، ألهنا  ساااقوه مسااق التكاذيب والفحاام، ال

صاالى هللا  ليااه وساال  واملساالمون، فااإا رقااول ولااك كمااا قااال تعاااا: (ولااو شااام هللا مااا أشاا كوا) ر يااد باان معااىن صااحيحا 
فكإلمهاا  مااان ابب كاااإلم احلاااق الااذأ أرياااد باااه ابطااال، ووقااع يف الكمااااف أراااه قااا ئ: (كااذلك كاااذب الاااذين مااان قااانله )  

يب: )ي ق امة موضو ة أو شاوة يع  شاوة شذووا شديدا ومل ي و)ا أحد  ان أحاد مان بتلفيف وال (كذب)  وقال الطي
 أ)ل الق امات الماوة، ولعلها من وضع بعض املعتزلة يف امل اظ ة كما يؤىذ من كإلم الفل . 

س هللا )لكوا وقوله: (حىت واقوا أبس ا) داية للتكذيب مقصود م ها دوامه   ليه ألا  ى  أوقات واود) . فلما واقوا أب 
 واضمحلوا، وليسب الغاية ) ا للت هية: وال اوع  ن الفعل لظهور أره ال يتصور ال اوع بعد استوصاهل . 

والذوق جماز يف الحساس والمعور، فهو من استعمال املقيد يف املطلق، وقد تقدم الكإلم  ليه   د قوله تعاا: (ليذوق  
 وابل أم ه) يف سورة العقود. 

 دم الكإلم  ليه يف سورة النق ة. وألضافته ألا ضمري هللا تعاا لتعظيمه و ويله. والن،س تق 
وأم  هللا رسوله صلى هللا  ليه وسل  ابجلواب  ن مقاهل  الواقع أو املتوقع بقوله: (قل )ل   دك  من  ل  فتل ااوه ل اا)،  

ة، وااام ابالساتفهام املقصاود م اه الفحاام والاتهك  ففصل مجلة: (قل) ألهنا اارية جم   املقولة واناوبة كما تقا ر داري ما  
 مبا   ف من تمنته  مبثل )ذا االستدالل. 

واعل االستفهام ب()ل) ألهناا تادل  لاى طلاب ققياق السا اد املساؤول   اه، ألن أصال ()ال) أهناا حا ف مبعاىن (قاد)  
ساتفهام، فكثا  حاذف اهلمازة معهاا حاىت الىتصاصها ابألفعال، وكث  وقو ها بعد لازة االساتفهام، فغلاب  ليهاا معاىن اال

ت وسيب اهلمزة ممهور الكإلم ومل تظه  معها ألال يف ال ادر، وقد تقدم شيم من )ذا   د قوله تعاا: (فهل أرت  م تهون) 
يف سورة العقود. فدل ب()ل)  لى أره سا ل  ن أم  ي يد أن يكون حمققا ك،ره ي دب يف حصاوله فيغا يه  إبظهااره حاىت 

 ا كان قطعا لد وا) . ألوا  نزو 
واملقصاود مان )اذا االساتفهام الاتهك  وا  يف قاوهل : (لاو شاام هللا ماا أشا ك ا) ألا (وال ح م اا)، فا،ظه  هلا  مان القاول مااا  

يظه ه املعنب بكإلمه . وق ي اة الاتهك  ابدياة ألراه ال يظان ابل ساول  لياه الصاإلة والساإلم واملاؤم   أن يطلناوا العلا  مان 
 و)و يصارحه  ابلتنهيل والتضليل صنا  مسام.  املم ك ، كيف

والعل : ما قابل اجلهل، وألى ااه ال إلم به، شنهب ألفادة املعلوم ملن جيهله إبى ا  الميم امللناوم، وولاك مثال التمانيه  
يف قااول ال اايب  ليااه الصااإلة والسااإلم  و لاا  بثااه يف صاادور ال اااال  ولااذلك كااان ل تيااان: ب(  اادك ) موقااع حساان، ألن 
(  د) يف األصل تدل  لى املكان امللتص ابلذأ أضيف ألليه لفظها، فهي  ا ي اسب اخلفام، ولاوال شايوع اساتعماهلا يف 

 املعىن انازأ حىت صارت كاحلقيقة لقلب: ألن وك  (  د) ) ا ت شيح الستعارة الى ا  ل  إلم. 
أن السااؤال مقصاااود بااه ماااا يتساانب  لياااه.والإلم يف: واعاال ألىاا ا  العلااا  م تنااا بفاااام السااننية  لاااى الع ديااة للداللااة  لاااى  

(فتل اوه ل ا) لعال واالىتصاص، فتؤون ثااة جم ور)ا ملتعلقها، أأ فتل اوه ألال اا أأ ل فع اا، واملعاىن: لقاد أباد ت  
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لو شام ملاا  يف )ذا العل  الذأ أبديتموه يف استفادتك  أن هللا أم ك  ابلم ك وق مي ما ح متموه بداللة مميوة  لى ولك ألو
 فعلت  ولك فزيدوا من )ذا العل . 

و)ذا اجلواب يمنه امل ع يف اصطإل  أ)ل اجلدل، وملا كان )ذا االستفهام صوراي وكان املتكل  اازما ابرتفاام ماا اساتفه   
   ه أ قنه ابجلواب بقوله: (ألن تتنعون ألال الظن). 

    
 

 1455صفحة : 
 
رفة ألهنااا ابتاادام كااإلم إبضاا اب  اان الكااإلم الااذأ قنلااه، فنعااد أن  كاا  واا  اااد يف ومجلااة: (ألن تتنعااون ألال الظاان) مساات،  

اواو ، فقال: (ألن تتنعون ألال الظن) أأ: ال  ل    دك ، وقصار  ما   ك  )و الظن الناطل واخل ص. و)ذا يمانه سا د 
 اد قولاه تعااا: (ألن تتنعاون ألال امل ع يف   ف أ)ل اجلدل، وامل اد ابلظن الظان الكااوب و)او ألطاإلق لاه شاا ع كماا تقادم  

 الظن وألن )  ألال خي صون) يف )ذه السورة. 
[) ااواب  ان قاوهل : (لاو شاام هللا ماا أشا ك ا وال  ابؤا) تكملاة 149(قل فلله احلنة النالغة فلو شاام هلاداك  أمجعا ] 

 . للنواب السابق ألره زايدة يف ألبطال قوهل ، و)و يمنه املعارضة يف اصطإل  أ)ل اجلدل
وأ يد فعل األم  ابلقول السرت ام األمساع ملا سريد بعد فعل: (قل) وقد ك ر ثإلث ما ات متعاقناة بادون  طاف، وال كتاة  

 ما تقدم من كون القول ااراي  لى ط يقة املقاولة. 
ل فللااه والفااام فصاايحة تااؤون بكااإلم مقاادر )ااو شاا ر، والتقاادي : فااإن كااان قااولك  ناا د اتناااع الظاان واخلاا ص وسااوم الت،وياا 

 احلنة النالغة. 
 وتقدمي ان ور  لى املنتدأ لفادة االىتصاص، أأ: ك ال لك ، ففه  م ه أن حنته  داحضة.  
واحلنااة األماا  الااذأ ياادل  لااى صاادق أحااد يف د ااواه و لااى مصااادفة املسااتدل واااه احلااق، وتقاادم القااول فيهااا   ااد قولااه  

 ق ة. تعاا: (لوإل يكون لل اس  ليك  حنة) يف سورة الن
والنالغااة )ااي الواصاالة: أأ الواصاالة ألا مااا قصاادت ألالااه، و)ااو دلااب اخلصاا ، وألبطااال حنتااه، كقولااه تعاااا: (حكمااة  

ابلغااة)، فااالنلو  اسااتعارة ممااهورة حلصااول املقصااود ماان الماايم فااإل حااااة ألا ألااا ام اسااتعارة مك يااة يف احلنااة أبن تماانه 
ة أيضا ألا اعال ألسا اد النلاو  ألا حناة جماازا  قلياا، أأ ابلغاا صااحنها بسا   ألا داية، وق ي تها ألثنات النلو ، وال حاا

قصااده، ألرااه ال حماايص ماان ا تنااار االسااتعارة يف معااىن النلااو ، فالتفسااري بااه ماان أول و)لااة أوا، واملعااىن: ك احلنااة الغالنااة 
 لك ، أأ وليأ استداللك  ثنة. 

ناة هللا تعااا  لايه : تفا ع  لاى بطاإلن اساتدالهل  أن هللا لاو شاام والفام يف قوله: (فلاو شاام) فاام التف ياع  لاى ظهاور ح 
هلدا) ، أأ لو شام )دايته  أبكث  من ألرسال ال سول  ليه الصإلة والسإلم أبن يغري  قوهل  فت،م  لى ىإلف ما )يوب 

قضاب أن ال له لكان قد فعل ولك بوااه   اياة ىاصاة وا  أو ىاارق  اادة ألالها ، ألو ال يعنازه شايم، ولكان حكمتاه 
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يعم    ايته بل خيتص وا بعض ىاصته، وأن ال يعدل  ن ي ته يف اهلداية بوضع العقول وت نيهها ألا احلق إبرساال ال سال 
ورصب األدلة والد ام ألا سنيله ابحلكمة واملو ظة، فاملميوة املقصودة يف قوله: (فلاو شاام هلاداك ) داري املمايوة املقصاودة 

هل : (لو شام هللا ما أش ك ا) وألال لكان ما أرك   ليه  قد أثنب رظريه  قب الركار فتت اقض فيما حكى هللا   ه  من قو 
احملااااة، ألن اهلدايااة تساااوأ  اادم الشاا اك و اادم التحاا مي، فااإل يصاادق اعاال كليهمااا اااوااب ل( لااو) االمت ا يااة، فاملماايوة 

لتكااوين، واملماايوة امل كاا ة  لاايه  )ااي مااا أرادوه ماان املقصااودة يف الاا د  لاايه  )ااي املماايوة اخلفيااة احملنوبااة، و)ااي مماايوة ا
االستدالل ابلواقع  لى ال ضى واحملناة. )اذا وااه تفساري )اذه اآلياة الايت كللهاا مان الجيااز ماا شاتب أفهاماا كثارية يف وااه 

 تفسري)ا ال خيفى بعد)ا  ن مطالع التفاسري واملوازرة بي ها وب  ما ) ا. 
أن هللا حاا م )ااذا فااإن شااهدوا فااإل تمااهد معهاا  وال تتنااع أ)ااوام الااذين كااذبوا مايت ااا  (قاال )لاا  شااهدامك  الااذين يمااهدون 

[) اساتو اف ابتادا ي: لإلرتقاال مان ط يقاة اجلادل وامل ااظ ة يف ألبطاال 150والذين ال يؤم ون ابآلىا ة و)ا  با و  يعادلون]
 قصا لبطال قوهل  من سا   اهاته. ز مه ، ألا ألبطاله بط يقة التني ، أأ أحض وا من يمهدون أن هللا ح م )ذا، ت

 ولذلك أ يد أم  ال سول صلى هللا  ليه وسل  ابن يقول هل  ما يظه  كذب د وا) .  
 وأل ادة فعل (قل) بدون  طف السرت ام األمساع ولوقو ه  لى ط يقة احملاورة كما قدم ا  رفا.  

    
 

 1456صفحة : 
 
ي تكون قاص ة كقوله تعاا ()ل  أللي ا) ومتعدياة كماا ) اا، و)او يف لغاة (و)ل ) اس  فعل أم  للحضور أو الحضار، فه  

أ)ل احلناز يلزم حالة واحدة فإل تلحقه  إلمات م اسنة للملاطب، فتقول: )ل  اي زيد، و)ل  اي ) د، و)كذا، ويف لغة 
و)لممن، وقاد ااام يف )اذه  أ)ل العالية  أ   ب  متي   تلحقه  إلمات م اسنة، يقولون: )لمي اي ) د، و)لما، و)لموا،

 اآلية  لى األفصح فقال: ()ل  شهدامك ). 
والمهدام: مجيع شهيد مبعىن شا)د، واألم  للتعنيز ألو ال يلقاون شاهدام يماهدون أن هللا حا م ماا رسانوا أللياه مان شاؤون  

 دي ه  املتقدم وك )ا. 
أن يكاون لاه شاهدام يعلمها  فيحضا )  ألوا د اي وأضيف المهدام ألا ضمري امللاطن  لزايدة تعنيز) ، ألن ش،ن احملق  

ألا ألحقاق حقه، كما يقال لل ال: اركب ف ساك واحلاق فاإلا، ألن كال وأ بياب يف العا ب ال يعادم أن يكاون لاه فا س، 
فيقول ولك له من ال يعل  له ف سا ىاصا ولكن الم،ن أن يكون له ف س وم ه قوله تعااا (يادر   لايهن مان اإلبيانهن) 

ن لحاادا)ن الناااب كمااا ورد يف احلااديث أرااه سااول: ألوا مل يكاان لحااداا الناااب، قااال: لتلنسااها أىتهااا ماان وقااد ال يكااو 
 الناوا. 
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ووصفه  ابملوصول لزايدة تق ي  معىن أل داد أمثاهل  للمهادة، فالطالب ي زل رفسه م زلة من يظا ه  ال خيلاون  ان شاهدام  
)  الن  ألوا مل جض و) ، كما )و املوثوق به م ه  أال تا   قولاه: (أم  ثقه  من ش،هن  أن يمهدوا هل  وولك متهيد لتعنيز 

 ك ت  شهدام ألو وصاك  هللا وذا) فهو يعل  أن ليأ مثة شهدام. 
وألشارة ()ذه) تماري ألا معلاوم مان الساياق، و)او ماا كاان الكاإلم  لياه مان أول اجلادال مان قولاه (مثارياة أزوا ) اآلايت،  

 يضا بقوله: (أم ك ت  شهدام ألو وصاك  هللا وذا). وقد سنقب الشارة ألليه أ
مث ف ع  لى ف ض أن جض وا شهدام يمهدون، وقوله (فإن شهدوا فإل تماهد معها )، أأ: أن فا ض املساتنعد ف،حضا وا  

لك شهدام يمهدون أن هللا ح م )ذا الذأ ز موه، فكذو  وا ل  أبهن  شهود زور، فقاله: (فإل تمهد معها ) ك اياة  ان 
ذينه  ألن الذأ يصدق أحدا يوافقه يف قوله، فاستعمل ال هي  ن موافقته  يف الزمه، و)و التكذيب، وألال فاإن ال هاي تك

 اان المااهادة معهاا  ملاان يعلاا  أرااه ال يمااهد معهاا  ألرااه ال يصاادق بااذلك فضااإل  لااى أن يكااون شااا)ده ماان قنياال قصاايل 
 احلاصل، فق ي ة الك اية ظا) ة. 

 قه ، ال هي  ن اتناع )وا)  بقوله: (وال تتنع أ)وام الذين كذبوا). و طف  لى ال هي  ن تصدي 
وأظه  يف مقام الضمار قوله: (الذين كذبوا مايت ا) ألن يف )ذه الصلة تذكريا أبن املم ك  يكذبون مايت هللا، فه   ن  

كوراوا املا اد مان قولاه: (فاإن كاذبوك يتن ب اتنا ه ، وقيل: أريد ابلذين كذبوا اليهود ب ام  لاى ماا تقادم مان احتماال أن ي
فقل ربك  وو رمحة واسعة) ومسي دي ه  )او  لعادم اسات اده ألا مسات د ولك اه ألرضاام للهاو . واهلاو  دلاب ألطإلقاه  لاى 
حمنة املإل   العاال الذأ  اقنته ض ر. وقد تقدم   د قوله تعاا (ولون اتنعاب أ)اوام)  مان بعاد ماا ااامك مان العلا ) يف 

 . سورة النق ة
وقولااه (والااذين ال يؤم ااون ابآلىاا ة)  طااف  لااى: (الااذين كااذبوا) واملقصااود  طااف  لااى الصاالة ألن أصااحاب الصاالت   

 متحدون، و)  املم كون. فهذا كعطف الصفات يف قول القا ل، أرمده الف ام:          
ان مقتضى الظا)  أن ال يعاد اس  املوصاول ألا امللك الق م وابن اهلما                      م وليث الكتينة يف املزدح  ك  

ألن ح ف العطف مغن   ه، ولكن أا أ الكإلم  لى ىإلف مقتضى الظا)  لزايدة التمهري و ، كما )و بعاض ركاب 
الظهار يف مقاام الضامار. وقيال: أرياد ابلاذين كاذبوا ابآلايت: الاذين كاذبوا ال ساول صالى هللا  لياه وسال  والقا  ن، و)ا  

، وابلذين ال يؤم ون ابآلى ة و)و ب و  يعدلون: املم كون، وقد تقدم معىن: (ب و  يعدلون)   د قوله تعاا: أ)ل الكتاب 
 (مث الذين كف وا ب و  يعدلون) يف أول )ذه السورة. 

   
 

 1457صفحة : 
 
دكا  مان ألماإلق حنان راا زقك  (قال تعاالوا أتال ماا حا م ربكا   لايك  أال تما كوا باه شايوا وابلوالادين ألحسااا وال تقتلاوا أوال  

وألاي)اا  وال تق بااوا الفااواحو مااا ظهاا  م هااا ومااا بطاان وال تقتلااوا الاا فأ الاايت حاا م هللا ألال ابحلااق ولكاا  وصاااك  بااه لعلكاا  
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[)  اساااتو اف ابتااادا ي لإلرتقاااال مااان ألبطاااال قااا مي ماااا اد اااوا ق واااه مااان حلاااوم األرعاااام، ألا د اااو   ملع فاااة 151تعقلاااون]
ا حااق و)ااو أحااق أبن يعلمااوه  ااا اىتلفاوا ماان افاارتا ه  ومو)ااوا هاادهل . وامل اساانة هلااذا االرتقااال ظااا) ة احمل ماات، الاايت  لمهاا

 فاملقام مقام تعلي  وألرشاد، ولذلك ابتدئ أبم  ال سول  ليه الصإلة والسإلم بفعل القول اسرت ام لعمساع كما تقدم  رفا. 
أبره أاد   ليه  من تلاك السفاساف الايت ا)تماوا واا  لاى أسالوب و قب بفعل: (تعالوا) ا)تماما ابلغ ض امل تقل ألليه  

قولااه تعاااا: (لاايأ الاا  أن تولااوا واااو)ك  قناال املماا ق واملغاا ب ولكاان الاا  ماان  ماان ابك واليااوم اآلىاا ) اآلايت. وقولااه: 
ب  ماا ياد ون أللياه قاومه   (أاعلت  سقاية احلا  و مارة املسند احل ام كمن  من ابك واليوم واآلى ) اآلية، ليعلموا النون
 وب  ما يد و)  ألليه السإلم، من اإل ل األ مال، فيعلموا أهن  قد أضا وا أزماهن  وأو)اهن . 

 وافتتاحه بطلب احلضور دليل  لى أن اخلطاب للمم ك  الذين كاروا يف أل  اض.  
ه ، ويف ولك تسنيل  ليه  بساوم أ مااهل  وقد تإل  ليه  أحكاما كاروا اارين  لى ىإلفها  ا أفسد حاهل  يف اا)ليت 

  ا يؤىذ من ال هي   ها واألم  بضد)ا. 
وقااد ارقساامب األحكااام الاايت تضاام تها )ااذه اجلماال املتعاطفااة يف اآلايت الااثإلث املفتتحااة بقولااه (قاال تعااالوا أتاال مااا حاا م  

مة ب  ال اس و)و ماا افتاتح بقولاه (أن ال ربك   ليك ) ألا ثإلثة أقسام: األول: أحكام وا ألصإل  احلالة االاتما ية العا
 تم كوا به شيوا). 

 الثاين: ما به حفن رظام تعامل ال اس بعضه  مع بعض و)و املفتتح بقوله (وال تق بوا مال اليتي ).  
الثالث: أصل كلي اامع جلميع اهلد  و)و اتناع ط يق السإلم والتحا ز مان اخلا و    اه ألا سانل الضاإلل و)او املفتاتح  

 بقوله (وأن )ذا ص اطي مستقيما فاتنعوه). 
 وقد ويل كل قس  من )ذه األقسام ابلوصاية به بقوله: (ولك  وصاك  به) ثإلث م ات.  
و(تعال) فعل أم ، أصله يؤم  به من ي اد صعوده ألا مكان م تفع فوق مكاره، ولعال ولاك ألهنا  كااروا ألوا ادوا ألا أما   

يسامع صااوته، مث شااع ألطااإلق (تعااال)  لاى طلااب انايم جمااازا بعإلقااة الطاإلق فهااو جماااز مها  ارتقااى امل اادأ  لااى ربااوة ل
شااا ع صااار حقيقااة   فيااة، ف،صااله فعاال أماا  ال حمالااة ماان التعااايل و)ااو تكلااف اال ااتإلم مث رقاال ألا طلااب القنااال مطلقااا، 

ال: تعالياب مبعاىن  قادمب  ، وال فقيل: )و اسا  فعال أما  مبعاىن  اقادم  ، ألهنا  واادوه داري متصا ف يف الكاإلم ألو ال يقا
تعاا أليل فإلن مبعىن اام، وأايما كان فقد لزمته  إلمات م اسنة حلال امللاطب به فيقاال: تعاالوا وتعاال . وباذلك رااح 

 مجهور ال حاة أره فعل أم  وليأ ابس  فعل، وألره لو كان اس  فعل ملا حلقته العإلمات، ولكان مثل: )ل  و)يهات. 
ب (تعالوا)، والتإلوة والق امة، والس د وحكاية اللفن، وقد تقدم   اد قولاه تعااا: (واتنعاوا ماا تتلاوا الماياط  و(أتل) اوا 

  لى ملك سليمان). و(أن ال تم كوا) تفسري للتإلوة ألهنا يف معىن القول. 
ت الفواحو أوا مان العكاوف ووك ت فيما ح م هللا  ليه  أشيام ليسب من قنيل اللحوم ألشارة ألا أن اال)تمام ابحمل ما 

 لى دراسة أحكام األطعمة، تع يضا بص ف املم ك  لته  ألا بيان األطعمة وتضييعه  تزكية رفوسه  وكف املفاسد  ن 
 ال اس، ورظريه قوله: (قل من ح م زي ة هللا اليت أى   لعناده) ألا قوله (أل ا ح م رذ الفواحو ما ظه  م ها) اآلية. 
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 مات: بعضها بصيغة ال هي، وبعضاها بصايغة األما  الصا يح أو املاؤول، ألن األما  ابلمايم يقتضاي ال هاي وقد وك ت احمل 
  ن ضده، وركتة االىتإلف يف صيغة الطلب هلاته املعدودات س ني ها. 

 و(أن) تفسري لفعل: (أتل) ألن التإلوة فيها معىن القول، فنملة: (أال تم كوا) يف موقع  طف بيان.  
   
 

 1458: صفحة 
 
 واالبتدام ابل هي  ن الش اك ألن ألصإل  اال تقاد )و مفتا  ابب الصإل  يف العاال، والفإل  يف اآلال.   
وقولااه: (وابلوالاادين ألحساااا)  طااف  لااى مجلااة: (أن ال تماا كوا). و(ألحساااا) مصاادر اب م اااب فعلااه، أأ وأحساا وا   

ال هي  ن ضده: و)و السامة ألا الوالدين، وبذلك اال تنار وقع ) ا ابلوالدين ألحساا، و)و أم  ابلحسان ألليهما فيفيد 
يف  ااداد مااا حاا م هللا ألن احملاا م )ااو السااامة للوالاادين، وأل ااا  اادل  اان ال هااي  اان السااامة ألا األماا  ابلحسااان ا ت ااام 

بط يق فحو  اخلطاب، وقد كان  ابلوالدين، ألن هللا أراد ب لا، وال  ألحسان، واألم  به يتضمن ال هي  ن السامة ألليهما 
كثااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااري ماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان العاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ب يف اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا)ليته  أ)اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 ????ن املم ك  قتل أوالد)  ش كاؤك ). 

 و(من) تعليلية، وأصلها االبتدا ية فنعل املعلول ك،ره منتدئ من  لته.  
الااذأ  والمااإلق: الفقاا ، وكورااه  لااة لقتاال األوالد يقااع  لااى واهاا : أن يكااون حاصااإل ابلفعاال، و)ااو املاا اد ) ااا، و)ااو 

تقتضاايه (ماان) التعليليااة، وأن يكااون متوقااع احلصااول كمااا قااال تعاااا، يف  يااة سااورة الساا ام: (وال تقتلااوا أوالدكاا  ىماااية 
 ألمإلق) ألهن  كاروا يودون ب ا   ألما للعنز  ن القيام ون وألما لتوقع ولك. قال ألسحاق بن ىلف: و)و ألسإلمي قدمي:          

  اي                      فاضب لع ة ب يت   تاي بادم ألوا تذك ت ب يت ح  ت ادبا  
أحاااور الفقااا  يوماااا أن يلاااا  باهااااا                      فيكمااف السااارت  ااان حلااا   لاااى وضاا  وقاااد تقااادم   اااد قولاااه تعااااا   

 (وكذلك زين لكثري من املم ك  قتل أوالد)  ش كاؤك ) يف )ذه السورة. 
ضة، مست،رفة،  لة لل هي  ن قتله ، ألبطاال ملعذر  : ألن الفق  قد اعلوه  اذرا لقتال ومجلة: (حنن ر زقك  وألاي) ) معرت  

األوالد، ومع كاون الفقا  ال يصالح أن يكاون دا ياا لقتال الا فأ، فقاد با  هللا أراه ملاا ىلاق األوالد فقاد قادر رزقها ، فمان 
 يكتسب هل .  احلماقة أن يظن األب أن  نزه  ن رزقه  خيوله قتله ، وكان األادر به أن
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و ادل  ان ط ياق الغينااة الاذأ اا    لياه الكااإلم مان قولاه: (مااا حا م ربكا ) ألا ط ياق الااتكل  بضامري: (را زقك ) تااذكريا  
ابلاذأ أماا  واذا القااول كلاه، حااىت كاا،ن هللا أقحا  كإلمااه ب فساه يف أث ااام كاإلم رسااوله الااذأ أما ه بااه، فكلا  ال اااس ب فسااه، 

  ليه وسل . وأتكيدا لتصديق ال سول صلى هللا 
ووك  هللا رزقه  مع رزق  اب ه ،وقدم رزق اآلابم ل شارة ألا أره كما رزق اآلابم، فل  ووتوا او اا، كاذلك يا زق األب اام،  

  لى أن الفق  أل ا ا رت  اآلابم فل  يقتل ألاله األب ام. 
وألاي)اا  ال أراات  ت زقااون أرفسااك  وال  وتقاادمي املساا د ألليااه  لااى املساا د الفعلااي. ) ااا لفااادة االىتصاااص: أأ حناان راا زقك  

 ت زقون أب امك ، وقد بي ب  رفا أن قنا ل كثرية كارب تود الن ات، فلذلك حذروا يف )ذه اآلية. 
ومجلاة: (وال تق باوا الفااواحو ماا ظهاا  م هاا ومااا بطان)  طااف  لاى مااا قنلاه. وقااد هناي  اان اقارتاف اآلنم، وقااد هناى  اان  

ي  من ال هي  ن مإلبستها: ألن الق ب مان المايم مظ اة الوقاوع فياه، وملاا مل يكان لا مث الق يب م ها، و)و أبلا يف التحذ
ق ب وبعد كان الق ب م ادا به الك اية  ن مإلبسة المث أقل مإلبسة، ألره من املتعارف أن يقال ولك يف األماور املساتق ة 

ي  اان مإلبسااتها ابألحاا  ، فلمااا تعااذر املعااىن يف املك ااة ألوا قياال ال تقاا ب م هااا فهاا  ال هااي  اان القاا ب م هااا ليكااون ال هاا
 املطابقي ) ا تعي ب ألرادة املعىن االلتزامي أببلا واه. 

والفواحو: اآلنم الكنرية، و)ي املمتملة  لاى مفاساد، وتقادم بياهناا   اد قولاه تعااا (أل اا  ما ك  ابلساوم والفحماام) يف  
 سورة النق ة. 

ون به. مثل الغضب والقذف. (وما بطن) ما يساتلفون باه وأكثا ه الازا والسا قة و(ما ظه  م ها) ما يظه وره وال يستلف 
 وكاا فاشي  يف الع ب. 

    
 

 1459صفحة : 
 
ومن املفس ين من فس  الفاواحو ابلازا، واعال ماا ظها  م هاا ماا يفعلاه سافهام)  يف احلوارياب وداير النغاااي، ومباا بطان   

، ورو   ان الضاحاك وابان  نااس: كاان أ)ال اجلا)لياة يا ون الازا سا ا حاإلال، اختاو األىدان س ا، ورو  )ذا  ن السدأ
ويسااتقنحوره يف العإلريااة، فحاا م هللا الاازىن يف الساا  والعإلريااة، و  اادأ أن صاايغة اجلمااع يف الفااواحو ت اااع التفسااري األول  

 لاى تفساري الفاواحو ابلازىن قولاه  كقوله تعاا: (الذين جيت نون كنا   المث والفواحو ألال اللم ). ولعل الذأ محال )اؤالم
يف سااورة الساا ام يف  ايت  ااددت م هيااات كناارية تمااابه  ايت )ااذه السااورة و)ااي قولااه: (وال تق بااوا الاازا ألرااه كااان فاحمااة 
وسام سنيإل)، وليأ يلزم أن يكون امل اد ابآلايت املتماثلة واحادا. وتقادم القاول يف (ماا ظها  وماا بطان)   اد قولاه تعااا: 

 ا)  المث وابط ه) يف )ذه السورة. (ووروا ظ
وأ قب ولك ابل هي  ن قتل ال فأ، و)و من الفواحو  لاى تفساري)ا ابأل ا ، ختصيصاا لاه ابلاذك : ألراه فسااد  ظاي ،  

 وألره كان متفميا ب  الع ب. 
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 والتع يف يف ال فأ تع يف اجل أ، فيفيد االستغ اق.  
ه ق مي قدمي. فإن هللا ح م قتل ال فأ من  هد  دم، وتعليق التح مي ابل فأ: ووصفب ابليت (ح م هللا) أتكيدا للتح مي أبر 

)و  لى واه داللة االقتضام، أأ ح م هللا قتلها  لى ما )و املع وف يف تعليق التحا مي والتحليال أب ياان الاذوات أراه يا اد 
أأ، أكلها، وجيوز أن يكون معىن: (حا م تعليقه ابملعىن الذأ تستعمل تلك الذات فيه كقوله (أحلب لك  ويمة األرعام) 

هللا) اعلها هللا ح ما أأ شيوا حمرتما ال يتعد   ليه، كقوله تعاا (أل ا أم ت أن أ ند رب )ذه النلدة الذأ ح مها). ويف 
 احلديث:  وألين أح م ما ب  البتيها  . 

تلو)اا يف أياة حالاة أو أبأ سانب ت تحلوراه ألال وقولاه (ألال احلاق) اساتث ام مفا   مان  ماوم أحوالاه مإلبساة القتال، أأ ال تق 
 بسنب احلق، فالنام للمإلبسة أو السننية. 

واحلق ضد الناطل، )و األم  الذأ حق، أأ ثنب أره دري ابطل يف حك  الم يعة، و  د أ)ل العقول السليمة ال يوة من  
فقب  ليه الم ا ع، أو الذأ اصطلح أ)ل )و  أو شهوة ىاصة، فيكون األم  الذأ اتفقب العقول  لى قنوله، )و ما ات

 رز ة ىاصة  لى أره جق وقو ه و)و ما اصطلحب  ليه ش يعة ىاصة أبمة أو زمن. 
فالتع يف يف: (احلق) للن أ، وامل اد باه ماا يتحقاق فياه ما)ياة احلاق املتقادم شا حها، وحيثماا أطلاق يف الساإلم فاامل اد باه  

م حق قتل الا فأ ابلقا  ن والسا ة، و)او قتال احملاارب والقصااص، و)اذان با ص ما)يته يف رظ  السإلم، وقد فصل السإل
القا  ن، وقتال امل تاد  ان الساإلم بعاد اساتتابته، وقتال الازاين احملصان، وقتال املمت اع مان أداة الصاإلة بعاد ألرظااره حاىت خياا   

ل اشا   ان ألكا اه ودفااع ما،وون فياه وقتها، و)اي الثإلثاة وردت واا أحادياث  ان ال ايب صالى هللا  لياه وسال ، وم اه القتال ا
شا  ا. وولااك قتاال مان يقتاال ماان النغااة و)ااو باا ص القاا  ن، وقتال ماان يقتاال مان مااارعي الزكاااة و)او إبمجاااع الصااحابة، وأمااا 
اجلهاد فغري داىل يف قوله: (ألال ابحلق) ولكن قتل األسري يف اجلهاد ألوا كان ملصلحة كاان حقاا، وقاد فصال ا الكاإلم  لاى 

 ة يف سورة الس ام. رظري )ذه اآلي
والشارة بقوله: (ولك  وصاك  به) ألا جمموع ما وك ، ولذلك أف د اس  الشارة اب تنار املذكور، ولو أتاى إبشاارة اجلماع  

 لكان ولك فصيحا، وم ه: (كل أولوك كان   ه مسؤوال). 
 وتقدم معىن الوصاية   د قوله: (أم ك ت  شهدام ألو وصاك  هللا وذا)  رفا.  
قوله: (لعلكا  تعقلاون) رااام أن يعقلاوا، أأ يصاريوا ووأ  قاول ألن مإلبساة بعاض احمل ماات ي نا   ان ىساساة  قال، و  

 ثيث ي زل مإلبسو)ا م زلة من ال يعقل، فلذلك راي أن يعقلوا. 
ات ال ااااع وقولااه: (ولكاا  وصاااك  بااه لعلكاا  تعقلااون) تااذييل اعاال هنايااة لفيااة، ف،مااا ألا ت هيااة رااوع احمل مااات و)ااو احمل ماا 

ق وهااا ألا ألصااإل  احلالااة االاتما يااة لعمااة، إبصااإل  اال تقاااد، وحفاان رظااام العا لااة واالركفاااف  اان املفاسااد، وحفاان 
 ال وع برتك التقاتل. 

 (وال تق بوا مال اليتي  ألال ابليت )ي أحسن حىت ينلا أشده)   
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ل: (أتل)  طف حم مات ت اع ألا حفان قوا اد التعامال با  ال ااس  طف مجلة (وال تق بوا)  لى اجلملة اليت فس ت فع  

 لقامة قوا د اجلامعة السإلمية ومدريتها وققيق ثقة ال اس بعضه  بنعض. 
وابتادأ)ا ثفان حاق الضااعيف الاذأ ال يساتطيع الاادفع  ان حقاه يف مالااه، و)او اليتاي ، فقااال: (وال تق باوا ماال اليتااي  ألال   

ن ك اياة  ان مإلبساة ماال اليتاي . والتصا ف فياه كماا تقادم  رفاا يف قولاه: (وال تق باوا الفاواحو). ابليت )ي أحسن) والقا اب
وملا اقتضى )ذا ق مي التص ف يف مال اليتي ، ولو ابخلزن واحلفن، وولك يع ض مالاه للتلاف، اساتثىن م اه قولاه: (ألال ابلايت 

وصااوف حماذوف يقادر م اساانا للموصاول الاذأ )ااو )اي أحسان) أأ ألال ابحلالاة الاايت )اي أحسان، فاساا  املوصاول صافة مل
 اس  املؤرث، فيقدر ابحلالة أو اخلصلة. 

والنام للمإلبسة، أأ ألال مإلبس  لللصلة أو احلالة اليت )اي أحسان حااالت القا ب، ولاك أن تقادره ابملا ة مان (تق باوا)  
وا تنااره مؤرثاا جياا أ جما   املثالف وم ااه أأ ألال ابلق باة الايت )اي أحساان. وقاد التازم حااذف املوصاوف يف مثال )اذا الرتكيااب 

قولاه تعااا (ادفاع ابلايت )ااي أحسان السايوة) أأ ابخلصالة احلساا ة ادفاع السايوة، ومان )اذا القنياال أهنا  أتاوا ابملوصاول مؤرثااا 
 وصاافا حملااذوف ملتاازم احلااذف وحااذفوا صاالته أيضااا قااوهل  يف املثاال:  بعااد اللتيااا والاايت  ، أأ بعااد الدا)يااة احلقاارية والدا)يااة

 اجلليلة كما قال سلمي بن ربيعة الضيب:          
ولقااااد رأبااااب ةأ العماااارية بي هااااا                      وكيفااااب اارنهااااا اللتيااااا والتاااااي و(أحساااان) اساااا  تفضاااايل مساااالوب   

ىاذ مالاه ولاو املفاضلة، أأ احلس ة، و)ي ال افعة اليت ال ض  فيها لليتي  وال ملالاه. وأل اا قاال ) اا: (وال تق باوا) قاذي ا مان أ
أبقاال أحااوال األىااذ ألرااه ال ياادفع  اان رفسااه، ولااذلك مل يقاال ) ااا: (وال أتكلااوا) كمااا قااال يف سااورة النقاا ة: (وال أتكلااوا 

 أموالك  بي ك  ابلناطل). 
واألشد: اس  يدل  لى قوة الرسان، و)و ممتق من المد و)و التوثق، وامل اد به يف )ذه اآلية ورظا  )ا،  ا الكاإلم فياه  
لاى اليتاي ، بلوداه القاوة الايت خيا   وااا مان ضاعف الصانا، وتلاك )اي النلااو  ماع صاحة العقال، ألن املقصاود بلوداه أ)ليااة  

التص ف يف ماله. وما م ع الصيب من التص ف يف املال ألال لضعف يف  قله خبإلفه امل اد م ه يف أوصاف ال اال فإره يعا  
األربعا  سا ة ألا اخلمسا  قاال تعااا: (حاىت ألوا بلاا أشاده وبلاا أربعا   به بلو  ال ال م تهى حاد القاوة يف ال ااال و)او

 س ة) وقال سحي  بن وثيل:          
أىاو مخسا  جمتماع أشادأ                      وجناذين ماداورة الماؤون والنلاو : الوصاول، و)او ) اا جمااز يف التادر  يف   

 أطوار القوة املل اة من و)ن الصنا. 
للمستثىن: و)و الق ابن ابليت )ي أحسن، أأ التص ف فيه ألا أن ينلا صااحنه أشاده أأ فيسال  أللياه، كماا  و(حىت) داية 

 قال تعاا يف اآلية األى   (فإن  رست  م ه  رشدا فادفعوا ألليه  أمواهل ) اآلية. 
ظ اة ارعادام املادافع   اه، وواه ختصيص حق اليتي  يف ماله ابحلفن: أن ولك احلق مظ ة اال تدام  لياه مان الاويل، و)او م 

ألره ما من ضعيف   د)  ألال وله من األقارب واملوايل من يدفع   اه ألوا اساتناره أو اسات نده، ف،ماا اليتاي  فاإن اال تادام 
 ليااه أل ااا يكااون ماان أقاا ب ال اااس ألليااه، و)ااو وليااه، ألرااه مل يكاان يلااي اليتااي    ااد)  ألال أقاا ب ال اااس ألليااه، وكااان األوليااام 
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موال أيتامه ، ويعتدون  ليها، ويضيعون األيتام لكيإل ي م،وا رم،ة يع فون وا حقوقه ، ولذلك قال تعااا: يتوسعون يف أ
(أمل جيدك يتيما فآو ) ألن اليتي  مظ ة الضا ة فلذلك مل يوص هللا تعاا مبال دري اليتاي ، ألن صااحنه يادفع  ان رفساه، 

 أو يستدفع أبوليا ه وم نديه. 
 مليزان ابلقسط)  (وأوفوا الكيل وا 
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 طااف األماا  إبيفااام الكياال واملياازان، وولااك يف التنااايع، فقااد كاااروا ينيعااون التماا  والزبيااب كاايإل، وكاااروا يتوازرااون الااذ)ب   

والفضة، فكاروا يطففون ح صا  لاى الا بح، فلاذلك أما )  ابلوفاام. و ادل  ان أن  م فياه ابل هاي  ان التطفياف كماا يف 
(وال ت قصااوا املكيااال واملياازان) ألشاارة ألا أهناا  ماا،مورون ابحلااد الااذأ يتحقاق فيااه العاادل وافيااا، و اادم الاا قص قاول شااعيب: 

يساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوأ الوفااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام، 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

 ????ك ما بله أن تس قوه حقه. و)ذا ت نيه هل   لى اىتإلل أىإلقه  و دم توازهنا. 
: (قا ما ابلقسط) يف سورة  ل  ما ان، أأ والنام يف قوله: (ابلقسط) للمإلبسة والقسط والعدل، وتقدم   د قوله تعاا  

 أوفوا متلنس  ابلعدل أبن ال تظلموا املكتال حقه. 
(ال ركلاف رفساا ألال وساعها) ظاا)  تعقياب مجلاة: (وأوفااوا الكيال) اخل هملاة: (ال ركلاف رفساا ألال وساعها) أهناا متعلقااة  

مليزان ابحلنة والذرة ولك ا ركلفك  ما تظ ون أره  دل ابليت وليتها فتكون احرتاسا، أأ ال ركلفك  متام القسط يف الكيل وا
ووفااام. واملقصااود ماان )ااذا االحاارتاس أن ال ياارتك ال اااس التعاماال بياا ه  ىمااية الغلااط أو الغفلااة، فيفضااي ولااك ألا تعطياال 

 لايك ) ملاا م افع مجة. وقد  دل يف )ذا االحرتاس  ن ط يق الغينة الذأ ب   ليه املقول ابتدام من قوله: (ما ح م ربك  
يف من االحرتاس من االمت ان، فتوا هللا ىطاب ال اس فيه بط يق الاتكل  مناشا ة زايدة ابمل اة، وتصاديقا للمنلاا، فالوصااية 
إبيفام الكيل وامليزان رااعة ألا حفن مال املمرتأ من مظ ة الضا ة، ألن حالاة الكيال والاوزن حالاة دفلاة للممارتأ، ألو 

كياال أو امليازان، وألن املمارتأ ل دنتاه يف قصايل املكيال أو املاوزون قاد يتحمال التطفاف، ف،وصاي النا ع )و الاذأ بياده امل
النا ع إبيفام الكيل وامليزان. و)ذا األم  يدل بفحو  اخلطاب  لاى وااوب حفان املاال فيماا )او أشاد مان التطفاف، فاإن 

قدي  ف،كل ما )و أكثا  مان ولاك مان املاال أوا التطفف ألن )و ألال االسة قدر يسري املنيع، و)و الذأ ال يظه  ح  الت
 ابحلفن، وش ب اال تدام  ليه. 

وجيوز أن تكون مجلة: (ال ركلف رفسا ألال وسعها) تذييإل للنمل اليت قنلها، تسنيإل  ليه  أبن مجيع ما د وا أللياه )او  
 يف طاقته  ومك ته . 
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 عها) يف  ى  سورة النق ة. وقد تقدم ولك   د قوله تعاا: (ال يكلف هللا رفسا ألال وس 
(وألوا قلاات  فا اادلوا ولااو كااان وا قاا ىب) )ااذا اااامع كاال املعااامإلت باا  ال اااس بواسااطة الكااإلم و)ااي المااهادة، والقضااام،  

والتعااديل، والتناا يح، واملماااورة، والصاالح باا  ال اااس، واألىنااار امللاا ة  اان صاافات األشاايام يف املعااامإلت: ماان صاافات 
والعيااوب، ويف الو ااود، والوصااااي، واألوااان، وكااذلك املاادا ح والمااتا   كالقااذف، فكاال ولااك داىاال املنيعاات، واملااؤا ات، 
 فيما يصدر  ن القول. 

والعدل يف ولك أن ال يكون يف القول شيم من اال تدام  لى احلقوق: إببطاهلا، أو ألىفا ها، مثل كتمان  ياوب املنياع،  
 األمثان، ك،ن يقول التاا : أ طيب يف )ذه السلعة كذا، لثمن مل يعطاه، واد ام العيوب يف األشيام السليمة، والكذب يف

أو أن مل يعطاااه، أو أن )اااذه السااالعة قاماااب  لاااي بكاااذا. وم اااه التااازام الصااادق يف التعاااديل والتنااا يح وألبااادام ال صااايحة يف 
ا ال ال خيلاف، وألوا أوصاى املماورة، وقول احلق يف الصلح. وأما المهادة والقضام ف،م  العدل فيهما ظاا) ، وألوا و اد الق

ال يظلاا  أصااحاب حقااوق املاارياث، وال جلااف  لااى الناطاال، وألوا مااد  أحااد مدحااه مبااا فيااه. وأمااا الماات  فالمساااك   ااه 
 وااب ولو كان حقا فذلك المساك )و العدل ألن هللا أم  به. 

ت ألن ىماي قاول العادل. وأماا أن يقاول ويف التعليق أبداة الم ر يف قوله: (وألوا قلت ) ألشارة أن امل م يف سعة من الساكو  
اجلااور والظلاا  والناطاال فلاايأ لااه ساانيل ألا ولااك، والكااذب كلااه ماان القااول بغااري العاادل،  لااى أن ماان السااكوت مااا )ااو 
وااب. ويف املوط، أن راإل ىطب ألا رال أىته فذك  األخ أهنا قد كارب أحدثب فنلا ولك  ما  بان اخلطااب فضا به 

 مث قال:  مالك وللل   .  أو كاد يض به أو كاد يض به
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والااواو يف قولااه: (ولااو كااان) واو احلااال، ولااو وصاالية تفيااد املنالغااة يف احلااال الاايت ماان شاا،هنا أن يظاان السااامع  اادم لااول   

ن احلكا  ألاي)ااا الىتصاصااها ماان با  بقيااة األحااوال الاايت يمااملها احلكا ، وقااد تقاادم بياهنااا   ااد قولاه تعاااا: (فلاان يقناال ماا
أحد)  ملم األرض و)نا لو افتد  به) يف سورة  ل  م ان، فإن حالة ق ابة املقول ألاله القول قد قمل القا ل  لاى أن 
يقول دري العدل، ل فع ق ينه أو مصاارعته، ف نهاوا  لاى وااوب التازام العادل يف القاول يف تلاك احلالاة، فالضامري املساترت يف 

 أأ لو كان الذأ تعلق به القول وا ق ىب.  (كان)  ا د ألا شيم معلوم من الكإلم:
والق ىب: الق ابة ويعلا  أراه وو ق اباة مان القا ال، أأ ألوا قلات  قاوال ألالاه أو  لياه فا ادلوا وال تقولاوا داري احلاق، وال لادفع   

ه، وقد قاال هللا ض ه أبن تغمصوا احلق الذأ  ليه، وال ل فعه أبن ختتلقوا له حقا  لى دريه أو ت  وه  ا صدر م ه  لى دري 
 تعاا يف العدل يف المهادة يف القضام: (كوروا قوام  ابلقسط شهدام ك ولو  لى أرفسك  أو الوالدين واألق ب ). 

وقد اام طلب احلق يف القول بصايغة األما  ابلعادل، دون ال هاي  ان الظلا  أو الناطال: ألراه قياده أبداة الما ر املقتضاي  
در ال خيلو  ان أن يكاون حقاا أو ابطاإل، واألما  أبن يكاون حقاا أو يف أو  مبقصاد الماارع لصدور القول: فالقول ألوا ص
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لااواه : أحاادلا أن هللا جااب ألظهااار احلااق ابلقااول ففااي األماا  أبن يكااون  اادال أماا  إبظهاااره وهنااى  اان السااكوت باادون 
ه لايأ ثاق، وولاك ماذموم ألال   اد مواب. والثاين أن ال هي  ن قول الناطل أو الزور يصدق ابلكإلم املواه الذأ ظاا)  

اخلوف أو املإلي ة، أو فيما ال ي اع ألا ألظهار حق، وتلك )ي املعاريض اليت ورد فيها احلديث:  ألن يف املعاريض مل دوحة 
  ن الكذب  . 

يفااام باه )ااو كاال (وبعهاد هللا أوفااوا) ىات  )ااذه املتلاوات ابألماا  إبيفاام العهااد بقولاه: (وبعهااد هللا أوفاوا). و هااد املا،مور ابل 
 هد فيه معىن االرتساب ألا هللا الذأ اقتضته الضافة، ألو الضافة ) ا يصح أن تكون ألضافة املصدر ألا الفا ل، أأ ما 
 هد هللا به ألليك  من الم ا ع، ويصاح أن تكاون ألا مفعولاه، أأ ماا  ا)اد  هللا أن تفعلاوه، والتزمتماوه وتقلادمتوه، ويصاح 

مإلبساة، أأ العهاد الاذأ أما  هللا ثفظاه، وحاذر مان ىارته، و)او املعهاود الايت ت عقاد با  ال ااس  أن تكاون الضاافة ألدىن
بعضاه  ماع بعاض ساوام كااان با  القنا ال أم كاان باا  اآلحااد. وألاال م ا ااة )اذه املعاااين ال اشاوة  ان صاإلحية الضااافة 

ة دون ط ياق الفعال، أبن يقاال: ومباا  ا)اد  هللا لفاد ا  دل ألا ط يق ألسا اد اسا  العهاد ألا اسا  اجلإللاة بط ياق الضااف
 ليه، أو حنو ولك ما ال جتمل ألال معاىن واحاد. وألو كاان اخلطااب بقولاه: (تعاالوا) للمما ك  تعا  أن يكاون العهاد شايوا 

اقادوا  لياه. قد تق رت مع فته بي ه ، و)و العهود اليت يعقدوهنا ابملواالة والصلح أو حنو ولك فهو يد و)  ألا الوفام مباا  
 وأضيف ألا هللا ألهن  كاروا يتحالفون   د التعاقد ولذلك يسمون العهد حلفا قال احلارث بن حلزة:          

 واوك وا حلف وأ اناز وما                      قدم فيه العهود والاكافاإل وقال  م و بن كلثوم:            
وأوفااا)  ألوا  قادوا وي ااا فاآلياة  ما ة هلاا  ابلوفاام، وكااان العا ب يتمااادحون         وروااد حنان أماا عه  وماارا                

بااه. وماان العهااود املقاا رة بياا ه : حلااف الفضااول، وحلااف املطيناا ، وكإللااا كااان يف اجلا)ليااة  لااى رفااي الظلاا  واجلااور  اان 
ا  م اا ومان دىلاه كاان  م اا، وقاد ا تاد  القاط   مبكة، وولك ققيق لعهد هللا لب ا)ي    ليه السإلم  أن جيعل مكة بلد

املم كون  لى ضعفام املؤم   وظلمو)  مثل  مار، وبإلل، و ام  بن فهرية، وحنو) ، فهو يقول هل  فيما يتلاو  لايه  أن 
ىف   هد هللا أبمان مكة، وىف   هودك  باذلك، أوا أبن ق ماوه مان مازا مك  الكاوباة فيماا حا مت  وفصالت ، فهاذا )او 

  تفسري قوله: (وبعهد هللا أوفوا). الواه يف
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وتقاادمي اناا ور  لااى  املااه لإل)تمااام أبماا  العهااد وصاا ف و)اان السااامع   ااد، ليتقاا ر يف و) ااه مااا ياا د بعااده ماان األماا    

ا: (يس،لورك  ان ابلوفام، أأ ألن ك ت  ت ون الوفام ابلعهد مدحة فعهد هللا أوا ابلوفام وارت  قد اىرتمتوه، فهذا كقوله تعا
المه  احل ام قتال فيه قل قتال فيه كنري) مث قال: (وصد  ن سنيل هللا وكف  به واملسند احل ام وألى ا  أ)له م ه أك    د 

 هللا). 
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[) تك ار لقوله املماثل له قنله، وقد  لمب أن )ذا التاذييل ىات  باه صا ف مان 152(ولك  وصاك  به لعلك  تذك ون] 
 أص اف األحكام. 

واااام مااه )ااذه الوصااية بقولااه: (لعلكاا  تااذك ون) ألن )ااذه املطالااب األربعااة  اا ف باا  العاا ب أهنااا حمامااد، فاااألم  وااا،  
 والتح يض  ليها تذكري مبا   فوه يف ش،هنا ولك ه  ت اسوه بغلنة اهلو  ودماوة الم ك  لى قلوو . 

ذ بكا ، وأباو اعفا ، ويعقاوب: تاذك ون  بتماديد الاذال وق أ افع، وابن كثري، وأبو  م و، وبن  ام ، و اص  يف رواية أ 
لددام التام الثارية يف الذال بعد قلنها  ، وق أ محازة، والكساا ي، و اصا  يف رواياة حفاص، وىلاف  بتلفياف الاذال  لاى 

 حذف التام الثارية ختفيفا  . 
[) 153  وصاااك  باه لعلكاا  تتقااون](وأن )اذا صاا اطي مسااتقيما فااتنعوه وال تتنعااوا الساانل فتفا ق بكاا   اان سانيله ولكاا  

الواو  اطفة  لى مجلة: (أن ال تما كوا باه شايوا) لتماثال املعطوفاات يف أدا اض اخلطااب وت تيناه، ويف ختلال التاذيإلت الايت 
 قنب تلك األد اض بقوله: (لعلك  تعقلون)، (لعلك  تذك ون)، (لعلك  تتقون). و)اذا كاإلم ااامع التنااع ماا جيايم ألا 

   ليه وسل  من الوحي يف الق  ن. ال سول صلى هللا
 وق أ افع، وبن كثري، وأبو  م و، و اص ، وأبو اعف : (أن)  بفتح اهلمزة وتمديد ال ون  .  
و ن الف ام والكسا ي أره معطوف  لى: (ما ح م ربك )، فهو يف موضع رصب بفعل: (أتل) والتقدي : وأتال  لايك  أن  

 )ذا ص اطي مستقيما. 
الفارسااي: أن قياااس قااول سااينويه أن ال قماال (أن)، أأ تعلااق  لااى قولااه (فاااتنعوه)، والتقاادي : ولااون )ااذا  و اان أذ  لااي 

ص اطي مستقيما فاتنعوه،  لى قياس قول سينويه يف قوله تعاا: (ليإلف ق يو). وقال يف قوله تعاا: (وأن املسااد ك 
 تد وا مع هللا أحدا اه. فإل تد وا مع هللا أحدا) املعىن: وألن املسااد ك فإل 

ف(أن) مدىولة لاإلم التعليال حمذوفاة  لاى ماا )او معا وف مان حاذفها ماع (أن) و(أن). وتقادي  الا ظ : واتنعاوا صا اطي  
ألره ص ار مستقي ، فوقع قويل يف الا ظ  بتقادي  التعليال  لاى الفعال الاذأ حقاه أن يكاون معطوفاا، فصاار التعليال مب زلاة 

 ، ك،ره قيل: ملا كان )ذا ص اطي مستقيما فاتنعوه. الم ر بسنب )ذا التقدمي
وق أ محزة، والكسا ي، وىلف: (وألن)  بكس  اهلمزة وتماديد ال اون  فاإل قويال يف رظا  الكاإلم، فيكاون قولاه: (فااتنعوه)  

ماان  تف يعااا  لااى ألثنااات أبن صاا اطه مسااتقي . وقاا أ  ااام ، ويعقااوب: (وأن)  بفااتح اهلماازة وسااكون ال ااون   لااى أهنااا اففااة
الثقيلاااة وامسهاااا ضااامري شااا،ن مقااادر واجلملاااة بعاااده ىااا ه، واألحسااان خت جيهاااا بكاااون (أن) تفساااريية معطوفاااة  لاااى: (أن ال 

 تم كوا). وواه أل ادة (أن) اىتإلف أسلوب الكإلم  ما قنله. 
زول القاا  ن والشااارة ألا السااإلم: أأ وأن السااإلم صاا اطيف فالشااارة ألا حاضاا  يف أو)ااان امللاااطن  ماان أثاا  تكاا ر راا 

ومساااع أقااوال ال سااول  ليااه الصااإلة والسااإلم، ثيااث   فااه ال اااس وتني ااه، ف اازل م زلااة املمااا)د، فاسااتعمل فيااه اساا  الشااارة 
املوضوع لتعي  وات بط يق املما)دة مع الشارة، وجيوز أن تكون الشارة ألا مجيع التم يعات واملاوا ن الايت تقادمب يف 

 يم احلاض  املما)د، كقوله تعاا: (ولك من أرنام الغيب روحيه ألليك). )ذه السورة، ألهنا صارت كالم
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والصااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ار:  
الط يق????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 ????????رضه ومقصده. 

وملا شنه السإلم ابلص ار واعل كالميم املما)د صار كالط يق الواضحة الني ة فاد ي أره مستقي ، أأ ال ا واا  فياه  
 به.  ألن الط يق املستقي  أيس  سلوكا  لى السا   وأس ع وصوال
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واليام املضاف ألليها (ص ار) تعود  لى هللا، كما بي ه قوله: (وألرك لتهادأ ألا صا ار مساتقي  صا ار هللا)  لاى ألحاد    

ط يقت  يف حكاية القول ألوا كان يف املقول ضمري القا ل أو ضمري اآلم  ابلقول، كما تقدم   د قوله تعاا: (ما قلب هل  
به أن ا ندوا هللا رذ وربك ) يف سورة العقود. وقد  دل  ن ط يقة الغينة، اليت ا    ليها الكاإلم مان قلاه: ألال ما أم ت  

(مااا حاا م ربكاا ) لغاا ض الوااام ألا  صاامة )ااذا الصاا ار ماان الزلاال، ألن كورااه صاا ار هللا يكفااي يف ألفااادة أرااه موصاال ألا 
ار هللا. وجيوز  ود اليام ألا ال ايب املا،مور ابلقاول، ألال أن )اذا ال نا ، فلذلك صح تف يع األم  ابتنا ه  لى جم د كوره ص  

يستد ي ب ام التف يع ابألم  ابتنا ه  لى اد اام أراه واضاح االساتقامة، وألال فا،ن كوراه ط ياق ال ايب ال يقتضاي تسانب األما  
 ابتنا ه   ه ابل سنة ألا امللاطن  املكذب . 

وحسان وقو اه حااال أن الشاارة ب ياب  لاى اد اام أراه مماا)د، فيقتضاي أراه وقوله: (مستقيما) حال من اس  الشارة،   
مستحضاا  يف الااذ)ن مبنماال كلياتااه ومااا ا بااوه م ااه و  فااوه، وأن ولااك ياا يه  أرااه يف حااال االسااتقامة ك،رااه أماا  حمسااوس، 

 ولذلك كث  جميم احلال من اس  الشارة حنو: (و)ذا بعلي شيلا) ومل  توا به ى ا. 
 ق، ووقو ها ) ا يف مقابلة الص ار املستقي  يدل  لى صفة حمذوفة، أأ السنل املتف قة دري املستقيمة، و)ي والسنل: الط 

الاايت يسااموهنا: ب يااات الط يااق، و)ااي طاا ق تمااعب ماان الساانيل اجلااادة وا)نااة، يساالكها بعااض املااارة فاا اد  ألا بيااو   أو 
فيهاا ألال مان  قلهاا وا تاد)اا، فلاذلك سانب  ان ال هاي قولاه: م ا يه  فاإل تنلاا ألا بلاد وال ألا حاي، وال يساتطيع الساري 

(فتف ق بكا   ان سانيله)، أأ فإهناا طا ق متف قاة فهاي شعال ساالكها متف قاا  ان السانيل اجلاادة، ولايأ ولاك ألن السانيل 
ابلااة اساا  للط يااق الضاايقة دااري املوصاالة، فااإن الساانيل ياا ادف الصاا ار أال تاا   ألا قولااه: (قاال )ااذه ساانيلي)، باال ألن املق

 والىنار   ها ابلتف ق دل  لى أن امل اد سنل ىاصة موصوفة بغري االستقامة. 
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والنام يف قوله: (بك ) للمصاحنة: أأ فتتف ق السنل مصاحنة لك ، أأ تتف قون مع تف قها، و)ذه املصاحنة انازية شعل  
عاىن أو)نتاه، فيكاون املعاىن فتفا قك   ان سانيله، أأ ال النام مب زلة لزة التعدية كما قاله ال حاة، يف حنو: و)نب بزيد، أره مب

 تإلقون سنيله. 
والضمري املضاف ألليه يف: (سنيله) يعود ألا هللا تعاا بق ي ة املقام، فإوا كان ضامري املاتكل  يف قولاه: (صا اطي)  ا ادا ك   

 كان يف ضمري (سنيله) التفاات  ن سنيلي. 
ي يف مسا ديهما، واحلااك  يف املساتدرك،  ان  ناد هللا بان مساعود، قاال: ىاط ل اا رو  ال سا ي يف س  ه، وأمحد، والادارم 

رسول هللا  صلى هللا  ليه وسال   يوماا ىطاا مث قاال: )اذا سانيل هللا، مث ىاط ىطوطاا  ان وي اه و ان لالاه  أأ  ان وا  
 قا أ: (وأن )ااذا صاا اطي اخلاط امللطااور أوال و ان لالااه  مث قاال: )ااذه سانل  لااى كال ساانيل م هاا شاايطان ياد و ألليهااا مث

مستقيما فاتنعوه وال تتنعوا السنل فتف ق بك   ان سانيله). ورو  أمحاد، وابان ماااه، وابان م دوياه،  ان اااب  بان  ناد هللا 
قال: ك اا   اد ال ايب  صالى هللا  لياه وسال   فلاط ىطاا وىاط ىطا   ان وي اه وىاط ىطا   ان يسااره مث وضاع ياده يف 

طااور األىاا    فقااال: )ااذه ساانيل هللا، مث تااإل )ااذه اآليااة: (وأن )ااذا صاا اطي مسااتقيما اخلااط األوسااط  أأ الااذأ باا  اخل
فاتنعوه وال تتنعوا السنل فتف ق بك   ن سنيله ولك  وصاك  به لعلك  تتقون). وما وقع يف ال واية األوا (وىط ىطوطا) 

لااه: (ولكاا  وصاااك  بااه لعلكاا  تقااون) )ااو اب تنااار جممااوع مااا  لااى اليماا  والماامال. و)ااذا رمسااه  لااى ساانيل التق يااب: وقو 
 تذييل تك ي  ملثليه السابق ، فالشارة ب(ولك ) ألا الص ار، والوصاية به مع ا)ا لوصاية مبا جتوأ  ليه. 

واعل ال اام للتقو  ألن )ذه السنيل قتوأ  لى ت ك احمل مات، وتزيد مبا قتاوأ  لياه مان فعال الصااحلات، فاإوا اتنعهاا  
 من املتق  أأ الذين اتصفوا ابلتقو  مبع ا)ا الم  ي كقوله تعاا: ()د  للمتق ). السالك فقد صار 
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[) 154(مث  تي ا موسى الكتاب متاما  لى الذأ أحسن وتفصيإل لكل شيم و)اد  ورمحاة لعلها  بلقاام روا  يؤم اون]  

فاإل يتاو)  أهناا لرتاىاي الزماان، بال ت سالخ   اه حا  (مث) ) ا  اطفة  لى مجلة: (قال تعاالوا) فليساب  اطفاة للمفا دات، 
تعطف اجلمل فتدل  لى الرتاىي يف ال تنة، و)و مهلة جمازية، وتلاك داللاة (مث) ألوا  طفاب اجلمال. وقاد استصاعب  لاى 
ه بعض املفس ين مسلك (مث) يف )ذه اآلية ألن ألتيان موسى   ليه السإلم  الكتاب ليأ ب تنة أ)  من رتنة تاإلوة ماا ح ما

هللا من احمل مات وما ف ضه من اتناع ص ار السإلم. وتعددت  رام املفس ين يف حممل (مث) ) ا ألا  رام: للف ام، والزاا ، 
 والزام أ، وأذ مسل ، ودري) ، كل ي وم التللص من )ذا املضيق. 

ة ألتياااان موساااى   لياااه الساااإلم  والوااااه   ااادأ: أن (مث) ماااا فارقاااب املعااا وف مااان لفاااادة الرتاىاااي الااا تيب، وأن ت اىاااي رتنااا  
الكتاب  ن تإلوة ماا حا م هللا يف القا  ن، وماا أما  باه مان مإلزماة صا ار الساإلم، أل اا يظها  بعاد ال ظا  ألا املقصاود مان 
رظ  الكإلم، فإن املقصود مان وكا  أليتاام موساى   لياه الساإلم  الكتااب لايأ لذاتاه بال )او التمهياد لقولاه: (و)اذا كتااب 
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لريتب  ليه قولاه: (أن تقولاوا أل اا أرازل الكتااب  لاى طاا فت  مان قنل اا)  ألا قولاه  (و)اد  ورمحاة)، فمعاىن أرزل اه منارك) 
الكإلم: وفوق ولك فهذا كتاب أرزل اه منارك مجع فيه ما أوتيه موسى   ليه السإلم  و)و أ ظ  ماا أوتياه األرنياام مان قنلاه 

ن  ليهف ألن اتنعتموه واتقيت  رمح اك  وال معذرة لك  أن تقولوا لو أرزل وما يف الق  ن: الذأ )و مصدق ملا ب  يديه ومهيم
ل اا كتااب لك اا أفضاال ا)تادام مان أ)ال الكتاااب ، فهاذا دا ض أ)ا  مجعااا التنااع مجياع ماا اشااتمل  لياه القا  ن، وأدىاال يف 

 ألق اع امللاطن  مبزية أىذ)  وذا الكتاب. 
الاذأ )او الساإلم، فاإن املما ك  ملاا كاذبوا د اوة الساإلم وكا )  هللا أبراه  وم اسنة )ذا االرتقال: ما وك  من صا ار هللا 

 تى موسى   ليه السإلم  الكتاب كماا اشاته  بيا ه  حسانما بي ااه   اد قولاه تعااا: (وماا قادروا هللا حاق قادره ألو قاالوا ماا 
لساورة، لي تقال ألا وكا  القا  ن أرزل هللا  لى بم  مان شايم قال مان أرازل الكتااب الاذأ ااام باه موساى) اآلياة، يف )اذه ا
 والتح يض  لى اتنا ه فيكون التذكري بكتاب موسى   ليه السإلم  متهيدا لذلك الغ ض. 

والكتاب )او املعهاود، أأ التاوراة، و(متاماا) حاال مان الكتاب،والتماام الكماال، أأ كاان ولاك الكتااب كمااال ملاا يف با   
 ن أسإلفه : من صإل  ألب ا)ي ، وما كان  ليه ألسحاق ويعقوب واألسنار  ألس ا يل من الصإل  الذأ )و بقية  ا تلقوه 

 لاايه  السااإلم  ،فكارااب التااوراة مكملااة لصااإلحه ، ومزيلااة ملااا ا اارتا)  ماان الفساااد، وأن ألزالااة الفساااد تكملااة للصااإل . 
 ووصف التوراة ابلتمام منالغة يف معىن املت . 

اجل أ، فلاذلك اساتو  مفا ده ومجعاه. واملا اد باه ) اا الف ياق احملسان، أأ  واملوصول يف قوله: ( لى الذأ أحسن) م اد به 
 متاما لحسان احملس   من ب  ألس ا يل، فالفعل م زل م زلة الإلزم، أأ الذأ اتصف ابلحسان. 

 والتفصيل: التني ، وقد تقدم   د قوله تعاا: (وكذلك رفصل اآلايت) يف )ذه السورة.  
ظا  األشايام، أأ املهماات احملتاا  ألا بياان أحكامهاا يف أحاوال الادين. فتكاون (كال) مساتعملة و(كل شيم) م اد به أ  

يف معىن الكث ة كما تقدم يف قوله تعاا: (ولون أتيب الذين أوتوا الكتاب بكل  ية ما تنعوا قنلتاك) يف ساورة النقا ة. أو يف 
 معىن العظي  من األشيام ك،ره مجع األشيام كلها. 

لماايم: الماايم املهاا ، فيكااون ماان حااذف الصاافة، كقولااه: ( ىااذ كاال ساافي ة دصاانا)، أأ كاال ساافي ة صاااحلة، أو ياا اد اب 
 ومثله قوله تعاا: (ما ف ط ا يف الكتاب من شيم). 
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ألسا ا يل، ألو وقوله: (لعله  بلقام رو  يؤم ون) راام أن يؤم وا بلقاام روا ، والضامري  ا اد ألا معلاوم مان املقاام و)ا  ب اوا   

قاد  لا  ماان أليتاام موساى   ليااه الساإلم  الكتااب أن امل تفعاا  باه )ا  قومااه ب او ألسا ا يل، ومعااىن ولاك: لعلها  ألن قاا وا يف 
أ ماهل ،  لى ما ي اساب األواان بلقاام روا ، فاإن با  ألسا ا يل كااروا ماؤم   بلقاام هللا مان قنال رازول التاوراة، ولكا ه  طا أ 

من أطوار جماورة القنط، وما حلقه  من املذلة والتغ ب واخلصاصة واالستعناد، ما رفع م ه  العل ،  ليه  من أزم ة طويلة: 
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وأوو  األىإلق الفاضلة، ف سوا م اقنة هللا تعاا، وأفسدوا، حىت كان حاهل  كحاال مان ال ياؤمن أبراه يلقاى هللا، فا،راد هللا 
ان  ليااه ساالفه  الصاااحل ماان م اقنااة هللا تعاااا وىمااية لقا ااه، ألصااإلحه  بنعثااه موسااى   ليااه السااإلم  ، لرياعااوا ألا مااا كاا

وال دنة يف أن يلقوه و)او راض  ا ه . و)اذا تعا يض أب)ال مكاة ومان أللايه  مان العا ب، فكاذلك كاان سالفه   لاى )اد  
ألا  وصإل ، فدىل فيه  من أضله  ولق ه  الم ك وألركار النعث، ف،رسل هللا ألليه  حممدا  صلى هللا  ليه وسل   لريد) 

 اهلد  ويؤم وا بلقام رو . 
 وتقدمي ان ور  لى  امله لإل)تمام أبم  النعث واجلزام.  
[ أن تقولوا أل ا أرزل الكتااب  لاى طاا فت  مان قنل اا وألن  155(و)ذا كتاب أرزل اه منارك فاتنعوه واتقوا لعلك  ت محون]  

الكتاب لك ا أ)د  م ه  فقد اامك  بي ة من ربك  و)د  [ أو تقولوا لو أا أرزل  لي ا 156ك ا  ن دراسته  لغافل ]
ورمحاااة فماااان أظلاااا   ااان كااااذب مايت هللا وصاااادف   هاااا ساااا نزأ الااااذين يصااادفون  اااان  ايت ااااا ساااوم العااااذاب مبااااا كاااااروا 

[) مجلة: (و)ذا كتاب أرزل اه مناارك)  طاف  لاى مجلاة: (مث  تي اا موساى الكتااب). املعاىن:  تي اا موساى 157يصدفون]
 زل ا )ذا الكتاب كما تقدم   د قوله تعاا: (مث  تي ا موسى الكتاب) اخل... الكتاب وأر

وافتتا  اجلملة ابس  الشارة، وب ام الفعل  ليه، واعل الكتاب الذأ حقه أن يكون مفعول: (أرزل اه)، منتادأ، كال ولاك  
 الذأ ب  يديه) يف )ذه السورة.  لإل)تمام ابلكتاب والت ويه به، وقد تقدم رظريه: (و)ذا كتاب أرزل اه منارك مصدق

 وتف يع األم  ابتنا ه  لى كوره م زال من هللا، وكوره مناركا، ظا) : ألن ما كان كذلك ال يرتدد أحد يف اتنا ه.  
واالتناع أطلق  لى العمل مبا فيه  لاى سانيل انااز. وقاد مضاى الكاإلم فياه   اد قولاه تعااا: (ألن أتناع ألال ماا ياوحى أليل)  

 (اتنع ما أوحي ألليك من ربك) يف )ذه السورة. وقوله 
 واخلطاب يف قوله: (فاتنعوه) للمم ك ، بق ي ة قوله: (أن تقولوا أل ا أرزل الكتاب  لى طا فت  من قنل ا).  
ومجلااة: (أرزل اااه) يف حماال الصاافة ل(كتاااب)، و(منااارك) صاافة نريااة، ولااا املقصااد ماان الىنااار، ألن كورااه كتااااب ال م يااة  

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ف??
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

  ه وتع يض ابلو يد بعذاب الدريا واآلى ة ألن مل يتنعوه. ??????اب
وقوله: (أن تقولوا) يف موضع التعليل لفعل (أرزل اه)  لى تقدي  الم التعليال حمذوفاة  لاى ماا )او معا وف مان حاذفها ماع  

 اث  لاى ألرازال (أن). والتقدي : ألن تقولوا، أأ لقولك  ولاك يف املساتقنل، أأ ملإلحظاة قاولك  وتوقاع وقو اه، فاالقول اب
 الكتاب. 
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واملقااام ياادل  لااى أن )ااذا القااول كااان اب ثااا  لااى ألراازال )ااذا الكتاااب، والعلااة النا ثااة  لااى شاايم ال يلاازم أن تكااون  لااة   
دا يااة، فهااذا املعااىن يف الااإلم  كااأ معااىن الم العاقنااة، ويااؤول املعااىن ألا أن ألراازال الكتاااب فيااه حكاا  م هااا حكمااة قطااع 

  أبهناا  مل ي اازل أللاايه  كتاااب، أو ك ا)يااة أن يقولااوا ولااك، أو لتن ااب أن يقولااوه، وولااك مبعورااة املقااام أليثااارا ل جياااز معااذر 
فلذلك يقدر مضاف مثل: ك ا)ية أو ش ب. و لى )ذا التقدي  ا   حناة النص ة. وو)ب حناة الكوفة ألا أره  لى تقدي  

واملااآل واحااد ورظااا   )ااذا يف القاا  ن كثاارية كقولااه: (يناا  هللا لكاا  أن تضاالوا   (ال) ال افيااة، فالتقاادي    ااد) : أن ال تقولااوا،
وقوله  واتنعوا أحسن ما أرازل أللايك  مان ربكا  مان قنال أن  تايك  العاذاب بغتاة وأرات  ال تماع ون أن  تايك  العاذاب بغتاة 

يف األرض رواساي أن متيااد بكاا ) وارات  ال تمااع ون أن تقاول رفااأ اي حسا م  لااى مااا ف طاب يف ا ااب هللا  وقولاه  وألقااى 
 أأ لتن ب ميد)ا بك ، وقول  م و بن كلثوم:          

فعنل ا الق   أن تمتموا و)ذا القول جيوز أن يكون قد صدر  ا ه  مان قنال، فقاد ااام يف  ياة ساورة القصاص: (فلماا   
مث قاالوه مان بعاد، وأاي ماا كاان فإراه  اام)  احلاق مان   ادا قاالوا لاوال أوم مثال ماا أوم موساى)، وجياوز أن يكاون متوقعاا

متوقاااع أن يكااا روه ويعيااادوه قاااوال موافقاااا للحاااال يف رفاااأ األمااا ، فكاااان متوقعاااا صااادوره   اااد ماااا يتوااااه املاااإلم  لااايه  يف 
احنطاطه   ن جماوريه  من اليهود وال صار  من حيث استكمال الفضاا ل وحسان الساري وكماال التدين،و  اد ساؤاهل  يف 

ضإلهل ، و  دما يما)دون ما ي اله أ)ل امللل الصاحلة مان ال عاي  ورفاع الادراات يف ثاواب هللا فيتطلعاون اآلى ة  ن اتناع 
 ألا حن من ولك ويتعللون أبهن  ح موا الرشاد يف الدريا. 

 ل وقد كان اليهود وال صار  يف بإلد الع ب  لى حالة اكمل من أحاوال أ)ال اجلا)لياة، أال تا   ألا قاول ال ابغاة واد    
 ال عمان بن احلارث، وكاروا رصار :          

 جملتها  وات اللاه ودي اها                       قومي فما ي اون دري العواقب   
وال جسنون اخلري ال ش  بعاده                      وال جسنون الم  ض بة الزب والطا فة: اجلما اة مان ال ااس الكثارية،   

 تعاا: (فلتق  طا فة م ه  معك) يف سورة ال سام، وامل اد ابلطا فت  ) ا اليهود وال صار .  وقد تقدم   د قوله
والكتاب م اد به اجل أ امل حص  يف التوراة والجنيل والزبور. ومعىن ألرزال الكتااب  لايه  أهنا  ىوطناوا ابلكتاب الساماوية  

 لااى دااري) ، فهااذا تعلاال أول ماا ه ، ومثااة ا ااتإلل  ىاا   اان الاايت أرزلااب  لااى أرنيااا ه  فلاا  يكاان العاا ب ااااطن  مبااا أراازل 
الز)ااادة يف التللااق ابلفضااا ل واأل مااال الصاااحلة: و)ااو قااوهل : (وألن ك ااا  اان دراسااته  لغااافل )، أأ وأا ك ااا دااافل   اان 

 اتناع رشد)  ألا مل رتعل ، فالدراسة م اد وا التعلي . 
فلايأ سا د الكتااب بدراساة. وقاد تقادم قولاه تعااا: (وليقولاوا درساب) يف  والدراسة: القا امة مبعااودة للحفان أو للت،مال، 

 )ذه السورة، وتقدم تفصيله   د قوله تعاا: (ومبا ك ت  تدرسون) من سورة  ل  م ان. 
والغفلة: السهو احلاصل من  دم التفطن، أأ مل هنت  مبا احتاوت  لياه كتانه  فتقتادأ واديها، فكاان جمايم القا  ن م نهاا  

 للهدأ الكامل ومغ يا  ن دراسة كتنه . هل  
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وقوله: (أو تقولوا لو أا أرزل  لي اا الكتااب لك اا أ)اد  ما ه ) تادر  يف اال اتإلل ااام  لاى ماا تك اه رفاوس العا ب مان  
شفوفه  أبرفسه   لى بقية األم ، وتطلعه  ألا معايل األمور، وألدالهل  بفط ته  وفصاحة ألس ته  وحدة أو)اهن  وسا  ة 

 ه ، و)  أىلقام بذلك كله. تلقي
ويف ال  اب  ن )ذا اال اتإلل ما ه  تلقا  هلا ، وأليقااف لفهاامه  أن يغتنطاوا ابلقا  ن، ويفهماوا ماا يعاود  لايه  باه مان  

الفضل والم ف ب  األم ، كقولاه تعااا: (لقاد أرزل اا أللايك  كتاااب فياه وكا ك  أفاإل تعقلاون). وقاد كاان الاذين اتنعاوا القا  ن 
 اليهود وال صار  بنون بعيد الدراات. أ)د  من 

ولقد  ي، املقام بعد )ذا الت نيه العنيب لفام الفصيحة يف قوله: (فقد اامك  بي ة من ربك ) وتقدي )ا: فإوا ك ت  تقولاون  
ولك ويهنأ يف رفوساك  فقاد ااامك  بياان مان ربكا  يعا  القا  ن، يادفع  ا ك  ماا تستماع ون مان االحنطاار  ان أ)ال 

 الكتاب. 
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والني ة ما به النيان وظهور احلق. فالق  ن بي اة  لاى أراه مان   اد هللا ل ناازه بلغاام العا ب، و)او )ادأ مباا اشاتمل  لياه   

من الرشاد ألا ط يق اخلري، و)و رمحة مبا اام به من ش يعة مسحة ال ح   فيها، فهاي مقيماة لصاإل  األماة ماع التيساري. 
 يع و)و أدل  لى أره من أم  العلي  بكل شيم. و)ذا من أ نب التم  

وتفاا ع  اان )ااذا ال ااذار هلاا  الىنااار  اا ه  أبهناا  ال أظلاا  ماا ه ، ألهناا  كااذبوا وا  ضااوا. فالفااام يف وقولااه: (فماان اظلاا )  
 للتف يع. واالستفهام ألركارأ، أأ ال أحد أظل  من الذين كذبوا مايت هللا. 

 ولة وما صدقها امللاطنون من قوله: (أن تقولوا أل ا أرزل الكتاب  لى طا فت ). و(من) يف ( ن كذب مايت هللا) موص 
والظل  ) ا يممل ظل  رفوسه ، ألو زاوا وا ألا العذاب يف اآلىا ة وىسا ان الادريا، وظلا  ال ساول صالى هللا  لياه وسال   

وظلماوا ال ااس بصاد)   ان الساإلم ابلقاول ألو كذبوه، وما )و أب)ل التكاذيب، وظلا  هللا ألو كاذبوا مايتاه وأركا وا رعمتاه، 
 والفعل. 

وقاد اايم ابساا  املوصاول لتاادل الصالة  لاى تعلياال احلكا  وواااه ب اام اخلاا ، ألن مان ثناب لااه مضامون تلااك الصالة كااان  
 حقيقا أبره ال أظل  م ه. 

 فسه وألا الثاين ب ومعىن: (صدف) أ  ض )و، ويطلق مبعىن ص ف دريه كما يف القاموس. وأصله التعدية ألا مفعول ب 
( ن) يقال: صدفب فإلا  ن كذا، كما يقال: ص فته، وقد شاع ت زيلاه م زلاة الاإلزم حاىت دلاب  ادم ظهاور املفعاول باه، 
يقااال: صاادف  اان كااذا مبعااىن أ اا ض وقااد تقاادم   ااد قولااه تعاااا: (أرظاا  كيااف رصاا ف اآلايت مث )اا  يصاادفون) يف )ااذه 

ره ارساب بكاوهن  اظلا  ال ااس تكثاريا يف وااوه ا تادا ه ، ومل أر ولاك لغاريه رظا ا السورة، وقدره يف الكماف ) ا متعداي أل
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لقوله تعاا: (س نزأ الذين يصدفون  ن  ايت اا ساوم العاذاب) ألو ي اسانه معاىن املتعادأ ألن اجلازام  لاى أل  اضاه  و لاى 
 فه  )و ص فه  ال اس. صد)  ال اس  ن اآلايت، ف،ن تكذينه  ابآلايت يتضمن أل  اضه    ها ف اسب ان يكون صد

و(سوم العذاب) من ألضافة الصفة ألا املوصوف، وسومه أشده وأقواه، وقد ب  ولك قوله تعااا: (الاذين كفا وا وصادوا   
 ان ساانيل هللا زدا)ا   ااذااب فاوق العااذاب مباا كاااروا يفسادون). فقولااه: ( اذااب فااوق العاذاب) )ااو مضاا فة العااذاب، أأ 

ذاب الادريا ابلقتال والاذل، و اذاب اآلىا ة، وأل اا كاان ولاك اازام)  ألهنا  مل يكاذبوا تكاذينا شدته. وجتمل أره أريد به  
 ن د وة جم دة، بل كذبوا بعد أن اام   اآلايت الني ات. و(ما) مصادرية: أأ بصادفه  وأل  اضاه   ان اآلايت أل  اضاا 

 ا رحيما). مستم ا مل يد وا رادنه ف(كان) ) ا مفيدة لإلستم ار مثل: (وكان هللا دفور 
()اال ي ظاا ون ألال أن أتتاايه  املإل كاااة أو  م ربااك أو  م بعااض  ايت ربااك ياااوم  م بعااض  ايت ربااك ال ي فااع رفساااا  

[) اساتو اف بيااين رما،  ان وقلاه: 158ألواهنا مل تكن  م ب من قنال أو كسانب يف ألواهناا ىاريا قال ارتظا وا ألا م تظا ون]
، و)او جتمال الو ياد وجتماال الاتهك ، كماا ساي،م. فاإن كاان )اذا و يادا و دياادا (فمان أظلا   ان كاذب مايت هللا) اآلياة

فهو اش   ن مجلة: (س نزأ الذين يصدفون  ن  ايت ا) لنرته سؤال سا ل يقول: مىت يكون ازاؤ) ، وألن كان  كما 
اش   ن مجلة: (فمن اظل  و   لى صدفه   ن اآلايت اليت اام  ، وتطلعه  ألا  ايت أ ظ  م ها يف ا تقاد) ، فهو 

  ن كذب مايت هللا وصدف   ها) ألره يثري سؤال سا ل يقول: ماوا كاروا يرتقنون من اآلايت فوق اآلايت اليت اام  . 
 و()ل) لإلستفهام الركارأ، و)ي ت د له كما ت د له اهلمزة  لى التحقيق، ولذلك اام بعده االستث ام.  
 ارتظ ، و)و ممرتك مع رظ  مبعىن رأأ يف املاضي واملضاارع واملصادر، وخيالفاه أيضاا يف أن و(ي تظ ون) مضارع رظ  مبعىن 

 له اس  مصدر و)و ال ظ ة  بكس  الظام  وال يقال ولك يف ال ظ  ابلع . 
 والضمري  ا د للذين يصدفون  ن اآلايت.  
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ت، كماا يقرتحاون، فمعاىن احلصا : أهنا  ماا ي تظا ون بعاد اآلايت الايت مث ألن كان االرتظار واقعا م ه   لى أراه ارتظاار  اي  

ااام   ومل يقت عااوا واا ألال اآلايت الاايت اقرتحو)ااا وسا،لو)ا وشاا طوا أن ال يؤم اوا حااىت جياااموا واا، و)ااي ماا حكاااه هللا  اا ه  
املإل كاة قنايإل) وقولاه (وقاالوا لاوال بقوله: (وقالوا لن راؤمن لاك حاىت تفنا  ل اا مان األرض ي نو اا) ألا قولاه (أو أتم ابك و 

أرزل  ليه ملك) فه  ي تظ ون بعض ولك هد من  امته ، فاالرتظار حقيقة، وبسل ية من قاد   ومضالليه ، فاالرتظاار 
جماز ابلصورة، ألهن  أظه وا أرفسه  يف مظه  امل تظ ين، كقوله تعااا: (جاذر امل اافقون ألن ت ازل  لايه  ساورة ت ناوه  مباا يف 

لوو  قل استهز وا) اآلية. وامل اد بنعض  ايت ربك: ما يممل ما حكي   ه  بقوله: (حىت تفن  ل ا مان األرض ي نو اا) ق
ألا قوله (حىت ت زل  لي ا كتااب رقا ؤه). ويف قولاه: (وقاالوا لاوال أرازل  لياه ملاك) ألا قولاه (فحااق ابلاذين سال وا ما ه  ماا  

 وبقا د) . كاروا به يستهز ون) فالكإلم  ك  و  
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وألن كان االرتظار دري واقع هد وال بسل ية فمع اه أهن  ما يرتقناون شايوا مان اآلايت  تايه  أ ظا   اا أات)ا ، فاإل ارتظاار  
هل ، ولك ه  صمموا  لى الكف  واستنط وا الع اد، فإن ف ض هل  ارتظار فإ ا )و ارتظار ما سيحل وا  مان  اذاب اآلىا ة 

باا زخ بي همااا، فيكااون االسااتث ام أتكياادا للماايم مبااا يماانه ضااده. واملاا اد: أهناا  ال ي تظاا ون شاايوا  أو  ااذاب الاادريا أو مااا )ااو
 ولكن سينيوه  ما ال ي تظ وره، و)و ألتيان املإل كة، ألا  ى ه، فالكإلم و يد و ديد. 

 الااتهك  واا   لااى والقصاا   لااى االحتمااال  ألضااايف، أأ ابل ساانة ملااا ي تظاا  ماان اآلايت، واالسااتفهام اخلاا أ مسااتعمل يف 
االحتمال ، ألهن  ال ي تظ ون  ية، ف،هن  اازمون بتكذيب ال سول صلى هللا  ليه وسل ، ولكا ه  يسا،لون اآلايت ألفحاماا 

 يف ظ ه . وال ي تظ ون حسااب ألهن  مكذبون ابلنعث واحلم . 
ين رزلوا يوم بادر (ألو ياوحي رباك ألا املإل كاة والتيان ابل سنة ألا املإل كة حقيقة، وامل اد و : مإل كة العذاب، مثل الذ  

أين معكاا  فثنتااوا الااذين  م ااوا ساا،لقي يف قلااوب الااذين كفاا وا ال  ااب فاضاا بوا فااوق الع اااق واضاا بوا ماا ه  كاال ب ااان). وأمااا 
اازماا  املس د ألا ال ب فهاو جمااز، واملا اد باه: ألتياان  ذاباه العظاي ، فهاو لعظاي  )ولاه اعال ألتياان مسا دا ألا اآلما  باه أما ا

ليع ف مقدار  ظمته، ثسب  ظي  قدرة فا له و م ه، فالس اد جمازأ من ابب: ب  األمري املدي ة، و)اذا جمااز وارد مثلاه 
يف القاا  ن، كقولااه تعااااا: (فاا،ات)  هللا ماان حياااث مل جتساانوا) وقولااه: (ووااااد هللا   ااده فوفاااه حساااابه). وجيااوز أن يكاااون 

?????????????????????????????????????????????????????ال??????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

سات،رفة اساتو افا بيارياا تاذكريا هلا  أبن االرتظاار والرتياث  ان الواان وىاي  العاقناة، ?????ات ربك ال ي فع رفساا ألواهناا) م
ألره مهدد مبا و ع من التدارك   د ال دامة، فإما أن يعقنه املوت واحلساب، وألما أن يعقنه جمايم  ياة مان  ايت هللا، و)اي 

فه ، وح  ي ازل ولاك العاذاب ال تنقاى فساحة  ية  ذاب ىارق للعادة خيتص و  فيعلموا أره  قوبة  لى تكذينه  وصد
لتدارك ما فات ألن هللا ألوا أرزل  ذابه  لى املكذب  مل ي فع   ده توبة، كما قال تعاا: (فلوال كاراب ق ياة  م اب ف فعهاا 

ت زل املإل كة ألواهنا دإل قوم يورأ ملا  م وا كمف ا   ه   ذاب اخلزأ يف احلياة الدريا ومتع ا)  ألا ح ) وقال تعاا (ما 
 ألال ابحلق وما كاروا ألوا م ظ ين) وقال (ولو أرزل ا ملكا لقضي األم  مث ال ي ظ ون). 

 
ومن مجلة  ايت هللا اآلايت اليت اعلها هللا  امة لل اس، و)ي أش ار السا ة: واليت م ها طلوع الممأ من مغ وا حا   

 ،  ن أذ ) ي ة، قال: قاال رساول هللا صالى هللا  لياه وسال   ال تؤون ابرق اض رظام العامل الدريوأ. رو  النلارأ، ومسل
تقوم السا ة حىت تطلع الممأ من مغ وا فإوا طلعب ور )ا ال اس  م وا أمجعون وولك ح  ال ي فع رفسا ألواهنا مل تكن 

 م ب من قنل  مث ق أ )ذه اآلية. 
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ناااة ماان العااذاب، ألن رفااع الاادريا بكمااف العااذاب   ااد جماايم اآلايت ال ي فااع وال فااع امل فااي )ااو ال فااع يف اآلىاا ة، ابل   

ال فوس املؤم ة وال الكاف ة، لقوله تعاا: (واتقوا فت ة ال تصينب الذين ظلموا م ك  ىاصة) وقول رساول هللا صالى هللا  لياه 
 وسل   مث جم ون  لى ريا    . 

 ي. وامل اد ابل فأ: كل رفأ، لوقو ه يف سياق ال ف 
ومجلة: (مل تكن  م ب من قنل) صفة (رفسا)، و)ي صفة اصصة لعموم: (رفسا)، أأ: الا فأ الايت مل تكان  م اب مان  

قنل ألتيان بعض اآلايت ال ي فعها ألواهنا ألوا  م ب   د رزول العذاب، فعل  م ه أن ال فأ اليت كارب  م ب من قنل رزول 
 فعول يف قوله: (رفسا ألواهنا) ليت  الجياز يف  ود الضمري. العذاب ي فعها ألواهنا يف اآلى ة. وتقدمي امل

 وقوله: (أو كسنب يف ألواهنا ىريا)  طف  لى ( م ب)، أأ أو مل تكن كسنب يف ألواهنا ىريا.  
 و(يف) للظ فية، وأل ا يصلح للظ فية مدة الوان، ال الوان، أأ أو كسنب يف مدة ألواهنا ىريا.  
 الصاحلة والطا ات. واخلري )و العمال  
و(أو) للتقسااي  يف صاافات الاا فأ فيسااتلزم تقسااي  ال فااوس الاايت ىصصااتها الصاافتان ألا قساام : رفااوس كاااف ة مل تكاان  

 م ب من قنال، فاإل ي فعهاا ألواهناا ياوم  م بعاض  ايت هللا، ورفاوس أم اب ومل تكساب ىاريا يف مادة ألواهناا، فهاي رفاوس 
 يوم  م بعض  ايت ربك. و)ذا القسا  الثااين وو م اتاب متفاوتاة، ألن التقصاري يف مؤم ة، فإل ي فعها ما تكسنه من ىري

اكتساب اخلري متفاوت، فم ه ألضا ة أل مال اخلري كلها، وم ه ألضا ة لنعضها، وم ه تف يط يف الكثار م ها. وظا)  اآلية 
 وان وف طب يف مجيع أ مال اخلري. يقتضي أن امل اد رفوس مل تكسب يف ألواهنا شيوا من اخلري أأ اقتص ت  لى ال

وقد  ل  من التقسي  أن )ذه ال فوس ال ي فعها اكتساب اخلري من بعد جميم اآلايت، وال ما يقوم مقاام اكتسااب اخلاري   
  اد هللا، و)ااو مااا ماان بااه  لااى )اذه األمااة ماان دفاا ان الساايوات   ااد التوبااة، فاالعزم  لااى اخلااري )ااو التوابااة، أأ العاازم  لااى 

اخلري، فوقع يف الكإلم ألجياز حذف ا تمادا  لى الق ي ة الواضحة. والتقادي : ال ي فاع رفساا داري مؤم اة ألواهناا أو  اكتساب
رفسا مل تكن كسنب ىريا يف ألواهنا من قنل كسنها، يع  أو ما يقوم مقام كسب اخلاري، مثال التوباة ف،هناا بعاض اكتسااب 

واهنا ألوا مل تكن قد كسنب ىريا ثيث يضع الوان ألوا مل يقع اكتساب اخلري، اخلري، وليأ امل اد أره ال ي فع رفسا مؤم ة أل
ألراه لااو أريااد ولااك ملااا كارااب فا اادة للتقسااي ، ولكفاي أن يقااال ال ي فااع رفسااا ألواهنااا مل تكسااب ىااريا، ألن األدلااة القطعيااة 

ن األ مال الصاحلة، وألره لو كاان  ا)ضة  لى أن األوان الواقع قنل جميم اآلايت ال يدحض ألوا ف ر صاحنه يف شيم م
كذلك وسلم اه ملا اقتضى أكث  من أن الذأ مل يفعل اخلري  دا أره  من ال ي فعه ألواره، وولك ألجياد قس  مل يقل باه أحاد 

 من  لمام السإلم. 
 ااب يف ال ااار، وبااذلك تعلاا  أن اآليااة ال تاا هض حنااة للمعتزلااة وال اخلااوار  الااذين أوانااوا ىلااود م تكااب الكناارية دااري التا 

والتسوية بي ه وب  الكاف ، وألن كان ظا) )ا قنل الت،مل يو)  أهنا حنة هل ، وألره لو كان األم  كماا قاالوا لصاار الادىول 
يف الوان مع ارتكاب كنرية واحدة  نثا ال ي ضاه  اقل ل فسه، ألره يدىل يف كلفة كثري من األ مال بدون اادو   لياه 

ال  لااى م تكااب الكناارية أن خيلااع ربقااة الوااان ألا أن يتااوب ماان األماا ين مجيعااا. وساالافة )ااذا م هااا، ولكااان أ)ااون األحااو 
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الإلزم ألصحاب )ذا املذ)ب سلافة ال ي ضا)ا من له رظ  نقب. واالشتغال بتني  ما يستفاد من رظ  اآلية مان ضانط 
مان اخلاوض يف لاوازم معاريهاا مان ا تناار  احلد الذأ ي تهي   اده االرتفااع بتحصايل الواان وقصايل أ ماال اخلاري، أااد 

 األ مال ازما من الوان، ال سيما مع ما يف أصل املعىن من االحتمال املسقط لإلستدالل. 
فصاافة: (مل تكاان  م ااب ماان قناال) قااذي  للمماا ك  ماان الرتيااث  اان الوااان ىمااية أن ينغااته  يااوم ظهااور اآلايت، و)اا   

ألواهنااا ىااريا) ألدماااا  يف أث ااام املقصاااود لتحااذي  املااؤم   مااان ال اا اض  ااان  املقصااود ماان الساااياق. وصاافة (أو كسااانب يف
 األ مال الصاحلة. 

مث ألن أقوال املفس ين السالف ، يف تصوي  )ذين القسم ، تف قب تف قا يؤون ابستصعاب استلإلص مقصاود اآلياة مان  
 ألفاظها، فل  تقارب الفصا  بعنارة بي ة، وجيمع ولك ثإلثة أقوال:  
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األول:  ن السدأ، والضحاك: أن معىن (كسنب يف ألواهناا ىاريا): كسانب يف تصاديقها، أأ معاه أو يف مدتاه،  ماإل   

صاحلا، قاال: و)ؤالم أ)ل القنلة، فإن كارب مصدقة ومل تعمل قنل ولك، أأ ألتيان بعض  ايت هللا، فعلمب بعد أن رأت 
 ية ىريا مث  ملب بعد اآلية ىريا قنل م ها. اآلية مل يقنل م ها، وألن  ملب قنل اآل

 والثاين: أن لفن الق  ن ا    لى ط يقة التغليب، ألن األكث   ن ي تفع إبواره سا توذ )و من كسب يف ألواره ىريا.  
ألا ألواراه الثالث: أن الكإلم ألوام يف أحد األم ين، فاملعىن: ال ي فع يوموذ ألوان من مل يكن  مان قنال ولاك الياوم أو ضا   

فعل اخلري، أأ ال ي فع ألوان من يؤمن من الكفار وال طا اة مان يطياع مان املاؤم  . وأماا مان  مان قنال فإراه ي فعاه ألواراه، 
 وكذلك من أطاع قنل ي فعه طا ته. 

بعاض  وقاد كاان قولاه: (ياوم  م بعاض  ايت رباك) بعاد قولاه: ()ال ي ظا ون ألال أن أتتايه  املإل كاة أو  م رباك أو  م 
 ايت ربك)، مقتص ا  لاى ماا  م مان  ايت هللا يف الياوم املؤاال لاه، أل  اضاا  ان التعا ض ملاا يكاون ياوم أتم املإل كاة أو 
 م ربك، ألن ألتيان املإل كة، واملعطوف  ليه دري حمتمال الوقاوع وأل اا اا   وكا ه ألبطااال لقاوهل : (أو أتم ابك واملإل كاة 

 ااا ارتظاا وه )ااو أن  م بعااض  ايت هللا، فهااو حماال املو ظااة والتحااذي ، و ايت القاا  ن يف )ااذه  قنايإل) وحنااوه ماان  كمااا   
 كثرية م ها قوله تعاا: (فل  يك ي فعه  ألواهن  ملا رأوا أبس ا). 

 ، و ايت هللا م ها ما خيتص ابملم ك  و)و ما )دد)  هللا باه مان رازول العاذاب وا  يف الادريا، كماا رازل ابألما  مان قانله 
 وم ها  ايت  امة لل اس أمجع ، و)و ما يع ف أبش ار السا ة، أأ األش ار الك  . 

وقد اام تفسري )ذه اآلية يف الس ة بطلوع الممأ من مغ وا. ففي الصحيح  ودريلا  ن أذ ) ي ة قال: قال رسول   
ر )اا ال ااس  مان مان  ليهاا فاذلك حا  ال هللا صلى هللا  ليه وسل : ال تقوم السا ة حىت تطلاع المامأ مان مغ واا فاإوا 

ي فع رفسا ألواهنا مل تكن  من من قنال. مث قا أ )اذه اآلياة، أأ قولاه تعااا: (ياوم  م بعاض  ايت رباك) ألا قولاه (ىاريا). 
ويف صحيح مسل   ن أذ ) ي ة قال: قال رسول هللا صلى هللا  ليه وسل : مان اتب قنال طلاوع المامأ مان مغ واا اتب 
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ياه. ويف ااامع الرتمااذأ،  ان صافوان باان  ساال املاا ادأ قاال: قاال رسااول هللا صالى هللا  لياه وساال : ابب مان قناال هللا  ل
املغ ب مفتو  مسرية   ضه أربع  س ة  كذا  مفتو  للتوبة ال يغلق حىت تطلع الممأ من مغ وا، قال الرتمذأ: حديث 

 صحيح. 
(وليساب التوباة للاذين يعملاون السايوات حاىت ألوا حضا  أحاد)  املاوت وا ل  أن )ذه اآلية ال تعارض  ية سورة ال ساام:  

قااال ألين تنااب اآلن وال الااذين ووتااون و)اا  كفااار): ألن حمماال تلااك اآليااة  لااى تعياا  وقااب فااوات التوبااة ابل ساانة لعحااوال 
 يقناال توبااة اخلاصاة محاااد ال ااس، وولااك ماا فساا  يف حاديث اباان  ماا : أن رساول هللا صاالى هللا  لياه وساال  قاال:  أن هللا

 العند ما مل يغ د   رواه الرتمذأ، وابن مااه، وأمحد. 
ومعىن يغ د  أن تنلا روحه  أأ أرفاسه  رأس حلقه  . وحممل اآلية اليت رتكل  فيها تعي  وقب فوات التوبة ابل سانة ألا   

 ال اس كافة، و)ي حالة  س ال اس كله  من النقام. 
ظ وا ألا م تظ ون) أم  لل سول صلى هللا  ليه وسل  أبن يهدد)  ويتو د)   لاى االرتظاار واام االستو اف بقوله (قل ارت 

ألن كان واقعا م ه ، أو  لى الرتيث والت،ى   ن الدىول يف السإلم الذأ )او شانيه ابالرتظاار ألن كاان االرتظاار ألد ا ياا، 
خي )  أبن املسلم  ي تظ ون رص  هللا ورزول العقااب أبن  م )  ابلدوام  لى حاهل  اليت      ها ابالرتظار أم   ديد، و 

 أب دا ه ، أأ: دوموا  لى ارتظارك  ف حن م تظ ون. 
ويف مفهااوم الصااافت  داللااة  لاااى أن الااا فأ الاايت  م اااب قناال جمااايم احلسااااب، وكساانب يف ألواهناااا ىااريا، وي فعهاااا ألواهناااا  

 جممل  تني ها دال ل الكتاب والس ة. و ملها. فاشتملب اآلية مب طوقها ومفهومها  لى و يد وو د 
 [)  159(ألن الذين ف قوا دي ه  وكاروا شيعا لسب م ه  يف شيم أل ا أم )  ألا هللا مث ي نوه  مبا كاروا يفعلون] 
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ألا م تظا ون) استو اف اام  قب الو يد كال تينة والفذلكة، ألن هللا ملا قال ل سوله صلى هللا  ليه وسل : (قل ارتظا وا   

 أ قب ولك أبن الف يق  متناي ان متنافيان يف مدة االرتظار. 
وايم ابملوصولية لتع ياف املسا د أللياه لفاادة ققاق معاىن الصالة فايه ، ألهناا ت اساب الت فاري مان االتصاال وا ، ألن شا،ن  

مل ياازل  لمااام السااإلم ينااذلون  الاادين أن يكااون  قياادة واحاادة وأ ماااال واحاادة، والتفاا ق يف أصااوله ي ااايف وحدتااه، ولااذلك
وسعه  الست نار م اد هللا من األمة، ويعلمون أن احلق واحد وأن هللا كلف العلمام إبصاابته واعال للمصايب أاا ين وملان 
أىطا، مااع اسااتف ا  الوسااع أاا ا واحاادا. وولااك أااا   لااى باذل الوسااع يف طلنااه فااإن باذل الوسااع يف ولااك يوشااك أن ينلااا 

لذين ف قوا ديا ه ) قاال ابان  نااس: )ا  املما كون. ألهنا  مل يتفقاوا  لاى صاورة واحادة يف الادين، فقاد املقصود، فامل اد ب(ا
 ندت القنا ل أص اما اتلفة، وكان بعض الع ب يعندون املإل كة، وبعضاه  يعناد المامأ، وبعضاه  يعناد القما ، وكااروا 

 جيعلون لكل ص    نادة ختالف  نادة دريه. 
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اروا  لى احل يفية، و)ي دين التوحيد جلميعه ، فف قوا واعلوا  هلة  ناد ا اتلفاة الصاور. وأماا كاوهن   وجيوز أن ي اد أهن  ك 
 كاروا شيعا فعن كل قنيلة كارب ت تص  لص مها، وتز   أره ي ص )   لى  ناد دريه كما قال ض ار بن اخلطاب الفه أ:          

وفااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ت ثقياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااف ألا ال امب قلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااب   
?????????????????????????????????????????????????????????????????????اخل?????????????

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

) يف سورة املا دة.  وملا دلب  لى الت أ م ه  و دم االطته ، وكان الكإلم مثار سؤال ساا ل ??????(لست   لى شيم
يقاااول: أ لاااى ال ساااول أن يتاااوا اااازام)   لاااى ساااوم  ملهااا ، فلاااذلك ااااام االساااتو اف بقولاااه: (أل اااا أمااا )  ألا هللا) فهاااو 

 ال ألا ال سااول صاالى هللا  ليااه وساال  وال ألا اسااتو اف بياااين، وصاايغة القصاا  لقلااب ا تقاااد املاارتدد، أأ أل ااا أماا )  ألا هللا
دريه، و)ذا ألرذار شديد. وامل اد أبما ) :  ملها  الاذأ اساتحقوا باه اجلازام والعقوباة. و(ألا) مساتعمل يف االرتهاام اناازأ: 

ون، وهللا شاانه أماا )  ابلضااالة الاايت ت كهااا ال اااس فسااارت حااىت ارتهااب ألا م احهااا، فااإن اخللااق كلهاا   نيااد هللا وألليااه ي اعاا
وهلها  مث  ىاذ)  بعاذاب ماان   اده أو أبيادأ املاؤم   حاا   ون ل ساوله صالى هللا  لياه وساال  بقتااهل  كماا قاال تعاااا: 
(فارتقب يوم أتم السمام بدىان من  يغمى ال اس  ذاب ألي  رب ا اكمف   ا العذاب ألا مؤم اون أىن هلا  الاذك   وقاد 

لوا معل  جم ون ألا كاشفوا العاذاب قلايإل ألركا   ا ادون ياوم رانطو النطماة الكا   ألا اام)  رسول من  مث تولوا   ه وقا
 م تقمون). والنطمة الك   و)ي بطمة يوم بدر. 

وقولاه: (مث ي نااوه  مبااا كاااروا يفعلااون) (مث) فيااه للرتتيااب الاا تيب مااع ألفااادة املهملااة، أأ ينقااى أماا )  ألا هللا ماادة. وولااك ماان  
 ، مث يعاقنه ، ف،طلق الرنام  لى العقاب، ألره ألن كان العقاب  قاب اآلى ة فهو يتقدمه احلساب، المهال والمإلم هل

وفيااه ألرنااام اجلاااين ه ايتااه وأبرااه ماا،ىوو وااا، فااإطإلق الرنااام  ليااه حقيقااة ماا اد معهااا الزمااه  لااى واااه الك ايااة، وألن كااان 
راازل واا  العااذاب بعااد الو يااد  لمااوا أرااه العقاااب املو ااود بااه، العقاااب  قاااب الاادريا فااإطإلق الرنااام  ليااه جماااز، ألهناا  ألوا 

فكان حصول ولاك العلا  هلا    اد وقو اه شانيها ثصاول العلا  احلاصال  لاى الىناار فا،طلق  لياه الرناام، فيكاون قولاه: 
 (ي نوه ) مبعىن يعاقنه  مبا كاروا يفعلون. 

وصف ش يع، ألو ما وصافه  هللا باه ألال يف ساياق الاذم، فياؤون ووصف املم ك  أبهن  ف قوا دي ه  وكاروا شيعا: يؤون أبره  
ولاك أبن هللا جااذر املساالم  ماان أن يكورااوا يف دياا ه  كمااا كااان املما كون يف دياا ه ، ولااذلك قااال تعاااا: (شاا ع لكاا  ماان 

 الدين ما وصى به روحا والذأ أوحي ا ألليك) ألا قوله (أن أقيموا الدين وال تتف قوا فيه). 
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وتف يق دين السإلم )و تف يق أصوله بعد ااتما ها، كما فعل بعض العا ب مان ما عه  الزكااة بعاد رساول هللا صالى هللا   
 ليه وسل  فقال أبو بك  رضي هللا   ه: ألقااتلن مان فا ق با  الصاإلة والزكااة. وأماا تف ياق اآلرام يف التعلايإلت والتنيي اات 

دين: مثال االىاتإلف يف أدلاة الصافات، ويف ققياق معاريهاا، ماع االتفااق  لاى ألثنا اا. فإل أبس باه، و)او مان ال ظا  يف الا
وكذلك تف يع الف وع: كتف يق ف وع الفقه ابخلإلف ب  الفقهام، مع االتفاق  لى صفة العمل و لى ما به صحة األفعاال 

ه بعاض الفا ق بعضاا، وال يفضاي وفسااد)ا. كااالىتإلف يف حقيقاة الفا ض والواااب. واحلاصال أن كال تف ياق ال يكفا  با
ألا تقاتل وفنت، فهو تف ياق رظا  واساتدالل وتطلاب للحاق بقادر الطاقاة. وكال تف ياق يفضاي أبصاحابه ألا تكفاري بعضاه  
بعضا، ومقاتلة بعضه  بعضا، ومقاتلة بعضه  بعضا يف أم  الدين، فهو  ا حذر هللا م ه، وأما ما كان ب  املسلم  رزا ا 

 يا فليأ تف يقا يف الدين، ولك ه من األحوال اليت ال تسل  م ها اجلما ات.  لى امللك والدر
وق أه اجلمهور: (ف قوا) بتمديد ال ام وق أه محزة، والكسا ي: (فارقوا)  أبلف بعد الفام  أأ ت كوا دي ه ، أأ ت كوا ماا كاان  

 الق امت  واحد.  دي ا هل ، أأ جلميع الع ب، و)و احل يفية ف نذو)ا واعلو)ا  دة حنل. ومآل
[)  من  ادة الق  ن أره 160(من اام ابحلس ة فله  م  أمثاهلا ومن اام ابلسيوة فإل جيز  ألال مثلها و)  ال يظلمون] 

أرذر أ قب الرذار ملن ال جاق  لياه ولاك الراذار، وألوا بما  أ قاب النماارة ملان يتصاف بضاد ماا بما   لياه، وقاد اا   
املؤم   وحذر)  من الرتيث يف اكتساب اخلري، قنل أن  م بعض  ايت هللا القا) ة، بقولاه   لى ولك )ه ا: فإره ملا أرذر

: (لي فع رفسا مل تكن  م ب من قنل أو كسنب يف ألواهنا ىريا) فحد هل  بذلك حادا )او مان مظها   دلاه، أ قاب ولاك 
 لااى الساايوة مبثلهااا، فقولااه: (ماان اااام بنماا   ماان مظااا)  فضااله و دلااه. و)ااي اجلاازام  لااى احلساا ة بعماا  أمثاهلااا واجلاازام 

 ابحلس ة) ألا  ى ه استو اف ابتدا ي ا    لى   ف الق  ن يف األرفال ب  األد اض. 
فالكإلم تذييل اامع ألحوال الف يق  اللذين اقتضالا قوله: (ال ي فع رفسا ألواهناا مل تكان  م اب مان قنال أو كسانب يف  

  ألواهنا ىريا) اآلية، كما تقد  رفا.
و(اام ابحلس ة) مع اه  مل احلس ة: شنه  مله احلسن ثال املكتسب، ألو خي   يطلب رزقا من واو)ه أو احتطااب أو  

 صيد فينيم أ)له بميم. و)ذا كما استعري له أس  التنارة يف قوله تعاا: (فما رثب شار  ) . 
أأ جمايم ألا احلسااب  لاى أن يكاون املا اد ابحلسا ة فالنام للمصاحنة، والكإلم متثيل، وجياوز محال انايم  لاى حقيقتاه،  

 أن جييم بكتاوا يف صحيفة أ ماله. 
وأمثال احلس ة ثواب أمثاهلا، فالكإلم  لى حذف مضاف بق ي ة قوله: (فإل جياز  ألال مثلهاا)، أو مع ااه قساب لاه  ما   

ف من ولاك أن الثاواب  لاى حناو ولاك حس ات مثل اليت اام وا كما يف احلديث:  كتنها هللا   ده  م  حس ات  ويع  
 احلساب كما دل  ليه قوله  فإل جيز  ألال مثلها  . 

واألمثاال: مجااع مثاال و)ااو املماثاال املساااوأ، وااايم لااه ابساا   اادد املؤرااث و)ااو  ماا  ا تنااارا أبن األمثااال صاافة ملوصااوف  
زة دون لفظاه و)او أمثاال. واجلازام حمذوف دل  ليه احلس ة أأ فله  ما  حسا ات أمثاهلاا، ف و اي يف أسا  العادد معاىن  يا

 لااى احلساا ة بعماا ة أضااعاف فضاال ماان هللا، و)ااو ااازام دالااب احلساا ات. وقااد زاد هللا يف بعااض احلساا ات أن ضااا فها 
سنعما ة ضعف كما يف قوله تعاا: (مثل الذين ي فقون أمواهل  يف سانيل هللا كمثال حناة أرنتاب سانع سا ابل يف كال سا نلة 
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لرفاق يف اجلهاد. ويف احلديث:  م ه  ثس ة فل  يعملها كتنها هللا   ده حس ة كاملة وألن )  ما ة حنة) فذلك ىاص اب
 وا فعملها كتنها هللا   ده  م  حس ات ألا سنعما ة ضعف ألا أضعاف كثرية  . 

وب بت ااوين وقاا أ اجلمهااور: ( ماا  أمثاهلااا) إبضااافة ( ماا ) ألا (أمثاهلااا) و)ااو ماان ألضااافة الصاافة ألا املوصااوف، وقاا أ يعقاا 
 ( م ) ورفع (أمثاهلا)،  لى أره صفة لعم ، أأ فله  م  حس ات ماثلة للحس ة اليت اام وا. 

 و اثلة اجلزام للحس ة موكولة ألا  ل  هللا تعاا وفضله.  
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ب ال فاي، ا)تماماا باه، وأل ا قال يف اارب السيوة فإل جيز  ألال مثلها بصيغة احلص  ألال ماا يف صايغته مان تقادمي اارا  

لظهار العدل الهلي، فاحلص  حقيقي، ولايأ يف احلصا  احلقيقاي رد ا تقااد بال )او ألىناار  ماا يف رفاأ األما ، ولاذلك  
كان يساويه أن يقال: ومن اام ابلسيوة فينز  مثلها، لوال اال)تمام هارب رفاي الازايدة  لاى املماثلاة. ورظاريه قاول ال ايب 

  س،لته ) د ب ب  تنة فقالب: ألن أاب سفيان رال مسيك فهل  لي ح   أن أطع  من الذأ له صلى هللا  ليه وسل  ح
 يال ا، فقال هلا:  ال ألال ابملع وف  ومل يقل هلا: أطعمايه  ابملعا وف. وقاد ااام  لاى )اذا املعاىن قاول ال ايب صالى هللا  لياه 

)اا  وااا فعملهااا كتنهااا هللا ساايوة واحاادة  ف ف،كااد)ا وساال  وماان )اا  بساايوة فلاا  يعملهااا كتنهااا هللا   ااده حساا ة كاملااة وألن 
 بواحدة ققيقا لعدم الزايدة يف ازام السيوة. 

ولذلك أ قنه بقوله: (و)  ال يظلمون) والضمري يعاود ألا (مان ااام ابلسايوة)، ألظهاارا للعادل، فلاذلك سانل هللا  لايه   
ا الف يق  فإل ي اسانه ف ياق أصاحاب احلسا ات، ألراه أبن )ذا ال ظل  فيه لي صفوا من أرفسه . وأما  د  ود الضمريين أل
 ال جسن أن يقال للذأ أك م وأفيض  ليه اخلري ألره دري مظلوم. 

[) اساتو اف ابتادا ي 161(قل ألرا  )اداين رذ ألا صا ار مساتقي  دي اا قيماا ملاة ألبا ا)ي  ح يفاا وماا كاان مان املما ك ] 
 فذلك ماا أما  باه ال ساول صالى هللا  لياه وسال  يف )اذا الما،ن، دلقاا لنااب لإلرتقال من جمادلة املم ك ، وما ختللها، ألا

انادلااة مااع املع ضاا ، وأل ااإلا أبرااه قااد تقلااد ل فسااه مااا كااان جيااادهل  فيااه ليتقلاادوه وأرااه نبااب  لااى مااا اااام)  بااه، وأن 
 أل  اضه  ال يزلزله  ن احلق. 

ا أسنع الكإلم يف د ضه، مث أىذ ين  ماا رضايه ل فساه وماا قا   لياه وفيه أليذان ابرتهام السورة ألن الوا ن وامل اظ  ألوا م  
ق اره،  ل  السامع أره قد أىذ يطوأ سنل احملااة، ولذلك دري األسلوب. ف،م  ال سول صلى هللا  ليه وسال  أبن يقاول 

 أشيام يعلن وا أصول دي ه، وتك ر األم  ابلقول ثإلث م ات ت ويها ابملقول. 
ين رذ) متصاال بقولااه : (وأن )ااذا صاا اطي مسااتقيما فاا،تنعوه) الااذأ بي ااه بقولااه: (و)ااذا كتاااب أرزل اااه وقولااه: (ألراا  )اادا 

منارك) فزاده بياا بقوله )ذا (قل ألر  )داين رذ ألا ص ار مساتقي )، لينا  أن )اذا الادين أل اا ااام باه ال ساول صالى هللا 
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ملة ألبا ا)ي   لياه الساإلم، أال أراه زا اد مباا تضام ه مان رعماة هللا  ليه وسل  ودأ من هللا، وأره اعله دي ا قيما  لى قوا د 
  ليه ألو )داه ألا ولك الص ار الذأ )و سنيل ال ناة. 

 وافتتح اخل  ث ف الت،كيد ألن اخلطاب للمم ك  املكذب .  
 يضاا ابملما ك  الاذين أرابوا ، وتع يف املس د ألليه ابلضافة لإل تازاز مب بوبياة ال ساول صالى هللا  لياه وسال  ك تعااا، وتع 

 ولو وحدوا ال ب احلقيق ابلعنادة هلدا) . 
وقوله: ()داين رذ ألا ص ار مستقي ) متثيلية: شانهب )يواة الرشااد ألا احلاق املنلاا ابل نااة ويواة مان يادل الساا    لاى  

 الط يق املنلغة للمقصود. 
اهلدايااة التعاا ف ابلط ياق، يقااال: )ااو )ااد ى يااب، وحقيقااة الصاا ار  وامل اسانة باا  اهلدايااة وبا  الصاا ار اتمااة، ألن حقيقاة 

الط يق الواسعة. وقد صح أن تستعار اهلداية ل رشاد والتعلي ، والص ار للدين القومي، فكان تمنيها م كناا قاابإل للتفكياك 
 و)و أكمل أحوال التمثيلية. 

قاادم   ااد قولااه تعاااا: (وأن )ااذا صاا اطي مسااتقيما ووصااف الصاا ار ابملسااتقي ، أأ الااذأ ال ىطاا، فيااه وال فساااد، وقااد ت 
فاتنعوه)، واملقصود ألمتام )يوة التمنيه أبره دين ال يتط ق متنعاه شاك يف رفعاه كماا ال يارتدد ساالك الط ياق الواساعة الايت ال 

 ارعطاف فيها وال يتحري يف أم ه. 
 : (ص ار) ألره رك ة موصوفة.  ويف قوله: (دي ا) ش يد لإلستعارة مؤون ابملمنه، وارتصب  لى احلال من 
 والدين تقدم   د قوله تعاا: (ألن الدين   د هللا السإلم) و)و السرية اليت يتنعها ال اس.  
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والقي   بفاتح القااف وتماديد الياام  كماا قا أه افاع، وابان كثاري، وأباو  ما و، وأباو اعفا ، ويعقاوب: وصاف منالغاة قاا     

معو ، وألطإلق القيام  لى اال تدال واالستقامة جمااز، ألن املا م ألوا قاام ا تادلب قامتاه، فيلازم اال تادال  مبعىن معتدل دري
القياام. واألحساان أن جنعاال الاي  للمنالغااة جتااا  أللياه والوفااام مبااا فيااه صاإل  املقااوم  ليااه، فالساإلم قااي  ابألمااة وحااتهااا ، 

وم ه وصاف هللا تعااا ابلقياوم، و)اذا أحسان ألن فياه زايدة  لاى مفااد يقال: فإلن قي   لى كذا، مبعىن مدب  له ومصلح، 
 مستقي  الذأ أىذ ازما من التمثيلية، فإل تكون أل ادة لنعض التمنيه. 

وق أ  اص ، ومحزة، وابن  ام ، والكسا ي، وىلف: (قيما)  بكس  القاف وفتح اليام اففة  و)و من صيا مصادر قام،  
ام املقصااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااود بااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااه  فهااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااو وصااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااف للاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادين مبصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادر القياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

كفا??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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وقولاه: (ملاة ألباا ا)ي ) حاال مان : (دي ااا) أو مان : (صاا ار مساتقي ) أو  طاف بيااان مان : (دي اا). امللااة ، الادين: م ادفااة  
الاادين، فااالتعنري وااا ) ااا للتفاا ن أال تاا   ألا قولااه تعاااا: (وأوصااى وااا ألباا ا)ي  ب يااه ويعقااوب اي باا  ألن هللا اصااطفى لكاا  

 الدين). 
فعلة مبعىن املفعول، أأ اململول، من أمللب الكتاب ألوا لق ب الكاتب ما يكتاب، وكاان حقهاا أن ال تقارتن واام و(ملة)  

الت،ريث ألن زرة  فعل  مبعاىن املفعاول تلازم التاذكري، كالاذبح، ألال أهنا  ق رو)اا واام الت،رياث ملاا صاريو)ا امساا للادين، ولاذلك 
ق بي هاا وبا  الادين أن امللاة ال تضااف ألال ألا ال ايب الاذأ تسات د أللياه حناو ملاة قاال ال اداب: امللاة كالادين، مث قاال:  والفا  

ألب ا)ي ، ملة  اب ي، وال تواد مضافة ألا هللا وال ألا األمة، وال تستعمل ألال يف مجلة الم يعة دون  حاد)ا ال يقال الصإلة 
 ا  لولة من هللا فهي تضاف للذأ أملب  ليه. ملة هللا  أأ ويقال: الصإلة دين هللا ولك أره ي ا ي يف لفن امللة أهن

ومعىن كون السإلم ملة ألب ا)ي : أراه ااام ابألصاول الايت )اي شا يعة ألبا ا)ي  و)اي: التوحياد، ومسااي ة الفطا ة، والماك ،   
لما) والسماحة، وأل إلن احلق، وقد بي ب ولك   د قوله تعاا: (ما كان ألب ا)ي  يهوداي وال رص اريا ولكن كاان ح يفاا مسا

 يف سورة  ل  م ان. 
واحل يااف: انارااب للناطاال، فهااو مبعااىن املهتاادأ، وقااد تقاادم   ااد قولااه تعاااا: (قاال باال ملااة ألباا ا)ي  ح يفااا ومااا كااان ماان  

 املم ك ) يف سورة النق ة. و)و م صوب  لى احلال. 
ه، ألن املضااف ) اا كااجلزام مان ومجلة (وما كان من املم ك )  طف  لى احلال من (ألب ا)ي )  ليه الساإلم املضااف ألليا 

 املضاف ألليه، وقد تقدم يف  ية سورة النق ة. 
[) 163(قاااال أن صااااإلم ورسااااكي وحمياااااأ و ااااام ك رب العااااامل  ال شاااا يك لااااه وبااااذلك أماااا ت وأا أول املساااالم ] 

  يف واتااه، وألن كااان اساتو اف، أيضااا، يت اازل م زلااة التف يااع  ان األول، ألال أرااه اسااتؤرف ل شااارة ألا أرااه دا ض مسااتقل مهاا
متف  ا  ان داريه، وحاصال ماا تضام ه )او الىاإلص ك يف العناادة، و)او متفا    ان التوحياد، ولاذلك قيال: الا ايم الما ك 
األصغ .  ل  ال سول صلى هللا  ليه وسل  أن يقوله  قب ما  لمه مبا وك  قنله ألن املذكور ) ا يتضمن معاىن الماك  ك 

 ار املستقي ، فإره )داه مث أهلماه الماك   لاى اهلداياة أبن جيعال مجياع طا تاه و نادتاه ك تعااا.  لى رعمة اهلداية ألا الص
 وأ يد األم  ابلقول ملا  لمب  رفا. 

وافتتحب مجلة املقاول ثا ف التوكياد لإل)تماام ابخلا  ولتحقيقاه، أو ألن املما ك  كااروا يز ماون أن ال ساول  لياه الصاإلة  
إلته، فقااد قااال بعااض املماا ك  ملااا رأ  رسااول هللا صاالى هللا  ليااه وساال  يصاالي   ااد الكعنااة:  أال والسااإلم كااان ي ا ااي بصاا

ت ظا ون ألا )اذا امل ا اي أيكا  يقاوم ألا اازوره با  فاإلن فيعماد ألا ف ثهاا وساإل)ا فاإوا ساند وضاعه با  كتفياه  . فتكاون 
 (ألن)  لى )ذا ل د المك . 
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وز أن تكون للملك، أيهي بتيسري هللا فيكاون بيااا لقولاه (ألرا  )اداين رذ ألا صا ار مساتقي ). وجياوز والإلم يف (ك) جي  

أن تكاون الااإلم للتعلياال أأ ألااال هللا اعاال صااإلته ك دون داريه تع يضااا ابملماا ك  ألو كاااروا يسااندون لعصاا ام. ولااذلك 
 أردف هملة (ال ش يك له). 

 ى العابد ال اسك. وال سك حقيقته العنادة وم ه يسم 
واحمليا واملمات يستعمإلن مصدرين ميمي ، ويستعمإلن امسي زمان، مان حياي وماات، واملع ياان حماتمإلن فاإوا كاان املا اد  

من احمليا واملمات املعىن املصدرأ، كان املعىن  لى حذف مضاف تقدي ه: أ مال احمليا وأ مال املمات، أأ األ مال اليت 
ا امل م مع حياته، ومع وقب  اته. وألو كان املا اد م هماا املعاىن الازم  كاان املعاىن ماا يعرتياه يف احليااة من ش،هنا أن يتلنأ و

 وبعد املمات. 
مث ألن أ مال احلياة كثرية وفرية، وأما األ مال   د املوت فهاي ماا كاان  لياه يف مادة احليااة وثناتاه  لياه، ألن حالاة املاوت  

ليت ي قلب فيها أحوال اجلس  ألا صفة تؤون بق ب ارتهام مدة احلياة وتلك حالة االحتضاار، أو مدته )ي احلالة أو املدة ا
وتلاك احلالاة قاد تاؤث  ارقاإلاب يف الفكا  أو اساتعناال مباا مل يكان يساتعنل باه احلاي، ف مباا صادرت  ان صااحنها أ مااال مل 

أ  اا كاان ي ا ياه، فيفعال ماا مل يكان يفعال، يكن يصدر)ا يف مدة الصحة، اتقام أو حيام أو الناا ل فاع، فاري  أراه قاد ياو
وأيضا لتلك احلالة شؤون ىاصة تقاع   اد)ا يف العاادة مثال الوصاية، و)اذه كلهاا مان أحاوال  ىا  احليااة. ولك هاا تضااف 
ألا املااوت لوقو هااا بق بااه، ووااذا يكااون وكاا  املمااات مقصااودا م ااه اسااتيعاب مجيااع ماادة احلياااة حااىت زماان الشاا اف  لااى 

 املوت. 
وز أن يكااون املاا اد ماان املمااات مااا جصاال لل سااول  ليااه الصااإلة والسااإلم بعااد وفاتااه ماان توايهاتااه ال وحيااة حنااو أمتااه وجياا 

ابلد ام هل  والتسلي   لى من سل   ليه م ه  والظهور خلاصة أمته يف امل اام فاإن لل ساول بعاد  اتاه ألحكاام احليااة ال وحياة 
أحاد مان أمايت رد هللا  لاي روحاي فا ددت  لياه الساإلم  وكاذلك أ مالاه يف الكاملاة كماا ورد يف احلاديث:  ألوا سال   لاي 

احلم  من المافا ة العاماة والسانود ك يف   صاات القياماة فتلاك أ ماال ىاصاة باه صالى هللا  لياه وسال  و)اي كلهاا ك 
ا ألا قولاه يف احلاديث:  حياام تعاا ألهنا ل فع  نيده أو ل فع أتناع دي ه الذأ ارتضاه هل ، فيكون قوله: (و ام) ) ا اظ  

 ىري لك  و ام ىري لك   . 
وجيوز أن يكون معىن  اته ك المهادة يف سنيل هللا فإن رسول هللا صلى هللا  ليه وسل  مسته اليهودية خبيا  يف حلا  شااة   

كاان )اذا أوان قطااع أطعماوه ألايه حصال بعاض م اه يف ألمعااامه. ففاي احلاديث  ماا زالااب أكلاة ىيا  تعتاادين كال  ااام حاىت  
 أو أ  . 

وبقوله: (وحمياأ و ام ك رب العامل ) ققق معىن السإلم الذأ أصله اللقام ابل فأ ألا املسل  لاه، و)او املعاىن الاذأ  
اقتضاااه قولااه: (فقاال أساالمب واهااي ك وماان اتنعاا ) كمااا تقاادم يف سااورة  ل  ماا ان، و)ااو معااىن احل فيااة الااذأ حكاااه هللا 

ب ا)ي   ليه والسإلم يف قوله: (ألو قال له ربه أسل  قال أسلمب ل ب العامل ) كما يف سورة النق ة: وقوله: (رب تعاا  ن أل
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العامل ) صفة تمري ألا سنب استحقاقه أن يكون  مل الوقاته له ال لغريه، ألن ليأ له  ليه  رعمة الجياد، كماا أشاار 
لق السماوات واألرض واعل الظلمات وال ور مث الاذين كفا وا با و  يعادلون) ألليه قوله يف أول السورة: (احلمد ك الذأ ى

 . 
ومجلة: (ال ش يك له) حال من اس  اجلإللة مص حة مبا أفاد مجاع التوكياد ماع الم امللاك مان ألفاادة القصا . واملقصاود مان  

 ا معه دريه يف الهلية. الصفة واحلال ال د  لى املم ك  أبهن  ما أىلصوا  مله  للذأ ىلقه . وأبهن  أش كو 
وق أ افع: (وحمياأ) بسكون اليام الثارية ألا ام للوصول جم   الوقف و)و ادر يف ال ثا ، وال واياة  ان افاع أثنتتاه يف )اذه  

اآلية، ومعلوم أرن ال درة ال ت اكد الفصاحة وال ي ينك ما وك ه ابان  طياة  ان أذ  لاي الفارساي:  أهناا شااوة  ان القيااس 
عب ب  ساك   ألن سكون األلف قنل ح ف ساكن ليأ  ا يثقل يف ال طاق حناو  صااأ ورؤايأ. ووااه ألاا ام ألهنا مج

الوصاال جماا   الوقااف ) ااا ألرادة التلفيااف ألن تااوايل اي اا  مفتااوحت  فيااه ثقاال، واأللااف ال اشااوة  اان الفتحااة األوا ال تعااد 
ح اليااام  ورو  ولااك  اان ورش، وقااال بعااض أ)اال القاا امة أن حاااازا فعاادل  اان فااتح اليااام ألا ألسااكاهنا  . وقاا أ النقيااة  بفاات

 افعا راع  ن السكان ألا الفتح. 
   
 

 1477صفحة : 
 
 ومجلة (وبذلك أم ت)  طف  لى مجلة (ألن صإلم) اخل. فهذا  ا أم  أبن يقوله، وح ف العطف ليأ من املقول.   
م ورسااكي) اخل، أأ أن ولااك كااان ك واادأ ماان هللا وأماا  والشااارة يف قولااه: (وبااذلك) ألا املااذكور ماان قولااه: (ألن صااإل 

م ه، ف اع ألا قوله: (ألر  )داين رذ ألا صا ار مساتقي ) يعا  أراه كماا )اداه أما ه مباا )او شاك   لاى تلاك اهلداياة، وأل اا 
، و)اذا كقولاه أ يد ) ا ألره ملا أضاف الصإلة وما  طف  ليها ل فسه واعلهاا ك تعااا أ قنهاا أبراه )ادأ مان هللا تعااا

 تعاا: (قل ألين أم ت أن أ ند هللا الصا له الدين وأم ت ألن أكون أول املسلم ). 
 وتقدمي اجلار وان ور لإل)تمام ابملمار ألليه.  
وقولااه: (وأا أول املساالم ) مثاال قولااه (وبااذلك أماا ت) ىاا  مسااتعمل يف مع اااه الك ااا ي، و)ااو الزم مع اااه، يعاا  قنااول  

ثنات  ليه واالدتنار به، ألن من أحب شيوا أس ع ألليه فنامه أول ال اس، و)ذا مب زلة فعل السنق ألو يطلق يف  السإلم وال
 كإلمه   لى التمكن والرتاح، كما قال ال ابغة:          

 املعايل أقدم سنقب ال اال النا)م  ألا العاإل                      كسنق اجلواد اصطاد قنل الطوارد ال ي يد أره كان يف  
من د ه ألن يف أ)ل املعايل من )و أكا  مان سا ا، ومان ال العاإل قنال أن يولاد املمادو ، ولك اه أراد أراه متكان مان راوال 

 العإل وأصنح احلا ز له والثابب  ليه. 
ل هلا  يف ديا ه  ويف احلاديث:  حنان اآلىا ون الساابقون ياوم القياماة  . و)اذا املعاىن أتيايأ للمما ك  مان الطماع يف الت ااز  

ولو أقل ت ازل. ومن استعمال (أول) يف مثل )ذا قوله تعاا: (وال تكوروا أول كاف  به)، كما تقدم يف سورة النق ة. ولايأ 
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امل اد مع اه الص يح لقلة ادو  اخل  بذلك، ألركل داع ألا شيم فهاو أول أصاحابه ال حمالاة، فمااوا يفياد ولاك األ ادام 
ساالم  الااذين اتنعااوا حقيقااة السااإلم مبعااىن ألسااإلم الواااه ألا هللا تعاااا مل يسااتق ، ألن ألباا ا)ي   ليااه والتناااع، فااإن أريااد ابمل

 السإلم كان مسلما وكان ب وه مسلم ، كما حكى هللا   ه  ألو قال ألب ا)ي   ليه السإلم: (فإل متوتن ألال وأرت  مسلمون). 
عااد)ا وجيا أ مااد)ا  لااى قا اادة املااد، وحااذفها ختفيفااا ااا    ليااه وقا أ افااع وأبااو اعفاا   إبثنااات ألااف  (أا) ألوا وقعااب ب 

الع ب يف الفصيح مان كإلمها  حناو: (أا يوساف) واىتلفاوا فياه قنال اهلمازة حناو أا أفعال، وأحساب أن الفصاح ألثنا اا ماع 
 اهلمز للتمكن من املد. 

وازرة وزر أىا  ) اسااتو اف نلااث،  (قال أدااري هللا أبغاي راب و)ااو رب كال شاايم وال تكسااب كال رفااأ ألال  ليهاا وال تاازر  
مفتتح ابألم  ابلقول، يت زل م زلة ال تينة ملا قنله، ألره ملا  لا  أن هللا )اداه ألا صا ار مساتقي ، وأرقاذه مان الما ك، وأما ه 

)ا  أبن وحض  نادته وطا ته ل به تعاا، شك ا  لى اهلداية،أتنع ولك أبن ي ك  أن يعند دري هللا تعااا ألن وا)اب الا ع  
مستحق المك ، والعنادة مجاع م اتب المك ، ويف )ذا راوع ألا بيان ضإلهل  ألو  ندوا دريه.وأل ادة األما  ابلقاول تقادم 

 بيان واهه. 
واالستفهام ألركار  ليه  ألهن  ي دنون أن يعرتف ب بوبية أص امه ، وقد حاولوا من ولك دري م ة سوام كاروا حاولوا ولك  

ة أم مل جاولوه، فه  دا ماون  لاى ال دناة يف ماوافقته   لاى ديا ه ، حكاى ابان  طياة  ان ال قااش م ه بق ب رزول )ذه اآلي
أن الكفار قالوا لل ايب صالى هللا  لياه وسال :  ارااع ألا دي  اا وا ناد  هلت اا وحنان رتكفال لاك بكال تنا اة تتوقعهاا يف دريااك 

 و ى تك  وأن )ذه اآلية رزلب يف ولك. 
ألره املقصود من االستفهام الركارأ،ألن حمل الركار )و أن يكون دري هللا ينتغى له راب، وألن وقدم املفعول  لى فعله  

ولااك )ااو املقصااود ماان اجلااواب ألوا صااح أن املماا ك  د ااوا ال اايب صاالى هللا  ليااه وساال  لعنااادة  هلااته  فيكااون تقدوااه  لااى 
 أدري هللا أختذ وليا) يف )ذه السورة. الفعل لإل)تمام ملواب أو ملوان ، كما تقدم يف قوله تعاا: (قل 
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ومجلة: (و)و رب كل شيم) يف موضع احلال، و)و احلال معلل ل ركار، أأ أن هللا ىالق كل شايم وولاك اب ارتافه ،   

ألهنااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  ال ياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد ون أن األصااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ام ىالقاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة، لمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااايم،  
????????????????????????ك ??????????????????????????????????????????????????????????

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

 ??????ل العنودية. 
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لثنااات أراه ربااه بط يااق االسااتدالل لكوراه حكاا   ااام يماامل حكاا   وأل اا قياال (و)ااو رب كاال شايم)، ومل يقاال: و)ااو رذ، 
 املقصود اخلاص، ولفادة أن أرابو  دري حقيقة ابل بوبية أيضا ك تعاا. 

وقوله: (وال تكسب كل رفأ ألال  ليها) مان القاول املا،مور باه، مفياد متاركاة للمما ك  ومقتاا هلا  أبن   ااد)  ال يضا ه،  
ك ال ي الااه م ااه شاايم فإ ااا كسااب كاال رفااأ  ليهااا، و)اا  ماان مجلااة األرفااأ فكساانه   لاايه  ال فااإن مااا اقرتفااوه ماان الماا  

يتناوز)  ألا دري) . فالتعلي  يف احلك  الواقع يف قوله: (كل رفأ) فا دتاه مثال فا ادة التعماي  الواقاع يف قولاه: (و)او رب  
 كل شيم). 

، أو ألمثااا، أو حنااو ولااك، ألن شاا،ن امللاااطن  )ااو ودلاب كلمااة ( لااى)  لااى أماان مفعااول الكسااب احملااذوف تقادي ه: شاا ا 
اكتساب الم  والمث كقوله: (ما  ليك من حساو  من شيم) ولك أن شعل يف الكإلم احتناكا لداللاة الثااين وابلعكاأ 
ألوا ا يب  لى أن (كسب) يغلب يف قصيل اخلري، وأن (اكتساب) يغلاب يف قصايل الما ، ساوام أاتماع الفعاإلن أم مل 

وال أحساب با  الفعلا  ف قاا، وقاد تقادم   اد قولاه تعااا: (هلاا ماا كسانب و ليهاا ماا اكتسانب). واملعاىن: أن ماا  جيتمعا.
 يكتسنه امل م أو يكسنه ال يتعد  م ه شيم ألا دريه. 

وقولااه: (وال تاازر وازرة وزر أىاا  ) تكملااة ملعااىن قولااه: (وال تكسااب كاال رفااأ ألال  ليهااا) فكمااا أن مااا تكساانه رفااأ ال  
 د  م ه شيم ألا دري)ا، كذلك ال قمل رفأ  ن رفأ شيوا، واملعىن: وال أمحل أوزارك  . يتع
فقولاه: (وازرة) صافة ملوصاوف حماذوف تقاادي ه: رفاأ، دل  لياه قولاه: (وال تكسااب كال رفاأ ألال  ليهاا)، أأ ال قماال  

 رفأ حاملة محل أى  . 
: (ولك ا محل ا أوزارا من زي ة القوم)، وقد تقدم   د قوله تعاا: والوزر: احلمل، و)و ما جمله امل م  لى ظه ه، قال تعاا 

(و)  جملون أوزار)   لى ظهور)  أال سام ما يزرون). وأما تسمية المث وزرا فعره يتليل ثقيإل  لى رفأ املؤمن. فمعىن 
رفااأ  اان رفااأ شاايوا قملااه (وال تاازر وازرة) ال قماال حاملااة، أأ ال قماال محاال أأ رفااأ أىاا   دري)ااا، فاااملعىن ال تغاا  

  ها. أأ كل رفأ تازر وزر رفساها، فيفاد أن وزر كال رفاأ أحاد  لياه وأراه ال جمال داريه   اه شايوا مان وزره الاذأ وزره 
وأره ال تنعة  لى أحد من وزر دريه من ق يب أو صديق، فإل تغ  رفأ  ن رفأ شايوا، وال تتناع رفاأ إبمث دري)اا، فهاي 

 . و)ذا ألمتام ملعىن املماركة. ألن محلب ال قمل محل دري)ا
[) (مث) للرتتياب الاا تيب. و)اذا الكااإلم جتمال أن يكااون ماان 164(مث ألا ربكا  ماا اعك  في ناوك  مبااا ك ات  فيااه ختتلفااون]  

مجلة القول امل،مور به فيكون تعقينا للمماركة مبا فيه  ديد)  وو يد) ، فكاان موقاع (مث) ألن )اذا اخلا  أ)ا . فاخلطااب 
: (ألا ربك  م اعك ) ىطاب للمم ك  وكذلك الضمريان يف قوله: (مبا ك ت  فيه ختتلفون) واملعىن : مباا ك ات  فياه يف قوله 

ختتلفون مع املسلم ، ألن االىتإلف واقع بي ه  وب  املسلم ، وليأ ب  املم ك  يف أرفسه  اىتإلف، ف،دم  الو يد 
  ية واحدة يف املصاحف.  ابلو يد. وقد اعلوا )ذه اجلملة مع اليت قنلها

وجتمل أن يكون املقول قد ارتهى   اد قولاه: (وزر أىا  ) فيكاون قولاه: (مث ألا ربكا  ما اعك ) اساتو اف كاإلم مان هللا  
تعاا ىطااب لل يب صلى هللا  ليه وسل  وللمعاردين له، و(مث) صاحلة لإلستو اف ألن مإل   للرتتيب ال تيب، والكإلم و يد 

 ال ي ايف ولك أن تكون مع اليت قنلها  ية واحدة. وو د أيضا. و 
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والت نوة: الىنار، وامل اد وا ألظهار  نر الوان والكف  واضحة يوم احلساب، فيعلموا أهن  كاروا ضال ، فمنه ولك العل   
اد ي نوك  مناش ة بادون واساطة أبن هللا أى )  بذلك يوموذ وألال فإن هللا رن،)  مبا اىتلفوا فيه من زمن احلياة الدريا، أو امل  

ال سل ألرنام ال يستطيع الكاف  أن يقول: )ذا كذب  لى هللا، كما ورد يف حديث احلما :  فيسامعه  الادا ي لايأ بيا ه  
 وب  هللا حناب  . 
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العقاب وألره  ( و)و الذأ اعلك  ىإل ف األرض ورفع بعضك  فوق بعض دراات لينلوك  يف ما  اتك  ألن ربك س يع  

[) يظه  أن )ذا دليل  لى ألمكان النعث، و لى وقو ه، ألن الذأ اعل بعض األايال ىإل اف ملاا 165لغفور رحي ]
سنقها، فعم وا األرض ايإل بعد ايل، ال يعنزه أن جم )ا مجيعا بعد ارقضام  امل حيا   األوا، مث ألن الذأ دب  ولك 

يازان اجلازام  لاى ماا صا عوا يف احليااة األوا لاوإل ياذ)ب املعتادون والظااملون فاا زين مباا وأتق ه ال يليق به أن ال يقاي  بيا ه  م
ا وا،وألوا كان يقي  ميازان اجلازام  لاى الظاامل  فكياف يارتك ألنباة احملسا  ، وقاد أشاار ألا الماق األول قولاه: (و)او الاذأ 

بعاض درااات لينلاوك  فيماا  اتكا )، ولاذلك  اعلك  ىإل ف األرض)، وأشار ألا المق الثاين قوله: (ورفع بعضك  فوق
 أ قنه بتذييله: (ألن ربك س يع العقاب وألره لغفور رحي ). 

فاخلطاب كواه ألا املم ك  الذين أما  ال ساول  لياه الصاإلة والساإلم أبن يقاول هلا : (أداري هللا أبغاي راب)ف وولاك ياذك   
 أبهن  سيصريون ألا ما صار ألليه أولوك. 

وله: (مث ألا ربك  م اعك ) تذكري ابل عمة بعد الرذار بسالنها، وقا يض  لاى تادارك ماا فاات، و)او فموقع )ذه  قب ق 
 بفتح أ ي ه  لل ظ  يف  واقب األم  وارق اضها وبقا ها. 

وجيوز أن يكون اخلطاب لل سول  ليه الصإلة والسإلم واألمة السإلمية، وتكون الضاافة  لاى معاىن الاإلم، أأ اعلكا   
ماا  الاايت ملكااب األرض فاا،رت  ىإل ااف لااعرض، فتكااون بمااارة األمااة أبهنااا  ىاا  األماا  انعولااة ماان هللا لتعمااري ىإل ااف األ

األرض. وامل اد: األم  ووات الم ا ع الهلية وأاي ما كان فهو تذكري بعظي  ص ع هللا وم ته الساتد ام الماك  والتحاذي  مان 
 الكف . 

ا خيلف به الميم، أأ جيعال ىلفاا   اه، أأ  وضاه، ىليفاة وىلفاة، فهاو فعيال واخلإل ف: مجع ىليفة، واخلليفة: اس  مل 
 مبعىن مفعول، وظه ت فيه التام ل ه  ملا صريوه امسا قطعوه  ن موصوفه. 

وألضااافته ألا األرض  لااى معااىن (يف)  لااى الواااه األول، و)ااو كااون اخلطاااب للمماا ك ، أأ ىإل ااف فيهااا، أأ ىلااف  
ل تعااا حكاياة  اان ال سال يف ااطناة أقاوامه : (واوكا وا ألو اعلكاا  ىلفاام مان بعاد قااوم ربكا  أ اا مضاب قانلك  كمااا قاا

رااو ) (واوكاا وا ألو اعلكاا  ىلفاااام ماان بعااد  ااااد) ( سااى ربكاا  أن يهلااك  ااادوك  ويسااتللفك  يف األرض في ظاا  كياااف 
 تعملون) . والضافة  لى معىن الإلم  لى الواه الثاين و)و كون اخلطاب للمسلم . 
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أيضااا تااذكري ب عماة تتضاامن  اا ة ومو ضاة: وولااك أرااه ملااا اعلها  ىإل ااف دااري)  فقاد أرماا،ك  وأواااد)   لااى  ويف )اذا 
 ح  أ دم دري) ، فهذه رعمة، ألره لو قدر بقام األم  اليت قنله  ملا وادوا )ؤالم. 

إل اااف و طاااف قولاااه: (ورفاااع بعضاااك  فاااوق بعاااض درااااات) جيااا أ  لاااى االحتماااال  يف امللاطاااب بقولاااه: (اعلكااا  ى  
األرض) فهااو أيضااا  اا ة و ظااة، لعاادم االداارتار ابلقااوة وال فعااة، وجلعاال ولااك وساايلة لمااك  تلااك ال عمااة والسااعي يف زايدة 

 الفضل ملن قص    ها ابلضعيف وألرصاف املظلوم. 
ف ولاذلك  قناه بقولاه: (لينلاوك  فيماا  اتكا ) أأ ليلا ك  فيماا أرعاا  باه  لايك  مان درااات الا ع  حاىت يظها  لل ااس كياا 

 يضع أ)ل ال عمة أرفسه  يف مواضعها الإل قة وا و)ي املع    ها ابلدراات. 
 والدراات مستعارة لتفاوت ال ع . و)ي استعارة مني ة  لى تمنيه املعقول ابحملسوس لتق ينه.  
 واليتام مستعار لتكوين ال فعة يف أرابوا تمنيها للتكوين إب طام املعطي شيوا لغريه.  
ىنار، وقاد تقادم   اد قولاه تعااا: (ول نلاورك  بمايم مان اخلاوف واجلاوع). واملا اد باه ظهاور ماوازين العقاول يف والنلو: اال 

االرتفاع وال فع مبوا)ب هللا وما يس ه هلا من املإل مات واملسا دات، فااك يعلا  م اتاب ال ااس، ولكان ولاك بلاو  ألهناا ال 
  الواقعااات بعااد أن كااان يعلمااه  لاا  املقاادرات، فهااذا موقااع الم التعلياال، تظهاا  للعيااان ألال بعااد العماال، أأ ليعلمااه هللا  لاا

 وق يب م ه قول ألايس بن قنيصة الطا ي:          
وأقنلااب واخلطااي خيطاا  بي  اااا                      أل لاا  ماان اناهنااا ماان شاانا ها ومجلااة: (ألن ربااك ساا يع العقاااب وألرااه   

قصاود م اه العمال واالمتثاال فلاذلك مجاع ) اا با  صافة (سا يع العقااب) وصافة لغفور رحي ) تذييل للكإلم وألياذان أبن امل
 (الغفور) لي اسب مجيع ما حوته )ذه السورة. 
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واسااتعريت الساا  ة لعاادم الاارتدد ولتمااام املقاادرة  لااى العقاااب، ألن شاا،ن املاارتدد أو العااااز أن يرتيااث وان خيمااى دا لااة   

لعقاب يف يوم العقاب، وليأ امل اد سا يعه مان اآلن حاىت ياؤول مبعاىن: كال  ت ق ياب، ألو ال موقاع املعاقب، فامل اد س يع ا
 له ) ا. 

ومن لطا ف الق  ن االقتصار يف وصف (س يع العقاب) لى مؤكد واحد، وتعزيز وصف (الغفور الا حي ) مبؤكادات ثإلثاة  
معاىن (الغفاور): ليطماون أ)ال العمال الصااحل ألا مغفا ة هللا و)اي ألن، والم االبتادام، والتوكياد اللفظايف ألن (الا حي ) يؤكاد 

 ورمحته، وليستد ي أ)ل ال  اض والصدوف، ألا القإلع  ما )  فيه. 
 بس  هللا ال محن ال حي   
 سورة األ  اف  
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)ااذا )ااو االساا  الااذأ   فااب بااه )ااذه السااورة، ماان  هااد ال اايب صاالى هللا  ليااه وساال . أىاا   ال سااا ي، ماان حااديث أذ  
ليكة،  ن   وة بن زيد ابن نبب: أره قال مل وان به احلك :  ما يل أراك تق أ يف املغ ب بقصاار الساور وقاد رأياب رساول م

هللا صلى هللا  ليه وسل  يق أ فيها أبطول الطولي . قال م وان قلب: اي أاب  ند هللا ما أطاول الطاولي ، قاال: األ ا اف  . 
أن رسااول هللا صالى هللا  لياه وساال  كاان يقا أ يف املغاا ب بطاوال الطاولي . واملاا اد  وكاذلك حاديث أم ساالمة رضاي هللا   هاا

ابلطولي  سورة األ  اف وسورة األرعاام فاإن ساورة األ ا اف أطاول مان ساورة األرعاام، اب تناار  ادد اآلايت. ويفسا  ولاك 
  ب بسورة األ  اف ف قها يف ركعت . حديث  ا مة رضي هللا   ها: ألن رسول هللا صلى هللا  ليه وسل  ق أ يف صإلة املغ

وواه تسميتها أهنا وك  يف لفن األ  اف بقوله تعاا (وبي هما حناب و لى األ  اف راال) اآلياة. ومل ياذك  يف دري)اا  
من سور الق  ن، وألهناا وكا  فيهاا شا،ن أ)ال األ ا اف يف اآلىا ة، ومل ياذك  يف دري)اا مان الساور واذا اللفان، ولك اه وكا  

 سور) يف قوله: (فض ب بي ه  بسور له ابب ابط ه فيه ال محة وظا) ه من قنله العذاب) يف سورة احلديد. بلفن (
ورمبا تد ى أبمسام احل وف املقطعة الايت يف أوهلاا و)اي: (ألفوالمومي وصااد) أىا   ال ساا ي مان حاديث أذ األساود،  

 صالى هللا  لياه وسال  يقا أ يف املغا ب أبطاول الطاولي :  ن   وة،  ن زيد بن نبب: أره قال مل وان: لقد رأياب رساول هللا
(ألف، الم، مي ، صاد). و)و جييم  لى القول أبن احل وف املقطعة اليت يف أوا ال بعاض الساور )اي أمساام للساور الواقعاة 

 السورة وات فيها، و)و ضعيف، فإل يكون (أملص) امسا للسورة، وألطإلقه  ليها أل ا )و  لى تقدي  التع يف ابلضافة ألا
أملااص، وكاااذلك مسا)اااا المااايخ ابااان أذ زياااد يف ال سااالة يف ابب سااانود القااا  ن ومل يعااادوا )اااذه الساااورة يف الساااور وات يف 
األمساام املتعاددة. وأماا ماا يف حاديث زياد مان أهناا طاوال الطاولي  فعلاى ألرادة الوصاف دون التلقياب. ووكا  فااريوزأابدأ يف 

تسامى ساورة امليقاات الشاتماهلا  لاى وكا  ميقاات موساى يف قولاه: (وملاا ااام موساى  بصا   ووأ التمييز أن )اذه الساورة
 مليقات ا). وأهنا تسمى سورة امليثاق الشتماهلا  لى حديث امليثاق يف قوله: (السب ب بك قالوا بلى). 

وكذلك رقل  ان و)ي مكية بإل ىإلف. مث قيل مجيعها مكي، و)و ظا)  رواية جما)د و طام اخل اساين  ن ابن  ناس،  
ابن الزبري، وقيل رزل بعضها يف املدي ة، قال قتادة  ية: (واس،هل   ن الق ية اليت كارب حاض ة النح ) رزلب ابملدي ة، وقاال 
مقاتل من قوله: (واس،هل   ن الق ية) ألا قوله (وألو أىذ ربك من ب   دم من ظهور)  وراي  ) رزلاب ابملدي اة، فاإوا صاح 

السااورة مبكااة مث أحلااق وااا اآليتااان املااذكوراتن، واحتماال أهنااا رزلااب مبكااة وأكماال م هااا بقيتهااا اترااك  )ااذا احتماال أن تكااون
 اآليتان. 

ومل أقاف  لااى ماا يضاانط باه اتريااخ رازوال، و اان اااب  باان زياد أهنااا رزلاب بعااد ساورة صاالى هللا  لياه وساال  قنال سااورة (قاال  
قال أوحااي) أرزلاب يف أول الساإلم حا  ظهاور د ااوة أوحاي)، وظاا)  حاديث ابان  ناااس يف صاحيح النلاارأ أن ساورة (

حممااد صاالى هللا  ليااه وساال ، وولااك يف أايم احلاا ، ورسااول هللا صاالى هللا  ليااه وساال  متواااه أبصااحابه ألا سااوق  كاااف، 
فلعل ولك يف الس ة الثارية من النعثة، وال أحسب أن سورة األ  اف قد رزلب يف تلك املدة ألن السور الطوال يظه  أهناا 

 مل ت زل يف أول النعثة. 
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ومل أقااف  لااى )ااات  التسااميت  يف كااإلم دااريه و)ااي ماان الساانع الطااوال الاايت اعلااب يف أول القاا  ن لطوهلااا و)ااي سااور:   

النقااا ة، و ل  مااا ان، وال ساااام، واملا ااادة، واألرعاااام، واأل ااا اف، وبااا امة وقاااد املااادين م هاااا و)اااي ساااور: النقااا ة، و ل  مااا ان، 
 سام، واملا دةف مث وك  املكي و)و: األرعاام، واأل ا اف  لاى ت تياب املصاحف العثمااين ا تناارا أبن ساورة األرعاام أرزلاب وال

 مبكة بعد سورة األ  اف فهي ق ب ألا املدين من السور الطوال. 
ساورة صالى هللا  لياه  و)ي معدودة التاسعة والثإلث  يف ت تيب رزول السور   د ااب  بن زيد  ن ابن  ناس، رزلب بعد  

وسل  وقنل سورة اجلن، كما تقدم، قالوا اعلها ابن مسعود يف مصحفه  قب سورة النق ة واعل بعد )ا سورة ال سام  مث 
 ل  م ان، ووقع يف مصحف أذ بعد  ل  م ان األرعام مث األ ا اف. وساورة ال ساام )اي الايت تلاي ساورة النقا ة يف الطاول 

 ل سام يف الطول. وسورة األ  اف تلي سورة ا
و د  أ سورة األ  اف ما تان وسب  ايت يف  د أ)ل املدي ة والكوفة، وما تان ومخأ يف  د أ)ل المام والنص ة، قال  

 يف التقان قيل ما تان وسنع. 
  
 أد اضها  
افتتاحهاا كإلماا اامعاا افتتحب )ذه السورة ابلت ويه ابلق  ن والو د بتيساريه  لاى ال ايب صالى هللا  لياه وسال  لينلغاه وكاان  

 و)و م اسب ملا اشتملب  ليه السورة من املقاصد فهو افتتا  وارد  لى أحسن واوه النيان وأكملها ش،ن سور الق  ن. 
 وتدور مقاصد )ذه السورة  لى حمور مقاصدف م ها: ال هي  ن اختاو الم كام من دون هللا.  
 واآلى ة. وألرذار املم ك   ن سوم  اقنة الم ك يف الدريا  
 ووصف ما حل ابملم ك  والذين كذبوا ال سل: من سوم العذاب يف الدريا، وما سيحل و  يف اآلى ة.  
تااذكري ال اااس ب عمااة ىلااق األرض، ومتكاا  ال ااوع الرساااين ماان ىااريات األرض، وب عمااة هللا  لااى )ااذا ال ااوع خبلااق أصااله  

 وتفضيله. 
 ان. وما رم، من  داوة ا أ الميطان ل وع الرس 
وقذي  ال اس من التلنأ بنقااي مك  الميطان من تسويله ألاي)  ح ماان أرفساه  الطيناات، ومان الوقاوع فيماا ياز  وا  يف  

 العذاب يف اآلى ة. 
 ووصف أ)وال يوم اجلزام للمن م  وك اماته للمتق .  
 والتذكري ابلنعث وتق يب دليله.  
  لفا دة الرسان. وال هي  ن الفساد يف األرض اليت أصلحها هللا 
 والتذكري بنديع ما أواده هللا صإلحها وألحيا ها.  
 والتذكري مبا أودع هللا يف فط ة الرسان من وقب تكوين أصله أن يقنلوا د وة رسل هللا ألا التقو  والصإل .  
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الدارتار إبمهاال هللا هللا ال ااس وأفاض يف أحوال ال سل مع أقوامه  املم ك ، و ا القوه من   اد)  وأوا) ، وأراذر بعادم ا 
 قنل أن ي زل و  العذاب، وأل ذارا هل  ان يقلعوا  ن كف )  و  اد) ، فإن العذاب  تيه  بغتة بعد ولك المهال. 

 وأطال القول يف قصة موسى  ليه السإلم مع ف  ون، ويف تص فات ب  ألس ا يل مع موسى  ليه السإلم.  
 حممد صلى هللا  ليه وسل  وصفة أمته وفضل دي ه.  وختلل قصته بمارة هللا بنعثة 
مث ختلااص ألا مو ظااة املماا ك  كيااف باادلوا احل يفيااة وتقلاادوا الماا ك، وضاا ب هلاا  مااثإل مباان  اته هللا اآلايت فوسااوس لااه  

 الميطان فارسلخ  ن اهلد . 
هلياة وأن ك الصافات احلساىن ووصف حال أ)ل الضإللة ووصف تكذينه  مبا اام به ال سول ووصف  هلته  مبا ي ايف ال 

 صفات الكمال. 
مث أماا  هللا رسااوله  ليااه الصااإلة والسااإلم واملساالم  بسااعة الصاادر واملداومااة  لااى الااد وة وحااذر)  ماان مااداىل الماايطان  

 مب اقنة هللا بذك ه س ا واه ا والقنال  لى  نادته. 
الساورة، ي طاق أبمسا هاا (ألاف، الم، ماي ، صااد)، كماا  [) )ذه احل وف األربعاة املقطعاة الايت افتتحاب واا )اتاه1(أملص] 

ي طق ابحل وف ملقن املتعلم  للهناام يف املكتاب، ألن املقصاود واا أمساام احلا وف ال مساميا ا وأشاكاهلا، كماا أراك ألوا 
لقياب أى ت  ان أحاد خبا  تاذك  اسا  امللا    اه دون أن تعا ض صاورته أو واتاه، فتقاول ماثإل: لقياب زيادا، وال تقاول: 

 )ذه الصورة، وال لقيب )ذه الذات. 
فال طق أبمسام احل وف )و مقتضى وقو ها يف أوا ل السور اليت افتتحب وا، لقصد التعا يض لتعنياز الاذين أركا وا رازول  

 الق  ن من   د هللا تعاا، أأ تعنيز بلغا ه   ن معارضته مبثله كما تقدم يف سورة النق ة. 
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رمسو)ا يف املصاحف بصور احل وف دون أمسا ها، أأ مبسميات احل وف اليت ي طق أبمسا هاا ومل ي مسو)اا مباا تقا أ باه  وأل ا  

أمساؤ)ا، م ا اة حلالة التهني  فيما أحسب  ، أهن  لو رمسو)ا ابحل وف اليت ي طق وا   د وكا  أمسا هاا ىماوا أن يلتانأ 
 رمسب أبمسام ح وفها أن تلتنأ ب دام من امسه س .  جمموع ح وف األمسام بكلمات مثل (ايس )، لو

فعدلوا ألا رس  احل وف  لما أبن القارئ يف املصحف ألوا واد صورة احل ف رطق ابسن تلك الصورة.  لى معتاد)  يف  
 التهني ط دا لل س   لى وترية واحدة. 

 طاق ابلقاا  ن  لااى ال واياة والتلقااي، ومااا  لاى أن رساا  املصاحف ساا ة ساا ها كتااب املصاااحف فاا،ق ت. وأ اا العماادة يف ال  
 اعلب كتابة املصحف ألال تذك ة و وا للمتلقي. 

 وتقدم )ذا يف أول سورة النق ة وفيما ) ا زايدة  ليه.  
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[) وك ا يف طالعة سورة النق ة أن احلا وف 2(كتاب أرزل ألليك فإل يكن يف صدرك ح   م ه لت ذر به ووك   للمؤم  ] 
السااور أ قنااب بااذك  القاا  ن أو الااوحي أو يف معااىن ولااك، وولااك ياا اح أن املقصااود ماان )ااذه احلاا وف  املقطعااة يف أوا اال

التهني، ألبإلدا يف التحدأ للع ب ابلعنز  ن التيان مبثل الق  ن وختفيفا للعبم  ن ال يب صالى هللا  لياه وسال ، فتلاك 
 مجلة مستقلة و)ي ) ا معدودة  ية ومل تعد يف بعض السور. 

(كتاااب) منتاادأ ووقااع االبتاادام ابل كاا ة أمااا ألهنااا أريااد وااا ال ااوع ال الفاا د فلاا  يكاان يف احلكاا   ليهااا ألوااام وولااك  فقولااه:  
كقوهل : رال اامين، أأ ال ام أة، ومت ة ىري من ا ادة، وفا دة ألرادة ال وع الا د  لاى املما ك  ألركاار)  أن يكاون القا  ن 

أبره كتاب من راوع الكتاب امل زلاة  لاى األرنياام، فكماا رزلاب صاحف ألبا ا)ي  من   د هللا، واستنعاد)  ولك، فذك )  هللا 
وكتاب موسى كذلك رزل )ذا الق  ن، فيكون ت كري ال و ياة لادفع االبتعااد، ورظاريه قولاه تعااا: (وقاالوا ال ختاف ىصامان 

 بغى بعض ا  لى بعض) فالت كري لل و ية. 
 أ)  وا اب  أأ ش   ظي . وقول  ويف القواين:           وأما ألن الت كري أريد به التعظي  كقوهل   ش  
ىاا  أاتين  اان  يي ااة مواااع                      كااادت  ليااه تصاادع األكياااد أأ )ااو كتاااب  ظااي  ت ويهااا بماا،ره فصااار   

 الت كري يف معىن التوصيف. 
لنإلداة والفصااحة وال نااز والرشااد، وألما ألره أريد ابلت كري التعنيب من ش،ن )ذا الكتاب يف مجيع ما حف به مان ا 

 وكوره ازال  لى رال أمي. 
وقوله: (أرزل ألليك) جيوز أن يكون صفة ل(كتاب) فيكون مسودا نريا لإلبتدام ابل ك ة وجيوز أن يكون )و اخل  فينوز  

ؤم   يعلماون أراه أرازل ماان أن يكاون املقصاود مان األىناار تاذكري امل كا ين واملكااب ين، ألن ال اايب صالى هللا  لياه وسال  واملا
  د هللا، فإل جتااون ألا الىنار به، فاخل  مستعمل يف التع يض بتغليط املم ك  واملكااب ين والقاصادين ألداظاة ال ساول 
صلى هللا  ليه وسل  ابل  اض، وجياوز أن يكاون املقصاود مان اخلا  االمت اان والتاذكري ابل عماة، فيكاون اخلا  مساتعمإل يف 

 ن  لى ط يقة اناز امل سل امل كب. االمت ا
وجيوز أن جيعل اخل  )و قوله: (ارزل ألليك) مع ما ارض  ألليه من التف يع والتعليل، أأ )و كتاب أرزل ألليك فكان م ما    

 الصدر به، فإره أرزل ألليك لت ذر به الكاف ين وتذك  املؤم  ، واملقصود: تسم  رفأ ال يب صلى هللا  ليه وسال ، وألداظاة
الكاف ين، وأتريأ املؤم  ، أأ: )و كتاب أرزل لفا دة، وقد حصلب الفا دة فإل يكن يف صادرك حا   ألن كاذبوا. وواذه 

 اال تنارات وبعدم م افاة بعضها لنعض جمل الكإلم  لى ألرادة مجيعها وولك من مطالع السور العنينة النيان. 
) ى ا   اه، أأ )اذا كتااب، أأ أن املماار أللياه القا  ن احلاضا  يف ومن املفس ين من قدروا منتدأ حمذوفا، واعلوا (كتاب 

الذ)ن، أو املمار ألليه السورة أطلق  ليها كتاب، وم ه  من اعل (كتاب) ى ا  ن كلمة (أملاص) وكال ولاك مبعازل  ان 
 متارة املعىن. 

أ ي زل الكتب  لى ال سل )و هللا وصيا فعل: (أرزل) بصيغة ال ا ب  ن الفا ل اىتصارا، للعل  بفا ل الرزال، ألن الذ 
 تعاا، وملا يف مادة الرزال من الشعار أبره من الوحي ملإل كة العوامل السماوية. 
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والفاااام يف قولاااه: (فاااإل يكااان يف صااادرك) ا رتاضاااية ألو اجلملاااة معرتضاااة بااا  فعااال (أرااازل) ومتعلقاااة و)و(لت اااذر باااه)، فاااإن   

فام كما يكون مقرتا ابلواو كما يف قوله تعاا: ()ذا فلياذوقوه محاي  ودسااق) وقولاه: (أن يكان اال رتاض يكون مقرتا ابل
 د يا أو فقريا فاك أوا وما، فإل تتنعوا اهلو ). وقول الما   و)و من الموا)د:          

ن با د: كقا لاة ألن احلماار ف حاه )ان ا ل  فعل  امل م ي فاعاه                      أن سوف  م كال ماا قادرا وقاول بماار با  
القااب أ)اال السمساا  املتهااذب  وليسااب الفااام زا اادة لإل اارتاض ولك هااا ت اااع ألا معااىن التساانب، وأل ااا اال اارتاض حصاال 
بتقدمي مجلتها ب  شيو  متصل  منادرة من املتكل  إبفادته ألليته، وأصل ت تيب الكإلم ) ا: كتااب أرازل أللياك لت اذر باه 

   فإل يكن يف صدرك ح   م ه، وقد وك  يف مغ  اللنيب دىول الفاام يف اجلملاة املعرتضاة ومل ياذك  ولاك ووك   للمؤم
 يف معاين الفام فتو)  متولون أن الفام ال تقع يف اجلملة املعرتضة. 

غة هناي احلا   واملعىن أن هللا أرزله ألليك ال ليكون يف صدرك ح  ، بل لي م   صدرك به. ولذلك اام يف رفي احل   بصاي 
 ان ان جصاال يف صاادر ال اايب صالى هللا  ليااه وساال  ليكااون ال هاي هنااي تكااوين، مبعااىن تكاوين ال فااي،  كااأ أماا  التكااوين 
الذأ )و مبعىن تكوين الثناات. مثال تكاوين رفاي احلا    ان صادره ثالاة هناي العاقال املادرك لللطااب،  ان احلصاول يف 

احلقيقة ألا ال يب صلى هللا  ليه وسل ، أأ هنيه  ان املنااالة ابملكاذب   املكان. واعل صاحب الكماف ال هي متواها يف
ابلق  ن، والغ  من ص يعته ، واعل ال هاي يف ظاا)  اللفان متواهاا ألا احلا   للمنالغاة يف التكلياف، ابقتإل اه مان أصاله، 

ذا  أأ ال تفعلاه ف،  فاك باه،  لى ط يقة قاول العا ب:  ال أري اك )ا) اا  أأ ال قضا  فا،راك، وقاوهل   ال   ف اك تفعال كا
هنيا بط يق الك اية. وأاي ما كان فالتف يع م اسب ملعاين الت كري املفا وض يف قولاه (كتااب)، أأ فاإل يكان يف صادرك حا   
م ااه ماان اهااة مااا ااا ه رزولااه ألليااك ماان تكااذيب قومااك وألركااار)  رزولااه، فااإل يكاان يف صاادرك حاا   م ااه ماان  ظاا  أماا ه 

حا   م ااه مان  ظاا  أما ه واإللتااه، وال يكان يف صاادرك حا   م ااه فإراه ساانب شا   صاادرك واإللتاه، وال يكان يف صاادرك 
 مبعاريه وبإلدته. 

و(من) ابتدا ية، أأ ح   ي م، ويس أ من ا ام املذكور، أأ من تكذيب املكذب  به، فلما كان التكذيب به مان مجلاة  
واملعااىن  لاى تقاادي  مضاااف أأ حاا   ماان  شاؤوره، و)ااو ساانب احلاا  ، صاح أن جيعاال احلاا   مسااننا  ان الكتاااب بواسااطة.

 ألركاره أأ ألركار ألرزاله من هللا. 
واحل   حقيقته املكان الضيق من الغاابت الكثرية األشنار، ثيث يعسا  السالوك فياه، ويساتعار حلالاة الا فأ   اد احلازن  

ماان ارقناااض أ صاااب والغضاب واألسااف، ألهناا  ختيلااوا للغاضاب واآلسااف ضاايقا يف صاادره ملاا وااادوه يعساا  م ااه التا فأ 
جمارأ ال فأ، ويف معىن اآلية قوله تعاا: (فعلك اترك بعض ما ياوحي أللياك وضاا ق باه صادرك أن يقولاوا لاوال أرازل  لياه  

 ك ز أو اام معه ملك أل ا أرب رذي ). 
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تإلف فا ال و(لت ذر) متعلق ب(أرزل)  لى معىن املفعول ألاله، واقرتاره بإلم التعليال دون التياان مبصادر م صاوب الىا 
العامل وفا ل الرذار. واعل الراذار باه مقادما يف التعليال ألراه الغا ض األ)ا  لبطاال ماا  لياه املما كون مان الناطال وماا 

 خيلقوره يف ال اس من العوا د الناطلة اليت تعاين أزالتها من ال اس بعد ألسإلمه . 
كه مبصدر فيكون يف حمل ىا ، وجياوز أن يكاون العطاف (ووك  ) جيوز أن يكون معطوفا  لى (لت ذر به)، اب تنار ارسنا  

 طااف مجلااة، ويكااون (وكاا  ) مصاادرا باادال ماان فعلااه، والتقاادي : ووكاا  وكاا   املااؤم  ، فيكااون يف حماال رصااب فيكااون 
 ا رتاضا. 

وحااذف متعلااق (ت ااذر)، وصاا   مبتعلااق (وكاا  ) لظهااور تقاادي  احملااذوف ماان وكاا  مقابلااه املااذكور، والتقاادي : لت ااذر بااه  
 اف ين، وص   مبتعلق الذك   دون متعلق (ت ذر) ت ويها بم،ن املؤم   وتع يضا بتحقري الكاف ين شاه وك  املؤم  . الك
 [)  3(اتنعوا ما أرزل ألليك  من ربك  وال تتنعوا من دوره أوليام قليإل ما تذك ون] 
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ا تااذك ون). فاخلطاااب مواااه للمماا ك  وي اادر  فيااه املساالمون بيااان جلملااة: (لت ااذر بااه) بق ي ااة تااذييلها بقولااه: (قلاايإل ماا  

ابألوا، فيعاد أن راوه هللا ابلكتااب امل ازل ألا ال ساول صالى هللا  ليااه وسال ، وبا  أن حكماة ألرزالاه ل راذار والاذك  ، أماا  
االحتناا   لاى ضاإلهل ، ال اس أن يتنعوا ما أرزل ألليه  كل يتنع ما )و به أ لق، واملم كون أرزل ألليه  الزا   ان الما ك و 

واملسالمون أرازل أللايه  األما  وال هااي والتكلياف. فكال ما،مور ابتناااع ماا أرازل أللياه، واملقصااود األاادر )ا  املما كون تع يضااا 
أبهنا  كفاا وا ب عماة رواا ، فوصاف  الاا ب  ) اا دون اساا  اجلإللااة: للتاذكري بواااوب اتنااع أماا ه، ألن وصاف ال بوبيااة يقتضااي 

هنا)   ن اتناع أوليا ه  الذين اعلو)   هلة دوره، واملواه ألليه  ال هي )  املم كون بق ي ة قولاه: (قلايإل االمتثال ألوام ه، و 
 ما تذك ون). 

واالتناع حقيقتاه املماي ورام مااش، فمع ااه يقتضاي واتا : اتبعاا ومتنو اا، يقاال: اتناع وتناع، ويساتعار للعمال أبما  اآلما    
ال تتنعاا  أفعصاايب أماا أ) و)ااو اسااتعارة متثيليااة من يااة  لااى تماانيه حااالت ، ويسااتعار حنااو: (مااا م عااك ألو رأيااته  ضاالوا أن 

لإلقتدام بسرية أو قول حنو: (وال تتنعوا ىطوات الميطان) و)و استعارة مص حة ت ن   لى تمانيه احملساوس ابملعقاول مثال 
 يك  من ربك ). قوله تعاا: (ألن أتنع ألال ما يوحي أليل)، وم ه قوله ) ا: (اتنعوا ما أرزل ألل

 وامل اد مبا أرزل )و الكتاب املذكور بقوله: (كتاب أرزل ألليك).  
وقوله: (وال تتنعوا من دوره أوليام) تص يح مبا تضم ه: (اتنعوا ما أرازل أللايك  مان ربكا ) ألن فيماا أرازل أللايه  مان روا  أن  

وليااام هللا حفااين  لاايه ، أأ جمااازيه  ال خيفااى  ليااه هللا أللااه واحااد ال شاا يك لااه، وأرااه الااويل، وان الااذين اختااذوا ماان دورااه أ
فعله ، ودري ولك من  أ الق  نف واملقصود من )ذا ال هي أتكيد مقتضى األم  ابتناع ما أرزل ألليه  ا)تماما وذا اجلارب 

أوليااما ألال شافعام ل اا   ا أرزل أليه ، وتسنيإل  لى املم ك ، وقطعا ملعاوي )  أن يقولوا ألر ا اتنع ا ما أرزل أللي ا، وما ر  
  د هللا فما رعند)  ألال ليق بوا ألا هللا زلفى، فإهن  كاروا وو)ون مبثل ولك، ألال ت   أهن  كاروا يقولاون يف تلنياته : (لنياك 
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ال شا يك لاك ألال شا يكا )او لاك متلكاه وماا ملاك) فموقاع قولااه: (اتنعاوا ماا أرازل أللايك ) موقاع الفصال اجلاامع مان احلااد، 
 وال تتنعوا) موقع الفصل املارع يف احلد. وموقع (

واألوليام مجع ويل، و)و املوايل، أأ املإلزم واملعاون، فيطلق  لى ال اصا ، واحللياف، والصااحب الصاادق املاودة، واساتعري  
) وقد تقدم   اد ) ا للمعنود ول له: ألن العنادة أقو  أحوال املواالة، قال تعاا: (أم اختذوا من دوره أوليام فاك )و الويل

 قوله تعاا: (قل أدري هللا أختذ وليا) يف سورة األرعام، و)ذا )و امل اد ) ا. 
 
واالتناع يف قوله (وال تتنعوا من دوره أوليام) جيوز أن يكون مستعمإل يف املعىن الذأ استعمل فياه االتنااع يف قولاه: (اتنعاوا  

نعوا ما  تيك  مان أولياام دون هللا، فاإن املما ك  ي سانون ماا )ا   لياه ما أرزل ألليك  من ربك ) وولك  لى التقدي : وال تت
ماان الدايرااة الضااالة ألا اآلهلااة الناطلااة، أو ألا ساادرة اآلهلااة وكهاهنااا، كمااا تقاادم   ااد قولااه تعاااا: (وكااذلك زياان لكثااري ماان 

يف ساااورة األرعاااام، و لاااى تلاااك  املماا ك  قتااال أوالد)ااا  شااا كاؤ) )، وقولاااه: (فقااالوا )اااذا ك باااز مه  و)اااذا لمااا كا  ا) كمااا
 اال تنارات جي أ التقدي  يف قوله: (أوليام) أأ ال متتثلوا لعوليام أو أم )  أو لد اة األوليام وسدرته . 

وجيوز أن يكون االتناع مستعارا للطلب واالختاو، أأ ال تتلذوا أوليام دريه حنو قوهل : )و يتناع زلاة فاإلن. ويف احلاديث:   
 اجلنال ومواقع القط   أأ يتطلنها. يتنع وا شعف 
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و(من) يف قوله: (من دوره) ابتدا ية، و(دون) ظ ف للمكان اناوز امل فصل، وقد ا  مبن اجلارة للظ وف، و)و استعارة   

املماا ك  وألن  للاارتك وال اا اض. واجلاا ور يف موضااع احلااال ماان فا اال (تتلااذوا)، أأ ال تتنعااوا أوليااام متلااذي ها دورااه، فاا،ن 
كاروا قد ا رتفوا ك ابلهلية، واتنعوا أم ه بز مه  يف كثري مان أ مااهل : كااحل  وم اساكه، واحللاف ابمساه، فها  أيضاا اتنعاوا 
األصاا ام بعناد اااا أو رسااانة الااادين ألليهااا. فكااال  مااال تق باااوا بااه ألا األصااا ام، وكااال  مااال  ملااوه امتثااااال ألمااا  ي ساااب ألا 

يكورون متنع  اتنا ا فيه أل  اض  ن هللا وت ك للتق ب ألليه، فيكاون اتنا اا مان دون هللا، فيادىل األص ام، فه    د  مله 
يف ال هي، ووذا ال هي قد سدت  ليه  أبواب الم ك وأتويإلته كقوهل : (ماا رعناد)  ألال ليق باوا ألا هللا ولفاي) فقاد ااام 

 از واستيعاب املقصود. قوله: (وال تتنعوا من دوره أوليام) يف أ لى دراة من الجي
وأفاد جمموع قوله: (اتنعوا ما أرزل ألليك  من ربك  وال تتنعوا من دوره أوليام) مفاد صيغة قص ، ك،ره قال: ال تتنعوا ألال ما  

أم  به ربك ، أأ دون ما  م ك  به أوليااؤك ، فعادل  ان ط ياق القصا  لتكاون مجلاة: (وال تتنعاوا مان دوراه أولياام) مساتقلة 
 لداللة ا)تماما مبضموهنا  لى حنو قول السموأل أو احلارثي:          ص جة ا

تسيل  لى حد الظنات رفوس اا                      وليساب  لاى داري الظناات تسايل  ومجلاة: (قلايإل ماا تاذك ون) )اي   
ن املتنعا  أولياام مان يف موضع احلال من (ال تتنعوا). و)ي حال سننية كاشفة لصاحنها، وليساب مقيادة لل هاي: لظهاور أ
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دون هللا ليسوا ألال قليلي التذك . وجيوز اعل اجلملة ا رتاضا تذييليا. ولفان  قلايإل  جياوز أن جمال  لاى حقيقتاه ألهنا  قاد 
يتااذك ون مث يع ضااون  اان التااذك  يف أكثاا  أحااواهل  فهاا  يف دفلااة مع ضااون، وجيااوز أن يكااون  قلاايإل  مسااتعارا ملعااىن ال فااي 

 لتلميح كقوله تعاا: (فقليإل ما يؤم ون)  فإن الوان ال يوصف ابلقلة والث ة  . والعدم  لى واه ا
 والتذك  مصدر الذك   بض  الذال  و)و حضور الصورة يف الذ)ن.  
وقليال مساتعمل يف العاادم  لاى ط يقاة الااتهك  ابملضايع لعما  ال ااافع يقاال لاه: ألرااك قليال التياان ابألماا  ال اافع، ت نيهاا لااه  

 ه، وألره ألن كان يف ولك تف يط فإل ي نغي أن يتناوز حد التقليل دون التضييع له كله.  لى ىطو
و(ما) مصدرية والتقدي : قليإل تذك ك ، وجيوز أن يكاون (قلايإل) صافة مصادر حماذوف دل  لياه (تاذك ون) و(ماا) مزيادة  

القول يف رظريه   اد قولاه تعااا: (فقلايإل لتوكيد القلة، أأ روع قلة ضعيف، حنو قوله تعاا: (أن يض ب مثإل ما). وتقدم 
ماا يؤم ااون) يف سااورة النقاا ة. واملعااىن: لااو تااذك   ملااا اتنعاات  ماان دورااه أوليااام وملااا احتناات  ألا ال هااي  اان أن تتنعااوا ماان دورااه 

 أوليام، و)ذا ردام  لى ألضا ته  ال ظ  واالستدالل يف صفات هللا ويف رقا ص أوليا ه  املز وم . 
ور: (ما تذك ون)  بفوقية واحدة وتمديد الاذال   لاى أن أصاله تتاذك ون بتاامين فاوقيت  نريتهماا واال لتقاارب وق أ اجلمه 

 ا ايهما ليت،تى ختفيفه ابلددام. 
وق أه محزة، والكسا ي، وحفاص  ان  اصا ، وىلاف  بتلفياف الاذال   لاى حاذف ألحاد  التاامين اىتصاارا. وقا أه ابان  

 أولاه مث فوقياة  ، والضامري  ا اد ألا املما ك   لاى ط يقاة االلتفاات مان اخلطااب ألا الغيناة،  ام : (يتذك ون)  بتحتياة يف
 أ  ض   ه  وواه الكإلم  لى دري)  من السامع : ألا ال يب صلى هللا  ليه وسل  واملسلم . 

ساا ا ألال أن قااالوا ألا ك ااا [ فمااا كااان د ااوا)  ألو اااام)  أب4(وكاا  ماان ق يااة أ)لك ا)ااا فنام)ااا أبساا ا بياااات أو )اا  قااا لون] 
[)  طف  لى مجلة: (وال تتنعوا) و)ذا اخل  مستعمل يف التهديد للمم ك  الذين واه ألليه  التع يض يف اآلياة 5ظامل ]

 األوا والذين قصدوا من العموم. وقد ثلث ) ا بتمحيض التوايه ألليه . 
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األماا  كمااا يف قولااه (ف،مااا مثااود فاا،)لكوا ابلطاديااة وأمااا  اااد فاا،)لكوا باا يح وأل ااا ىااص ابلااذك  أل)ااإلك القاا  ، دون وكاا    

ص ص   اتية)، ألن املوااه  ابلتعا يض )ا  أ)ال مكاة و)اي أم القا  ، ف اساب أن يكاون  دياد أ)لهاا مباا أصااب القا   
ات المامول، فالساامع وأ)لها وألن تعليق فعل (أ)لك ا). ابلق ية دون أ)لها لقصد الحاطة والممول، فهو مغن  ان أدو 

يعل  أن امل اد من الق ية أ)لها ألن الع ة واملو ظة أل ا )ي مبا حصل أل)ل الق ية، ورظري)ا قوله تعاا: (واسا،ل الق ياة الايت  
ك ا فيها) ورظريلا معا قوله: (ما  م ب قنله  من ق ية أ)لك ا)ا أفه  يؤم ون)، فكل )ذا من الجياز النديع، واملعىن  لى 

   املضاف، و)و تقدي  معىن. تقدي
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وأا أ الضمريان يف قوله: (أ)لك ا)ا فنام)ا أبس ا)  لى الف اد والت،ريث م ا اة للفن ق ياة، ليحصال التماثال با  لفان  
املعااد ولفان ضاامريه يف كاإلم متصاال القا ب، مث أا ياب ضااما   الق ياة  لااى صايغة اجلماع يف اجلملااة املف  اة  اان األوا يف 

ا لون) (فما كان د وا)  ألو اام) ) اخل حلصول الفصل ب  الضمري ولفن معااده هملاة فيهاا ضامري معااده قوله: (أو)  ق
دري لفن الق ية، و)و(أبسا ا بيااات) ألن (بيااا) متحمال لضامري النا،س، أأ منيتاا هلا ، وارتقال م اه ألا ضامري الق ياة اب تناار 

. و(كا ) اسا  حاال  لاى  ادد كثاري و)او ) اا ىا   ان الكثاا ة أ)لهاا فقاال: (أو )ا  قاا لون فماا كاان د اوا)  ألو ااام) )
 وتقدم يف أول سورة األرعام. 

وال)ااإلك: الف ااام واالستوصااال. وفعاال (أ)لك ا)ااا) جيااوز أن يكااون مسااتعمإل يف معااىن الرادة ثصااول مدلولااه وجيااوز أن  
 يكون مستعمإل يف ظا)  مع اه. 

ة: (فنام)ا أبس ا)  لى مجلة: (أ)لك ا)اا)، وأصال العاطفاة أن تفياد ت تياب والفام يف قوله: (فنام)ا أبس ا)  اطفة مجل  
حصول معطوفها بعد حصول املعطوف  ليه، وملا كان جمايم النا،س حاصاإل ماع حصاول ال)اإلك أو قنلاه، ألو )او سانب 

ب مطلقا، و  اه أيضاا ال)إلك،  س   لى مجع من املفس ين معىن موقع الفام ) ا، حىت قال الف ام ألن الفام ال تفيد الرتتي
ألوا كان معىن الفعل  واحدا أو كالواحد قدمب أيهما شوب مثل شاتم  ف،ساام وأساام فماتم . و ان بعضاه  أن الكاإلم 
اا    لااى ط يقااة القلااب، واألصاال: اام)ااا أبساا ا ف،)لك ا)ااا، و)ااو قلاب ىلااي  اان ال كتااة فهااو ماا دود، والااذأ فساا  بااه 

معىن ألرادة الفعل كقوله تعاا: (ألوا قمت  ألا الصاإلة فادسالوا وااو)ك ) اآلياة  اجلمهور: أن فعل (أ)لك ا)ا) مستعمل يف
أأ فااإوا أردت القاا امة، وألوا أرد  القيااام ألا الصااإلة، واسااتعمال الفعاال يف معااىن ألرادة وقااوع مع اااه ماان اناااز امل ساال   ااد 

ك)، استعمل (ق أت) مكان أردت الق امة لكون السكاكي قال:  ومن أمثلة اناز قوله تعاا (فإوا ق أت الق  ن فاستعذ اب
الق امة مسننة  ن ألراد ا اساتعماال جماازاي بق ي اة الفاام يف (فاساتعذ ابك)، وقولاه (وكا  مان ق ياة أ)لك ا)اا) يف موضاع أردا 

 أل)إلكها بق ي ة (فنام)ا أبس ا) والن،س ال)إلك. 
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صيغة اليت تدل  لى وقوع الفعال يكاون لفاادة  ازم الفا ال  لاى الفعال،  زماا ال يتا،ى  والتعنري  ن ألرادة الفعل بذك  ال  

  اه العماال، ثيااث يسااتعار اللفاان الاادال  لااى حصااول املا اد، لاا رادة لتماااوهما، وألمااا التيااان ثاا ف التعقيااب بعااد ولااك 
فعال املا اد فيحصال الفعال، كال ولاك فللداللة  لى  دم الرتيث، فدل الكإلم كله:  لاى أراه تعااا ي ياد فيللاق أساناب ال

جصل كاألشيام املتقاررة، وقد استفيد )ذا التقارب ابلتعنري  ن الرادة بصايغة تقتضاي وقاوع الفعال، والتعناري  ان حصاول 
الساانب ثاا ف التعقيااب، والغاا ض ماان ولااك  ديااد السااامع  املعاراادين وقااذي )  ماان أن جاال دضااب هللا  لاايه  فرييااد 

ه  املهلااة لااوإل يتناطاا،وا يف تاادارك أماا )  والتعنياال ابلتوبااة. والااذأ  ليااه احملققااون أن الرتتيااب يف فااام أل)إلكهاا ، فضاايق  لااي
العطاف قاد يكااون الرتتياب الااذك أ، أأ ت تياب الىنااار بمايم  اان الىناار ابملعطااوف  لياه. ففااي اآلياة أىاا   ان كيفيااة 
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بعاد ألمجاال، فيكاون مان  طاف املفصال  لاى انمال،  أل)إلكه  بعد اخل  ابل)إلك، و)ذا الرتتيب )او يف الغالاب تفصايل
وبذلك مساه ابن مالك يف التسهيل، ومثل له بقوله تعااا: (ألا أرما،ا)ن ألرماام فنعل اا)ن أبكاارا  ا اب) اآلياة. وم اه قولاه 

ا كاا فيه) تعاا: (أدىلوا أبواب اه   ىالدين فيها فنوأ مثو  املتك ين)  أو قوله  ف،زهلما الميطان   ها ف،ى اهما  
ألن الزالل  ن اجل ة فصل أبره الى ا ، وقوله تعاا: (كذبب قنله  قوم رو  فكذبوا  ندا وقالوا جم ون وازداا ) و)اذا 

 من أساليب الط اب وقد يغفل   ه. 
ا: والن،س ماا جصال باه األمل، وأكثا  ألطإلقاه  لاى شادة احلا ب ولاذلك مسياب احلا ب الن،ساام، وقاد مضاى   اد قولاه تعاا 

 (والصاب ين يف الن،سام والض ام وح  الن،س) يف سورة النق ة، وامل اد به ) ا  ذاب الدريا. 
واستعري انيم حلدوث الميم وحصوله بعد أن مل يكن تمنيها حللول الميم بوصول القادم مان مكاان ألا مكاان بت قال  

 تض  وا) يف سورة األرعام.  ىطواته، وقد تقدم رظري )ذا يف قوله تعاا (فلوال ألو اام)  أبس ا
والنياات مصادر ابت، و)او ) ااا م صاوب  لاى احلااال مان النا،س، أأ اااام)  النا،س منيتاا هلاا ، أأ ااام)  لايإل، ويطلااق  

النيات  لى ض ب من الغارة تقع ليإل، فإوا كان امل اد مان النا،س االساتعارة لمادة احلا ب كاان املا اد مان النياات حالاة مان 
لاى املغازو، فكاان ت شايحا لإلساتعارة التمثيلياة، وجياوز أن يكاون (بيااات) م صاواب  لاى ال ياباة  ان حال احلا ب، )اي أشاد  

 ظ ف الزمان أأ يف وقب النيات. 
ومجلااة: ()اا  قااا لون) حااال أيضااا لعطفهااا  لااى (بياااات) أبو، وقااد كفااى )ااذا احلاا ف العاااطف  اان ربااط مجلااة احلااال بااواو   

اجلملة  ان الاواو داري حسان، كماا قاال يف الكمااف، و)او متاابع لعناد القاا) ،  احلال، ولوال العطف لكان ش د مثل )ذه
وأقول: ألن مجلاة احلاال، ألوا كاراب مجلاة أمسياة، فإماا أن تكاون م حلاة ألا مفا دين: أحادلا وصاف صااحب احلاال، فهاذه 

أن جياام ابحلاال مفا دة ألو  ش د)ا  ن الواو قنيح، كما ص   به  ند القا)  وحققه التفتازاين يف املطاول، ألن فصايح الكاإلم
 ال دا ي للنملة، حنو اامين زيد )و فارس، ألو يغ  أن تقول: فارسا. 

وأما ألوا كارب اجلملة امسية فيها زايدة  لى وصف صاحب احلال، وفيها ضمري صاحب احلال، فللو)ا  ن الواو حسن  
الاة لكاإل الفا يق ، و)اذا التحقياق )او الاذأ حنو قوله تعااا: (قل اا ا)نطاوا م هاا مجيعاا يعضاك  لانعض  ادو) فاإن )اذه ح

يظه  به الف ق ب  قوله: (بعضك  لنعض  دو) وقوهل ، يف املثال: اامين زياد )او فاارأ، و)او ىاري  اا أاااب باه الطيايب 
 وما ساقه من  نارة املفتا  و نارة ابن احلااب فت،مله. 

  و لل حذف واو احلال بدفع استثقال توايل ح ف  من روع واحد. 
و(أو) لتقسي  الق   املهلكة: ألا مهلكة يف الليل، ومهلكة يف ال هار، واملقصود من )ذا التقساي   دياد أ)ال مكاة حاىت  

 يكوروا  لى وال يف كل وقب ال يدرون مىت جل و  العذاب، ثيث ال  م ون يف وقب ما. 
وقااب املنتاادئ ماان رصاف ال هااار امل تهااي ابلعصاا ، ومعاىن: (قااا لون) كااا  ون يف وقااب القيلولاة، و)ااي القا لااة، و)ااي اسا  لل 

 وفعله: قال يقنل فهو قا ل، واملقيل ال احة يف ولك الوقب، ويطلق املقيل  لى القا لة أيضا. 
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وىاص )اذان الوقتااان مان با  أوقااات الليال وال هاار: ألهنمااا اللاذان يطلاب فيهمااا ال ااس ال احاة والد ااة، فوقاوع العااذاب   

 ا أشد  لى ال اس، وألن التذكري ابلعذاب فيهما ي غص  لى املكذب  ختيل رعي  الوقت . فيهم
واملعىن: وك  من أ)ل ق ية مم ك  أ)لك ا)  ازام  لى ش كه ، فكوروا اي معم  أ)ل مكاة  لاى حاذر أن رصاينك  مثال  

 ما أصاو  فإرك  وألاي)  سوام. 
م فياه للرتتياب الاذك أ تنعاا للقاام يف قولاه: (فنام)اا أبسا ا) ألراه مان بقياة وقوله: (فما كان د وا) ) يصح أن تكون الفاا 

 املذكور، ويصح أن يكون للرتتيب املع وأ ألن د وا)  ت تنب  لى جميم الن،س. 
والاد و  اسا  مبعاىن الااد ام كقولاه: (د اوا)  فيهااا سانحارك اللها ) و)ااو كثاري يف القا  ن. والااد ام ) اا ل فاه العااذاب أأ  

ة   اااد حلاااول النااا،س وظهاااور أساااناب العاااذاب، وولاااك أن شااا،ن ال ااااس ألوا حااال وااا  العاااذاب أن جيااا،روا ألا هللا االساااتغاث
ابالستغاثة، ومعىن احلص  أهن  مل يستغيثوا هللا وال تواهاوا أللياه ابلاد ام ولكا ه  وضاعوا اال ارتاف ابلظلا  موضاع االساتغاثة 

 فلذلك استث اه هللا من الد و . 
و  مبعىن االد ام أأ: ارقطعاب كال الاد او  الايت كااروا ياد وهنا مان ققياق تعادد اآلهلاة وأن ديا ه  وجيوز أن تكون الد  

 حق، فل  تنق هل  د و ، بل ا رتفوا أبهن  موكلون، فيكون االستث ام م قطعا ألن ا رتافه  ليأ بد و . 
ن التوبااة يتقاادمها اال ارتاف ابلااذرب، فهاا  واقتصاار)   لااى قااوهل : (ألا ك اا ظااامل ) ألمااا ألن ولاك القااول مقدمااة التوباة أل 

ا رتفوا  لى رية أن ي تقلوا من اال رتاف ألا طلب العفو، فعوالوا ابلعذاب، فكان ا رتافه    ى  قوهل  يف الادريا  مقدماة 
ت لمهادة ألس ته   ليه  يف احلم ، وألما ألن هللا أا   ولك  لى ألس ته  وص فه   ن الاد ام ألا هللا ليحا مه  مواناا

 ختفيف العذاب. 
وأايما كان فإن ا اين )ذا القول  لى ألس ته  كان رتينة تفكا )  يف ظلمها  يف مادة ساإلمته ، ولكان الع ااد والكا ايم  

يصاداهن   ان القاإلع   ااه،ومن شا،ن مان تصاينه شاادة أن جيا أ  لاى لسااره كااإلم، فمان ا تااد قاول اخلااري رطاق باه، وماان 
 تسلط وم ك  القول، فلذلك ا    لى لساهن  ما كث  اوالته يف أفكار) . ا تاد ضده ا    لى لساره كإلم ال

واملاا اد بقااوهل : (ك ااا ظااامل ) أهناا  ظلمااوا أرفسااه  ابلع اااد، وتكااذيب ال ساال، وال اا اض  اان اآلايت، وصاا  األوان  اان   
اال تنااار للملاااطن  الو يااد والااو ن، وولااك جيمعااه الشاا اك ابك، قااال تعاااا: (ألن الماا ك لظلاا   ظااي )، وولااك موضااع 

بقوله: (وال تتنعوا من دوره أوليام) أأ أن هللا مل يظلمه ، و)و جتمال أهنا   لماوا ولاوا مبماا)دة العاذاب وألهلاامه  أن مثال 
ولااك العااذاب ال ي اازل ألال ابلظااامل ، أو بواااداهن  ألايه  لااى الصاافة املو ااود وااا  لااى ألساا ة رسااله ، فيكااون الكااإلم ألقاا ارا 

يف أرفسه ، فصيغة اخل  مستعملة يف ألرمام الق ار، وجتمل أهن  كاروا يعلمون أهنا  ظااملون، مان قنال رازول  حمضا أق وا به
العذاب، وكاروا مص ين  ليه ومكاب ين، فلما رأوا العذاب ردموا وأرصفوا من أرفسه ، فيكون الكإلم، ألق ارا ممواب ثسا ة 

ومع اااه الك ااا ي، واملعاا  انااازأ جيتمااع مااع الك ايااة اب تنااار كورااه جمااازا  وردامااة، فاااخل  مسااتعمل يف مع اااه انااازأ الصاا يح
 ص جا. 
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و)ذا القول يقولوره لغري ااطب مع ، كم،ن الكإلم الذأ جي أ  لى اللسان   د المادا د، مثال لويال والثناور، فيكاون  
تااوبيخ، والتوقيااف  لااى اخلطااا، وألرمااام الكااإلم مسااتعمإل يف مع اااه انااازأ، أو يقولااه بعضااه  لاانعض، بياا ه ،  لااى معااىن ال

 ال دامة، فيكون مستعمإل يف املعىن انازأ الص يح، واملعىن الك ا ي،  لى حنو ما ق ته  رفا. 
والتوكيااد إبن لتحقياااق اخلااا  للاا فأ أو للملااااطن   لاااى الااواه  املتقااادم  أو يكاااون قااوهل  ولاااك يف أرفساااه ، أو بااا   

 اازول الناا،س واا  واال اارتاف أبهناا  ااادي ون بااه، ولااذلك أطلقااوا  لااى الماا ك حي وااذ االساا  مجااا ته ، ااااراي جماا   التعلياال ل
 املمع  مبذمته الذأ مل يكوروا يطلقوره  لى دي ه  من قنل. 
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واس  كان )و: (أن قالوا) املفا   لاه  مال كاان، و(د اوا) ) ىا  (كاان) مقادم، لق ي اة  ادم اتصاال كاان بتاام الت،رياث،   

ولااو كااان: (د ااو ) )ااو امسهااا لكااان اتصاااهلا بتااام الت،ريااث أحساان، وللناا أ  لااى رظااا  ه يف القاا  ن وكااإلم العاا ب يف كاال 
موضاع اااام فيااه املصاادر املساؤول ماان أن والفعاال حمصااورا بعااد كاان، حنااو قولااه تعاااا: (فماا كااان اااواب قومااه ألال أن قااالوا 

ب ا ادف  ل ا وروب ا) ودري ولك، و)و استعمال ملتزم، د يب، مط د يف  أى او)  من ق يتك ) (وما كان قوهل  ألال أن قالوا ر 
كل ماا وقاع فياه اازم السا اد واتا  أرياد حصا  ققاق أحادلا يف ققاق اآلىا  ألهنماا ملاا اقادا يف أملاا صادق، واساتواي يف 

ال يكاون ألال يف  ىا  اجلازأين، أال  التع يف، كان احملصور أوا اب تنار التقدم ال تيب، ويتع  أتىريه يف اللفن، ألن احملصور
ت   ألا لزوم أتىري املنتدأ احملصور. وا ل  أن كون أحد اجلزأين حمصورا دون اآلى  يف مثل )ذا،  ا اجلز ن فياه متحادا أملاا 
 صدق، أل ا )و م ور اب تنار املتكل  أحدلا )و األصال واآلىا  الفا ع، ففاي مثال )اذه اآلياة ا تا  قاوهل  )او املرتقاب مان
السامع للقصة ابتادام، وا تا  الاد ام )او املرتقاب نرياا، كا،ن الساامع يسا،ل: مااوا قاالوا ملاا ااام)  النا،س، فقيال لاه: كاان 
قااوهل : (ألا ك ااا ظااامل ) د ااام) ، ف،فيااد القااول وزيااد أبهناا  ف طااوا يف الااد ام، و)ااذه ركتااة دقيقااة ت فعااك يف رظااا  )  )ااذه 

ألال أن قاالوا أى ااو) )،  لاى أراه قاد قيال: ألراه الطا اد )اذا اال تناار ماع املصادر  اآلية، مثل قوله: (فماا كاان ااواب قوماه
املاؤول ماان (أن) والفعاال  لااة لفظيااة: و)ااي كااون املصاادر املاؤول يماانه الضاامري يف أرااه ال يوصااف، فكااان أ اا ف ماان دااريه، 

 مس دا ألليه. فلذلك كان حقيقا أبن يكون )و االس ، ألن األصل أن األ  ف من اجلزأين و)و الذأ يكون 
[) الفاام يف قولاه: (فل سا،لن) 7[ فل قصن  لايه  بعلا  وماا ك اا داا ن ]6(فل س،لن الذين أرسل ألليه  ول س،لن امل سل ] 

 اطفة، لرتتيب األىنار ألن واود الم القس   إلمة  لى أره كإلم أرف، ارتقال مان ىا  ألا ىا ، ومان قصاة ألا قصاة، 
 الدريوية ألا اخل   ن أحواهل  يف اآلى ة.  و)و ارتقال من اخل   ن حالته 

 وأكد اخل  بإلم القس  ورون التوكيد لزالة المك يف ولك.  
وسؤال الذين أرسل ألليه  سؤال  ان بلاو  ال ساالة. و)او ساؤال تق ياع يف ولاك احملما ، قاال تعااا: (وياوم ي ااديه  فيقاول  

 ماوا أانت  امل سل ). 
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  ال سالة سؤال ألر)اب أل ه ، ألهن  ألوا مسعوا شهادة رسله   ليه  أيق وا أبهن  مساوقون ألا وسؤال امل سل   ن تنليغه  
 العذاب، وقد تقدم ولك يف قوله: (فكيف ألوا او ا من كل أمة بمهيد) وقوله (يوم جيمع هللا ال سل فيقول ماوا أانت ). 

دل  لياه الصالة مان التعليال، فاإن فا ادة الرساال )اي (والذين أرسال أللايه )، )ا  أما  ال سال، و ا   ا ه  ابملوصاول ملاا تا 
ألاابة ال سل، فاإل اا م أن يسا،ل  ان ولاك امل سال أللايه ، وملاا كاان املقصاود األ)ا  مان الساؤال )او األما ، لقاماة احلناة 
 ليه  يف استحقاق العقاب، قدم وك )   لى وك  ال سل، وملا تدل  ليه صلة (الاذأ) وصالة (ال) مان أن املساؤول   اه 

 )و ما يتعلق أبم  ال سالة، و)و سؤال الف يق   ن وقوع التنليا. 
وملا دل  لى )ذا املعىن التعنري: ف(الذين أرسل ألليه ) والتعنري: ف(امل سل ) مل جت  ألا وكا  ااواب املساؤول  لظهاور  

 أره ألثنات التنليا والنإل . 
ولااه: (فل ساا،لن)، أأ ل ساا،ل ه  مث خناا )  بتفصاايل مااا أمجلااه والفااام يف قولااه: (فل قصاان  لاايه ) للتف يااع والرتتيااب  لااى ق 

 اواو ، أأ فل قصن  ليه  تفاصيل أحواهل ، أأ فعلم ا د   ن اواو  ولكن السؤال لغ ض  ى . 
وقااد دل  لااى ألرادة التفصاايل ت كااري  لاا  يف قولااه: (يعلاا ) أأ  لاا   ظااي ، فااإن ت ااوين ( لاا ) للتعظااي ، وكمااال العلاا  أل ااا  

العل  ابألمور الكثرية، وزاد ولك بياا قوله: (وما ك ا دا ن ) الاذأ )او مبعاىن: ال يعازب  ان  لم اا شايم بغياب يظه  يف 
   ا ورغيب   ه. 

 والقص: الىنار، يقال: قص  ليه، مبعىن أى ه، وتقدم يف قوله تعاا: (يقص احلق) يف سورة األرعام.  
  ليه  بعل )، و)ي يف موقع التذييل. ومجلة: (وما ك ا دا ن ) معطوفة  لى (فل قص  
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والغا ب ضد احلاض ، و)و ) ا ك اية  ن اجلا)ل، ألن الغينة تستلزم اجلهالة   فا، أأ اجلهالة أبحوال املغيب   ه، فإهنا   

ا مطلعاون  لاايه ، ولاو بلغتاه ابألىناار ال تكاون اتمااة   اده مثال املماا)د، أأ: ومااا ك اا ااا)ل  بمايم ماان أحاواهل ، ألر ا
 و)ذا ال في للغينة مثل ألثنات املعية يف قوله تعاا: (و)و معك  أي ما ك ت ). 

وألثنات سؤال األم  ) ا ال ي اايف رفياه يف قولاه تعااا: (وال يسا،ل  ان وراوو  ان ماون) وقولاه (فيومواذ ال يسا،ل  ان ورناه  
اآليت  األى ي  )و السؤال ملع فة تفاصيل وروو ، و)او الاذأ  ألرأ وال اان) ألن املسؤول   ه ) ا )و التنليا وامل في يف

 أريد ) ا يف قوله: (وما ك ا دا ن ). 
[ ومان ىفاب موازي اه ف،ولواك الاذين ىسا وا أرفساه  مباا  8(والوزن يوموذ احلق فمن ثقلب موازي ه ف،ولوك )ا  املفلحاون] 

 لااى مجلااة (فل قصاان)، ملااا تضاام ته املعطااوف  ليهااا ماان  [)  طفااب مجلااة: (والااوزن يوموااذ احلااق)9كاااروا مايت ااا يظلمااون]
العلاا  ثساا ات ال اااس وساايوا  ، فااإل ااا م أشااع ت أبن مظهاا  ولااك العلاا  وأثاا ه )ااو الثااواب والعقاااب، وتفاااوت دراااات 

ة أو العامل  ودركا   تفاوات ال يظل  العامل فيه مثقال ورة، وال يفوت ما يستحقه ألال أن يتفضل هللا  لى أحد ب فع دراا
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مغف ة زلة ألال سإلمة قلب أو شفا ة أو حنو ولك،  ا هللا أ ل  به من  ناده، فلذلك  قنب مجلاة: (فل قصان) هملاة: 
 (والوزن يوموذ احلق) فك،ره قيل: فل قصن  ليه  بعل  ول نازي ه   لى أ ماهل  ازام ال دنب فيه  لى أحد. 

 ليااه: (فل ساا،لن الااذين أرسااال أللاايه ) ومااا  طااف  ليااه ابلاااواو والت ااوين يف قولااه: (يوموااذ)  ااوض  اان مضااااف ألليااه دل  
 وابلفام، والتقدي : سوم ألو رس،هل  ورس،ل رسله  ورقص وروو   ليه . 

والوزن حقيقته معادلة اس  مى  ملع فة ثقال أحاد اجلسام  أو كليهماا يف تعادهلماا أو تفاو ماا يف املقادار، وألو قاد كاان  
ر احلصول تع  اعلب أاسام أى   يع ف وا مقدار التفاوت، فإل بد من  لة توضع فيها تساوأ اجلسم  املوزور  اد

 األشيام، وتسمى امليزان وهلا أشكال اتلفة شكإل واتسا ا. 
واألاسام اليت شعل لتعي  املقادي  تسامى ماوازين، وأحاد)ا ميازان أيضاا وتسامى أوزاا وأحاد)ا وزن، ويطلاق الاوزن  لاى  

ل يف فضل وحنوه قال تعاا: (فإل تقي  هل  يوم القيامة وزا) ويف حاديث أذ ) يا ة، يف الصاحيح : (ألراه مع فة مقدار حا
ليااؤتى ابلعظااي  الساام  يااوم القيامااة ال ياازن   ااد هللا ا اااا  بعوضااة). ويسااتعار اسااتعارة متثيليااة للتاادبري يف أحااوال، كقاااول 

 ال ا ي:          
من مل يكن دم ا وال جمهوال  فالوزن يف )ذه اآلياة يا اد باه تعيا  مقاادي                 وزرب أمية أم )ا فد ب لاه         

ماا تسااتحقه األ مااال ماان الثااواب والعقاااب تعيي ااا ال ألاحاااف فياه، كتعياا  املياازان  لااى حسااب مااا  اا  هللا ماان ثااواب أو 
ره رايم، وككون اجلهاد ل إلم كلمة هللا أو   قاب  لى األ مال، وولك  ا يعلمه هللا تعاا: ككون العمل الصاحل ك وكو 

كوره ن د الطمع يف الغ يمة، فيكون اجلزام  لاى قادر العمال، فاالوزن اساتعارة، وجياوز أن يا اد باه احلقيقياة فقاد قيال توضاع 
ل  لااى الصاحا ف الايت كتنتهااا املإل كاة لع مااال يف شا  ىلقاه هللا لينعلااه هللا ياوم القيامااة، ي طاق أو يتكياف بكيفيااة فياد

 مقادي  األ مال ألرابوا، وولك  كن، وقد وردت أىنار يف صفة )ذا امليزان مل يصح ش  م ها. 
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والعنارات يف مثل )ذا املقاام قاصا ة  ان وصاف الواقعاات، ألهناا مان ىاوارق املتعاارف، فاإل تعادو العناارات فيهاا تق ياب   

لغة، فما اام م ها بصيغة املصدر دري متعلق بفعل يقتضي  لة فحمله  لى اناز احلقا ق ومتثيلها أبقصى ما تعارفه أ)ل ال
املمهور كقوله تعاا: (فإل رقي  هل  يوم القياماة وزا). وماا ااام م هاا  لاى صايغة السامام فهاو حمتمال مثال ماا ) اا لقولاه: 

ن  لااى اللسااان ثقيلتااان يف املياازان  ومااا (فماان ثقلااب موازي ااه) اخل ومثاال قااول ال اايب صاالى هللا  ليااه وساال :  كلمتااان ىفيفتااا
تعلق بفعل مقتض  لة فحمله  لى التمثيل أو  لى الوق من أمور اآلىا ة مثال قولاه تعااا: (ورضاع املاوازين القساط لياوم 
القيامة). وقد ورد يف الس ة وك  امليزان يف حديث النطاقة اليت فيها كلمة شهادة الساإلم،   اد الرتماذأ  ان  ناد هللا بان 

  م و بن العاص، وحديث قول ال يب صلى هللا  ليه وسل  ألرأ بن مالك:  فاطلن    د امليزان  ى اه الرتمذأ. 
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وقد اىتلف السلف يف واود الوق ين  مقدار اجلزام من العمل يسمى ابمليزان توزن فيه األ مال حقيقاة، فاثناب ولاك  
قالوا: )و القضام السوأ، وقد تنع اىاتإلفه  املتا،ى ون فاذ)ب اجلمهور ورفاه مجا ة م ه  الضحاك وجما)د واأل مو، و 

مجهاور األشاا  ة وبعاض املعتزلااة ألا تفساري اجلمهاور، وو)اب بعااض األشاا  ة املتا،ى ين ومجهاور املعتزلااة ألا ماا و)اب ألليااه 
 جما)د والضحاك واأل مو، واألم  ) ، واالستدالل ليأ بن  واملقصود املعىن وليأ املقصود  لته. 

والىنار  ن الوزن بقوله: (احلق) أن كان الوزن جمازا  ان تعيا  مقاادي  اجلازام فااحلق مبعاىن العادل، أأ اجلازام  اادل داري  
اا ز، ألره مان أراواع القضاام واحلكا ، وألن كاان الاوزن متثايإل ويواة امليازان، فالعادل مبعاىن الساوأ، أأ والاوزن يومواذ مسااو 

 لع مال ال ي اح وال جيحف. 
 الواه  فالىنار   ه ابملصدر منالغة  ي كوره حمقا.  و لى 
وتف ع  لى كوره احلق قوله: (فمن ثقلب موازي ه ف،ولوك )  املفلحون)، فهو تفصيل للوزن بنياان أثا ه  لاى قادر املاوزون.  

قولاه: (فمان وحمل التف يع )و قوله: (ف،ولوك )ا  املفلحاون) وقولاه: (ف،ولواك الاذين ىسا وا أرفساه ) ألو ولاك مفا ع  لاى 
موازي ه): (ومن ىفب موازي اه) وثقال امليازان يف املعاىن احلقيقاي راحاان امليازان ابلمايم املاوزون، و)او ) اا مساتعار ال تناار 
األ مال الصاحلة دالنة وواف ة، أأ من ثقلب موزاي ه الصاحلات، وأل ا مل يذك  ما ثقلب باه املاوازين ألراه معلاوم مان ا تناار 

 ل اس أهن  يزرون األشيام امل دوب يف ش ا ها املت افأ يف ضنط مقادي )ا واليت يتغابن ال اس فيها. الوزن، ألن متعارف ا
والثقل مع تلك االستعارة )و أيضا ت شيح الستعارة الاوزن للنازام، مث اخلفاة مساتعارة لعادم األ ماال الصااحلة أىاذا بغاياة  

ة املياازان، واملاا اد ) اا اخلفااة المااديدة و)ااي ارعاادام األ مااال اخلفاة  لااى وزان  كااأ الثقاال، و)ااي أيضاا ت شاايح نن السااتعار 
 الصاحلة لقوله: (مبا كاروا مايت ا يظلمون). 

 والفإل  حصول اخلري وألدراك املطلوب.  
 والتع يف يف (املفلحون) للن أ أو العهد وقد تقدم يف قوله تعاا: (وأولوك )  املفلحون) يف سورة النق ة.  
لقولاه: (موازي اه)، وألو قاد كاان )اذا الواحاد داري معا ، بال )او كال مان ققاق فياه مضامون مجلاة  وما صدق (مان) واحاد 

 الم ر، فهو  ام صح ا تناره مجا ة يف الشارة والضمريين من قوله: (ف،ولوك )  املفلحون). 
ة النعاد ت نيهااا  لااى النعااد والتياان ابلشااارة للت نيااه  لاى أهناا  أل ااا حصاالوا الفاإل  ألااال ثقاال ماوازي ه ، واىتااري اساا  ألشااار  

 املع وأ اال تنارأ. 
وضمري الفصل لقصد االحنصار أأ )  الذين احنصا  فايه  ققاق املفلحا ، أأ ألن  لماب مجا اة تعا ف ابملفلحا  فها   

 . ( 
    
 

 1492صفحة : 
 

This file was downloaded from QuranicThought.com



رفاع ماا ي ااى م اه  واخلس ان حقيقته ضد ال بح، و)و  دم قصيل التاا   لى ما يستفضله مان بيعاه، ويساتعار لفقادان  
ال فع، فمعىن (ىسا وا أرفساه ) فقادوا فوا اد)ا، فاإن كال أحاد ي ااو مان موا)ناه، و)اي جمماوع رفساه، أن شلاب لاه ال فاع 
وتدفع   ه الض : ابل أأ السديد، وابتكار العمل املفيد، ورفوس املم ك  قد سولب هل  أ ماال كارب سنب ىفة ماوازين 

لصاحلة م ه ، فكاراب رفوساه  كا أس ماال التااا  الاذأ رااا م اه زايدة الا زق ف،ضاا ه  أ ماهل ، أأ سنب فقد األ مال ا
كله فهو ىاس  له، فكذلك )ؤالم ىس وا أرفسه  ألو أوقعاته  يف العاذاب املقاي ، وارظا  ماا تقادم يف قولاه تعااا: (الاذين 

 ) يف سورة النق ة. ىس وا أرفسه  فه  ال يؤم ون) يف سورة األرعام. وقوله تعاا: (فما رثب شار  
والناااام يف قولاااه: (مبااااا كااااروا) ابم الساااننية، ومااااا مصااادرية أأ بكاااوهن  ظلمااااوا مايت اااا يف الااادريا، فصاااايغة املضاااارع يف قولااااه  

 (يظلمون) حلكاية حاهل  يف شدد الظل  فيما مضى كقوله تعاا: (وهللا الذأ أرسل ال اي  فتثري سحااب فسق اه). 
أأ يظلمااون اآلايت فااإل ي صاافوهنا حقهااا ماان الصاادق. وضاامن (يظلمااون) معااىن يكااذبون،  والظلاا   ) ااا  ضااد العاادل: 

فلذلك  دأ ابلنام، فك،ره قيل: مبا كاروا يظلمون فيكذبون مايت ا  لى حد قوله تعاا: (واحدوا وا واستيق تها أرفسه  
 ظلما و لوا). 

 فتكذينه ظل  لعدلة بدحضها و دم أل ماهلا.  وأل ا اعل تكذينه  ظلما ألره تكذيب ما قامب األدلة  لى صدقة 
وتقدمي ان ور يف قوله: (مايت ا)  لى  امله، و)و(يظلمون)، لإل)تمام ابآلايت. وقد وك ت اآلية حال املؤم   الصاحل   

مساتكث ون  وحال املكذب  املم ك  ألو كان ال اس يوم رزول اآلية ف يق : ف يق املاؤم  ، و)ا  كلها   ااملون ابلصااحلات،
م هاا، وف ياق املما ك  و)ا  أىلياام ماان الصااحلات، وبقاي با  ولاك ف ياق ماان املاؤم   الاذين خيلطاون  ماإل صااحلا و ىاا  

 سيوا، وولك مل تتع ض له )ذه اآلية، ألو ليأ من د ض املقام، وتع ضب له  ايت أى  . 
)  طااف  لاى مجلاة: (وال تتنعاوا مان دورااه [10(ولقاد مك ااك  يف األرض واعل اا لكا  فيهااا معاايو قلايإل ماا تماك ون] 

أولياام قلاايإل مااا تااذك ون) فهااذا تااذكري هلاا  أبن هللا )ااو ويل اخللاق، ألرااه ىااالقه   لااى واااه األرض، وىااالق مااا بااه  يمااه  
الذأ به بقام واود)  ألا أال معلوم، وتوبيخ  لى قله شك )ا، كما دل  ليه تذييل اجلملاة بقولاه: (قلايإل ماا تماك ون) 

 فاوس الايت ال يزا )اا التهدياد قااد ت فعهاا الاذك ايت الصااحلة، وقاد قاال أحااد اخلاوار  وطلاب م اه أن خيا   ألا قتااال فاإن ال
 احلنا  بن يوسف وكان قد أسد  ألليه رعما. 

           
فياد للتحقياق، أ أقاتل احلنا   ن سلطاره                      بيد تقا  أبهنااا ماوالتااه وأتكياد اخلا  باإلم القسا  وقاد، امل  

ت زيل للذين )  املقصود من اخلطاب م زلة من ي ك  مضمون اخل  ألهن  ملا  ندوا دري هللا كان حاهل  كحال من ي ك  أن 
 هللا )و الذأ مك ه  من األرض، أو كحال من ي ك  وقوع التمك  من أصله. 

ى سنيل الك اية، وقد تقادم ولاك   اد قولاه والتمك  اعل الميم يف مكان، و)و يطلق  لى األقدار  لى التص ف،  ل 
تعاا: (مك ا)  يف األرض ما مل  كن لك ) يف سورة األرعام و)او مساتعمل ) اا يف مع ااه الك اا ي ال الصا يح، أأ اعل اا 
لك  قدرة، أأ أقادراك   لاى أماور األرض وىول ااك  التصا ف يف خنلوقا اا، وولاك مباا أودع هللا يف النما  مان قاوة العقال 

لتفكري اليت أ)لته لسايادة )اذا العاامل والتغلاب  لاى مصاا نه، ولايأ املا اد مان التمكا  ) اا القاوة واحلكا  كاامل اد يف وقلاه وا
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تعااا: (ألا مك اا لاه يف األرض) ألن ولاك لاايأ حاصاإل همياع النما  ألال  لاى أتوياال، ولايأ املا اد ابلتمكا  أيضاا مع اااه 
ولااه: (يف األرض) و ااع ماان ولااك، ألرااه لااو كااان كااذلك لقااال ولقااد مك اااك  احلقيقااي و)ااو اعاال املكااان يف األرض ألن ق

األرض، وقاد قاال تعااا  ان  ااد: (ولقاد مك اا)  فيماا ألن مك ااك  فياه) أأ اعل اا ماا أقا را)   لياه أ ظا   اا أقاادراك  
  ليه، أأ يف  نر)  يف األرض أما أصل الق ار يف األرض فهو ص ار بي هما. 
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ومعايو مجع معيمة، و)ي ما يعيو به احلي من الطعام والم اب، ممتقة مان العايو و)او احليااة، وأصال املعيماة اسا    

مصدر  اش قال تعاا: (فإن له معيمة ض كا) مسي به المايم الاذأ باه العايو، تسامية للمايم ابسا  ساننه  لاى ط يقاة 
 اناز الذأ دلب حىت صار مساواي للحقيقة. 

و) أصل يف الكلمة ألهنا    الكلمة من املصادر   ايو  فاوزن معيماة مفعلاة ومعاايو مفا ال. فحقهاا أن وايم (معاي  
ي طق وا يف اجلمع ايم وأن ال تقلب لازة. ألن اساتعمال العا ب يف حا ف املاد الاذأ يف املفا د أهنا  ألوا مجعاوه مجعاا أبلاف 

ة ومفاااوز، فيمااا أصااله واو ماان الفااوز، ومعينااة ومعايااب فيمااا زا اادة ردوه ألا أصااله واوا أو ايم بعااد ألااف اجلمااع، مثاال: مفاااز 
أصاله الياام، فاإوا كاان حاا ف املاد يف املفا د داري أصالي فااإهن  ألوا مجعاوه مجعاا أبلاف زا ادة فلنااوا حا ف املاد لازة حناو قااإلدة 

د الزا اد وقإل د، و نوز و نا ز، وصحيفة وصحا ف، و)ذا االستعمال مان لطاا ف التف قاة با  حا ف املاد األصالي واملا
واتفق الق ام  لى ق امته ابليام، ورو  ىاراة بن مصاعب، ومحياد بان  ماري،  ان افاع أراه قا أ: معاا و وماز بعاد األلاف، 
و)ي رواية شاوة   ه ال يعن، وا، وق ئ يف الماو: فاهلمز، رواه  ن األ   ، ويف الكماف رسنة )ذه الق امة ألا ابن  ام  

 و)و سهو من الزام أ. 
 : (قليإل ما تمك ون) )و كقوله يف أول السورة (قليإل ما تذك ون) ورظا  ه. وقوله 
 واخلطاب للمم ك  ىاصة، ألهن  الذين قل شك )  ك تعاا ألو اختذوا معه  هلة.  
ووصف قليل يستعمل يف معىن املعدوم كماا تقادم  رفاا يف أول الساورة، وجياوز أن يكاون  لاى حقيقتاه أأ ألن شاك ك  هللا  

، ألهن  ملا   فوا أره رو  فقد شك وه، ولكن أكث  أحواهل  )و ال  اض  ن شاك ه والقناال  لاى  ناادة األصا ام وماا قليل
 يتنعها، وجيوز أن تكون القلة ك اية  ن العدم  لى ط يقة الكإلم املقتصد است زاال لتذك ) . 

در املااؤول يف حماال الفا اال بقلاايإل فهااي حااال وارتصااب (قلاايإل)  لااى احلااال ماان ضاامري امللاااطن  و(مااا) مصاادرية، واملصاا 
 سننية. 

ويف التعقيب وذه اآلية آلية: (وك  مان ق ياة أ)لك ا)اا) ألواام ألا ألن أللاال شاك  ال عماة يعا ض صااحنها لزواهلاا، و)او ماا  
 دل  ليه قوله: (أ)لك ا)ا). 
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[ قاال مااا 11مل يكان ماان السااادين] (ولقاد ىلق ااك  مث صاوراك  مث قل ااا للمإل كاة اساندوا ألدم فسااندوا ألال ألبلايأ 
[ قاال فاا)نط م هاا فماا يكاون لاك أن 12م عك أال تسند ألو أم تك قال أا ىري م ه ىلقت  من ار وىلقته من طا ]

[)  طاف  لااى مجلاة: (ولقاد مك ااك  يف األرض) تاذكريا ب عماة ألجيااد ال ااوع، 13تتكا  فيهاا فااى   ألراك مان الصااد ين]
اااود أشا ف ماان العاادم، بقطااع ال ظا   مااا قااد يعاا ض للموااود ماان األكاادار واملتا ااب، وب عمااة و)اي رعمااة   ايااة، ألن الو 

تفضاايله  لااى ال ااوع أبن أماا  املإل كااة ابلساانود ألصااله، وأدماا  يف )ااذا االمت ااان ت نيااه وأليقاااف ألا  ااداوة الماايطان ل ااوع 
قاإلع  ماا أوقاع فياه ال ااس مان الما ك الرسان من القدم، ليكون ولك متهيادا للتحاذي  مان وسوساه وتضاليله، وألدا ام ابل

والضإللة، و)و د ض السورة، وولك   د قوله تعاا: (اي ب   دم ال يفت  ك  المايطان كماا أىا   أباويك  مان اجل اة) وماا 
 قإله من اآلايت، فلذلك كان )ذا مب زلة االستدالل وسط يف ىإلل املو ظة. 

 هن  الغ ض يف )ذه السورة. واخلطاب لل اس كله ، واملقصود م ه املم كون، أل 
وأتكيااد اخلاا  ابلااإلم و  قااد  للواااه الااذأ تقاادم يف قولااه: (ولقااد ىلقااااك )، وتعديااه فعلااي اخللااق والتصااوي  ألا ضاامري  

امللاطن ، ملا كان  لى معىن ىلق ال اوع الاذأ )ا  مان أفا اد تعا  أن يكاون املعاىن: ىلق اا أصالك  مث صاورا، و)او  دم،  
 ه: (مث قل ا للمإل كة اسندوا آلدم). كما أفصح   ه قول

 واخللق الجياد وألب از الميم ألا الواود، و)ذا الطإلق )و امل اد م ه   د ألس اده ألا هللا تعاا أو وصف هللا به.  
 والت وي  اعل الميم صورة، والصورة المكل الذأ يمكل به اجلس  كما يمكل الط  بصورة روع من األرواع.  
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و طفااب مجلااة (صااوراك ) ثاا ف (مث) الدالااة  لااى ت اىااي رتنااة التصااوي   اان رتنااة اخللااق، ألن التصااوي  حالااة كمااال يف   

اخللااق أبن كااان الرسااان  لااى الصااورة الرسااارية املتق ااة حساا ا وشاا فا، مبااا فيهااا ماان ممااا   الدراك والتاادبري، سااوام كااان 
كان بعد اخللق مبدة، كما يف تصوي  األا ة مان  ظاام وحلا  و صاب و ا وق التصوي  مقارا للللق كما يف ىلق  دم، أم  

 ومما  ، كقوله تعاا: (فللق ا املضغة  ظاما فكسوا العظام حلما). 
وتعدية فعلي (ىلق ا) و(صورا) ألا ضمري اخلطاب ي تظ  يف سلك ما  اد ألليه الضمري قنله يف قولاه (ولقاد مك ااك  يف   

لل اس كله  توطوة لقوله فيما  م: (اي ب   دم ال يفت  ك  الميطان كما أى   أبويك  من اجل اة)  األرض) اآلية فاخلطاب
واملقصود ابخلصوص م ه املم كون ألهن  الذين سول هلا  المايطان كفا ان )اذه الا ع  لقولاه تعااا  قاب ولاك: (وألوا فعلاوا 

ماا أراازل أللايك  ماان ربكاا  وال تتنعاوا ماان دورااه أولياام قلاايإل مااا فاحماة قااالوا واادا  ليهااا  ابما) وقولااه فيماا تقاادم: (اتنعااوا 
 تذك ون). 

وأماا تعلاق فعلاى اخللاق والتصاوي  بضاامري امللااطن  فما اد م اه أصال رااو ه  األول و)او  دم بق ي اة تعقيناه بقولاه: (مث قل ااا  
اطنون ألن املقصود التاذكري ب عماة للمإل كة اسندوا آلدم) ف زل ىلق أصل رو ه  م زلة ىلق أف اد ال وع الذين م ه  املل
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الجياد ليمك وا مواد)  ورظريه قوله تعاا: (ألا ملا طغا املام محل اك  يف اجلارية) أأ محل ا أصولك  و)ا  الاذين كااروا ماع 
ز أن رو  وت اسل م ه  ال اس بعد الطوفان، ألن املقصود االمت ان  لى امللاطن  إبجنام أصوهل  الذين ت اسلوا م ه ، وجيو 

يؤول فعإل اخللق والتصوي  مبعىن ألرادة حصاول ولاك، كقولاه تعااا، حكاياة  ان كاإلم املإل كاة ماع ألبا ا)ي : (ف،ى ا اا مان  
 كان فيها من املؤم  ) أأ أردا ألى ا  من كان فيها، فإن )ذا الكإلم وقع قنل أم  لور ومن  من به ابخل و  من الق ية. 

دوا آلدم)  لاى أن املللاوق واملصاور )او  دم، ومعاىن الكاإلم ىلق اا أصالك  وصاوراه ودل قوله: (مث قل اا للمإل كاة اسان 
فنااز مواااودا معي ااا مساامى مدم، فااإن التساامية ط يااق لتعاا  املساامى، مث أظهاا ا فضااله وبااديع صاا ع ا فيااه فقل ااا للمإل كااة 

 اسندوا له فوقع ألجياز بديع يف رس  الكإلم. 
سندوا آلدم)  اطفة اجلملة  لى اجلملة فهي مقيدة للرتاىي ال تيب ال للرتاىي الزماين و(مث) يف قوله: (مث قل ا للمإل كة ا 

 وولك أن مضمون اجلملة املعطوفة ) ا أرقى رتنة من مضمون اجلملة املعطوف  ليها. 
ن ظهاور فضال وقوله: (مث قل ا للمإل كة اسندوا آلدم)، تقدم تفسريه، وبيان ما تقدم أم  هللا املإل كة ابلسنود آلدم، ما 

ما  لمه هللا من األمسام ما مل يعلمه املإل كة،   د قولاه تعااا: (وألو قل اا للمإل كاة اساندوا آلدم فساندوا ألال ألبلايأ) يف 
 سورة النق ة. 

وتع يااف (املإل كااة) للناا أ فااإل يلاازم أن يكااون األماا   امااا جلميااع املإل كااة، باال جيااوز أن يكااون املاا،مورون )اا  املإل كااة،  
وا يف املكان الذأ ىلق فيه  دم، ورقل ولك  ان ابان  نااس، وجتمال االساتغ اق جلمياع املإل كاة. وط ياق أما )  الذين كار

مجيعا وسنود)  مجيعا آلدم ال يعلمه ألال هللا، ألن ط ق  لمه  مب اد هللا   ه  يف العامل العلاوأ ال تقااس  لاى املا،لوف يف 
  امل األرض. 

سنود آلدم ال يقتضي أن يكون  دم قد ىلق يف العامل الذأ فياه املإل كاة بال ولاك حمتمال، وا ل  أن أم  هللا املإل كة ابل 
وجتمل أن هللا ملا ىلق  دم حم  املإل كة، وأطلعه   لى )ذا اخللق العنيب، فإن املإل كة ي تقلون من مكان ألا مكاان 

دار الثواب والعقاب، وألن كان ظا) )ا يقتضي فاآلية ليسب رصا يف أن  دم ىلق يف السماوات وال أره يف اجل ة اليت )ي 
ولك، ووذا الظاا)  أىاذ مجهاور أ)ال السا ة، وتقادم ولاك يف ساورة النقا ة. واساتث ام ألبلايأ مان السااادين يف قولاه: (ألال 
  ألبليأ) يدل  لى أره كان يف  داد املإل كة ألره كان اتلطا و . وقال السكاكي يف املفتا   د ألبليأ من املإل كة ثك

 التغليب. 
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ومجلة: (مل يكن من الساادين) حال من (ألبليأ)، و)ي حال مؤكدة ملضمون  املها و)و ما دلب  ليه االستث ام، ملا   

فيها من معىن: أستث ، ألن االستث ام يقتضي ثنوت رقيض حك  املستثىن م ه للمساتثىن، و)او  ا  مادلول: (مل يكان مان 
حلال أتكيدا. ويف اىتيار الىنار  ن رفأ سنوده هعله مان داري السااادين: ألشاارة ألا أراه ارتفاى الساادين) فكارب ا
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  ه السنود ارتفام شديدا ألن قولك مل يكن فإلن من املهتدين يفيد من ال في أشد  اا يفياده قولاك مل يكان مهتاداي كماا 
 هتدين) يف سورة األرعام. يف قوله تعاا: (قل ال أتنع أ)وامك  قد ضللب ألوا وما أا من امل

ففي اآلية ألشارة ألا أن هللا تعاا ىلق يف رفاأ ألبلايأ مجلاة تدفعاه ألا العصايان   ادما ال يوافاق األما  )اواه، واعال لاه   
)و  ورأاي، فكارب انلته االفة جلنلة املإل كة. وأل اا اساتم  يف  اداد املإل كاة ألراه مل جادث مان األما  ماا خياالف )اواه، 

ث األم  ابلسنود ظه  ىلق العصيان الكامن فيه، فكان قوله تعاا: (مل يكان مان السااادين) ألشاارة ألا أراه مل فلما حد
يقادر لاه أن يكاون مان الطا فاة السااادين، أأ ارتفاى سانوده ارتفاام لرااام يف حصاوله بعاد، وقاد  لا  أراه أىب الساانود 

 ا م عك ألال تسند ألو أم تك). ألابم وولك متهيدا حلكاية السؤال واجلواب يف قوله: (قال م
ومجلاة: (قاال مااا م عاك أال تساند ألو أم تااك) ابتادام احملااورة، ألن تاا ك ألبلايأ السانود آلدم مب زلااة ااواب  ان قااول هللا:  

(اسندوا آلدم)، فكان ثيث يتواه ألليه استفسار  ن سنب ت كه السنود، وضمري: (قال)  ا د ألا معلوم من املقام أأ 
بق ي اة قولااه: (مث قل ااا للمإل كاة اسااندوا)، وكاان مقتضااى الظااا)  أن يقاال: قل ااا، فكاان العاادول ألا ضاامري قاال هللا تعاااا 

الغا اب التفاااات، ركتتااه قوياال مقااام الكااإلم، ألو كااان املقااام مقااام أماا  للمإل كااة وماان يف زماا    فصااار مقااام تااوبيخ لبلاايأ 
 ىاصة. 

ماااوب بتاااوبيخ، واملقصاااود مااان االساااتفهام ألظهاااار مقصاااد ألبلااايأ و(ماااا) لإلساااتفهام، و)اااو اساااتفهام ظاااا) ه حقيقاااي، وم 
 للمإل كة. 

و(م عااك) مع اااه صاادك وكفااك  اان الساانود فكااان مقتضااى الظااا)  أن يقااال: مااا م عااك أن تسااند ألرااه أل ااا كااف  اان  
 السنود ال  ن رفي السنود فقد قال تعاا يف اآلية األى  : (ما م عك أن تسند ملا ىلقب بيدأ)، فلذلك كان وك 
(ال) ) ا  لى ىإلف مقتضى الظا) ، فقيل )ي مزيادة للت،كياد، وال تفياد رفياا، ألن احلا ف املزياد للت،كياد ال يفياد معاىن 
دري الت،كيد. و(ال) من مجلة احل وف اليت يؤكد وا الكإلم كما يف وقله تعاا: (ال أقس  وذا النلد) وقوله (لوإل يعل  أ)ل 

فضاال هللا) أأ لاايعل  أ)اال الكتاااب  لمااا حمققااا. وقولااه تعاااا: (وحاا ام  لااى ق يااة الكتاااب أن ال يقاادرون  لااى شاايم ماان 
أ)لك ا)ا أهن  ال ي اعون) أأ   وع أهنا  ي اعاون م عاا حمققاا، و)اذا أتويال الكساا ي، والفا ام، والزااا ، والزاما أ، ويف 

ألن التوكيااد ققيااق حصااول الفعاال توايااه معااىن الت،كيااد ألا الفعاال مااع كااون الساانود دااري واقااع فااإل ي نغااي أتكيااده ىفااام 
 املؤكد، فإل ي نغي التعويل  لى )ذا الت،ويل. 

وقيل (ال) افية، وواود)ا يؤون بفعل مقدر دل  ليه (م عك) ألن املارع من شيم يد و لضده، فك،راه قيال: ماا م عاك  
ل اناز، و(ال) )ي ق ي ة أن تسند فد اك ألا أن ال تسند، فإما أن يكون (م عك) مستعمإل يف معىن د اك،  لى سني

اناز، و)ذا أتويل السكاكي يف املفتا  يف فصل اناز اللغوأ، وق يب م ه لعند اجلنار فيما رقله الفل    ه، و)او أحسان 
أتويإل، وألما أن يكون قد أريد الفعإلن، فاذك  أحادلا وحاذف اآلىا ، وأشاري ألا احملاذوف مبتعلقاة الصااحل لاه فيكاون مان 

 و)و اىتيار الط أ ومن تنعه.  ألجياز احلذف،
 وارظ  ما قلته   د قوله تعاا: (قال اي )ارون ما م عك ألو رأيته  ضلوا أن ال تتنع ) يف سورة طه.  
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وقولاااه (ألو أم تاااك) ظااا ف (لتساااند) وتعلياااق ضااامريه ابألمااا  يقتضاااي أن أمااا  املإل كاااة شاااامل لاااه، ألماااا ألراااه صااا ف مااان   

 ألبلاايأ أصااإل للناان لينعاال م ااه صاا فا متمياازا  اان بقيااة املإل كااة بقنولااه للمعصااية، و)ااذا )ااو ظااا)  املإل كااة، فللااق هللا
الق  ن، وألليه و)ب كثري من الفقهام، وقد قال هللا تعاا: (ألال ألبليأ كان مان اجلان) اآلياة، وألماا ألن اجلان راوع  ىا  مان 

ة، فكان أم )  شاامإل لاه ب اام  لاى أن املإل كاة ىلقاوا مان ان دات، وألبليأ أصل ولك ال وع، اعله هللا يف  داد املإل ك
ال ااور وأن اجلاان ىلقااوا ماان ال ااار. ويف صااحيح مساال ،  اان  ا مااة (رضااي هللا   هااا): أن رسااول هللا صاالى هللا  ليااه وساال  

املا اد  قال:  ىلقب املإل كة من رور وىلق اجلان من مار  من ار  وألا )ذا و)ب املعتولة وبعاض األشاا  ة، وقاد يكاون
من ال ار رورا الوطا ابملادة، ويكون امل اد ابل ور رورا جم دا، فيكون اجلن رو ا من ا أ املإل كة أحط، كماا كاان الرساان 

 رو ا من ا أ احليوان أرقى. 
 وفصل: (قال أا ىري م ه) لوقو ه  لى ط يقة احملاورات.  
وتثل ألم  هللا تعاا ألايه ابلسنود آلدم، و)ذا معصية ص جة،  وب  مارعه من السنود أبره رأ  رفسه ىريا من  دم، فل  

 وقوله: (أا ىري م ه) مسوق مساق التعليل لإلمت اع ولذلك حذف م ه الإلم. 
 ومجلة: (ىلقت  من ار) بيان جلملة: (أا ىري م ه) فلذلك فصلب، ألهنا مب زلة  طف النيان من املن .   
 لوقا من ار، إبىنار من املإل كة الذين شهدوا ىلقه، أو إبىنار من هللا تعاا. وحصل لبليأ العل  بكوره ا 
وكوره الوقا من ال ار نبب قال تعاا: (ىلق الرسان من صلصال كالفلار وىلق اجلان من مار  من ار) وألبليأ من  

   ربه). ا أ اجلن قال تعاا يف سورة الكهف: (فسندوا ألال ألبليأ كان من اجلن ففسق  ن أم
 واست د يف تفضيل رفسه ألا فضيلة الع ص  الذأ ىلق م ه  لى الع ص  الذأ ىلق م ه  دم.  
وال ااار )ااي احلاا ارة النالغااة لمااد ا االلتهاااب الكا  ااة يف األاسااام املصااهورة أبصاال اخللقااة، كال ااار الاايت يف الماامأ، وألوا  

 ات أو ت اب مثل ال ار الناقية يف ال ماد. بلغب احل ارة االلتهاب   ضب ال ارية للنس  من معدن أو رن
وال ااار أفضاال ماان الاارتاب لقااوة أتثري)ااا وتساالطها  لااى األاسااام الاايت تإلقيهااا، وألهنااا تضاايم، وألهنااا زكيااة ال تلصااق وااا  

 األقذار، والرتاب ال يماركها يف ولك وقد اشرتكا يف أن كليهما تتكون م ه األاسام احلية كلها. 
لااق م ااه امللااك فهااو أىلااص ماان المااعاع الااذأ يناا  ماان ال ااار جماا دا  اان مااا يف ال ااار ماان األىااإلر وأمااا ال ااور الااذأ ى 

 اجلثمارية. 
والط  الارتاب امللاتلط ابملاام، واملاام   صا   ىا  تتوقاف  لياه احليااة احليوارياة ماع ال اار والارتاب، وظاا)  القا  ن يف  ايت  

ن ألبلاايأ أوىااذ بعيااان أماا  هللا  صااياا ابات، وهللا تعاااا ملااا أماا  )ااذه القصااة كلهااا أن شاا ف ال ااار  لااى الاارتاب مقاا ر، وأ
املإل كة ابلسنود آلدم قد  ل  استحقاق  دم ولك مبا أودع هللا فيه من القوة اليت قد تنلاا باه ألا منلاا املإل كاة يف الزكاام 

كياراه مان ولاك الع صا  مهيواا والتقديأ، ف،ما ألبليأ فغا ه زكاام   صا ه وولاك لايأ كافياا يف التفضايل وحاده، ماا مل يكان  
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ألايه لنلو  الكماالت، ألن الع ة بكيفية الرتكيب وا تنار ىصا ص املادة امل كب م ها بعد الرتكيب، ثسب مقصد اخلالق 
  د الرتكيب، وال  ا ة ثالاة املاادة انا دة، فااك تعااا ركاب ألبلايأ مان   صا  ال اار  لاى )يواة شعلاه يساتلدم  نر القاوة 

ة يف الفساااد واالراادفاع ألليااه ابلطنااع دون رظاا ، ثسااب ىصااا ص املااادة امل كااب )ااو م هااا، وركااب  دم ماان   صاا  الع صاا ي
الاارتاب  لااى )يوااة شعلااه يسااتلدم  نر القااوة الع صاا ية يف اخلااري والصااإل  واالراادفاع ألا ازدايد الكمااال مبحااض االىتيااار 

كاال ولااك م ااور ثكمااة قااوا)  الع صاا ية يف اخلااريات وال ظاا ، ثسااب مااا تساامح بااه ىصااا ص املااادة امل كااب )ااو م هااا، و 
احملضااة، واالراادفاع ألا ولااك ابلطنااع دون اىتيااار وال رظاا ، ثسااب ىصااا ص   صاا ) . ولااذلك كااان بلااو  الرسااان ألا 

 الفضا ل امللكية أ لى وأ نب، وكان منلغه ألا ال وا ل الميطارية أحط وأسهل. ومن أال ولك ىوطب ابلتكليف. 
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وألاااال )اااذا املعاااىن أمااا  هللا املإل كاااة ابلسااانود آلدم أصااال ال اااوع النمااا أ ألراااه سااانود ا ااارتاف ك تعااااا مبظهااا  قدرتاااه   

العظيمة، وأم  ألبليأ ابلسانود لاه كاذلك، ف،ماا املإل كاة فاامتثلوا أما  هللا ومل يعلماوا حكمتاه، وارتظا وا النياان، كماا حكاى 
 ا ألال ما  لمت ا ألرك أرب العلي  احلكي ) فنام)  النيان جممإل بقولاه: (ألين أ لا  ماا   ه  بقوله: (قالوا سنحارك ال  ل  ل

ال تعلمون) مث مفصإل بقصة قوله: (مث   ضه   لى املإل كة فقال أرنووين أبمسام )ؤالم ألن ك ت  صادق )  ألا قوله  (وماا  
 ك ت  تكتمون). يف سورة النق ة. 

ه من املكان الذأ كان فيه يف ا تإلم و)و السمام. وأحل املإل كة فيه. واعله مكااا وقد  اقنه هللا  لى  صياره إبى اا 
مقدسا فاضإل  لى األرض فإن ولك كله هعل  هلي إبفاضة األروار ومإلزمة املإل كة، فقال له: (فاا)نط م هاا فماا يكاون 

 لك أن تتك  فيها). 
ماا اساتعارة للنعاد  ان املكاان املما ف. بتمانيه النعاد   اه ابل ازول مان والتعنري ابهلنور أما حقيقة ألن كان املكاان  الياا، وأ 

 مكان م تفع وقد تقدم ولك يف سورة النق ة. 
والفام يف مجلة: (فا)نط) لرتتيب األم  ابهلنور  لى اواب ألبليأ، فهو من  طف كإلم متكل   لى كإلم متكل   ىا ،  

رة، كاالعطف الاذأ يف قولاه تعااا: (قاال ألين اا لاك لل ااس ألماماا قاال ألن الكإلما  مب زلاة الكاإلم الواحاد يف مقاام احملااو 
 ومن ورييت). 

 والفام دالة  لى أن أم ه ابهلنور مسنب  ن اوابه.  
وضاامري املؤرااث اناا ور مباان يف قولااه: (م هااا)  ا ااد  لااى املعلااوم باا  املااتكل  وامللاطااب، وأتريثااه أمااا ر ااي ملع اااه بت،وياال   

 ام ألهنا مكان املإل كة، وقد تك ر يف الق  ن وك  )ذا الضمري ابلت،ريث. النقعة، أو للفن السم
وقوله: (فما يكون لك أن تتك  فيها) الفام للسننية والتف ياع تعلايإل لعما  ابهلناور، و)او  قوباة ىاصاة  قوباة ألبعااد  ان  

لاق التكا  ألن املكاان كاان مكااا املكان املقدس، ألره قاد صاار ىلقاه داري مإل ا  ملاا اعال هللا ولاك املكاان لاه، وولاك ى
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مقدسا فاضإل ال يكون ألال مطه ا من كل ما له وصف ي افيه و)ذا مندأ حاوله احلكمام الناحثون  ن املدي ة الفاضلة وقد 
قال مالك  رمحه هللا  : ال قدثوا بد ة يف بلادا. و)اذه اآلياة أصال يف ثناوت احلاق أل)ال احمللاة أن خي ااوا مان حملاته  مان 

 من سريته فمو الفساد بي ه . خيمى 
ودل قوله: (ما يكون لك)  لى أن ولك الوصف ال يغتفا  م اه، ألن ال فاي بصايغة (ماا يكاون لاك) كاذا أشاد مان ال فاي  

ف(ليأ لك كذا) كما تقدم   د قوله تعاا: (ما كان لنما  أن يؤتياه هللا الكتااب) اآلياة يف  ل  ما ان، و)او يساتلزم ) اا 
ماع وقو اه، و لياه فتقيياد رفاي التكا    اه ابلكاون يف السامام لوقو اه  لاة للعقوباة اخلاصاة و)اي  قوباة هنيا ألره رفاه   اه 

الط د من السمام، فإل داللة لذلك القيد  لى أره يكون له أن يتك  يف دري)ا، وكيف وقد  ل  أن التك  معصية ال تلياق 
 أب)ل العامل العلوأ. 

) مب ادفها، وأ يادت الفاام ماع اجلملاة الثارياة لازايدة أتكياد تسانب الكا  يف ألى اااه وقوله: (فاى  ) أتكيد جلملة (فا)نط 
 من اجل ة. 

ومجلة: (ألرك من الصاد ين) جيوز أن تكون مست،رفة استو افا بياريا، ألوا كان امل اد مان اخلا  الىناار  ان تكاوين الصاغار  
اليت قنلها لإلستو اف، وجيوز أن تكاون واقعاة موقاع التعليال  فيه هعل هللا تعاا ألايه صاد ا حقريا حيثما حل، ففصلها  ن

ل ى ا   لى ط يقة استعمال  ألن  يف مثال )اذا املقاام اساتعمال فاام التعليال، فهاذا ألوا كاان املا اد مان اخلا  ألظهاار ماا فياه 
 من الصغار واحلقارة اليت دفل   ها فذ)نب به الغفلة   ها ألا التك . 

 ين) أشد يف ألثنات الصغار له من حناو: ألراك صااد ، أو قاد صاغ ت، كماا تقادم يف قولاه تعااا: وقوله: (ألرك من الصاد 
(قد ضللب ألوا وما أا من املهتدين). يف سورة األرعام وقوله  رفا: (مل يكان مان السااادين). والصااد  املتصاف ابلصاغار 

ى دري ما ي ضي هللا، و)و صغار الغواياة، ولاذلك و)و الذل واحلقارة، وأل ا يكون له الصغار   د هللا ألن انلته صارت  ل
 قال بعد )ذا: (فنما أدويت ). 

 [)  15[ قال ألرك من امل ظ ين]14( قال أرظ ين ألا يوم ينعثون] 
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كان ألبال ملا كون هللا فيه الصغار واحلقارأ بعد  زة امللكية وش فها ارقلنب م امي لته ألا التعلاق ابلسفاساف  ألوا ماا مل ت  

فمعااز   فساا،ل ال ظاا ة بطااول احلياااة ألا يااوم النعااث، ألو كااان يعلاا  قناال ولااك أرااه ماان احلااوادث الناقيااة ألرااه ماان أ)اال العااامل 
الناقي، فلما أ)نط ألا العامل األرضي ظن أره صا   ألا العدم فلاذلك سا،ل ال ظا ة ألبقاام ملاا كاان لاه مان قنال، وألو قاد كاان 

بدر من ألبليأ طلب ال ظ ة، قال هللا تعاا: (ألرك من امل ظا ين) أأ أراك مان املللوقاات ولك بتقدي  هللا تعاا و لمه، و 
 الناقية. 

وقد أفاد الت،كيد إبن والىنار بصيغة (من امل ظ ين): أن ألرظاره أم  قد قضاه هللا وقدره من قنل سؤاله، أأ ققق كوراك  
قاا وقادر بقاام)  ألا ياوم النعاث، فكماف لبلايأ أراه بعاض من الف يق الذين ارظا وا ألا ياوم النعاث، أأ أن هللا ىلاق ىل
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من مجلة امل ظ ين من قنل حدوث املعصية م ه، وألن هللا ليأ مبغري ما قادره لاه، فناواب هللا تعااا لبلايأ ألىناار  ان أما  
أن يكاون  ققق، وليأ ألاابة لطلنة ألبليأ، ألره أ)اون  لاى هللا مان أن جيياب لاه طلناا، و)اذه )اي ال كتاة يف العادول  ان

اجلواب: أرظ تك أو أانب لك  ا يدل  لى تك مة ابستنابة طلنه، ولك ه أ لمه أن ما س،له أم  حاصل فسؤاله قصيل 
 حاصل. 

[ مث ألتي ه  من ب  أيديه  ومن ىلفه  و ن أواهن  و ن لاا له  16(قال فنما أدويت  ألقعدن هل  ص اطك املستقي ] 
 ألرك من امل ظ ين).  -مث قوله-لفام للرتتيب والتسنب  لى قوله: (ألرك من الصاد ين [) ا17وال شد أكث )  شاك ين]

فقاد دل مضاامون وي ااك الكإلما  أن هللا ىلااق يف رفااأ ألبلايأ مقاادرة  لااى ألداوام ال اااس بقولااه: (ألراك ماان الصاااد ين)   
ألا الضاإلل والكفا ، هنلاة قلناه هللا  وألره اعله ابقيا متص فا بقواه الم ي ة ألا يوم النعث، ف،حأ ألبليأ أره سيكون دا ية

ألليها قلنا و)و من املسخ ال فساين، وألره فا ل ولك ال حمالة مع  لمه أبن ما يصدر   ه )و ضإلل وفساد، فصدور ولك 
 م ه كصدور ال هو من احلية، وكتح ك األافان   د م ور شيم  لى الع ، وألن كان صاحب الع  ال ي يد ق يكهما. 

قولاه: (فنماا أداويت ) ساننية و)ااي ظا ف مساتق  واقاع موقاع احلاال ماان فا ال (ألقعادن)، أأ أقسا  ألقعادن هلاا  والناام يف  
 حال كون ولك م  بسنب ألدوا ك ألايأ. والإلم يف (ألقعدن) مل القس : قصد أتكيد حصول ولك وققيق العزم  ليه. 

 ر فلذلك استحق التقدمي فاإن انا ور ألوا قادم قاد يفياد وقدم ان ور  لى  امله لفادة معىن التعليل، و)و ق يب من الم 
معىن ق ينا من الم طية، كما يف قول ال يب صلى هللا  ليه وسل :  كما تكوروا ياوا  لايك   يف رواياة اازم تكوراوا ماع  ادم 

زم. وولك جصل معاملة  امله معاملة اواب الم ر بعإلمة اجلزم فل  ي و(يوا) ألال ابأللف يف  ى ه  لى  دم ا تنار اجل
من اال)تمام ابملتعلق، ألو كان )و السنب يف حصاول املتعلاق باه، فالتقادمي لإل)تماام، ولاذلك مل يكان )اذا التقادمي م افساا 
لتصدي  الم القس  يف مجلتها،  لى أا ال رلتزم ولك فقد ىولف يف كثري من كإلم الع ب. وما مصدرية والقعود ك اية  ن 

 ابغة:          املإلزمة كما يف وقل ال 
قعااودا لاااد  أبياااا   يممادوراهاااا                       رمااى هللا يف تلاااك األكاااف الكواراااع أأ مإلزماا  أبيااااات لغاااري)  يااا د   

اجللوس، ألو قد يكورون يس،لون واقف ، وماش ، وواه الك اية )و أن مإلزمة املكان تساتلزم ال ياام مان الوقاوف   اده، 
ل احة، ومن مث أطلق  لى املستنري اس  القعيد، ومن ألطإلق القعيد  لى املإلزم قوله تعاا: (ألو يتلقى فيقعد املإلزم طلنا ل

 املتلقيان  ن اليم  و ن الممال قعيد) أأ مإلزم ألو امللك ال يوصف بقعود وال قيام. 
عال تضاام ه معاىن ألقعاادن وملاا ضاامن فعال: (ألقعاادن) معاىن املإلزمااة ارتصاب (صاا اطك)  لاى املفعوليااة. أو  لاى تقاادي  ف 

 تقدي ه: فام عن ص اطك أو ف،قطعن   ه  ص اطك، والإلم يف هل  لعال كقوله: (واقعدوا هل  كل م صد). 
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وألضافة الص ار ألا اس  اجلإللاة  لاى تقادي  الاإلم أأ الصا ار الاذأ )او لاك أأ الاذأ اعلتاه ط يقاا لاك، والط ياق ك   
به ما ي ضي هللا ابمتثال أم ه، و)او فعال اخلاريات، وتا ك السايوات، فاالكإلم قصايل )يواة العاازم  )و العمل الذأ جصل 

 لى فعل اخلري، و زمه   ليه، وتع ض الميطان هل  ابمل ع مان فعلاه، ويواة الساا ي يف ط ياق ألا مقصاد ي فعاه وساعيه ألوا 
 ا رتضه يف ط يقه قاطع ط يق م عه من امل ور فيه. 

(هلاا ) ضاامري الرااأ الااذين دل  لاايه  مقااام احملاااورة، الاايت اىتصاا ت ) ااا اىتصااارا د ااا ألليااه االقتصااار  لااى والضاامري يف  
املقصاود م هاا، و)او االمت اان ب عماة اخللاق، والتحاذي  ماان كياد  ادو اجلا أ، فتفضايل احملااورة مماع  أبن هللا ملاا ىلااق  دم 

كماا أرنا، باذلك قولاه تعااا: (وألو قاال رباك للمإل كاة ألين   ىاطب أ)ل املاع األ لاى أبراه ىلقاه ليعما  باه وب ساله األرض،
اا ال يف األرض ىليفاة)، فااألرض الوقاة يوموااذ، وىلاق هللا  دم ليعم )اا بذريتاه و لا  ألبلاايأ ولاك مان ألىناار هللا تعاااا 

ب  ياة ساورة املإل كة، فحكى هللا مان كإلماه ماا باه احلاااة ) اا: و)او قولاه (ألقعادن هلا  صا اطك املساتقي ) اآلياة وقاد دلا
احلن   لى أن ألبليأ وك  يف حماورته ما دل  لى أره ي يد ألدوام أ)ل األرض يف قوله تعاا: (قاال رب مباا أداويت  ألزيا ن 
هلاا  يف األرض وألدااوي ه  أمجعاا  ألال  نااادك ماا ه  املللصاا ) فااإن كااان  دم قااد ىلااق يف اجل ااة يف الساامام مث أ)اانط ألا 

صااري ألا األرض قاد حصال ماان ألىناار هللا تعااا أبن جيعلااه يف األرض ىليفاة، فعلا  أرااه األرض فاإن  لا  ألبلايأ أبن  دم ي
 صا   ألا األرض بعد ح ، وألن كان  دم قد ىلق يف ا ة من ا ات األرض فاألم  ظا) ، وتقدم ولك يف سورة النق ة. 

فايه  مع فاة الكماال، وأ ااهن   لاى  و)ذا الكإلم يدل  لى أن ألبليأ  ل  أن هللا ىلق النم  للصاإل  وال فاع، وأراه أودع 
بلوده ابلرشاد، فلذلك مسياب أ ماال اخلاري، يف حكاياة كاإلم ألبلايأ، صا اطا مساتقيما، وألضاافة ألا ضامري اجلإللاة، ألن 
هللا د ااا ألليااه وارد ماان ال اااس ساالوكه، ولااذلك أيضااا ألاازم (ألقعاادن هلاا  صاا اطك املسااتقي  مث آلتياا ه  ماان باا  أيااديه  وماان 

 ىلفه ). 
وذا اال تنار كان ألبليأ  دوا لن   دم، ألره يطلب م ه  ما مل خيلقوا ألاله وما )و م اف للفط ة اليت فط  هللا  ليهاا و   

النم ، فالعداوة مت،صلة وانلية ب  طنع الميطان وفط ة الرسان الساملة مان التغياري، وولاك ماا أفصاح   اه اجلعال الهلاي 
)، وبااه سيتضااح كيااف ارقلنااب العااداوة واليااة باا  المااياط  وباا  النماا  الااذين املمااار ألليااه بقولااه: (بعضااك  لاانعض  اادو

 استحنوا الضإلل والكف   لى الوان والصإل . 
 
ومجلة: (مث آلتي ه )  مث  فيها للرتتيب ال تيب، و)و التدر  يف األىنار ألا ى  أ)ا  ألن مضامون اجلملاة املعطوفاة أوقاع يف  

ملعطاوف  ليهاا، ألن اجلملاة األوا أفاادت الرتصااد للنما  ابلداوام، واجلملاة املعطوفااة دا ض الكاإلم مان مضامون اجلملااة ا
 أفادت التهن   ليه  بمىت الوسا ل. 

وكماا ضا ب املثال هليواة احلا ص  لاى الداوام ابلقعاود  لاى الط ياق، وكاذلك مثلاب )يواة التوسال ألا الداوام بكال وسايلة  
تيه من كل اهة حىت يصاادف اجلهاة الايت ياتمكن فيهاا مان أىاذه، فهاو  تياه ويوة الناحث احل يص  لى أىذ العدو ألو  

من ب  يديه ومن ىلفه و ن وي ه و ن لاله حىت ختور قوة مدافعته، فالكإلم متثيل، وليأ للميطان مسلك ل رسان ألال 
ولك هاا جمااز متثيلاي مباا )او  من رفسه و قله إبلقام الوسوساة يف رفساه، وليساب اجلهاات األرباع املاذكورة يف اآلياة ثقيقاة،
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متعارف يف حماولة ال اس وااتلته ، ولذلك مل يذك  يف اآلية التيان من فاوقه  ومان قاته  ألو لايأ ولاك مان شا،ن ال ااس 
 يف امللاتلة وألال املهامجة. 

   
 

 1500صفحة : 
 
 اي  لاى ماا )او شاا ع يف لساان و لق (ب  أيديه ) و(ىلفه ) ث ف (من) و لق (أواهن ) و(لا له ) ثا ف   ان  اا  

الع ب يف تعدية األفعال ألا أمسام اجلهات، وأصل ( ن) يف قوهل   ن وي اه و ان لالاه انااوزة: أأ مان اهاة وي اه جمااوزا 
لاه وجمافيااا لااه، مث شاااع ولااك حااىت صاارت   اان  مبعااىن  لااى، فكمااا يقولااون: الاأ  لااى وي ااه يقولااون: الااأ  اان وي ااه، 

  مان با  يديااه أصالها االبتاادام يقاال: أاته مان باا  يدياه، أأ ماان املكاان املواااه لااه، مث شااع ولااك وكاذلك  مان  يف قااوهل
حاىت صاارت (مان) مب زلاة احلا ف الزا اد جيا  واا الظا ف فلاذلك اا ت واا الظا وف املإلزماة للظ فياة مثال   اد، ألن واااود 

الظا ف ال خيفضااه ساو  حا ف:  فهاي ) اا زا اادة (مان) كالعادم، وقاد قاال احل يا أ يف املقامااة ال حوياة  ماا م صاوب  لاى 
 وجيوز ا تنار)ا ابتدا ية  . 

واألوااان مجااع واا ، واليماا  ) ااا اارااب ماان اساا  الرسااان يكااون ماان اهااة القطااب اجل ااوذ ألوا اسااتقنل املاا م مماا ق  
واااا مواقاااع  الماامأ، تعارفاااه ال ااااس، فمااا ب مع فتاااه وال يماااع ون بتطنيااق الضاااابط الاااذأ وكاا اه، فااااليم  اهاااة يتعاا ف

األ ضام من الندن يقال الع  اليمىن واليد اليمىن وحنو ولاك. وتتعا ف واا مواقاع مان دري)اا قاال تعااا: (قاالوا ألركا  ك ات  
 أتتور ا  ن اليم ). وقال ام ؤ القيأ:          

ة، فا ت وا الكعنة كملص  لى قطن ابلمي  أون صوبه لذلك قال أ مة اللغة مسيب بإلد اليمن و ا ألره  ن و  الكعن  
مستقنل مم ق الممأ فاركن اليماين م ها و)او زاوياة اجلادار الاذأ فياه احلنا  األساود اب تناار الياد اليماىن مان الرساان، 

 وال يدر  أصل اشتقاق كلمة (و )، وال أن اليمن أصل هلا أو ف ع   ها، واألوان مجع قياسي. 
 ون لاال ملستقنل مم ق الممأ، و)و مجع  لى دري قياس. والمما ل مجع لال و)ي اجلهة اليت تك 
وقوله: (وال شد أكث )  شاك ين) زايدة يف بيان قوة ألضإلله ثيث ال يفلاب مان الوقاوع يف حنا لاه ألال القليال مان ال ااس،  

 وقد  ل  ولك بعل  احلدس وت تيب املسننات. 
تعاااا: (واشااك وا يل وال تكفاا ون) وواااه )ااذه الك ايااة، ألن   وكاا  ب فااي المااك   اان الكفاا  ألو ال واسااطة بي همااا كمااا قااال 

كارب حمكية كما صادرت مان كاإلم ألبلايأ، ألراه أراد األدب ماع هللا تعااا فلا  يصا   با  يدياه بكفا  أتنا اه القاضاي أراه 
مل يمااك وا رعمااه   ماا )  ابلكفاا ، وألن كارااب ماان كااإلم هللا تعاااا ففيهااا ت نيااه  لااى أن املماا ك  ابك قااد أتااوا أماا ا شاا يعا ألو

 اجلمة  ليه . 
[) أ اد هللا أما ه ابخلا و  مان السامام 18(قال اى   م ها مذموما مدحورا ملن تنعك م ه  ألمعن اه   م ك  أمجع ] 

 أتكيدا لعم ين األول والثاين: قال: (ا)نط م ها)  ألا قوله  (فاى  ). 
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ا وقد تسهل لزة وام فتصري ألفا فيقاال وام وال تساهل يف بقياة ومذموم اس  مفعول من وامه  مهموزا  ألوا  ابه وومه وام 
 تصاريفه. 

مدحور مفعول من دح ه ألوا أبعده وأقصاه، أأ: أى   ى و  ماذموم مطا ود، فالاذم ملاا اتصاف باه مان ال وا ال، والطا د   
 لت زيه  امل القدس  ن االطته. 

 والإلم يف (ملن تنعك) موطوة للقس .  
لااإلم يف ألمااعن الم اااواب القساا ، واجلااواب ساااد مسااد اااواب الماا ر، والتقاادي : أقساا  ماان تنعااك و  ماان  شاا طية، وا 

م ه  ألمعن اه   م ه  وم ك، ودلب يف الضمري حال اخلطاب ألن الف د املواود من )ذا العموم )او امللاطاب، و)او 
اتنا اه فناالتنع لاه، خباإلف الضامري يف  ياة ألبليأ، وألره املقصود ابتادام مان )اذا الو ياد ألراه و ياد  لاى فعلاه، وأماا و ياد 

احلن  و)و قوله: (وألن اه   ملو اد)  أمجعا ) ألراه ااام بعاد ال ا اض  ان و ياد بفعلاه واال)تماام بنياان م تناة  نااد هللا 
 املللص  الذين ليأ لبليأ  ليه  سلطان مث اال)تمام بو يد الغاوين. 

ص ار  لي مستقي  ألن  نادأ ليأ لك  ليه  سلطان ألال مان اتنعاك مان و)ذا كقوله تعاا يف سورة احلن : (قال )ذا  
 الغاوين وألن اه   ملو د)  أمجع ). 

والت،كياد ف(أمجعا ) للت صايص  لااى العماوم لاوإل جمال  لااى التغلياب، وولاك أن الكاإلم ااا    لاى أماة بع اوان كااوهن   
دون اجلمياع، كماا يقولاون: قتلاب متاي  فاإلا، وأل اا قتلاه ألتنا ا لواحد، والع ب قد شا أ العماوم يف مثال )اذا  لاى انماوع 

 بعضه ، قال ال ابغة يف ش،ن ب  حن  ثام مهملة مضمومة  و)  قتلوا الطام  ابجلو   وة  
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و لق (ب  أيديه ) و(ىلفه ) ث ف (من) و لق (أواهن ) و(لا له ) ثا ف   ان  اا اي  لاى ماا )او شاا ع يف لساان   
ب يف تعدية األفعال ألا أمسام اجلهات، وأصل ( ن) يف قوهل   ن وي اه و ان لالاه انااوزة: أأ مان اهاة وي اه جمااوزا الع  

لاه وجمافيااا لااه، مث شاااع ولااك حااىت صاارت   اان  مبعااىن  لااى، فكمااا يقولااون: الاأ  لااى وي ااه يقولااون: الااأ  اان وي ااه، 
قاال: أاته مان باا  يدياه، أأ ماان املكاان املواااه لااه، مث شااع ولااك وكاذلك  مان  يف قااوهل  مان با  يديااه أصالها االبتاادام ي

حاىت صاارت (مان) مب زلاة احلا ف الزا اد جيا  واا الظا ف فلاذلك اا ت واا الظا وف املإلزماة للظ فياة مثال   اد، ألن واااود 
ا زا اادة (مان) كالعادم، وقاد قاال احل يا أ يف املقامااة ال حوياة  ماا م صاوب  لاى الظا ف ال خيفضااه ساو  حا ف:  فهاي ) ا

 وجيوز ا تنار)ا ابتدا ية  . 
واألوااان مجااع واا ، واليماا  ) ااا اارااب ماان اساا  الرسااان يكااون ماان اهااة القطااب اجل ااوذ ألوا اسااتقنل املاا م مماا ق  

الماامأ، تعارفاااه ال ااااس، فمااا ب مع فتاااه وال يماااع ون بتطنيااق الضاااابط الاااذأ وكاا اه، فااااليم  اهاااة يتعاا ف واااا مواقاااع 
ل الع  اليمىن واليد اليمىن وحنو ولاك. وتتعا ف واا مواقاع مان دري)اا قاال تعااا: (قاالوا ألركا  ك ات  األ ضام من الندن يقا

 أتتور ا  ن اليم ). وقال ام ؤ القيأ:          
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 لى قطن ابلمي  أون صوبه لذلك قال أ مة اللغة مسيب بإلد اليمن و ا ألره  ن و  الكعنة، فا ت وا الكعنة كملص   
مم ق الممأ فاركن اليماين م ها و)او زاوياة اجلادار الاذأ فياه احلنا  األساود اب تناار الياد اليماىن مان الرساان، مستقنل 

 وال يدر  أصل اشتقاق كلمة (و )، وال أن اليمن أصل هلا أو ف ع   ها، واألوان مجع قياسي. 
 و مجع  لى دري قياس. والمما ل مجع لال و)ي اجلهة اليت تكون لاال ملستقنل مم ق الممأ، و) 
وقوله: (وال شد أكث )  شاك ين) زايدة يف بيان قوة ألضإلله ثيث ال يفلاب مان الوقاوع يف حنا لاه ألال القليال مان ال ااس،  

 وقد  ل  ولك بعل  احلدس وت تيب املسننات. 
وواااه )ااذه الك ايااة، ألن   وكاا  ب فااي المااك   اان الكفاا  ألو ال واسااطة بي همااا كمااا قااال تعاااا: (واشااك وا يل وال تكفاا ون) 

كارب حمكية كما صادرت مان كاإلم ألبلايأ، ألراه أراد األدب ماع هللا تعااا فلا  يصا   با  يدياه بكفا  أتنا اه القاضاي أراه 
 ماا )  ابلكفاا ، وألن كارااب ماان كااإلم هللا تعاااا ففيهااا ت نيااه  لااى أن املماا ك  ابك قااد أتااوا أماا ا شاا يعا ألو مل يمااك وا رعمااه 

 اجلمة  ليه . 
[) أ اد هللا أما ه ابخلا و  مان السامام 18(قال اى   م ها مذموما مدحورا ملن تنعك م ه  ألمعن اه   م ك  أمجع ] 

 أتكيدا لعم ين األول والثاين: قال: (ا)نط م ها)  ألا قوله  (فاى  ). 
فيقاال وام وال تساهل يف بقياة ومذموم اس  مفعول من وامه  مهموزا  ألوا  ابه وومه واما وقد تسهل لزة وام فتصري ألفا  

 تصاريفه. 
مدحور مفعول من دح ه ألوا أبعده وأقصاه، أأ: أى   ى و  ماذموم مطا ود، فالاذم ملاا اتصاف باه مان ال وا ال، والطا د   

 لت زيه  امل القدس  ن االطته. 
 والإلم يف (ملن تنعك) موطوة للقس .  
واجلااواب ساااد مسااد اااواب الماا ر، والتقاادي : أقساا  ماان تنعااك و  ماان  شاا طية، والااإلم يف ألمااعن الم اااواب القساا ،  

م ه  ألمعن اه   م ه  وم ك، ودلب يف الضمري حال اخلطاب ألن الف د املواود من )ذا العموم )او امللاطاب، و)او 
يف  ياة  ألبليأ، وألره املقصود ابتادام مان )اذا الو ياد ألراه و ياد  لاى فعلاه، وأماا و ياد اتنا اه فناالتنع لاه، خباإلف الضامري

احلن  و)و قوله: (وألن اه   ملو اد)  أمجعا ) ألراه ااام بعاد ال ا اض  ان و ياد بفعلاه واال)تماام بنياان م تناة  نااد هللا 
 املللص  الذين ليأ لبليأ  ليه  سلطان مث اال)تمام بو يد الغاوين. 

 ليه  سلطان ألال مان اتنعاك مان  و)ذا كقوله تعاا يف سورة احلن : (قال )ذا ص ار  لي مستقي  ألن  نادأ ليأ لك 
 الغاوين وألن اه   ملو د)  أمجع ). 

والت،كياد ف(أمجعا ) للت صايص  لااى العماوم لاوإل جمال  لااى التغلياب، وولاك أن الكاإلم ااا    لاى أماة بع اوان كااوهن   
ي  فاإلا، وأل اا قتلاه ألتنا ا لواحد، والع ب قد شا أ العماوم يف مثال )اذا  لاى انماوع دون اجلمياع، كماا يقولاون: قتلاب متا

 بعضه ، قال ال ابغة يف ش،ن ب  حن  ثام مهملة مضمومة  و)  قتلوا الطا ي ابجلو   وة  
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